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BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
NIP: 6762431701, Regon: 121387608

najlepszy skoczek narciarski wśród
dekarzy i najlepszy dekarz wśród
skoczków narciarskich. Wielokrotny
mistrz świata, medalista olimpijski
i kierowca rajdowy. W imponującej
kolekcji tytułów posiada także
tytuł czeladnika blacharza-dekarza
zdobyty w 1995 roku. Przez kilka lat,
równolegle z treningami sportowymi,
praktykował fach dekarski, dlatego
tematyka pokryć dachowych jest mu
bardzo bliska. Rodzima Wisła wciąż
może się pochwalić kilkoma dachami
położonymi przez wielkiego mistrza.
W 2017 roku Adam Małysz został
Ambasadorem marki BLACHPROFIL 2.
Odtąd aktywnie uczestniczy w każdej
Akademii Mistrzów BP2 – cyklu
spotkań z dekarzami, który służy
wymianie doświadczeń, prezentacji
nowych technologii i wspólnemu
poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Z łatwością znajduje wspólny język
z kolegami po fachu, dowodząc,
że pewnych rzeczy nigdy się nie
zapomina.

www.bp2.eu
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Czym jest
akademia
mistrzów?
Posiadasz bogate doświadczenie?
Interesują Cię nowe technologie?
Pracujesz z najlepszymi?

Dołącz do Akademii Mistrzów wspólnie z Adamem
Małyszem. Zapraszamy na cykl spotkań w firmie
BLACHPROFIL 2®, których celem jest wymiana
doświadczeń, prezentacja nowych technologii i
poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla dekarzy.
To również okazja, aby spotkać najlepszego skoczka
narciarskiego wśród dekarzy, a zarazem najlepszego
dekarza wśród skoczków narciarskich – Adama Małysza,
który został Ambasadorem Akademii Mistrzów.

Szczegóły na www.am.bp2.pl
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Kaseta Ścienna
Montaż
PROSYSTHERM® Ściana Ogniowa 90 min.

Płyty Ścienne
Płyty Dachowe

Kasetony Elewacyjne
Panele Elewacyjne

Stalowe Centrum Usługowe
Blachy Płaskie
Usługi Cięcia i Przewijania
Zabezpieczenie i Pakowanie

Powłoki Aluzinc i Ocynk
Blachy Powlekane
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o nas

6 kim jesteśmy?

O Nas

kim
jesteśmy?
BLACHPROFIL 2® to producent cenionych rozwiązań
budowlanych. Od ponad 20 lat staramy się być
firmą kompletną, dlatego dostarczamy całą gamę
produktów: pokrycia dachowe, blachy konstrukcyjne,
systemy elewacyjne, płyty warstwowe, kasetony
ścienne, systemy rynnowe, ale także specjalistyczne
usługi obróbki stali w ramach Stalowego Centrum
Usługowego. Nasza oferta rośnie z każdym rokiem,
odpowiadając na nowe potrzeby klientów.

„W każdym spotkaniu Akademii uczestniczy
najlepszy skoczek wśród dekarzy, a zarazem
najlepszy dekarz wśród skoczków –
Adam Małysz, który w 2017 roku został
Ambasadorem marki.”

Historia

idea

eprofil

Akademia Mistrzów

Zaczynaliśmy w 1995 roku handlem blaszanymi
pokryciami dachowymi. Trzy lata później,
zakładając siedzibę w Krakowie, dysponowaliśmy
jednym samochodem oraz zatrudnialiśmy dwóch
pracowników, ale już wkrótce zaczęliśmy wytwarzać
własne produkty. Z biegiem czasu przybywało
linii produkcyjnych, nasza załoga i oferta rosły,
aż w 2010 roku byliśmy gotowi zbudować
własną sieć dystrybucji w Europie. Kolejne lata
to intensywna modernizacja produkcji i nowe
oddziały. To już nie tylko centrum produkcyjnologistyczne w Grojcu ale i uruchomienie kolejnej
produkcji zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej,
a następnie budowa kopii naszej grojeckiej siedziby
w rumuńskim Cluj-Napoca. Ostatnią dużą inwestycją
firmy było przejęcie na przełomie 2017/2018 roku
zakładu produkcji płyt warstwowych MARCEGAGLIA
w Timisoarze. Oba zakłady w Rumunii działają
pod szyldem IMPRO®, który należy w całości
do grupy kapitałowej BLACHPROFIL 2®.
W 2017 roku Ambasadorem naszej marki został
Adam Małysz, uruchomiliśmy Akademię Mistrzów,
a także powołaliśmy do życia BP2 TEAM, aby
wspierać młode, ale już utytułowane zawodniczki
CrossFit – Gabrielę Migałę oraz Laurę Horváth.
Do zespołu należy również Michał Grzesiewicz trener Gabi. Rozwijamy się błyskawicznie i wiele
jeszcze przed nami, ale historia dowodzi, że obraliśmy
dobrą drogę, budując firmę na wartościach i polityce
dobrej jakości.

BLACHPROFIL 2® opiera się na czterech filarach, które gwarantują
firmie stabilność i rozwój. Najważniejszym spośród nich są LUDZIE.
Wzajemne zaufanie, szacunek i zaangażowanie sprawiły, że niektórzy
z nas pracują ramię w ramię już ponad 20 lat! Czy było nas kilkoro,
czy jest kilkaset, nigdy nie zmieniło się jedno – jesteśmy zespołem.
Z podobnej postawy wyrasta drugi filar naszej firmy – RELACJE. Dobre
relacje z klientami, dostawcami i współpracownikami budujemy na
otwartej, a przede wszystkim uczciwej komunikacji. Ważna jest dla nas
wiarygodność i odpowiedzialność, dlatego jesteśmy dumni, że udało
nam się zdobyć zaufanie ponad 1000 aktywnych klientów. Gwarancję
jakości i sprawnej obsługi zapewnia trzeci filar BLACHPROFIL 2®, czyli
TECHNOLOGIA. To z jednej strony robotyzacja produkcji za sprawą
nowoczesnych parków maszynowych, a z drugiej automatyzacja
procesów wewnętrznych firmy. Format EDI pozwala wymieniać
z dostawcami dokumenty finansowe bez udziału człowieka i stosów
papieru, eProfil służy za to naszym odbiorcom jako kompleksowy
system obsługi klienta. Innowacja pomaga podnosić standardy,
dlatego stworzyliśmy własne profesjonalne laboratorium kontroli
jakości, ponieważ w BLACHPROFIL 2® zawsze stawiamy na JAKOŚĆ.
Poza atestami hutniczymi, które otrzymujemy od naszych dostawców,
gwarantującymi określony poziom właściwości otrzymywanych
surowców, również samodzielnie weryfikujemy ich jakość. Nasi
specjaliści skrupulatnie sprawdzają liczne parametry materiałowe
i mechaniczne takie jak odporność na zarysowania, przyczepność
powłok czy podatność na odkształcenia. Zastosowanie badań
w komorze solnej, imitującej przyspieszone oddziaływanie warunków
zewnętrznych na używane przez nas materiały i produkowane profile
pozwala w ciągu miesiąca zasymulować zachowanie materiału
stosowanego przez okres 30 lat. Wszystkie te zabiegi dają nam pełną
kontrolę w dziedzinie jakości produktów, które Wam dostarczamy.

