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Si liderë të pozicionuar në 
biznes, misioni ynë është që 
të njihemi edhe si liderë në 
fushën e biznesit me përg-
jegjësi shoqërore.
Me përgjegjësi po ndërtojmë një të ardhme të 
re dhe në përputhje me këtë vazhdimisht in-
vestojmë në teknologji të re që zvogëlon emi-
sionin e ndotjes, kemi avancuar sistemin për 
menaxhimin e mbeturinave, duke vendosur 
kështu qëllime të larta të kompanisë për rua-
jtjen e mjedisit. 

Tjegullat NEXE janë bërë tërë-
sisht nga materialet natyrale, 
dhe me funksionalitetin dhe 
aplikimin e tyre plotësojnë 
njësoj aplikimin në zonat kon-
tinentale dhe mesdhetare. 
Falë procesit të engobimit, në 
përbërjen e të cilit gjendet një 
përzierje e argjilës, pluhurit 
dhe pigmenteve të metalit, tjegullat janë prod-
huar në ngjyra të ndryshme me sipërfaqe të 
lëmuar dhe me shkëlqim. Engobimi ngadalëson 
procesin e korozionit të tjegullës dhe zgjat më tej 
pamjen themelore estetike të çatisë Çdo tjegullë 
ka garanci prej 40 vite në cilësi dhe ekzistencë. 

Kur u themelua në vitin e 
largët 1907, POLET IQN SHA 
në Novi Beçej, filloi edhe tra-
dita e prodhimit të tjegullave 
nga argjila natyrale.
100 vite më vonë, jemi krenar 
për faktin që me tjegullat 
tona mbulojmë çatitë në ve-

nd, rajon dhe në gjithë Evropën.

Për vite me radhë, me shumë kujdes dëgjo-
jmë kërkesat e blerësve tanë, në përputhje 
me këtë ndjekim trendet teknologjike në pro-
dhim, vazhdimisht zgjerojmë asortimentin e 
prodhimeve tona dhe kujdesemi që të ruajmë 

nivelin e lartë të cilësisë në 
prodhimin e tjegullave. Me 
qëllim që të mbajmë të kën-
aqur blerësit, furnitorët dhe 
punonjësit, ne gjithmonë 
aspirojmë standardet më 
të larta në prodhim, asorti-
ment dhe biznes.  Me arsye 
për vite me radhe mbajmë 
certifikatën ISO 9001-2015, 
e cila ndahet për standar-
det më të larta të cilësisë së 
produkteve. 

GRUPI NEXE NDËRTON 
TË ARDHMEN ME 
PËRGJEGJËSI

VITE
TRADITЁ
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GLINEX TREND



Natur Bordo Ngjyrë kafe E zezë

Tjegulla Glinex Trend

ELEMENTE SPECIALE

Glinex Trend bën pjesë në kategorinë e tjegullave të presuara për 
mbulimin e çative. Lugjet e thellë të dyfishtë mundësojnë hermetizim 
të shkëlqyeshëm të sipërfaqes së çatisë. Përparësia më e rëndësishme e 
aplikimit të tjegullës Glinex Trend në raport me tjegullat tjera të ngjashme 
prej argjilës është zgjidhja e saj konstruktive e cila mundëson vendosjen e 
qeprave rrëshqitëse në brinjë të çatisë në largësi prej 31,5cm deri në 
35,5cm. Me këtë mënyrë të vendosjes së tjegullave Glinex Trend eliminohen 
gabimet që ndodhin gjatë ndërtimit të konstruksionit të çatisë, ndërsa vetë 
konstruksioni i tjegullës mundëson që në brinjën tashmë ekzistuese të 
çatisë të zëvendësohet me lehtësi tjegulla e vjetër. Glinex Trend është në 
ofertë në variantin natur dhe të engobuar, ndërsa ngjyrat e disponueshme 
janë bordo dhe e zezë.   

