
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

INVESTĪCIJA JŪSU NĀKOTNĒ

TĒRAUDA STIPRUMS,

AKMENS IZTURĪBA,

RISINĀJUMA KVALITĀTE UN 

ORIĢINALITĀTE.

JAUNIEVEDUMI UN TRADĪCIJAS.

TAS VISS IR  

MODERN ROOFING SYSTEMS!

VIEGLI JUMTA DAKSTIŅI
ORIĢINĀLI AKSESUĀRI

Pilnība slēpjas detaļās

Vējmala 
EFT/R/L lietderīgais garums 1,11 m

Apaļais kores dakstiņš 
BR lietderīgais garums: 0,37 m

Stūru nobeigums 
BRSP lietderīgais garums: 0,37 m

Oriģinālie aksesuāri un piederumi ir obligāts nosacījums 
pareizai montāžai, teicamas jumta funkcionalitātes  

nodrošināšanai un Garantijas nosacījumu izpildei. 
Jumta skaistais izskats slēpjas detaļās. MRS ārkārtīgi 

lielu uzmanību velta dizainam un kompleksas sistēmas 
ražošanai, MRS šo sistēmu pastāvīgi attīsta un pilnveido 

atbilstoši gūtajai pieredzei un jaunākajām  
tehniskajām prasībām.

Ventilācijas izvads 
EHV110iso (vannas istabas, kanalizācijas ventilācija) 

Naglotājs 
GUN

Nerūsējošā tērauda 
skrūvju naglas 

NCS (325 gab.)

„Turbo šķēres“

Saules kolektors 
Iespēja montēt jumta segumā,  
jeb uz jumta seguma

Ventilācija  
Ventilācijas dakstiņš EVL

Antenas izvads  
EAZ16 ar gumijas  uzmavu

Tiltiņa pamata plāksne  
EBP

Pielaidums 
pie sienas 
ESWT/R/L lietderīgais garums: 1,11 m

Karnīze 
ETN lietderīgais garums: 1,29 m

Jumta pakāpiens 
EFS
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Evertile sistēmas montāža ir ātra un vienkārša, ja ir zināma montāžas metode 

un ja tiek izmantots ieteiktais montāžas aprīkojums, kuru iespējams iznomāt 

pie oficiālajiem pārdevējiem.

Ražotājs specializētajām jumiķu firmām garantē apmācības un pilnvarošanas 

iespēju. Pamata informācija par montāžas metodi un principiem ir aprakstīta 

Montāžas rokasgrāmatā, kuru saņemsiet pie oficiālajiem pārdevējiem vai 

ražotāja tīmekļa vietnē: 

ww.evertile.net

Kompleksa piederumu sistēma ļauj montēt jumta segumu  „savām rokām”.

Kārtīgi pārzinot montāžas pamācību, nav problēmu veikt jumta seguma 

montāžu vienkāršākas konstrukcijas jumtam ar visām detaļām, neiesaistot 

montāžas firmu. Pie pārdevējiem vai pie ražotāja ir iespējams saņemt  

instruktāžas DVD, kas skaidri parāda galvenās montāžas metodes.

Visu montāžas principu un noteikumu ievērošana neietekmē  

tiesības uz pilnīgu, reģistrētu garantiju.

Montāžai ir pieejams elastīgs serviss un instrumentu noma.

Nebaidieties par visu parūpēties paši savām rokām...

Vienkārša piederumu iekļaušana kopējā 
dakstiņu profilā.

Piederumu pienaglošana pāri dakstiņu 
malai.

Pilnīgu elementu pārskatu atradīsiet aktuālajā cenrādī vai tīmekļa vietnē www.evertile.net.

ATBALSTS MONTĀŽAS FIRMĀM

RAŽOTĀJS:
Hlovecká 316
277 35 Mšeno
Čehijas Republika
mrs@mrs.biz

IZPLATĪTĀJS:

DIY SISTĒMA

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
SASKAŅĀ AR NORMU ČSN EN 14782, 

ZA 2.2 DAĻU



Evertile ir visaugstākās kvalitātes moderns izstrādājums, kurš 
piedāvā ne tikai nelielu svaru (tikai 6,5 kg/m2), bet arī elegantu, 
autentisku tradicionālo dakstiņu dizainu, kā arī izturīgu virsmas 
apstrādi, kam izmantots akmens granulāts.

No estētiskā un funkcionālā viedokļa visnozīmīgākais virsmas 
apstrādes komponents ir akmens granulāts, kas ir stingri nofiksēts 
starp pamata kārtu un virsējo caurspīdīgo laku. Krāsainais 
granulāts ne tikai nosaka jumta krāsu, bet virspuses kārtai piešķir 
arī mehānisku izturību un patīkamu dabīgu struktūru, kā arī izteikti 
slāpē lietus radīto troksni.

Neparastu sīkstumu un izturību dakstiņiem piešķir arī 0,45 mm 
biezā tērauda plāksne ALUZINC®.

Jumta dakstiņi Evertile ir piemēroti visu veidu slīpajiem jumtiem, 
kuru slīpums pārsniedz 10°. 