Internetowa platforma eProfil to najbardziej
rozbudowany system obsługi klienta w branży
budowlanej, który sukcesywnie udoskonalamy
od 2010 roku. Umożliwia on niemal nieograniczoną
kontrolę nad swoim zamówieniem. W każdej
chwili z poziomu komputera lub urządzenia
mobilnego można sprawdzić na jakim jest ono
etapie, a nawet zlokalizować transportowany
produkt na mapie w czasie rzeczywistym. To także
pełny wgląd w historię płatności i saldo, dostęp
do najaktualniejszych cenników i promocji oraz
możliwość łatwego tworzenia kosztorysu dla klienta
końcowego. Dzięki modułowi Optymalizator Dachu
można błyskawicznie wyliczyć potrzebny materiał
do pokrycia konkretnego dachu, a tym samym
zmniejszyć ilość odpadów i niepotrzebnych kosztów
do niezbędnego minimum. Program wizualizuje
rozmieszczenie arkuszy na dachu, pomaga dobrać
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, wygenerować
gotowy projekt i złożyć zamówienie. Funkcjonalności
platformy eProfil są nie do przecenienia – pozwalając
na oszczędność czasu i redukcję kosztów.

Obserwacja rynku pokryć dachowych podpowiada nam, że o sukcesie
realizacji najczęściej decyduje dobór właściwego rozwiązania. Chcemy
oferować produkty, które odpowiadają realnym wymogom rynku,
dlatego tak ważne jest dla nas wsłuchanie się w problemy i potrzeby
wykonawców. W tym celu powołaliśmy do życia Akademię Mistrzów BP2,
czyli cykl spotkań umożliwiający wymianę wiedzy i doświadczeń
oraz poznawanie nowych technologii. W każdym spotkaniu
Akademii aktywnie uczestniczy najlepszy skoczek wśród dekarzy,
a zarazem najlepszy dekarz wśród skoczków – Adam Małysz, który
w 2017 roku został Ambasadorem marki BLACHPROFIL 2®. Nasz
wybór Ambasadora, jak i jego decyzja o podjęciu współpracy, były
nieprzypadkowe. Adam Małysz posiada wykształcenie i praktykę
dekarską, więc doskonale zna i rozumie naszą branżę. W ramach
Akademii spotykamy się w gronie mistrzów, specjalistów dekarskiego
fachu, aby poszukiwać najlepszych rozwiązań dla dekarzy i wspólnie
kształtować przyszłość naszej branży.
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Modułowe Dachówki Blaszane

informacje
techniczne
++ profesjonalne pakowanie
i zabezpieczanie produktu
redukujące ryzyko uszkodzeń
podczas załadunku, transportu
i rozładunku,
++ nieosiągalną dla zwykłych
modułówek ochronę krawędzi
ciętych przed korozją dzięki
autorskiemu, chronionemu
prawnie przetłoczeniu typu „Z”,
++ redukcję zużycia wkrętów.
Przetłoczenie typu „Z” działa
na zasadzie zamka, eliminując
konieczność zszywania arkuszy
w tym miejscu, dzięki czemu,
wymagane w konkurencyjnych
produktach, wkręty stają się
zbędne,

Wśród głównych atutów
dachówki modułowej ZET®
wymienić można:
++ przetłoczenie typu „Z”
sprawiające, że wkręty oraz
łączenia pomiędzy arkuszami
stają się niezauważalne,
++ gwarantowaną powtarzalność
koloru i struktury,
++ niedostępną wcześniej precyzję
wykonania każdego elementu
systemu dachowego dzięki
zrobotyzowanej, automatycznej
linii produkcyjnej,
++ dostępność od ręki i możliwość
natychmiastowej wysyłki
do dowolnej lokalizacji,

37

230

++ nieograniczoną swobodę
w kształtowaniu pokrycia
i redukcję do minimum zużycia
materiału dzięki symetryczności
modułu,
++ dedykowane obróbki
i system rynnowy INGURI®
dopełniające obrazu świetnie
dopracowanego systemu
dachowego.

ZET®Roof to podstawowa
wersja linii modułowych
dachówek ZET®. Dynamika
formy zawarta w pochyłościach
geometrii modułowej dachówki
blaszanej ZET®Roof sprawia,
że doskonale sprawdza
się ona w nowoczesnym,
niekonwencjonalnym
budownictwie. Wysokie tłoczenie,
przywodzące na myśl tradycyjne
dachówki ceramiczne, powoduje,
że równie chętnie stosowana jest
w restaurowanych i zabytkowych
obiektach. Estetyka tego pokrycia
zostaje osiągnięta przez ukrycie
mocowań w cieniu powstającym
dzięki zastosowaniu przetłoczeń
typu „Z” oraz przez brak wkrętów
na powierzchniach przetłoczeń.

