Coppo
o d I N D U S T R I E COT TO P O SS AG N O

Technické údaje › Coppo
Dĺžka

45 cm

Šírka

18,5 cm

Hmotnosť

2,2 kg

Počet kusov na m2

Coppo: tisícročiami overená
forma, ktorá pretrváva…

30 * ks
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Hmotnosť na m

66 kg

Krycia dĺžka

35,5 cm +/- 10%

Krycia šírka

20,8 cm +/- 10%

Počet ks na palete:

252 ks
* v závislosti od prekrývania

30
kusov/m2

Coppo
Medzi terakotovými strešnými krytinami je v mediteránskych oblastiach najrozšírenejšia
klasická tvarovaná škridla v taliančine nazývaná Coppo. Vďaka tvaru jednotlivých škridiel,
ktorý umožňuje prekrývanie, je ideálna aj na pokrývanie komplexných striech. Montážne
postupy okrem iného umožňujú účinné prúdenie vzduchu v priestore medzi škridlami
a strechou. Industrie Cotto Possagno vyrába širokú škálu škridiel Coppo, pričom každý rad
je prispôsobený odlišnému špeciﬁckému použitiu alebo estetickým požiadavkám. Strešné
krytiny Coppo sú dobrou voľbou pre každého, kto preferuje po tisícročia zaužívané,
overené formy, technológie a postupy.

www.talianskaskridla.sk
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Coppo „a mano”
novinka od Industrie Cotto Possagno

Coppo „a mano”: dotyk majstra. Coppo „a mano” obsahuje
dve duše – dávnych tradícií a moderných stavebných
techník. Špeciálne íly, zmiešané dohromady vytvárajú
elegantný starožitný efekt, ktorý uspokojí aj
najnáročnejšieho zákazníka....
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20
farebných odtieňov

Hlina z Possagno bohatá na silikáty a hliník je jednou z mála talianskych hlín, v ktorej sa spájajú
stálosť farby, trvácnosť a pružnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je terakota Possagno jedným
z najlepších na svete.

Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*
Predajňa:

Showroom:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň
tel.: 0918 779 572

www.talianskaskridla.sk

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2
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Francia
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Montagna
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Ant. Poss. Chiaro
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Testa di Moro
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Vecchio Scuro
Vecchio Chiaro
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D’Autore

Antica Possagno

