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/ Accessoryامللحقـــــــات / Tile Specification

Circular Ridge Cape/ حافـــــة دائريـــــة

95

400
150

85

Flat Sheet/ لوحــة مستقيمـــة

2000

500
or

600

Wall Side Flashing/قطعـة الجزء السفيل للجدار

2000

75

57

2000
70

150

Barge Board Flashing/قطعـة حافـة الهامش الجانبي

2000

75

50

Square Ridge Cape / قطعـة حافـة الرأس

2000

125

Combination Valley/قطعـة تركيبـة الـوادي

150

425

90

160

Round Ridge End/غطاء الحافة املستديرة

Touch up kits/طقـم التنميـــق
Insulating Board ( strafoam) 

Different forms for Classic , Alaturca and Ottoman

1255 mm x 320 mm
1040mm x 320 mm

Rötuş
Seti

:

:

:

:

:

:

:

1335 mm X  415 mm

1215 mm X  368  mm

12°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500  kg / pallet 

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

NVA QUALITY CERTIFICATION

Ventilator/التهويـــــــة

Round Ridge End/غطــــــاء الحافـــــــة

1150 mm

:

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W ) 

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1325 mm X  430 mm

1250 mm X  368  mm

15°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500 kg / pallet

/Shingle

:

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1290 mm X  385 mm

1190 mm X  358  mm

12°  

±  2.9 kg

±  2.3 pcs / m²    

±  6.7 kg / m²    

500 pcs / pallet , ± 1450 kg / pallet

:

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W ) 

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370  mm

12°  

±  3.1 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  6.8 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500 kg/pallet

:

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370  mm

12°  

±  4.2 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  8.8 kg / m²    

2 pcs / cardboard box

Triple Ridge Cape/الحافــــة الثالثيــــة

The metal tile panels and  acccessories  can be designed,
produced and implemented.

 نقوم بتصميم وإنتاج وتطبيق األلواح املعدنية والقرميدة

  .واألكسسوارات وفق مخططاتكم ومشاريعكم

 طـ    :  الطــــول

ع     :  العـــــرض

 ا      :  االرتفـــاع

خــواص القرميـــدة

                             أبعـــاد القرميــــدة 

)املساحـة التي تغطيهــا 

الحد األد� ملنحدر السقـف

ثقــل القرميـــدة

عدد القرميدة م2

 ثقــل القرميــــدة م2

       التعليـــــــب

                             أبعـــاد القرميــــدة 

)املساحـة التي تغطيهــا 

الحد األد� ملنحدر السقـف

ثقــل القرميـــدة

عدد القرميدة م2

 ثقــل القرميــــدة م2

       التعليـــــــب

                             أبعـــاد القرميــــدة 

)املساحـة التي تغطيهــا 

الحد األد� ملنحدر السقـف

ثقــل القرميـــدة

عدد القرميدة م2

 ثقــل القرميــــدة م2

       التعليـــــــب

                             أبعـــاد القرميــــدة 

)املساحـة التي تغطيهــا 

الحد األد� ملنحدر السقـف

ثقــل القرميـــدة

عدد القرميدة م2

 ثقــل القرميــــدة م2

       التعليـــــــب

                             أبعـــاد القرميــــدة 

)املساحـة التي تغطيهــا 

الحد األد� ملنحدر السقـف

ثقــل القرميـــدة

عدد القرميدة م2

 ثقــل القرميــــدة م2

       التعليـــــــب

(لوحـة العـزل الحـراري (الستايروفوم

 اشكـال كالسيكية، االتوركا، وعث¥نية مختلفة

 كالسيـــــك
 االتوركــــا

والصناعة والتصدير  واالست»اد  واإلنشاءات  والقرميدة  املعدنية  لأللواح  ستـــاربونــــــد   رشكــة 
العامـــة واإلدارة  املعمـــل  ذ.م.م.   والتجارة 

 االتوركـــا

 كالسيـــــك

 عث�نــــــي

 الشمسية

 سناتور

Atatürk Mah. Orhanveli Cad. No: 4/D 34522 Kıraç-Esenyurt-İstanbul-Türkiye



NATUREL STONE COATED METAL ROOFING TILE
 قـــرميــدة معدنيــــة مغلفــــة باألحجـــار الطبيعيـــة 

