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Каталог производа

since 1920.
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A kezdetek

1920
Калман Месарош 
у данашњем 
словачком Негyеду 
почео се бавити 
производњом 
бетонског црепа. Тзв. 
„Месарош црепове“ 
су тада производили 
ручно.

2003
Проширили 
смо понуду са 
површински 
специјално 
обрађеном линијом 
производа Coppo, 
која је освојила 
Велику плакету 
Цонструма.

1993
Вилмош Месарош  
је седиште 
породичне фирме 
преместио у 
јужнобарањски 
град Бољ.

2012
Производња почиње 
у најновијој фабрици 
у Бољу, та иновација 
је у Средњоевропском 
региону јединствена 
у развоју савремене 
технологије, с којом 
контиунирано 
проширујемо 
продајну мрежу 
својих производа, 
које чинимо још 
доступнијим.

2008
Број производа 
третираних 
ColorSystem 
заштитом боје 
се проширује 
линијама производа 
Rundo, Danubia, 
Coppo и Zenit.  У 
Кунсентмиклошу  
започиње са радом 
аутоматизовани 
производни погон.

2010
Као резултат 
дуготрајног 
истраживачког рада, 
развили смо поступак 
површинске обраде 
Resistor, који нашем 
црепу осигурава 
изузетно висок степен 
заштите и трајности.

1997
У посао улази 
трећа генерација 
породице, 
истовремено креће и 
убрзани технолошки 
развој.

2009
Линија производа 
Standard се 
производи и у 
природној боји, 
по приступачној 
цени.

2004
У словачком 
Фаркашду је 
изграђена фабрика 
Mediterran Slovakia 
d.o.o., у којој је 
пуштена у погон 
аутоматска 
производна линија.

Наша 
стварност
Наша фирма данас 
важи за међународно 
признатог 
произвођача 
бетонских црепова 
тј. комплетне кровне 
конструкције.  
Основни критеријум за 
научноистраживачки 
приступ и захтев за 
највећим квалитетом 
у Mediterranu је 
и квалитетна 
транспортна 
дисциплина.

2014
Од Mediterrana до 
Terrana. У циљу 
даљег јачања 
тржишне позиције 
нови корак је и 
промена имена. 
Недавни технолошки  
напредак поклапа се 
са изградњом нове 
фабрике. Са Terran 
именом сугеришемо 
уверење о томе да 
су наши производи 
напреднији, без 
обзира у којој 
климатској зони 
примењени, 
свуда естетски 
примамљиви и 
представљају 
модеран стил 
данашњице.

Будућност
Уз постојани квалитет, 
као резултат 
физичких својстава 
наших производа, 
филозофија 
наше фирме је 
омогућавање 
удобности која 
зрачи животном 
радошћу, а уз 
помоћ јединствених 
облика и боја. 
Чинимо значајне 
кораке у правцу 
континуираног 
унапређивања 
производа како би 
Ви – дајући машти 
на вољу – могли 
одабрати кровни 
покривач који 
најбоље одговара 
Вашем укусу и стилу.

Почеци од Месароша 
до Мediterrana

Све више врста црепа, 
све више признања

Иновација, нова фаб-
рика, нова технологија

Одрживи 
развој...

...још барем 
90 година

2005
Уводи се  Rundo, 
двоструко заобљени 
цреп са жлебом, који 
је још исте године 
награђен Великом 
наградом БНВ. 
Те исте године 
почела је продаја и 
отворена је фирма 
у Хрватској, под 
називом Mediterran 
crijep d.о.о. Таласасти 
Standard цреп је 
пуштен у промет на 
мађарском тржишту.

2007
Појавио се цреп Zenit, 
узбудљиве карбон 
боје, правоугаоног 
облика, прочишћене, 
хомогене површине, 
који представља 
иновирану визију 
традиционалног 
црепа. Ова линија 
производа је по 
први пут третирана 
ColorSystem методом 
заштите боја.

90 година производње црепа

2000
Као  резултат 
озбиљних напора на 
пољу унапређења 
производа, уз 
динамични напредак 
производних 
поступака настаје  
Danubia – до данас 
најпопуларнија 
линија производа 
таласастог црепа.
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Magyarország

Детаљније информације о Вама најближем представништву ћете пронаћи на задњој страници брошуре или нас 
контактирајте на број тел. +381 24/524-910, факс +381 24/41-00-205 односно посетите нашу web-stranicu: 
www.terran.rs

Mediterran Slovakia s.r.o.
Влчани, Словачка

производни погон

Mediterran Krovni Sistem d.o.o. 
Суботица, Србија

продаја

Mediterrán Magyarország Kft.
Кунсентмиклош, Мађарска  

производни погон

Mediterran crijep d.o.o.
Осијек, Хрватска

продаја 

Mediterrán Magyarország Kft.
Бољ, Мађарска

централни производни

Наше фирме 

Из тог разлога, континуирано радимо на повећању 
производних капацитета и проширујемо продајну мрежу.