ZET®Roof

2 cm

20

szerokość efektywna 1150
szerokość całkowita ~1212
Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
1150
Szerokość całkowita
~1212
Grubość blachy
0,5
Wysokość całkowita profilu
50
Wysokość przetłoczenia
30
Długość modułu

363 (rozstaw łat 350 mm)

Powierzchnia efektywna (krycia)
pojedyńczego arkusza

0,805 m2

10
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ZET®Look to rozwinięcie
idei modułowych dachówek
blaszanych ZET®Roof.
Zachowując atuty i korzyści
podstawowej wersji systemu,
wariant ten wyróżnia się
całkowitą eliminacją wkrętów
widocznych na powierzchni
dachu. Zaawansowany, a zarazem
niezwykle prosty w instalacji,
system montażu sprawia,
że wkręty są ukryte pod
arkuszami. W efekcie
otrzymujemy pokrycie dachowe
o atrakcyjnym, symetrycznym
wzorze, którego harmonii nie
zakłóca żaden element mocujący
ani otwór montażowy. Jest to
rozwiązanie idealne tam, gdzie
wymagana jest najwyższa
estetyka bez jakichkolwiek
kompromisów. Parametry
techniczne, sposób pakowania
i zabezpieczenie produktu
pozostają takie same jak
w przypadku wariantu ZET®Roof.

kolorystyka

ZET®Look

!
Technologia druku nie
pozwala na wierne oddanie
barw, dlatego przedstawione
kolory mają charakter
orientacyjny i mogą
odbiegać od rzeczywistych.

HERCULIT®
4,5 cm

!

Materiał wykorzystywany do produkcji
modułowych dachówek blaszanych ZET®
to powłoka opracowana w ścisłej
współpracy z wiodącym producentem
lakierów dla najlepszych hut w Europie.
Wieloletnie studiowanie dotychczas
stosowanych powłok i monitorowanie
potrzeb klientów, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dekarzy, pozwoliło
nam skupić tak wiele rożnych zalet w jednym
produkcie. HERCULIT® to utwardzony
poliuretanami poliester o grubości 35 μm,
charakteryzujący się wysoką odpornością
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. HERCULIT® to 30 lat
gwarancji oraz powtarzalność barw
i struktury powłoki.

Gwarancja uzyskuje
ważność po dokonaniu
rejestracji na stronie
internetowej
www.zet-roof.eu.
Szczegółowe warunki
gwarancji określa karta
gwarancyjna.

HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

HC 9005

Kod

Grubość
powłoki

Odporność
na korozję

Odporność na
promieniowanie
UV

Okres
gwarancji
(lata)

HERCULIT®
[HC]

35 µm

C4

RUV4

30

MAT 35 Standard
To blachy ze stali obustronnie pokrytej
metaliczną warstwą z cynku 275g/m2,
powłoką antykorozyjną oraz jednostronnie
dekoracyjną powłoką organiczną. Ich zalety
to wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne i korozję, doskonała podatność
na formowanie oraz wysokie walory
estetyczne.
Blacha ta pokryta jest 35 μm matową
powłoką organiczną o ziarnistej fakturze
i dostępna jest w 3 kolorach z możliwością
dostarczenia kolorów spoza podstawowego
wzornika. Okres gwarancji: 15 lat.
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TK 23

TK 31

TK 33

Kod

Grubość
powłoki

Odporność
na korozję

Odporność na
promieniowanie
UV

Okres
gwarancji
(lata)

MAT 35
Standard
[TK]

35 µm

C3

RUV3

15
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transport
i montaż

 iejsca montażu
M
wkrętów dachówki
modułowej ZET®Look*.

16
15

* Do pierwszej łaty należy
zamontować profile startowe
do ZET®Look (5 na każdy
arkusz). Profile montowane
w rozstawie 230 mm (osie)
muszą znajdować się w jednej
linii a szerokość łat nie może być
mniejsza niż 8 cm.

14
13
17

Dachówka modułowa ZET®
dostarczana jest na bezzwrotnych
paletach.Do przewiezienia dachu
nie jest wymagany specjalistyczny
transport. Pojedyncza paleta
zawiera 264 arkuszy, czyli
212,5 m2 efektywnych pokrycia.
Lekkie moduły umożliwiają
również transport na miejsce
prac montażowych (np. klatką
schodową), który może być
wykonany przez jedną osobę
bez potrzeby angażowania
zaawansowanego sprzętu.

12

10
9

8
7

 iejsca montażu
M
wkrętów dachówki
modułowej ZET®Roof.

14
17
1.

2.

Paleta z arkuszami dachówki modułowej
ZET® jest zabezpieczona pokrowcem
ochronnym. Jeżeli po rozpakowaniu palety
jej zawartość nie zostanie wykorzystana
w całości, pozostałe arkusze należy
bezwzględnie ponownie zabezpieczyć
pokrowcem.

Standardowe wyposażenie dachówek
modułowych ZET® obejmuje wszechstronne
zabezpieczenia: styropianowe przekładki (ich
kształt dokładnie odpowiada formie arkuszy),
dedykowany pokrowiec ze ściągaczami
wielokrotnego użytku (umożliwia
zabezpieczenie niewykorzystanego
materiału), folię stretch i taśmy spinające.
Profesjonalne pakowanie i zabezpieczenia
modułów redukują zagrożenie wystąpienia
uszkodzeń i przetarć podczas załadunku,
transportu oraz rozładunku. Chroni również
arkusze przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w czasie magazynowania.

14

Ze względu na budowę arkuszy
(przetłoczenie typu „Z”) nie
wolno pobierać kolejnych arkuszy
z opakowania podnosząc je
bezpośrednio do góry. Przed
podniesieniem arkusza należy
delikatnie wypchnąć go kilka
centymetrów w przód, aby
uniknąć uszkodzenia powłoki
arkusza znajdującego się pod nim –
ilustruje to rysunek powyżej.

Modułowa dachówka blaszana
ZET® jest profilem symetrycznym,
dlatego kierunek montażu jest
dowolny – zakład można
wykonać na prawą lub lewą
stronę. Wybór kierunku montażu
może być podyktowany
np. względami estetycznymi.
Należy zachować 350mm
rozstaw łat. Prawidłowy montaż
zakłada zachowanie kolejności

12

układania arkuszy, zgodnie
ze schematem przedstawionym
powyżej (w przypadku montażu
od prawej strony). Prawidłowym
sposobem montażu dachówki
modułowej ZET® jest metoda
na tzw. „mijankę”, w której
poszczególne rzędy arkuszy
są przesunięte względem siebie.
Rozwiązanie to możliwe jest dzięki
symetryczności arkuszy. Atutem

5
2

3

1

16

11
10

9
8

7

6

4

15
13

11

6
5

4
3

2
1

takiego układu paneli jest brak
punktów styku krawędzi czterech
arkuszy. Ponadto nie występują
w tych samych miejscach linie
łączeń wzdłużnych, co podnosi
estetykę pokrycia (dotyczy
montażu wersji ZET®Look
i ZET®Roof).
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dachówki
blaszane
18
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20
21

beta
alfa
omega
gamma
®

®

®

®

Dachówki Blaszane

15/350
15/400

15/350
15/400
20/350
20/400

i

i

++ produkt posiada
możliwość wyboru
długości modułu:
350 lub 400 mm
++ najbardziej
ekonomiczna
dachówka w ofercie
++ unikalny kształt fali