E testuar sipas standardit 
SRPS EN 1304

• Paketimi 320 copë në paletë 
  (pesha e paketimit cca 900kg)

kg • Pesha e tjegullës 2,8 - 3,0kg

• Dimensionet individuale 
  cca 415x260mm

• Gjatësia maksimale 
  mbuluese cca 360mm 

• Gjerësia mbuluese 
  cca 220mm

• Distanca e rekomanduar 
  e qeprave cca 
  31,5cm - 35,5cm 

• Shkalla minimale e 
  pjerrtësisë së çatisë  22° 

• Konsumi në 1m2 të 
  çatisë 12,5 - 14,7 copë

22°

• Dimensionet e paketimit  
  1133x850mm
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Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrat: natur, bordo, ngjyrë kafe dhe e zezë

Tjegulla 
fundore e majtë

Tjegulla 
fundore e djathtë Borëmbrojtës Tjegullë

ventiluese
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KLASIK PLUS
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Natur Bordo

Tjegulla Klasik Plus

Klasik Plus bën pjesë në kategorinë e tjegullave të presuara për mbulimin e 
çative. Lugjet e thellë të dyfishtë mundësojnë hermetizim të shkëlqyeshëm 
të sipërfaqes së çatisë. Përparësia më e rëndësishme e aplikimit të tjegullës 
Klasik Plus në raport me tjegullat tjera prej argjilës është zgjidhja e saj 
konstruktive e cila mundëson vendosjen e qeprave rrëshqitëse në brinjë 
të çatisë në largësi prej 30,0cm deri në 35,0cm. Me këtë mënyrë të 
vendosjes të tjegullave KLASIK PLUS eliminohen gabimet që ndodhin gjatë 
ndërtimit të konstruksionit të çatisë, ndërsa vetë konstruksioni i tjegullës 
mundëson që në brinjën tanimë ekzistuese të çatisë të zëvendësohet me 
lehtësi tjegulla e vjetër. Klasik Plus është në ofertë në variantin natur dhe të 
engobuar, ndërsa ngjyrat e disponueshme janë bordo dhe e zezë.
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Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrat: natur, bordo, ngjyrë kafe dhe të zezë

Ngjyrë kafe E zezë

ELEMENTE SPECIALE

Tjegulla 
fundore e majtë

Tjegulla 
fundore e djathtë Borëmbrojtës Tjegullë

ventiluese

E testuar sipas standardit 
SRPS EN 1304

• Paketimi 320 copë në paletë  
  (pesha e paketimit cca 1000kg)

kg • Pesha e tjegullës 2,9 - 3,1kg

• Dimensionet individuale 
  cca 415x260mm

• Gjatësia maksimale 
  mbuluese cca 355mm 

• Gjerësia mbuluese 
  cca 220mm

• Distanca e rekomanduar 
  e qeprave cca 
  30,0cm - 35,0cm 

• Shkalla minimale e 
  pjerrtësisë së çatisë  22° 

• Konsumi në 1m2 të 
  çatisë 12,8 - 15,0 copë

22°

• Dimensionet e paketimit  
  1133x850mm
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IDEAL PLUS

Natur Bordo

Tjegulla Ideal Plus

Ideal Plus është model i ri i tjegullave nga familja e tjegullave Nexe. Tjegulle 
me lugje të dyfishtë, gjysmëmesdhetar me mundësi të vendosjes së qeprave 
rrëshqitëse. E karakterizon funksionaliteti i shkëlqyeshëm, dimensionet e sak-
ta dhe lugu i dyfishtë. Përparësia më e rëndësishme e aplikimit të tjegullës 
Ideal Plus në raport me tjegullat tjera të ngjashme prej argjilës është zgjidh-
ja e saj konstruktive e cila mundëson vendosjen e qeprave rrëshqitëse në 
brinjë të çatisë në largësi prej 34cm deri në 35,5cm. Me këtë mënyrë të 
vendosjes së tjegullave Ideal Plus eliminohen gabimet që ndodhin gjatë 
ndërtimit të konstruksionit të çatisë, ndërsa vetë konstruksioni i tjegullës 
mundëson që në brinjën tashmë ekzistuese të çatisë të zëvendësohet me 
lehtësi tjegulla e vjetër. Ideal Plus është në ofertë në variantin natur dhe të 
engobuar, ndërsa ngjyrat e disponueshme janë bordo dhe e zezë.   

E zezë

Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrat: natur, bordo dhe të zezë

ELEMENTE SPECIALE

Tjegulla 
fundore e majtë

Tjegulla 
fundore e djathtë Borëmbrojtës Tjegullë

ventiluese

E testuar sipas standardit 
SRPS EN 1304

• Paketimi 256 copë në paletë 
  (pesha e paketimit cca 775kg)

kg • Pesha e tjegullës 
  2,85 - 2,95kg

• Dimensionet individuale 
  cca 420x263mm

• Gjatësia maksimale 
mbuluese cca 360mm 

• Gjerësia mbuluese 
cca 220mm

• Distanca e rekomanduar 
  e qeprave cca 34cm - 35,5cm 

• Shkalla minimale e 
  pjerrtësisë së çatisë  22° 

• Konsumi në 1m2 të 
  çatisë 12,5 - 14,0 copë

22°

• Dimensionet e paketimit  
  1133x850mm



IDEAL

Natur

Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrën natur. 