 

  На тај начин осигуравамо брзо и континуирано 
снабдевање  производима.

Производња црепа се врши у три потпуно аутоматизована 
погона у Мађарској и Словачкој. У четири државе су 
представништва за дистрибуцију бетонског црепа Terran.
Организацијом испоруке из три погона  и четири 
представништва врши се снабдевање тржишта у укупно 
осам земаља.

   На тај начин можемо смањити удаљеност 
транспорта, и тиме ћемо учинити да наши производи 
буду приступачнији на  домаћем и иностраном тржишту.

Динамичан раст  доказује наше циљеве за будућност. Желимо бити водећи произвођач бетонског црепа на мађарском, 
али и на тржиштима околних земаља.

Словачка

Румунија

Чешка

Мађарска

Словенија

Хрватска

Србија
Босна и Херцеговина

Mediterran Rom SRL.
Клуж, Румунија

продаја 

Mediterran CZ s.r.o.
Брно, Чешка

продаја

Три фабрике, четири међународна представништва
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   ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПРОЦЕС 
ПРОИЗВОДЊЕ

У нашим фабрикама у Кунсентмиклошу и Бољу 
примењујемо затворену технологију захваљујући којој 
процес производње црепа захтева значајно мању 
количину енергије, што уједно значи и смањену емисију 
штетних материја. На пример, технолошку воду насталу у 
производном процесу систем поновно користи.
Према резултатима релевантних контрола утицаја на 
околину  за производњу кровопокривачких материјала, 

производња бетонског црепа се у погледу оптерећења за 
околину и коришћења енергије (емисија угљен и сумпор- 
диоксида, загађивање околине отпадом) налази на 
трећем месту, одмах иза трске односно дрвене шиндре.
На основу оваквог еколошког статуса бетонског црепа, 
може се рећи:
Време је да бетонски цреп доживите као еколошки 
прихватљив производ!

Кварцни песак: слично као у 
производњи стакла, користимо 
искључиво пажљиво узоркован, 
најфинији песак.

Оксид гвожђа: користи се за 
бојење, проналази се и у природи. 
Садрже је и одређени козметички, 
па чак и прехрамбени производи.

Загрејани, затим фино 
уситњени кречњак: односно 
цемент, који је основа 
производње.

Вода: мешана с цементом 
даје чврстину бетона.

Зашто да и Ви изаберете 
бетонски цреп?  

Бетон смо изабрали зато...

..јер је еколошки прихватљив
   БОЈЕ НАДАХНУТЕ ПРИРОДОМ

Захваљујући природним бојама, Terran црепови се 
хармонично уклапају у околину, преузимајући на 
тај начин велику улогу у обликовању околине, али 
искључиво у естетском смислу..

...што је положио тест времена
Бетон као материјал има хиљадугодишњи историјат. 
Стари Грци су 2000.г. п.н.е. користили мешавину гашеног 
креча и песка, а Римљани су тој мешавини додавали и 
вулкански пепео. Такав бетон је кориштен и при градњи 
Пантеона у Риму пре 2000 година; захваљујући томе, 
очуван је до данас.

Бетон се, дакле, доказао трајним и отпорним 
материјалом.

   МАТЕРИЈАЛИ ИЗ ПРИРОДЕ

У производњи користимо искључиво следеће еколошки прихватљиве материјале:
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Зато што је…

Водонепропусан
Бетон због своје чврстине потпуно одводи 
падавине, тако да оне не улазе у његове 
поре. То има двoструку  предност:

ÎÎ Не круни се, тако му расте трајност. 
Циклуси смрзавања и отапања променом 
обима воде не оштећују цреп.

ÎÎ Не упија воду, тако не долази ни до 
осцилација у тежини црепа, што повољно 
утиче и на кровну конструкцију.

Отпоран је на утицаје 
околине
Захваљујући поступцима површинске обраде, 
наш се бетонски цреп показао веома трајним. 
Ови заштитни слојеви (ColorSystem, Resistor), 
који се поклапају сa бојом основног елемента, 
осигуравају трајну заштиту од:

ÎÎ падавина

ÎÎ изазова временских прилика (ледена 
киша, јак ветар итд.)

ÎÎ прљања

ÎÎ маховине

ÎÎ УВ-зрачења

ÎÎ штетног утицаја загађеног градског 
ваздуха. 