++ produkt posiada
możliwość wyboru
długości modułu:
350 lub 400 mm
++ klasyczny kształt
++ dwie wysokości
tłoczenia: 20 lub 15 mm

Spis arkuszy modułowych
Spis arkuszy modułowych

Moduł
350 mm

Moduł
400 mm

Liczba
modułów

0,46 m

0,51 m

1

0,81 m

0,91 m

2

1,16 m

1,31 m

3

1,51 m

1,71 m

4

1,86 m

2,11 m

5

2,21 m

2,51 m

6

Parametry techniczne [w mm]

1150

2,56 m

2,91 m

7

Szerokość efektywna

1100

Szerokość całkowita

1216

2,91 m

3,31 m

8

Szerokość całkowita

1183

0,5 - 0,6

3,26 m

3,71 m

9

Grubość blachy

0,5 - 0,6

3,61 m

4,11 m

10

Wysokość całkowita profilu

38/43
15/20

Moduł
350 mm

Moduł
400 mm

Liczba
modułów

0,50 m

0,55 m

1

0,85 m

0,95 m

2

1,20 m

1,35 m

3

1,55 m

1,75 m

4

1,90 m

2,15 m

5

Parametry techniczne [w mm]

2,25 m

2,55 m

6

Szerokość efektywna

2,60 m

2,95 m

7

230

18,5
33,5

Szerokość efektywna 1150

183,3
23
38/43
83

Szerokość efektywna 1100

2,95 m

3,35 m

8

Grubość blachy

3,30 m

3,75 m

9

Wysokość całkowita profilu

33,5
15

3,96 m

4,51 m

11

Wysokość tłoczenia
Długość modułu

350/400

Długość arkusza

min. 460
max. 6110

15

Waga dla blach z rdzeniem stalowym

ok. 4,5 kg/m2

16

Waga dla blach z rdzeniem aluminiowym

ok. 1,8 kg/m2

17

Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy

110

3,65 m

4,15 m

10

Wysokość tłoczenia

4,00 m

4,55 m

11

Długość modułu

350/400

4,31 m

4,91 m

12

4,35 m

4,95 m

12

Długość arkusza

4,66 m

5,31 m

13

4,70 m

5,35 m

13

min. 500
max. 5750

5,01 m

5,71 m

14

14

Waga dla blach z rdzeniem stalowym

ok. 4,5 kg/m2

5,36 m

15

Waga dla blach z rdzeniem aluminiowym

ok. 1,8 kg/m2

5,71 m

16

Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy

150

6,06 m

5,05 m
5,40 m
5,75 m

18

max. 5,75 m

max. 6,11 m
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Dachówki Blaszane

15/350
15/400
20/350
20/400

25/350
25/400
30/350
30/400

i

i

++ produkt polecany
do dachów o dużych
powierzchniach
++ klasyczna linia
przypominająca
dachówki ceramiczne
++ dachówka posiada
możliwość wyboru
długości modułu:
350 lub 400 mm

++ wysokie tłoczenie:
25 lub 30 mm
++ kształt wzorowany
na klasycznych
dachówkach
ceramicznych
++ symetryczny profil –
redukcja ilości odpadu
++ cięcie zgodne
z kształtem fali
++ długość zakladki
tylko 20 mm

Spis arkuszy modułowych
Spis arkuszy modułowych
Moduł
350 mm

Moduł
400 mm

Liczba
modułów

0,50 m

0,55 m

1

0,85 m

0,95 m

2

1,20 m

1,35 m

3

1,55 m

1,75 m

4

1,90 m

2,15 m

5

2,25 m

2,55 m

6

2,60 m

2,95 m

7

2,95 m

3,35 m

8

3,30 m

3,75 m

9

3,65 m

4,15 m

10

4,00 m

4,55 m

11

4,35 m

4,95 m

12

4,70 m

5,35 m

13

5,05 m
5,40 m
5,75 m

20

14
max. 5,75 m

15
16

140

32
47/52

95

Szerokość efektywna 1085

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna

1085

Szerokość całkowita

1180

Grubość blachy

0,5 - 0,6

Wysokość całkowita profilu

47/52

Wysokość tłoczenia

15/20

Długość modułu

350/400

Długość arkusza

min. 500,
max. 5750

Waga dla blach z rdzeniem stalowym

ok. 4,5 kg/m2

Waga dla blach z rdzeniem aluminiowym

ok. 1,8 kg/m2

Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy

150

Moduł
350 mm

Moduł
400 mm

Liczba
modułów

0,37 m

0,42 m

1

0,72 m

0,82 m

2

1,07 m

1,22 m

3

1,42 m

1,62 m

4

1,77 m

2,02 m

5

2,12 m

2,42 m

6

2,47 m

2,82 m

7

2,82 m

3,22 m

8

3,17 m

3,62 m

9

3,52 m

4,02 m

10

3,87 m

4,42 m

11

4,22 m

4,82 m

12

4,57 m

5,22 m

13

4,92 m

5,62 m

14

5,27 m
5,62 m
5,97 m

15
max. 6,02 m

16
17

230

37

20

45/50

25/30
Szerokość efektywna 1150
Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna

1150

Szerokość całkowita

1212

Grubość blachy

0,5 - 0,6

Wysokość całkowita profilu

45/50

Wysokość tłoczenia

25/30

Długość modułu

350/400

Długość arkusza

min. 370
max. 6002

Waga dla blach z rdzeniem stalowym

ok. 4,5 kg/m2

Waga dla blach z rdzeniem aluminiowym

ok. 1,8 kg/m2

Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy

20
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dachowe
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®

®

®

Panele Dachowe

informacje
techniczne lambda
!
Występujący w dwóch wariantach
panel (LAMBDA® L38 oraz LAMBDA®
L25) wykazuje niezwykłą elastyczność
w kształtowaniu wizerunku pokrycia.
Charakteryzuje się prostą i uniwersalną
formą, dysponuje jednak szerokimi
możliwościami indywidualnego
dopasowania parametrów, takich jak
wysokość rąbka, szerokość całkowita,
szerokość krycia oraz opcjonalne
przetłoczenia wzdłużne. Tak bogate
możliwości kształtowania stylu dachu
mogą, w zależności od rodzaju budynku
i zastosowanego materiału, podkreślać
tradycyjny charakter obiektu, bądź nadać
mu nowoczesny wyraz.
Szerokie możliwości dostosowania
parametrów produktu pozwalają
na swobodne dopasowanie wzoru panelu
do konstrukcji dachu oraz charakteru
budynku.

