
ROOFS FOR LIVING

mINSteR
Stiilne tasapinnaline katusekivi.



ja suuruse. Nõnda sobituvad katusekivid omavahel täius-
likult ja nende paigaldamine on palju lihtsam. minster 
on saadaval grafiithalli , musta ja savipunase värvitoonina. 
Katusekivi on valmistatud betoonist, immutatud raud- 
oksiidi pigmendiga ning kaetud tugevdava akrülaadikihiga. 
Nõnda valmib kaunis ja ilmastikuoludele erakordselt hästi 
vastupidav katusekivi.

teRVIKLIK KAtUSeLAHeNDUS
minsteri katuselahendus sisaldab tavapärast valikut 
lisatarvikuid ja erikive. Lisaks pakume mitmeid teisi 
teenuseid, mis aitavad Sul Monier katust valides enesekin-
del ja rahulik olla. Kui soovid minsteri kohta lisateavet, 
külasta meie veebilehte aadressil www.monier.ee või võta 
ühendust meie klienditeenindusega telefonil 627 55 60.

minster on olnud arhitektide lemmik juba ajast, mil see 
esmakordselt 1994. a Lillehammeri olümpiakülas avalikuse 
ette toodi. Saame siiani palju rõõmustavat tagasisidet, 
kus seda katusekivi kiidetakse kui head ja ausat toodet, 
samuti hinnatakse selle kaasaegset üldmuljet ja ainulaadset 
väljanägemist. Sama oluline on meile, et ehitajad kiidavad 
Minster katusekivi ka selle soodsa hinna ja tehnilise 
usaldusväärsuse tõttu.

StIILSeLt tASAPINNALINe
Tasapinnaline profiil annab minster katusekividele 
ainulaadse välimuse. See katusekivi valmistatakse erilistes 
alumiiniumvormides, mis garanteerivad toote täpse kuju 

Minster on teistmoodi katusekivi. Eemalt vaadates jätab selle halli värvi sile 
profiil mulje, nagu oleks katus kaetud hoopis kiltkiviplaatidega. Eriti hästi sobib 
antud katusekivi kaasaegsete, kerge konstruktsiooni ning puhta joonega majade  
katustele. Esmakordselt kasutati seda katusekivi Lillehammeri olümpiaküla 
ehitusel. Sellest ajast peale on Minster katusekivi olnud arhitektide suur lemmik. 
Minster on kaasaegne katusekivi, mille valmistamisel kasutatakse kõige uuemat 
tehnoloogiat. See ainulaadse välimusega katusekivi on kaunis ja kauakestev.

StIILNe KAtUSeKIVI RõHUtAb mAjA eRIPäRA

Minster on 

oriGinAALne!

Grafiithall, Savikivipunane ja Must.



tOOteKIRjeLDUS

LISAtARVIKUD
Aluskatted  Kinnitusvahendid
Tihendid Turvaelemendid

Katusekive minster võib kasutada alates 14° kaldega 
majade katustel. Tasapinnalistelt katusekividelt nõutav 
tugevusklass (SS-EN 490) pole nii kõrge kui lainelistel. 
Seepärast olge nende katusekivide käsitsemisel ettevaatlik. 
Tasapinnaliste katusekivide puhul liigub rohkem vett 
külgedele kui lainelistel katusekividel, seetõttu tuleb 
katuse tihendamisel olla hoolsam. Katusekivide read pai-
galdatakse poolekivise nihkega ehk astmeliselt (vt.pilti).

mIDA KAtUSeKIVIDe 
PAIGALDAmISeL SILmAS PIDADA?

mINSteR
Pikkus:  418 mm

Laius:  334 mm

Min. roovisamm: 310 mm

Maks. roovisamm:  350 mm

Ehituslik laius:  295 mm

Kaal:   5,3 kg/tk, 48–58 kg/m2

Pakendis:  4 tk

Alusel:  144 tk

Kulu: 10–11 tk/m2

Katuse min. kalle: 1:4 (14°) 

HARjAKIVI 
Minsteri katuse kald- ja horisontaalharja 
katmiseks. Pikkus: 450 mm, laius: 250 mm.
Kulu 2,3 tk/jm.

ääRePLeKK VASAK/PARem mINSteR PVC
PVC-kattega plekist element Minsteri 
katuse vasaku/parema ääre vormistamiseks. 
Kulu 1 tk/ rida.

HARjA ALGUS/LõPP mINSteR PVC
PVC-kattega plekist element Minsteri katuse 
harja alguse ja lõpu vormistamiseks. 
Kulu 1 tk/ algus/lõpp.

KANALISAtSIOONItUULUtUS mINSteR
Kanalisatsiooni tuulutuseks mõeldud komplekt, mis 
sisaldab läbiviigukivi ja -tihendit,
soojustamata toru 125 mm koos mütsiga
ning ühendustoru Ø 125 mm.

ANteNNILäbIVIIGU KOmPLeKt mINSteR
Läbiviigukomplekt torudele Ø 22–110 mm, 
mis sisaldab läbiviigukivi ja -tihendit ning
plastikustst läbiviiguelementi.

mINSteRI ääRetIHeND
Ääre- või seinaliitepleki ja Minsteri reakivide 
vahe tihendamiseks. Kulu 1 tk/rida.
Liimtihendusmass Katusekivide liimimiseks.

  

mINSteR
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KONStRUKtIIVSeD LAHeNDUSeD
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harjakivi

harjatihend

harjalaud 50x50 mm

harjalaua kinnitusklamber

roov 50x50 mm

aluskate

tuulutusliist 
50x25 mm

sarikas

ääreplekk

minsteri ääretihend

poolik reakivi roov 50x50 mm

tuulutusliis 
50x25 mm

aluskate

sarikas

soojustus

ääreplekk

poolik reakivi

roov 50x50 mm
tuulutusliis 
50x25 mm

aluskate

sarikas

soojustus

Meie töö lähtepunktiks on kvaliteet. Meie klientidel on õigus oodata meilt enamat, kui lihtsalt materjali katuse katmiseks. Me pakume neile peavarju, mugavust, 
võimalust väljendada oma stiili ja luua kestvaid väärtusi. Meie pühendumuse võib kokku võtta lausega: Monier – Roofs for living.

mONIeR OÜ ~ www.monier.ee 
11317 Tallinn ~ Aadress: Pärnu mnt. 139 ~ tel. +372 6 275 560 ~ Faks +372 6 275 573 
51014 Tartu ~ Aadress: Riia 140c ~ tel. +372 7 390 128 ~ Faks +372 7 390 261