Укратко, одбијају воду, прљавштину, маховину, 
сунчеве зраке.
Практично се сами чисте!

Не бледи
Сировине бетона га боје. Жељену боју добијамо 
оксидним бојама, зато  је боја поједине врсте 
црепа хомогена и на великој површини.

Даља предност тога је да се не примећују ни 
природне, површинске абразије.

Задржава облик
Практична употреба
Производни поступак осигурава сталност 
облика, који омогућава боље уклапање 
елемената на крову.
Практични аспекти код градње крова:

ÎÎ прецизност мера

ÎÎ једноставна замена

ÎÎ лако се полажу

Подносе велико оптерећење
Врло висока површинска издржљивост и 
доступност,  

ÎÎ тако да ни тежак снег и лед не изазивају 
лом црепа, 

За одговарајућу масу црепа, повећава се: 

ÎÎ топлотна  и звучна изолација крова,

ÎÎ отпорност крова на олује.

Код одређивања мера односно величине 
крова ово значи свега 15-20% оптерећења.
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Основни подаци
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Прорачун потребног 
материјала

Уколико нам доставите планове, ми Вам можемо тачно 
израчунати колико Вам је потребно материјала. Цртежи 
који су нам потребни за рачунање су следећи: сви нацрти 
фасаде као и план зграде, где су означене кровне равни. 
Планове и нацрте можете послати на следећу адресу
Поштом: Мediterran Krovni Sistem d.о.о.
 24000 Суботица, Владимира Назора 3.
Факсом: +381 24/4100-205
Информације: +381 24/524-910
E-mail: srbija@terran.rs
За штете настале услед погрешног рачунања не сносимо 
одговорност.

Коришћење палета
Terran црепови се испоручују на једнократним палетама.  
То значи да купац не плаћа нити коришћење, нити 
изнајмљивање палета. Наравно, ове палете су 
неповратне.

Наруџба
Ради што квалитетнијег транспорта паковање  се 
мора прилагодити основном паковању унутар палете. 
Унутрашње паковање код DANUBIA (Resistor) основног 
црепа је 42, RUNDO, ZENIT и COPPO основног црепа је 40, 
код DANUBIA (Basic, ColorSystem) основног црепа је 44, а 
код свих слемењака је 4 ком.

Тerran центри
Истакнути партнери функционишу као Тerran центри где 
се пружа шира услуга, као нпр. сервисирање, служба 
подршке и стручно саветовање.

Паковање
Транспорт производа врши се на палетама једнократне 
употребе, које су около заштићене пластиком а одозго 
прекривене с ознаком врсте црепа. Коришћење палета 
је бесплатно. Распакивање и резање фолија које 
причвршћују производе треба вршити опрезно, јер се 
производ може распасти или оштетити.

5
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     Гаранције
Кров не бирамо за једну годину, већ за цео живот. 
Управо зато дајемо писмену тридесетогодишњу 
гаранцију за:

ÎÎ прецизност димензија,

ÎÎ водонепропусност,

ÎÎ отпорност на смрзавање. 
 
*Гаранција на кровни систем Terran црепа се признаје само на кровне 
површине изведене по упутству произвођача и по правилима струке уз 
обавезно извођење вентилационог кровног система

6

     Квалитет
Континуирано проверавамо квалитет и обим коришћења 
сировина, карактеристике полупроизвода и крајњих 
производа, с циљем да Вам испоручимо искључиво цреп 
беспрекорног квалитета.
Квалитет црепова је у складу са СРПС ЕН 1304:2005   
стандардом испитан и атестиран у Институту ИМС у 
Београду.

     Боје
Из технолошко-техничких разлога, боје у каталогу 
се могу разликовати од стварних боја производа! 
Боје изложбених примерака – првенствено код антик 
црепова и црепова који су површински третирани – могу 
се разликовати од утиска  који остављају боје истог 
црепа на читавој површини крова.

7

8

Изјава произвођача о усклађености
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Производи и површинска обрада

ColorSystem
Развојем технологије и ова индустријска грана користи 
материјале који пружају нове предности. Заштита боја 
ColorSystem првенствено циља нијансе боја и што дуже 
трајање „изгледа новог црепа”. На овај начин третиран 
производ  је пуно отпорнији и на временске услове

Три типа површинске обраде се разликују по сложености и квалитету. Степен отпорности боје и отпорности на хабање 
им је различит. Иновативним техникама површинске обраде и новим бојама желимо континуирано задовољавати 
захтеве тржишта и висока очекивања савременог доба у погледу квалитета.