UWAGA!
Przy zamówieniu wersji paneli
z wycięciem pod zagięcie
do pasa nadrynnowego
startowego [kody: LW] system
produkcji automatycznie dodaje
30 mm do zamówionych
długości paneli.

Zamki paneli LAMBDA® mogą zostać
opcjonalnie docięte w celu umożliwienia
wykonania zagięcia do pasa startowego.

!

Zastosowanie zamka zatrzaskowego
umożliwia szybki i pewny montaż, natomiast
konstrukcja paneli sprawia, że mocowania
są niewidoczne, co pozytywnie wpływa
na estetykę pokrycia.

UWAGA!
Ze względu na budowę
paneli dachowych możliwe
jest wystąpienie efektu tzw.
„falowania” blachy na pokryciu.
Jest to zjawisko naturalne
dla tego typu produktów.

Opcjonalne wyposażenie paneli
dachowych LAMBDA® w zagięcie
do pasa nadrynnowego startowego
[kody: LWZ] zwiększa bezpieczeństwo
i szybkość montażu.
Wpływa również pozytywnie na estetykę
pokrycia (krawędź cięta jest niewidoczna).

24
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Panele Dachowe

lambda l38

lambda l25
Parametry techniczne (mm)
Nazewnictwo

38

Parametry techniczne (mm)
L.38.490

L.38.283

Nazewnictwo

L.25.515

L.25.306

L.25.205

Wysokość rąbka

38

38

Wysokość rąbka

25

25

25

Szerokość efektywna

490

283

Szerokość całkowita

~522

~314

Szerokość efektywna
Szerokość całkowita

515
~547

306
~337

205
~236

Grubość blachy

0,5–0,7

0,5–0,7

Grubość blachy

0,5

0,5

0,5

Długość arkusza

max. 10 000

Długość arkusza

max. 8000

25

Cechy produktu:
++ dwie wersje szerokości,
++ opcjonalne wyposażenie w wycięcie do zagięcia,
++ opcjonalne wyposażenie w zagięcie do pasa nadrynnowego
startowego.

P
R
T25
T58

Cechy produktu:
++ trzy wersje szerokości,
++ opcjonalne wycięcie zamków pod zagięcie do pasa nadrynnowego
startowego,
++ opcjonalne wyposażenie w zagięcie do pasa nadrynnowego
startowego.

Szerokość efektywna
205
P
R
T25
T58

P
R
T25
T58
Szerokość efektywna
283

P
R
T25
T58

Szerokość efektywna 306
P
R
T25
T58

Kod

wycięcie pod zagięcie zagięcie do pasa start.
(Kod)
(Kod)

L38.490P

LW38.490P

LWZ38.490P

L38.490R

LW38.490R

LWZ38.490R

L38.490T25

LW38.490T25

LWZ38.490T25

Opcjonalne przetłoczenia (wysokość 1 mm):

L38.490T58

LW38.490T58

LWZ38.490T58

P

Bez przetłoczenia

L38.283P

LW38.283P

LWZ38.283P

P

Bez przetłoczenia

R

Przetłoczenie półokrągłe

L38.283R

LW38.283R

LWZ38.283R

R

Przetłoczenie półokrągłe

T25

Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm

L38.283T25

LW38.283T25

LWZ38.283T25

T25

Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm

T58

Przetłoczenie trapezowe szer. 58 mm

L38.283T58

LW38.283T58

LWZ38.283T58

T58

Przetłoczenie trapezowe szer. 58 mm

Szerokość efektywna 490

26

Szerokość efektywna 306
Opcjonalne przetłoczenia (wysokość 1mm):

Kod

wycięcie pod zagięcie zagięcie do pasa
(Kod)
start. (Kod)

L25.515P
L25.515R
L25.515T25
L25.515T58
L25.306P
L25.306R
L25.306T25
L25.306T58
L25.205P
L25.205R
L25.205T25
L25.205T58

LW25.515P
LW25.515R
LW25.515T25
LW25.515T58
LW25.306P
LW25.306R
LW25.306T25
LW25.306T58
LW25.205P
LW25.205R
LW25.205T25
LW25.205T58

LWZ25.515P
LWZ25.515R
LWZ25.515T25
LWZ25.515T58
LWZ25.306P
LWZ25.306R
LWZ25.306T25
LWZ25.306T58
LWZ25.205P
LWZ25.205R
LWZ25.205T25
LWZ25.205T58
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Stalowe Systemy Rynnowe

informacje
techniczne inguri

opis
elementów

®

125/87
150/100
Zastosowanie właściwego systemu
rynnowego umożliwia efektywne
odprowadzanie wody z pokrycia
dachowego, co ma kluczowe znaczenie
dla jego trwałości i funkcjonalności.
Chroni też elewację budynku przed
szkodami powodowanymi przez wilgoć.
Systemy INGURI® 125/87 oraz 150/100
są kompletnymi systemami rynnowymi,
produkowanymi z najwyższej jakości
obustronnie powlekanej stali. Wszystkie
elementy systemów zostały zaprojektowane
w sposób zapewniający poprawne
spasowanie i łatwość oraz szybkość
montażu. Kształt i głębokość
rynien zapewniają skuteczne odprowadzanie
wody nawet podczas intensywnych
i długotrwałych opadów.

2
INGURI 125/87
INGURI 150/100

3

1
4

8

9
7

6

19
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rynna
Podciąg rynny
Narożnik wewnętrzny
Narożnik zewnętrzny
Osłona narożnika
Łącznik rynien
Stabilizator łącznika
Zaślepka rynny
Odpływ rynny
Kolano rury spustowej
Rura spustowa
Trójnik
Rewizja
Wylewka
Mufa
Obejma rury
Obejma rury do dybla
Dyble
Haki nakrokwiowe
Hak doczołowy

10

18

11

17
20

16
12
13
15
14

30
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Stalowe Systemy Rynnowe

Rynna
Kształt rynien INGURI® został specjalnie
zaprojektowany, aby zapewnić wysoką
skuteczność w odprowadzaniu wody
z opadów. Posiadają one dużą głębokość
i odpowiedni profil, aby nawet podczas
intensywnych opadów efektywnie odbierać
wodę z połaci dachowej bez ryzyka przelania.
Produkujemy rynny w standardowych
długościach 4 i 3 m.