 تكون قرميدة اللوحة املعدنية املغلفة باألحجار الطبيعية تحت الض�ن ملدة 50 سنة. وتكون مادتها األولية من فوالذ الزنك الغ¤ القابل للصدأ واملغلف بأملنيوم الزنك. ومن مميزات مادة الزنك إنها مقاومة ضد
 الصدأ، ومقاومة ضد ترسب املاء. ك� وتتميز هيكليتها عىل قدرتها العزل املوسمي يف األبنية (العزل الحراري أو الربودة) وقابليتها عىل عكس الحرارة. يكون ثقل عددين (2) من ألواح القرميدة التي تغطي (1) مرت
 مربع (6) كغم. حيث تكون أخف من القرميدة الطينية واألسمنتية بث�نية (8) أضعاف، وتكون خفيفة الحمل عىل املبنى. هذا ويسهل عملية قطعها، وطيها، وحملها أو نقلها، وتركيبها حسب التفاصيل، وبسبب

.خواصها املذكورة تعترب منتجاً قياسياً عىل الصعيد العاملي
 ويتم تصميم القرميدة املعدنية واكسسوارات أو ملحقات األسقف من قبل فريقنا الخاص بالتصميم واملشاريع، حسب مشاريعكم والتصاميم التي تفضلونها. ويكون جنس األحجار الطبيعية التي تغلف بها املعدن
 من نوع أحجار املغ�تيك التي تتكون ملدة 500 سنة، وال تتمسك باملاء. وبفضل هذه األحجار ال تتأثر من األمطار والثلج والحالوب، ك� وال تعكس الحرارة والضوضاء. ومن املمكن إنتاجها حسب األلوان التي ترغبون
 بها، ولها القابلية عىل املحافظة عىل ألوانها من أشعة الشمس. وتكون عملية تركيبها أسهل ويف أقرص مدة قياساً مع األنواع األخرى من القرميدة. وال تحتاج إىل الصيانة أو التصليح رشيطة تركيبها بالطريقة التي يوىص
 بها. وتكون مقاومة ضد الرياح القوية، واألمطار، والظروف املناخية الصعبة، والزالزل، والحريق. من املمكن استخدامها يف كافة أنواع األسقف، وهي صديقة للبيئة، ومن النوع القابل للتدوير، وذات مظهر جميل،

       .وتفي االستخدام يف املباÍ الذكية، ويتم ترجيحها واستخدامها من قبل املع�ريÌ وأصحاب مهنة التشييد

We guarantee our product for 50 years for Natural Stone Coated Metal Tile Panels . The raw material of Metal Tile Panel is made aluminum zinc coated stainless steel 
called Auzinc. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings 
(cold or hot) and shows the effect of shield . Total weight of per square meter of 2 metal tile panels is 6 kg. The length of Metal Tile Panel is equal to 7-8 clay or 
concrete tiles and the approximate weight is one in 8, light as is, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy. The Metal Tile Panels of 
Starbond are preferred world class product. 
The roof accessories can be designed according to your Projects by us. Natural Stones are coated on it which is a type of igneous rock formed 500 years and has 
characteristic of water repellent. Because of these natural Stones are not affected by rain and hail and don' t through the noise and reflect the heat. They can be manufac-
tured any desired color and sunlight resistant. Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. Strong 
weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant. 

It can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders 
and architects.

بطاقة االلوان / COLOR CHART

The production can be made  in any desired color. There are more colors available.
The production colors of the product may slightly differ from the colors in the color chart.  

 املراد يف انتاج االلوان.اكÎ االلوان متاحة.و قد تختلف الوان االنتاج قليال وفق لون من الكتيب

SC103 
Sapphire

SC201 SC202 SC301

SC104 SC204 SC 101 SC302

SC304 SC203 SC102 SC303

Orange Naturel Red
 

Silver Grey

  
Midnight Blue

 
Terra Cotta

 
Brown

 
 

Black
  

Brick Red
 

Green
 

Granite Black

أالتوركـــــا

كالسيــــــــك

عث�نــــــي

سناتــــــــور

الشمســـي

Ïازرق يلقو برتقايل احمر طبيعي رمادي فيض

ازرق لييل احمر ذهبي انرتاسيت فيض بني

(ال اعرف بالضبط)

احمر طؤ¼ اسود اخرض قرانيت اسود