crvenA CRVENO-
SMEĐA

ferrArA venecIJA MOdENA

crvenA CRVENO-
SMEĐA

AntrAcIt

KOrALL MERLOT

KOrALL MERLOT MOCCA cArbOn

dANUBIA СA 
КЛАСИЧНИМ 
ТАЛАСАСТИМ 
ПРОФИЛОМ SMEĐA

AntrAcItSMEĐA cArbOnMOCCA

ТРАДИЦИОНАЛНИ 
БИБЕР КРОВ 
RUNdO

COPPO У 
МЕДИТЕРАНСКОМ 
СТИЛУ 

Resistor
Поступак површинске обраде који представља највиши 
ниво данашњег технолошког знања. Осим појачане заштите 
боја, многим својим особинама је испред свога времена.
Његовом  применом се може добити површина која 

својом обрадом и коришћеним материјалом 
представља највиши могући ниво квалитета. 
О новој, револуционарној методи површинске 
обраде потражите детаљније информације 
на www.terran.rs.

ZenIt AntIKRUNdO ANTIK cOPPO AntIK

РУСТИКАЛНИ 
ЦРЕПОВИ

cArbOn

ZenIt 
САВРЕМЕНА 
ЛИНИЈА

grAfIt gROSSO

NATUR

dANUBIA BASIC 
ЛИНИЈА

colorsystem
Заштита боја

colorsystem
Заштита боја

colorsystem
Заштита боја

colorsystem
Заштита боја

colorsystem
Заштита боја
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Комплетна кровна конструкција
Осим црепа производимо, продајемо и  бетонске, металне и пластичне елементе који су потребни за стручну и 
комплетну конструкцију крова, а који се и бојом и функционално најбоље слажу уз одабрани цреп.

Причвршћивач 
слеменог црепа

МediRoll

Излазни прозор
Систем за вентилацију

Систем за прикључак 
антене

MediFol

Водонепропусна кровна 
фолија

Трака за проветравање

Чешаљ за затварање

Метални снегобран

3D Flex (ивица 
димњака и зида)
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crvenA

CRVENOSMEĐA

SMEĐA

cArbOn

KOrALL

MERLOT

MOCCA

AntrAcIt

Традиционални бибер кров  
- rundo         

Линија производа са стилом

Јасна визија и свежа природност. Избор оних који следе архитектонске 
захтеве модерног доба, али и даље преферирају класични стил.

За сва додатна питања стојимо на располагању, 
а више о нашим производима можете сазнати 
на www.terran.rs или код наших партнера. 
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За сва додатна питања стојимо на располагању, 
а више о нашим производима можете сазнати 
на www.terran.rs или код наших партнера

cArbOn

KOrALL

MERLOT

MOCCA

Класичним таласастим
профилом – danubia       

Класична линија производа

Класични кров, који је новим бојама добио мало другачије значење –
јер цреп таласастог облика није само у црвеној боји репрезентативан.
Кров сутрашњице, који осваја већ данас
.

crvenA

CRVENOSMEĐA

SMEĐA

AntrAcIt
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Медитеранском стилу –
coppo

Линија производа Terran

Пружа јединствен медитерански изглед. Спонтано променљивим 
бојама, дискретним шаренилом одише утиском шармантних 
италијанских крајолика.

За сва додатна питања стојимо на располагању, 
а више о нашим производима можете сазнати 
на www.terran.rs или код наших партнера

MOdENAferrArA

venecIJA
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Савремена линија –
Zenit

Линија модерних производа

Чисте линије, снага и дизајн. Производи развијени за најсавременије 
потребе. Овај цреп представља нови смер у кровопокривању.

cArbOn

gROSSO

grAfIt

За сва додатна питања стојимо на располагању, 
а више о нашим производима можете сазнати 
на www.terran.rs или код наших партнера





RUNdO ANTIKcOPPO AntIK

ZenIt AntIK

Рустикални црепови

Фина хармонија сунчаних,

зрелих боја

И са цреповима бојеним насумичним поступком постижете 
оригинални учинак, који је изузетно погодан за стварање доживљаја 
сунчаног југа

За сва додатна питања стојимо на располагању, 
а више о нашим производима можете сазнати 
на www.terran.rs или код наших партнера





Basic линија – danubia   
      

danubia basic линија

Уобичајени облик и уобичајена боја која пружа сигурност и никада не 
излази из моде. Рационалан избор и због саме цене. 

NATUR

За сва додатна питања стојимо на располагању, 
а више о нашим производима можете сазнати 
на www.terran.rs или код наших партнера
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Додатни пластични и метални прибори
За израду квалитетног и дуготрајног крова није само реч о црепу, него су битни  метални и пластични елементи, који 
омогућују стручну израду крова.

РАЗВОЈ

Не само производња црепа, него и производња 
припадајућих прибора, непрекидно се развија према 
тржишним изазовима.