Narożnik wewnętrzny/
Zewnętrzny
Estetyczne i funkcjonalne połączenie rynien
w narożach budynku zapewniają narożniki.
Nasza oferta obejmuje narożnik zewnętrzny
oraz wewnętrzny o standardowym kącie 90°,
jak również wersje o kącie 135°.

Odpływ rynny
Odpływ odbiera wodę z rynien i kieruje ją do
rury spustowej. Konstrukcja oraz właściwy
montaż tego elementu w dużym stopniu
wpływa na funkcjonalność całego systemu
odwadniającego. Odpływ rynny systemów
INGURI® jest bardzo dobrze spasowany
z pozostałymi elementami, co zapewnia
szczelny i solidny montaż. Dostępne wersje:
125/87, 125/100, 150/100.

Osłona narożnika
Osłona zapobiega przelewaniu się wody
przez narożnik. Ma to znaczenie zwłaszcza,
gdy zamontowana jest do narożnika
wewnętrznego, który przyjmuje duże ilości
wody z rynny koszowej. Pełni też rolę
ozdobną.

32

Łącznik rynien
Poszczególne odcinki rynny lub rynnę
z narożnikiem łączy się za pomocą
dedykowanego łącznika. Systemy
INGURI® zaopatrzone zostały w łącznik
klamrowy (mechanizm zatrzaskowy)
zapewniający mocne i trwałe łączenie
przy szybkim i prostym montażu.
Standardowe wyposażenie łącznika
w uszczelkę gwarantuje szczelność
połączenia, a wykonanie elementu z blachy
o identycznych kolorach jak pozostałe
części systemu zapewnia wysoką estetykę.
Łącznik standardowo wyposażamy
w stabilizator, który dodatkowo usztywnia
łączenie.

Trójnik
Jeżeli zachodzi konieczność odprowadzenia
wody z dwóch rur spustowych do jednej
wylewki, zastosować należy trójnik. Nasz
produkt dodatkowo pozwala na korektę kąta
nachylenia dołączanej rury, co w dużym
stopniu ułatwia i przyspiesza montaż.

Wylewka
Elementem wyjściowym systemu rynnowego
jest wylewka, która odprowadza wodę z rury
spustowej. Oferowany produkt posiada kąt
63° oraz przekrój 87 lub 100 mm.

Kolano rury spustowej
Kolano rury spustowej pozwala
na wyprofilowanie systemu rynnowego
do kształtu pokrycia dachowego
i elewacji. Oferowany produkt wygięty jest
pod kątem 63°.

Rura spustowa
Rury spustowe systemów INGURI®
posiadają przekrój 87 oraz 100 mm.
Standardowe długości rur to 3 i 1 m.
Odprowadzają one wodę w dół elewacji.
Mocowanie do elewacji odbywa się
za pomocą dedykowanych obejm
zapewniających odpowiedni dystans
od ściany budynku.

Haki rynnowe
Haki rynnowe to bardzo istotny
element systemu rynnowego. Ich
jakość i wytrzymałość decyduje
o trwałości systemu i jego prawidłowym
funkcjonowaniu. Nasza oferta to dwa
rodzaje haków w kilku wersjach długości,
co pozwala na wybór optymalnego
rozwiązania do rodzaju pokrycia
i konstrukcji dachu: hak nakrokwiowy
w dwóch wariantach w wersjach 70, 160,
210 i 300 mm; hak doczołowy.

Zaślepka rynny
Element służący do zamknięcia rynny
na jej końcach. Oferowana zaślepka
ma dużą głębokość i dodatkowo
wyposażona jest w uszczelkę.

Obejma rury / Obejma rury
do dybla
Nasza oferta obejmuje dwa typy obejm:
posiadające otwory montażowe pod
dowolnie wybrany rodzaj zamocowań oraz
przystosowane do dedykowanego łącznika.

Mufa
Rury spustowe łączone są za pomocą mufy.
Staranne wykonanie tego elementu sprawia,
że nie ma ryzyka przeciekania w miejscu
łączenia.

Rewizja
Element ten zatrzymuje oraz umożliwia
usunięcie zanieczyszczeń wpadających
do systemu rynnowego wraz z wodą, takich
jak liście, pióra, drobne gałęzie. Pomaga
to zachować drożność systemu, a w efekcie
jego pełną funkcjonalność.

Podciąg rynny
Element pozwalający na dodatkowe
zamocowanie rynny do konstrukcji dachu.
Zapobiega odkształceniom bądź zerwaniu
się rynny na skutek dużego obciążenia,
np. w wyniku zsuwania się zwałów śniegu
z dachu.

Dyble do obejmy
Dostarczamy dyble do obejm w czterech
długościach: 120, 160, 200 oraz 250 mm.

Akcesoria
Zapewniamy dostępność akcesoriów
do systemów rynnowych: osadniki rynnowe,
spray poślizgowy, silikony, lakier zaprawowy.

www.bp2.eu

Stalowe Systemy Rynnowe

kolorystyka

!
Technologia druku nie
pozwala na wierne oddanie
barw, dlatego przedstawione
kolory mają charakter
orientacyjny i mogą
odbiegać od rzeczywistych.

INGURI®

Rynny INGURI® produkowane są z blachy na
bazie wsadu cynkowanego ogniowo, który
po chemicznym oczyszczeniu i poddaniu
pasywacji zostaje wielowarstwowo
powleczony antykorozyjną i dekoracyjną
powłoką organiczną. Grubość blachy
to 0,6 mm, natomiast warstwą organiczną
jest materiał o bardzo wysokiej odporności
na czynniki atmosferyczne, uszkodzenia
mechaniczne i oddziaływanie promieni
słonecznych (UV) odpowiedzialnych za
utratę koloru.

!
RAL 3011

RAL 8017

RAL 7024

 zczegółowe warunki
S
gwarancji określa karta
gwarancyjna.