Tjegulla Ideal

Ideal është tjegullë prej argjile e prodhuar me teknologji bashkëkohore të 
prodhimit në kaseta - “U”, e pjekur në temperaturë prej 1040 °C. Bën pjesë 
në familjen e tjegullave gjysmëmesdhetare. Me gjeometrinë e saj dhe 
karakteristikat e hermetizimit është e përshtatshme për të gjitha kushtet 
atmosferike, e sidomos për zonat me erë. Presimi me kallëpe të gjipsit në 
prodhim i jep kësaj tjegulle pamje markante dhe reliev të theksuar, sido-
mos të lugjeve, që mundëson puthitje në çati dhe hermetizim të brinjës 
së çatisë. Ideal njihet për funksionalitetin e shkëlqyeshëm, dimensione të 
sakta dhe lugun e dyfishtë. Është i disponueshëm në ngjyrën natur.
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ELEMENTE SPECIALE

Tjegulla 
fundore e majtë

Tjegulla 
fundore e djathtë Borëmbrojtës Tjegullë

ventiluese

E testuar sipas standardit 
SRPS EN 1304

• Paketimi 320 copë në paletë 
  (pesha e paketimit cca 1000kg)

kg • Pesha e tjegullës 2,9 - 3,1kg

• Dimensionet individuale 
  cca 415x260mm

• Gjatësia maksimale 
  mbuluese cca 340mm 

• Gjerësia mbuluese  
  cca 200mm

• Distanca e rekomanduar 
  e qeprave cca 34cm 

• Shkalla minimale e   
  pjerrtësisë së çatisë  22° 

• Konsumi në 1m2 të 
  çatisë 14,7 copë

22°

• Dimensionet e paketimit  
  1133x850mm
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KULMARËT

Natur

Bordo

Ngjyrë 
kafe

E zezë

Kulmari Glinex Klasik me gjeometrinë 
dhe formën e tij është kompatibil me 
secilin model të tjegullave nga gama e 
produkteve NEXE. Falë përputhshmërisë 
me elementet speciale të kulmarëve, 
Glinex Klasik paraqet zgjidhjen më të 
thjeshtë edhe për çatitë më kërkuese. 
Njihet për nga funksionaliteti i shkëlqye-
shëm dhe cilësia në prodhim, ndërsa 
është i disponueshëm në ngjyrat natur, 
bordo, kafe dhe të zezë.

• Konsumi në 1m
  2,65 copë
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ELEMENTE SPECIALE PËR KULMARË

Pllaka filluese e kulmarit

Natur Bordo Ngjyrë kafe E zezë

Kulmar filluues tjegullë e plotë

Natur Bordo Ngjyrë kafe E zezë

Kulmar fillues gjysmëtjegullë

Natur Bordo Ngjyrë kafe E zezë

Kulmar shpërndarës në tre brinjë

Natur Bordo Ngjyrë kafe E zezë

Pllaka fundore e kulmarit

Natur Bordo Ngjyrë kafe E zezë
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AKSESORË PËR ÇATI
SHIRIT PËR KULMET DHE BRINJËT

RRJET PËR ZOGJ

Ngjyrë tulle E zezë Ngjyrë kafe

Ngjyrë tulle Bordo Ngjyrë kafe E zezë

Element universal i aksesorëve për çati, që kulmin dhe brinjët i mban të thatë 
dhe siguron ajrim nën kulmarë. Në të dyja anët në skaje shiriti për kulme dhe 
brinjë ka shirita vetëngjitëse për fiksim në tjegullë.

• Gjatësia e shiritit: 5m

• Gjerësia e shiritit: 280mm

• Prerja tërthore për futjen e 
ajrit: 145cm2/m për brinjë 
të çatisë

• Konsumi ~1m VR 280 
ALU/m’ kulmi apo brinje

• Ngjyrat e disponueshme: 
ngjyrë tulle, bordo, e zezë, 
ngjyrë kafe

• Gjatësia e shiritit: 5m

• Gjerësia e shiritit: 100mm

• Prerja tërthore për futjen e 
ajrit: 80%

• Konsumi ~1m shirit me 
vrima /m’ buzë çatie

• Ngjyrat e disponueshme: 
ngjyrë tulle, e zezë, 
ngjyrë kafe

MBAJTËS I QEPRAVE PËR KULMET DHE BRINJËT • Gjatësia 210mm

• Dimesionet e profilit “U” 
20x50x55mm

• Konsumi: ~1m copë/0,8m 
të kulmit apo brinjës

Element metalik që shërben për fiksimin e qeprës për kulme dhe 
brinjë. Duke e përdorur atë dhe duke e vendosur në mënyrë korrekte, 
fitohet vijë e saktë dhe e rrafshët e kulmarit.