Захваљујући сталном иновацијом, 

 Нудимо пратећу опрему са гаранцијом 
 од 15-20 година,

Продаја властите оригиналне опреме 
(МеdiFol кровна фолија, МеdiRoll слемено-
гребена трака) испуњавају највише 
захтеване стандарде квалитета.

Показало се да се уштедом енергије путем 
уградње према постојећим решењима, може 
постићи значајна уштеда на трошковима.

КВАЛИТЕТ

У случају кровне опреме као и код бетонског производа, 
нудимо само оне производе који одговарају највишим 
стандардима квалитета.

Стално посматрамо тржишне потребе и трендове, 
тражимо уз наш високо квалитетан цреп највише 
припадајућу одговарајућу кровну опрему.

Приликом избора  елемената кровне опреме 
најважније ставке су:

 повољна цена,

 највиши стандард квалитета,

савршена компатибилност према Терран 
цреповима,

једноставна и брза примена.

КОМПАТИБИЛНОСТ

Састављени прибори кровне опреме прилагођени су 
црепу према

 боји,

 облику,

 дуготрајности,

  квалитету,

да се код израде крова стварно добије један квалитетан, 
дуготрајан кров
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Сва остала упутства за уграђивање елемената можете 
прочитати на нашим web-stranicama (www.terran.rs) или 
их можете затражити код наших овлашћених партнера

Која је најбитнија кровна 
опрема?

УСЛУГЕ

Стојимо на располагању са једним бесплатном 
пакетом за купце  који укључује:

 трошак при изради прорачуна 
 потребног материјала и

 саветовање

За сва додатна питања стојимо Вам на 
располагању, стручне савете дају Вам наши 
заступници и комерцијални преставници, на 
Тел: +381 24/524-910 или на  
E-mail: srbija@terran.rs.

Сва остала упутства за уградњу елемената 
можете прочитати на нашој  web-stranicu 
(www.terran.rs) или их можете затражити од 
наших овлашћених партнера:

ПОВЕРЕЊЕ

Уградњом  савршеног квалитета и повољном
ценом добијамо

 сигурност

 отпорност на олују

 дуготрајост

 естетски 

изглед кровног система.
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Потребни кровни елементи,

ДА КРОВ ОСТАНЕ КРОВ  ЗА ВИШЕ ГЕНЕРАЦИЈА.

Који су најбитнији кровни елементи:

 МеdiFol кровне фолије МеdiRoll слеменo-гребена трака

 Елементи за проветравање Елементи против невремена

Трошкови горе наведених елемената чине свега неколико посто укупних трошкова израде кровног система, али 
значајно повећавају корисност и животни век крова.

MEDIFOL КРОВНЕ ФОЛИЈЕ

КРОВНА ФОЛИЈА ПОВЕЋАВА СИГУРНОСТ КРОВА 
И ПРУЖА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНИХ УТИЦАЈА.

Код израде крова одлучите се на бољи квалитет фолије. 
Са уградњом слабог квалитета и са краткотрајним 
елементима смањује се век и дуготрајност крова.

МEDIROLL СЛЕМЕНО-ГРЕБЕНА ТРАКА

УГРАЂУЈЕ СЕ КОД СЛЕМЕНА И ГРЕБЕНА КОД 
СВИХ ТИПОВА ЦРЕПА. Флексибилан елемент за 
проветравање који се лако може обликовати.

Симетрично и у две линије континуирано пробушен 
подметач преко којег се врши проветравање.

Материјал је учвршћен с металном мрежом, стога је 
отпоран на временске утицаје

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ

Без обзира на конструкцију крова, трака за 
проветравање и елементи  - са или без чешља - 
обезбеђују проветравање између црепа и постављене 
фолије, ОСИГУРАВАЈУ ДА ВЕЋИ ИНСЕКТИ И ПТИЦЕ 
НЕ МОГУ УЋИ ПОД КРОВ.

Водена пара која се скупља испод црепа са уграђеним 
одговарајућим елементима за вентилацију се одводи 
ван кровишта чиме сепродужава век трајања дрвене 
конструкције кровишта.
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ШТА СЕ МОЖЕ ДОГОДИТИ, АКО НАЈБИТНИЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ  
НЕ УГРАДИМО НА КРОВ?

СНЕГОБРАНИ

Обавеза постављања снегобрана је између 25 и 75 
степени крова. Прописима се уређује да власник мора 
осигурати кућу или зграду од проклизавања снега, 
зато је добро одредити одговарајућу заштиту од 
проклизавања снега (снегобраном или решетком за 
хватање снега).