RAL 8004

RAL 9002*

RAL 9005

Kod

Grubość
powłoki

Odporność
na korozję

Odporność na
promieniowanie UV

Okres
gwarancji
(lata)

INGURI
[PUR/PUR]

50 µm

C4

RUV3

30 lat

Kod

Grubość
powłoki

Odporność
na korozję

Odporność na
promieniowanie UV

Okres
gwarancji
(lata)

Aluzinc
[AZ 185]

185 g/m2

C3

nie dotyczy

15 lat

Systemy INGURI® produkowane są także
z blach Aluzinc 185 z dodatkową obustronną
powłoką polimerową Easyfilm®.

materiał
wsadowy
Przekrój blachy powlekanej

Dostawcami materiału
do produkcji rynien INGURI®
są renomowane koncerny
stalowe, dostarczające najwyższej
jakości stal w postaci blach
Aluzinc – ocynkowanych
i powlekanych – stanowiących
materiał wsadowy do produkcji
rynien. Staranny dobór dostawcy
materiału wsadowego ma
zasadniczy wpływ na jakość
i trwałość produktu. Wyraża się
to jego odpornością na korozję
i przebarwienia koloru. Dlatego
systemy rynnowe INGURI® objęte
są długoletnią gwarancją.

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Jest to blacha stalowa obustronnie pokryta
stopem aluminium i cynku w procesie
zbliżonym do cynkowania ogniowego.
Dzięki temu spełnia najostrzejsze
wymagania odporności blach na korozję
atmosferyczną i korozję w środowiskach
wilgotnych. Posiada dodatkowo ochronną
powłokę polimerową Easyfilm®, która
zabezpiecza również brzegi stali w kręgach
oraz podnosi estetykę powierzchni.

AZ

Legenda
Powłoka organiczna
Powłoka gruntująca
Powłoka antykorozyjna
Powłoka metaliczna
Rdzeń stalowy

* Kolor RAL 9002 jest dostępny tylko dla systemu INGURI® 150/100.

34
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obróbki
blacharskie
i akcesoria
38
40
40
41
41

obróbki blacharskie
akcesoria
komunikacja dachowa
kominki i okna dachowe
świetliki dachowe

Obróbki Blacharskie i Akcesoria

obróbki
blacharskie
25

105

25

45

120

180

20

130

100

20

137

Gąsiory i obróbki blacharskie
są nieodłącznym elementem każdego
prawidłowo wykonanego pokrycia.
Zabezpieczają przed podciekaniem
i podwiewaniem, a jednocześnie dzięki
nim dach zyskuje na estetyce. Obróbki
wykonywane są z blach posiadających
identyczną paletę powłok i kolorów jak
produkowane przez nas dachówki blaszane,
blachy trapezowe i panele dachowe.

30

85

40
100

17

5

175

80

15
15

15

15
WIATROWNICA I

WIATROWNICA II

20
RYNNA KOSZOWA

PAS NADRYNNOWY STARTOWY LAMBDA®

15

PAS NADRYNNOWY

PAS PODRYNNOWY

60

85

20

82

35

20
95

90

15
OBRÓBKA PRZYŚCIENNA I

10

70

215

130
OBRÓBKA PRZYŚCIENNA II

GĄSIOR TRAPEZOWY

75

112
150

109

175
230

20

85

85

15

90

301

GĄSIOR BARYŁKOWY

Gąsior baryłkowy szeroki

DENKO GĄSIORA BARYŁKOWEGO

40
h=8

196

38

20

PRZEDŁUŻENIE WIATROWNICY

25

27/38

90

Standardowe obróbki
o wymiarach 2 m długości
i 0,5 mm grubości.
Niestandardowe
obróbki do długości
8 m i do grubości 2 mm.

180

i

27

70

62

ŚNIEGOŁAP

100

85

25

30

ŁĄCZNIK PANELI LAMBDA®

22

60
OBRÓBKA PODGĄSIOROWA LAMBDA®

49

120

3,5
22,5

ZAKOŃCZENIE GĄSIORA

PROFIL startowY do ZET®Look
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Obróbki Blacharskie i Akcesoria

!

Akcesoria

Technologia druku
nie pozwala na wierne
oddanie barw, dlatego
przedstawione kolory
mają charakter orientacyjny
i mogą odbiegać
od rzeczywistych.

Dopełnieniem naszej oferty
produktowej są akcesoria.
Pozwalają one
na profesjonalny montaż
i zabezpieczenie dachu lub
elewacji. W ciągłej sprzedaży
posiadamy wysokiej jakości
produkty renomowanych
wytwórców:
++ taśmy (również rozprężne),
++ uszczelki,
++ systemy mocowań,
++ silikony dekarskie,
++ kominki wentylacyjne,
++ kołnierze uszczelniające,
++ taśmy uszczelniające,
++ membrany dachowe.

Wszystkie wymienione elementy
składowe wykonywane
są z wysokogatunkowej,
ocynkowanej i malowanej
proszkowo stali. Gwarantują
wieloletnie użytkowanie
bez konieczności malowania
czy uzupełniania ubytków
spowodowanych korozją.
Dzięki swej konstrukcji wytrzymują
bardzo silne obciążenie wiatrem,
a skutkom ośnieżenia i oblodzenia
przeciwdziała specjalnie
zaprojektowana żebrowana
powierzchnia antypoślizgowa.
Produkty dostępne są w bogatej
gamie kolorystycznej, co pozwala
na zsynchronizowanie barwy
pokrycia dachu z ławami
kominiarskimi i innymi składowymi
systemu.

40

Właściwa wentylacja dachu
ma kluczowe znaczenie dla
odprowadzenia nadmiaru pary
wodnej z budynku, zapobiegając
zarazem jej kondensacji
w pomieszczeniach.

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

Nasza oferta obejmuje kominki
wentylacyjne wraz z kompletem
akcesoriów umożliwiających
szczelną instalację na połaci
dachowej, jak również dodatki:
przejścia antenowe i wywietrzniki.

Komunikacja
dachowa
Komunikacja dachowa
to elementy wyposażenia dachu,
których instalacja umożliwia
bezpieczne dotarcie do kominów,
wywietrzników i anten. Dostęp
możliwy jest o każdej porze
roku, nie przeszkadza nawet
zaleganie pokrywy śnieżnej.
Po zainstalowaniu systemu
komunikacji dachowej znika
także obawa przed uszkodzeniem
mechanicznym (wgnieceniem)
pokrycia dachowego.

Kominki
i okna dachowe

W ofercie posiadamy:
++ ławy kominiarskie,
++ stopnie kominiarskie,
++ bariery przeciwśniegowe.