Rrjeti për zogj përdoret tek nënçatitë për ajrimin e çatisë kështu që pengon 
futjen e zogjve dhe insekteve në konstruksionin e çatisë.

KAPËSE PËR KULMARË • Konsumi: 1 copë / 1 
tjegullë kulmore

• Ngjyrat e disponueshme: 
ngjyrë tulle, bordo, e zezë, 
ngjyrë kafe

Ngjyrë tulle Bordo Ngjyrë kafe E zezë

KAPËSE KUNDËR MOTIT TË KEQ • Konsumi: rekomandohet të
vendoset në secilën tjeg-
ullë përgjatë perimetrit të 
çatisë (strehës, kulmit, ska-
jit të majtë dhe të djathtë 
të çatisë). Në pjesën tjetër 
të çatisë vendoset në çdo 
të katërtën tjegullë.

Kapëse prej zinku kundër motit të keq 
përdoret në zonat me erëra të shpeshta 
dhe të forta. Rrit sigurinë e konstruksionit 
dhe rezistencën e tjegullës ndaj goditjes 
së erës. Vendoset anash përgjatë profilit 
të tjegullës. Kapësja është universale për 
të gjitha modelet e tjegullave Nexe.
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Element fiksues prej metali të ngjyrosur që përdoret për fiksim të tjegullave 
kulmore me procedurë të thatë të vendosjes. Tjegulla fiksohet me vidë në qepër, 
ndërsa me vidën tjetër kapësa ngjitet direkt në qepër.



PLLAKË FILLUESE/FUNDORE E KULMARIT

Pllaka filluese/fundore përdoret për mbylljen e anëve të kulmit duke mbajtur 
ajrimin. Pengon futjen e zogjve dhe insekteve në konstruksionin e çatisë.

Membranë kulmi NEXE F 150, VAXO L 125 dhe PTL 100, me 
depërtueshmëri të lartë të avullit, e papërshkueshme ndaj ujit.

Funksionet e membranës së kulmit NEXE F 150, VAXO L 125 dhe 
PTL 100, me depërtueshmëri të lartë të avullit, e papërshkueshme 
ndaj ujit.
• mundëson tharjen e duhur të konstruksionit dhe materialeve 
izoluese
• mundëson krijimin e një mikroklime të këndshme në hapësirë
• për shkak të cilësive të saj, ajo rrit edhe cilësitë e izolimit termik për 
rreth 10%
• zgjat jetëgjatësinë e konstruksionit, nënkonstruksionit dhe nënçatisë
• mundësia e vendosjes në veshje të çatisë, brinjë dhe pllakë të pjerrët 
të betonit
• pengon depërtimin e dëmtuesve dhe kështu mbron konstruksionin 
nga prishja dhe kalbja
• pengon ftohjen dhe kondensimin e ujit në izolim termik

• Ngjyrat e disponueshme: 
ngjyrë tulle, bordo, e zezë, 
ngjyrë kafe

Ngjyrë tulle Bordo Ngjyrë kafe E zezë

• Prerja tërthore për futjen e 
ajrit: 16cm/copë

BORËMBROJTËS METALIK R

• Ngjyrat e disponueshme: 
ngjyrë tulle, bordo, 
ngjyrë kafe, e zezë. 

Ngjyrë tulle Bordo Ngjyrë kafe E zezë Ngjyrë tulle

• Materiali: llastër nga 
çeliku i zinkuar

Qëllimi i tyre është të pengojnë shembjet e borës në formë 
orteku tek modelet e tjegullave Glinex Trend dhe Klasik+.