СИГУРНОСТ ПРОТИВ НЕВРЕМЕНА

Сигурност бетонског црепа  у невремену је изврсна, али 
на одређеним местима мора се користити причвршћивач 
због равнотеже осталих црепова.

ИВИЧНЕ ЦРЕПОВЕ, РЕЗАНЕ ЦРЕПОВЕ, СЛЕМЕНИ 
ЦРЕП, СВАКИ ЦРЕП ПОСЕБНО ТРЕБА УЧВРСТИТИ. 

Елементи који се користе: ексер мин. 4,5 mm, 
причвршћивач слеменог црепа, копча против 
невремена, причвршћивач резаног црепа.

Ако проветравање крова није 
одговарајуће:

на унутрашњим површинама 
појављује се влага, 
могућност настанка плесни 
и смањује се вредност 
изолације.

Ако уградња снегобрана није 
одговарајућа:

озбиљне финансијске штете 
или личне повреде се могу 
догодити.

Ако није одабрана одговарајућа 
фолија:

Јавља се оштећење кровне 
конструкције, које се 
може поправити једино 
отварањем крова.

Ако причвршћивање црепа није 
одговарајуће:

Поправак и замена захтевају  
непредвиђене додатне 
трошкове.
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Подлоге за пројектовање

0 ≥ 10° Забрањено коришћење црепа

10 ≥ 12° Нужно  је  постављање  секундарног крова, потпуна 
водонепропусна хидроизолација од  ивице  до ивице  крова 
(битуменска изолација)

12 ≥ 16° Изолација кровне површине,  употребљава се 
водонепропусна и паронепропусна фолија  - за одвод дифузне 
паре Меdifol Proof
Најмањи преклоп црепова: 10,5 cm
Макс. размак међу летвама: 32 cm
Потребна количина: 10,58 kom/m²

16 ≥ 22°  Изолација кровне површине,  употребљава се 
водонепропусна и паронепропусна фолија - за одвод дифузне 
паре Medifol Plus

45 ≥ 60° Сваки 2. до 3 цреп у сваком реду треба 
учврстити.

60 ≥ 90° Сваки цреп треба причврстити на летву.

Нагибни кров без секундарног крова, у случају таванског 
стамбеног простора препоручљиво је примењивати 
паропропусне фолије Мedifol 120 или Мedifol ЕCO
22 ≥ 30° 
Најмањи преклоп црепова: 9 cm
Макс. размак међу летвама: 33 cm
Потребна количина: 10,10 kom/m²
30 ≥ 45° 
Најмањи преклоп црепова: 8 cm
Макс. размак међу летвама: 34 cm
Потребна количина: 9,80 kom/m²

ПОСТАВЉАЊЕ СЕКУНДАРНОГ КРОВА ОДНОСНО УПОТРЕБА КРОВНЕ ФОЛИЈЕ, ЗАВИСНО ОД НАГИБА КРОВА

dANUBIA, COPPO

Величина кровне летве: мин. 30/50 mm
Дужина крова, размак кровних летви: макс. 340 mm (зависно од нагибног угла)
Прекривање у бочном смеру: 30 mm 
Прекривање једног изнад другог: мин. 80 mm (зависно од нагибног угла)
Препоручени размак прве летве стрехе: 33 cm

Нагиб крова  Најмање преклапање
Највећи размак

летава

Препоручени

размак главних

летви

Потребна количина

црепа (kom/m²)

Тежина (kg/кров m2)

dANUBIA cOPPO

16-22° 10 cm 32 cm 5 cm 10,42 46,89 47,93

22-30° 9 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 45,45 46,46

изнад  30° 8 cm 34 cm 4 cm 9,80 44,10 45,08

Минимални нагиб крова на који се препоручује уградња Danubia и Coppo црепа износи 22 степена са изведеним секундарним кровом. Изузетно  је 
могућа уградња на кров нагиба од 16 степени уз  лепљене или варене спојеве секундарног крова

конструкцијска ширина=(умножак редова x30 cm)-1cm
конструкцијска ширина=(умножак редова x30 cm)-11cm

ширина зидне конструкције
ширина зидне конструкције

ширина конструкције приликом 
коришћења ивичних црепова

ширина конструкције приликом 
коришћења ивичних цреповаширина конструкције приликом 

коришћења ивичних црепова

ширина конструкције приликом 
коришћења ивичних црепова

покровна ширина=(умножак редова x30cm)+7cm покровна ширина=(умножак редова x30cm)-3cm

dANUBIA cOPPO
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0 ≥ 10° Забрањено коришћење црепа

10 ≥ 20° Нужно  је постављање секундарног крова, потпуно 
водонепропусна хидроизолација од ивице до ивице крова 
(битуменска изолација)

20 ≥ 24° Изолација кровне површине, употребљава се водо 
непропусна и паронепропусна фолија  - за одвод дифузне паре 
Меdifol Proof
Најмањи преклоп црепова: 14 cm
Maкс.размак међу летвама: 28 cm
Потребна количина: 11,90 kom/m²

24 ≥ 30°  Изолација кровне површине употребљава се 
водонепропусна и паронепропусна фолија - за одвод дифузне 
паре Меdifol Plus

45 ≥ 60° Сваки 2. до 3 цреп у сваком реду треба 
учврстити.