Sistēma ir īpaši piemērota rekonstrukcijām un jumtiem, kas atrodas 
reģionos ar ekstrēmu klimatisko slodzi – spēcīgu vēju, sniegu, salu 
un ledu vai krusu. Evertile lieliski kalpo gan tropiskās Āfrikas, gan 
aukstās Sibīrijas apstākļos. Laukuma nestspēja – 1200 kg/m2 – iztur 
tiešām lielu sniega slogu.

Nekādu kompromisu

Evertile izvēle nav nekāds kompromiss, bet gan 
pilnvērtīga alternatīva tradicionālajiem, smagajiem jumta 

segumiem, kā arī citiem vieglo segumu tipiem, kurus 
Evertile ar savām īpašībām būtiski pārspēj.

Evertile ir skaists dizains, labi pārdomātas funkciju detaļas 
un uzticama kvalitāte! Šie dakstiņi neplaisā, nekļūst mīksti, 

nesagriežas, nelobās un nekrīt no jumta.  
Turklāt 30 gadus ilgā garantija sniedz pārliecību, ka 

darbamun investīcijai ir pastāvīga vērtība.
Vienīgais ierobežojums Evertile dakstiņu izmantošanai var 

būt Jūsu domas un drosme izvēlēties savu ceļu.

Garantija 30 gadi

Ražotāja sniegtās garantijas nosacījumi ir pieejami pie 
oficiālajiem pārdevējiem vai tīmekļa vietnē  
www.evertile.net. 
Ražotājs sniedz 30 gadus ilgu garantiju jumta seguma 
ražošanas labai kvalitātei un ūdensnecaurlaidībai, ja 
tiek ievēroti Garantijas nosacījumi un it īpaši - saistošā 
montāžas metode un noteikumi.

Montāža

Latojums
Uzbūve:
 difūzijas plēve
 šķērslatas 
 horizontālās latas

Latu apakšējo malu attālums:
 evertile no  367 mm

Viegls tērauda jumta dakstiņš 
                                          ar akmens granulātu

JauNuMs 
MoNtāžā!

Lietderīgais laukums: 0,465 m2

skaits: 2,15 ks/m2

jumta latojuma solis: 367 mm

pagarināta  
dakstiņu pārkare

tērauda metāla pārklājums ar aLuZINC® 0,45 mm Nestspēja 1200kg/m2

TEKNES DETALIZĒTS ATTĒLS. 1. variants ar kārniņa pārkari.

EST evertile dakstiņš  
– maks. pārkare 60mm  

ETN tekņu skārds

Lente pret kukaiņiem

apa – stiprinājums
VY – Tekņu skārds

Jumta kārniņš

Jumta lata 

Šķērslata

Difūzijas plēve

Spāre 

Evertile dakstiņi ar nerūsējošā tērauda naglām caur dakstiņu apakšējo apmali tiek 
pienagloti latām (min. 30×50 mm), kuru apakšējo skaldņu attālums ir 367 mm.
Dakstiņus ieklāj virzienā no jumta kores uz lietus ūdens tekni, turklāt vienlaikus 
ar jumta segumu ir jāmontē visi plānotie aksesuāri un detaļas. Jaunā tipa naglas 
(NCS) ir iespējams izskrūvēt un veikt sīkus pielabojumus un remontdarbus.
Nav ieteicams pa jumta segumu staigāt, ja tas nav pilnīgi nepieciešams.

Dakstiņus ir iespējams droši griezt un liekt, lai apstrādātu detaļas.
Tas ir nozīmīgi dakstiņu nobeigumam (piemēram, virs teknes skārda, 
kuršs šādi ekstrēma noslogojuma apstākļos ir daudz izturīgāks. 
Vienlaikus tiek samazināti atgriezumi sarežģitu jumtu gadījumā.

Spāre
Jumta lata

Šķērslata 
Sateknes dēļu klājums
Sateknes balsta lata

Krāsas un arhitektūra

Evertile piedāvā plašu krāsu un toņu paleti,  
no kuras vienmēr ir iespējams izvēlēties 
vispiemērotāko risinājumu. Krāsu paraudziņus 
atradīsiet pie visiem oficiālajiem pārdevējiem.

55 uguns sarkana

56 ķieģeļsarkana

11 terakota

35 kastuņu brūna

33 melnkoka brūna

22 pelēka

44 ogļu melna

68 zaļa

77 jūras zila

akrila laka ar algicīdu iedarbību 
Krāsains akmens granulāts
Akrila krāsa
grunts
abpusēja AFP
abpusējs ALUZINC®
tērauda skārds

Kāpēc?

Ideāls risinājums kvali-
tatīvai jumta atjaunoša-

nai.

Iespēja klāt uz esošā 
jumta segumu. 

Zems svars, tikai 6,5 kg/m2.

Piemēroti jumtiem ar 
slīpumu, sākot ar 10°.

Dakstiņu nelielais  
formāts ir ekonomisks.

Augsta krāsnoturība.

Garantija 30 gadi.

Sevišķi augsta izturība.

Akmens granulāts  
mazina lietus radīto 

troksni.

Vienkārša transportēšana, 
manipulācija un montāža.

Vislabākā dakstiņu  
nostiprināšanas sistēma.

Iespēja montēt „pašiem 
savām rokām” – DIY.

Lielisks izskats!