BORËMBROJTËS METALIK IDEAL

Qëllimi i tyre është të pengojnë shembjet e borës në 
formë orteku tek modelet e tjegullave Ideal dhe Ideal+

• Ngjyrat e 
disponueshme: 
ngjyrë tulle

• Materiali: llastër nga 
çeliku i zinkuar
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VAXO L 125PTL 100 NEXE F 150KARAKTERISTI-
KAT THEMELORE 
të membranës së 
kulmit: 

NEXE F 150

VAXO L 125

PTL 100

MEMBRANË KULMI

MERNA
JEDINICAKARAKTERISTIKAT

Gjatësia m 50 50 50

Gjerësia m 1,5 1,5 1,5

Sipërfaqja m2 75 75 75

Pesha g/m2 100 (±15%) 125 (±15%) 150 (±7%)

Qëndrueshmëria ndaj grisjes N/50mm

Rezistenca ndaj depërtimit të ujit klasa W1 W1 W1

Reagimi ndaj zjarrit klasa F F F

Depërtueshmëria e avullit Sd

Rezistenca ndaj rrezeve UV muaj 2 3 3

Konsumi: ~1,1 m2 membranë/m2 të sipërfaqes së çatisë

Fleksibiliteti në temperatura të ulëta °C -40 -40 -40

220/130 (±20%)

0,02 m (±15%) 0,03 m (±15%) 0,02 m (±15%)

240/120 (±30%) 290/235 (±20%)
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kundër qepër 3x5cm
membranë kulmi NEXE
dërrasë 2.3cm
bri 10x12cm

tjegullë e pro�lizuar
qepër çatie 3x5cm

borëmbrojtës

borëmbrojtës
(në rreshtin e ardhshëm)

tjegullë ventiluese

tjegullë ventiluese

tjegullë ventiluese

kapëse e qeprave për kulmet dhe brinjët
 

shirit për kulmet dhe brinjët 

kulmari

α

shabllon

qepër për kulmet dhe brinjët 3x5cm

mbajtës i qeprave 
për kulmet dhe brinjët

kundër qepër 3x5cm
membranë kulmi NEXE
dërrasë 2.3cm
bri 10x12cm

tjegullë e pro�lizuar
qepër çatie 3x5cm

borëmbrojtës

borëmbrojtës
(në rreshtin e ardhshëm)

tjegullë ventiluese

tjegullë ventiluese

tjegullë ventiluese

kapëse e qeprave për kulmet dhe brinjët
 

shirit për kulmet dhe brinjët 

kulmari

α

shabllon

qepër për kulmet dhe brinjët 3x5cm

mbajtës i qeprave 
për kulmet dhe brinjët

MBËSHTETJA TEKNIKE

 specijalni crep-ventilacioni

 specijalni crep-snegobran

 oluk

 žljebnjak

LEGENDA:

SKICA POSTAVLJANJA SPECIJALNIH ELEMENATA

R 1:50

 specijalni crep-završni desni

 specijalni crep-završni levi

 specijalni crep-ventilacioni

 specijalni crep-snegobran

 oluk

 žljebnjak

LEGENDA:

SKICA POSTAVLJANJA SPECIJALNIH ELEMENATA

R 1:50

 specijalni crep-završni desni

 specijalni crep-završni levi

 specijalni crep-ventilacioni

 specijalni crep-snegobran

 oluk

 žljebnjak

LEGENDA:

SKICA POSTAVLJANJA SPECIJALNIH ELEMENATA

R 1:50

 specijalni crep-završni desni

 specijalni crep-završni levi

 specijalni crep-ventilacioni

 specijalni crep-snegobran

 oluk

 žljebnjak

LEGENDA:

SKICA POSTAVLJANJA SPECIJALNIH ELEMENATA

R 1:50

 specijalni crep-završni desni

 specijalni crep-završni levi

 specijalni crep-ventilacioni

 specijalni crep-snegobran

 oluk

 žljebnjak

LEGENDA:

SKICA POSTAVLJANJA SPECIJALNIH ELEMENATA

R 1:50

 specijalni crep-završni desni

 specijalni crep-završni levi

 specijalni crep-ventilacioni

 specijalni crep-snegobran

 oluk

 žljebnjak

LEGENDA:

SKICA POSTAVLJANJA SPECIJALNIH ELEMENATA

R 1:50

 specijalni crep-završni desni

 specijalni crep-završni levi

LEGJENDA:
L - distanca e rekomanduar 
      e qeprave
S - distanca nga maja e kulmit 
      deri tek qepra e fundit (3-5cm)
h - lartësia e shtresës së kreshtës (8-10cm)

SKICA E VENDOSJES SE ELEMENTEVE SPECIALE

Detaj: përcaktimi i distancës së qeprave

PRERJA TËRTHORE E ÇATISË

LEGJENDA:

Tjegullë speciale
VENTILUESE

Tjegullë speciale
FUNDORE E DJATHTË

Tjegullë speciale
FUNDORE E MAJTË

Tjegullë speciale
BORËMBROJTËS

Kulmar
ulluk

h
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AD POLET IGK  
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republika Srbija

Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971 
Fax: +381 (0)23 773 300 

www.polet.rs

polet@nexe.rs