60 ≥ 90° Сваки цреп треба причврстити на летву.

Нагибни кров без секундарног крова, у случају таванског 
стамбеног простора препоручљиво је примењивати 
паропропусне фолије Меdifol 120 или Мedifol ЕCO
30 ≥ 35° 
Најмањи преклоп црепова: 13 cm
Maкс. размак међу летвама: 29 cm
Потребна количина: 11,49 kom/m²
35 ≥ 45° 
Најмањи преклоп црепова: 12 cm
Макс. размак међу летвама: 30 cm
Потребна количина: 11,11 kom/m²

 
ПОСТАВЉАЊЕ СЕКУНДАРНОГ КРОВА ОДНОСНО УПОТРЕБА КРОВНЕ ФОЛИЈЕ, ЗАВИСНО ОД НАГИБА КРОВА

RUNdO, ZENIT
Величина кровне летве: мин. 30/50 mm

Дужина крова, размак кровних летви: макс. 310 mm (зависно од нагибног угла)

Бочно преклапање: 30 mm

Прекривање једног изнад другог: мин. 110 mm (зависно од нагибног угла)

Препоручени размак прве летве стрехе: 30 cm

Препоручени размак летви до слемена: 5 cm

Минимални нагиб крова на који се препоручује уградња Rundo и Zenit црепа износи 30 степени са изведеним секундарним кровом. Изузетно је 
могућа уградња на кров нагиба од 25 степени  уз лепљене или варене  спојеве секундарног крова. Пре него што се ставља бетонски цреп, силиконске 
траке које се налазе на полеђини црепова треба да се одстране због тога да би се постигла што боља покривеност. Црепове треба стављати повезано 
у случају Rundo-а на 1/4 помака, те код Zenit-а на 1/2 помака. Код antik кровних црепова, при кориштењу потребно је припазити, јер технологија 
производње базира се на случајно добијеној боји, зато je постављање црепова боље изводити отварањем више палета с циљем да се постигне прави 
мешовити учинак.

ZenItRUNdO

Нагиб крова 
Најмање 

преклапање

Највећи размак 

летава
Потребна количина

 Тежина (kg/кров m2) 

RUNdО ZenIt

24-30° 14 cm 28 cm 11,90 52,36 57,12

30-35° 13 cm 29 cm 11,49 50,56 55,15

35-45° 12 cm 30 cm 11,11 48,88 53,33

изнад  45° 11 cm 31 cm 10,75 47,30 51,60

покровна ширина=(умножак редова x30cm) покровна ширина=(умножак редова x30cm)-3cm

конструкцијска ширина=(умножак редова x30 cm)-8cm

конструкцијска ширина=(умножак редова  x 30 cm) - 8 cm

ширина конструкције приликом 
коришћења ивичних црепова

ширина конструкције приликом 
коришћења ивичних црепова

ширина зидне конструкције

ширина зидне конструкције

ширина конструкције приликом 
коришћења ивичних црепова

ширина конструкције приликом 
коришћења ивичних црепова
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Тerran кровна опрема

R = Rundo    D = Danubia    C = Coppo    Z = Zenit    

2.
8. 9.

19.

          Назив производа
Препоручена

количина
Боја Примена

Заштитни елементи крова

1. Решетка  снегобрана 1 kom / 1 m’ R - D - C - Z

2. Држач решетке снегобрана 2 kom / 1 m’ R - D - C - Z

3.
Метални снегобран
(34 x 55 x 380 mm)

1,5 - 2,5 kom  / m² крова R - D - C - Z

4.
Метални снегобран
(27 x 55 x 380 mm)

1,5 - 2,5 kom  / m² крова R - D - C - Z

5. Сигурносна копча за цреп D - C 

6. Сигурносна копча за цреп R  Z

7. Увално-гребена спојница R - D - C - Z

8.
3D Flex (ивица димњака и зида)
(30 x 500 mm)

R - D - C - Z

9. Клинасти сунђер 1 kom / 1 m’ R - D - C - Z

Кровни пробоји 

10. Кровни излаз R - D - C - Z

11. Пластични основни цреп R - D - C - Z

12. Пластични основни цреп R - D - C - Z

13. Пластични основни цреп R - D - C - Z

14. Адаптер излаз за антену R - D - C - Z

15. Адаптер за вентилацију R - D - C - Z

16. Гибљиво црево за адаптер вентилације R - D - C - Z

17. Вентилациони сет без гибљивог  црева R - D - C - Z

18. Вентилациони сет без гибљивог црева R - D - C - Z

19. Plexi - провидни пластични цреп R - D - C - Z

1.

3. 4. 5.

6.
7. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16.

18.17.

 pocinkovanacrna smeđacrvenacrvenosmeđa
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Код уградње црепа на подручијима са посебним временским условима (јак ветар, велики снег), посебно обратити пажњу око извођења целог кровног система 
(секундарни кров, лимарски опшиви, кровне увале, причвршћивање елемената и сл.), такође извести све потребне радње за додатно осигурање и заштиту од временских 
непогода.
Сва остала упутства за уградњу елемената можете прочитати у нашем УПУТСТВУ  ЗА ПРИМЕНУ које је  доступно на нашој web-stranici (www.terran.rs) или их можете 
затражити код наших овлаштених партнера.

R = Rundo    D = Danubia    C = Coppo    Z = Zenit     pocinkovanacrna smeđacrvenacrvenosmeđa

20.

28.

23.

          Назив производа Препоручена количина Боја Примена

Секундарни кров

20. МediFol TEC 120 кровна фолија 1,10 m2 / m2 R - D - C - Z

21.
МediFol JD100 кровна фолија  УВ отпорна, 
трослојна, паропропусна, водонепропусна

1,10 m2 / m2 R - D - C - Z

22.
МediFol SD 120 кровна фолија  УВ отпорна, 
трослојна, паропропусна, водонепропусна

1,10 m2 / m2 R - D - C - Z

23.
МеdiFol Wind Plus SD 140 кровна фолија, 
УВ отпорна, трослојна, паропропусна, 
водонепропусна

1,10 m2 / m2 R - D - C - Z

Кровна опрема за стреху

24.
Елемент за проветравање без чешља
(3 x 100 cm)

1 kom / 1 m’ R - D - C - Z

25.
Елемент за проветравање  са чешљем
(8,5 x 100 cm)

1 kom / 1 m’ R - D - C - Z

26.
Чешаљ за затварање
(8,5 x 100 cm)

1 kom / 1 m’ R - D - C - Z

27.
Трака за проветравање
(10 x 500 cm)

1 m’ / 1 m’ R - D - C - Z

Кровна опрема за слеме

28.
МеdiRoll ЕCO слемено-гребена трака  
вентилацију (28 x 500 cm)

1 m’ / 1 m’ R - D - C - Z

29.
Универзални елемент за заштиту и 
проветравање сљемена са чешљем

1 kom / 1 m’ R - D - C - Z

30.
Универзални елемент за заштиту и 
проветравање слемена са чешљем

1 kom / 1 m’ R - D - C - Z

31. Завршна слемена плочица 1 kom / 1 kom R - D - C - Z

32. Причвршћивач  слеменог црепа 1 kom / слеме R - D - C - Z

33. Универзални држач слемено-гребене летве 1 kom / 0,7 m’ R - D - C - Z

22.

24.

27.

25 26.

29. 30. 31. 32.

33.

21.



Меditerran Krovni Sistem d.о.о.
Адреса: 24000 Суботица, Владимира Назора 3.
Тел.: +381 24/524-910
Факс: +381 24/4100-205
www.terran.rs

Комерцијални представници
Одговоре на питања, стручне савете, израчунавање потребног материјала дају Вам наши заступници, комерцијални 
представници уважавајући следећу поделу геофграфске карте:

2
1

3

1 +381 69/223-30-96

2 +381 63/445-141

3 +381 62/822-33-09

4 +381 69/223-30-95
4

Продаја
Меditerran Krovni Sistem d.о.о.
Адреса: 24000 Суботица, Владимира Назора 3.
Тел.: +381 24/524-910
Факс: +381 24/4100205

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању на
Тел.: +381 24/524-910 или на E-mail: srbija@terran.rs
Више о нама можете сазнати на нашим web-stranicama
www.terran.rs.

Важи од 01. јануара 2014. године.
Произвођач задржава право техничких измена!
Боје у каталогу се због технолошко -техничких разлога могу у 
нијансама разликовати од стварних боја производа.
Произвођач  не преузима одговорност за техничке карактеристике 
референтних објеката у овом каталогу. Технички подаци у каталогу 
су информативни, актуелни технички подаци се налазе у важећем 

Упутству за примену.
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