RAL 3004

RAL 8012

RAL 7016

RAL 8017

RAL 8004

RAL 9005

Poszczególne modele kominków
zostały specjalnie przystosowane
do instalacji na danym typie
pokrycia dachowego:
++ kominki dla pokryć
o profilu niskim dla dachówek
blaszanych BETA® oraz ALFA®,
++ kominki dla pokryć o profilu
wysokim dla dachówki
blaszanej OMEGA®,
++ kominki dla dachówki blaszanej
GAMMA® oraz modułowej
dachówki blaszanej ZET®,
++ kominki dedykowane pokryciom
płaskim, trapezowym oraz
panelowi dachowemu
LAMBDA®.
Oferowane przez nas kominki
dostępne są również w wersji
z dodatkowym ociepleniem
zapobiegającym skraplaniu
się pary wodnej w przewodzie
wentylacyjnym. Zalecane są
one zwłaszcza do wentylacji
pomieszczeń o dużym natężeniu
wilgoci jak kuchnia, łazienka
czy garaż.

Wykorzystanie oferowanych przez
nas okien dachowych pozwala
na zagospodarowanie
poddaszy, gwarantując ich
pełne doświetlenie. Niezależnie
od kąta nachylenia dachu czy
odległości krokwi można dobrać
okna odpowiadające potrzebom
i oczekiwaniom klientów.

Ponadto oferujemy okna specjalne
do pomieszczeń o podwyższonej
wilgotności, o bardzo niskich
kątach nachylenia czy sterowaniu
elektrycznym. Możliwość
obrotu okna gwarantuje
łatwość utrzymania w czystości,
a właściwe zabezpieczenie
drewna na etapie produkcji

– pozwala na wieloletnie
użytkowanie bez dodatkowych
zabiegów konserwacyjnych.

Świetliki dachowe
Świetliki dachowe to profile
płyt trapezowych wykonane
z poliwęglanu przepuszczającego
promienie słoneczne. Stosowane
są w celu doświetlenia budynków.
Ich dużymi zaletami jest niższy
koszt w porównaniu do szklanych

odpowiedników oraz możliwość
montażu w halach zimnych.
Dostępne profile : T18, T18 ECO, T35.

www.bp2.eu
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blachy
trapezowe
44
45
46
47
48
49
50
51

informacje techniczne
t7, t14
t18, t18 eco
t35, t35 eco
t50, t55
t62, t80
t90, t135-930, t135-950
t153, t160

Blachy Trapezowe

informacje
techniczne

!
Perforacje
Oferujemy perforację
blach trapezowych.
Szczegóły (kształt,
wielkość, układ otworów
i inne) ustalane są
indywidualnie z działem
handlowym.

t7

t14

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna

1177

Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

~1210
7,0
0,5–1,0
6000

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

1100
~1140
12
0,5–0,6
8000

Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swojej
uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie
w przemyśle budowlanym.
Sprawdzają się jako pokrycia dachowe
oraz elewacyjne, począwszy od
najmniejszych zabudowań (garaże, wiaty) po
wielkopowierzchniowe hale produkcyjne czy
obiekty handlowe. Nasza oferta obejmuje szeroki
przekrój produktów, od rozwiązań ekonomicznych
po wysokie profile konstrukcyjne o parametrach
umożliwiających wykorzystanie w najbardziej
wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Wersja dachowa T14D

Wersja dachowa T7D

Produkty dostępne są w bogatej gamie kolorów
i powłok, ciętych wg indywidualnych wymagań.
Dowolny profil blachy trapezowej możemy pokryć
powłoką antykondensacyjną. Dodatkowo oferujemy
możliwość perforacji blach trapezowych – szczegóły
ustalane są z działem handlowym.

18

Na naszej stronie internetowej www.bp2.eu
udostępniamy do pobrania tablice obciążeń
oraz karty produktu dla wszystkich profili blachy
trapezowej znajdujących się w naszej ofercie.

33

D

73

Szerokość efektywna 1177

18

27

Szerokość efektywna 1100

Wersja elewacyjna T7E

Wersja elewacyjna T14E

84

33

99
Szerokość efektywna 1177

44

100

56

D
84

Dodatkowe elementy systemu dla blach
trapezowych w wersji dachowej:
++ uszczelki gąsiora i okapu,
++ system komunikacji,
++ świetliki dachowe,
++ powłoki antykondensacyjne,
++ kominek wentylacyjny.

44

99

117

117

E

44

56

100

73

E

27

Szerokość efektywna 1100
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Blachy Trapezowe

t18

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

t18 eco

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

1075
~1125
17
0,5–1,0
12 000

101

134

71

33

D

40

63

30

117

37

134

71

101

206

D

63

E

40

37

30

188

30

38

155
Szerokość efektywna 1125

32

D

121

85

Szerokość efektywna 1035

E

85

34

38

30

20

270

90

D

180

Szerokość efektywna 1080

Wersja elewacyjna T35E-E

Wersja elewacyjna T35E

117 71

1080
~1120
34
0,5–1,0
12 000

Wersja dachowa T35E-D

34

71

Wersja elewacyjna T18E-E

Szerokość efektywna 1075

46

155

Szerokość efektywna 1125

Wersja elewacyjna T18E

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

1035
~1070
34
0,5–1,0
12 000

Wersja dachowa T35D

188

Szerokość efektywna 1075

t35 eco

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

1125
~1173
17
0,5–1,0
12 000

Wersja dachowa T18E-D

Wersja dachowa T18D

33

t35

121

206

168

Szerokość efektywna 1035

270

E

20

32

90

E

180
Szerokość efektywna 1080
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Blachy Trapezowe

t50

t55

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

1055
~1100
47
0,5–1,0
12 000

WERSJA DACHOWA T50D

t62

264

255

34

29

D

137

144

118

255

Szerokość efektywna 1020

Szerokość efektywna 1055
WERSJA ELEWACYJNA T50E

WERSJA ELEWACYJNA T55E

137

144

powłoka dekoracyjna
wersja T62E/T62D

118

255

264

Szerokość efektywna 1055

48

34

56

powłoka dekoracyjna
wersja T80E/T80D

128

118

E

E

38

1130
~1165
82
0,7–1,5
14 000

50

D

120

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

984
~1015
61
0,7–1,25
12 000

WERSJA DACHOWA T55D

38

120

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

1020
~1054
53
0,5–1,0
12 000

t80

255

29

Szerokość efektywna 1020

50

38

36

246

Szerokość efektywna 984

94
E

E

D

D
282

65

Szerokość efektywna 1130

www.bp2.eu

Blachy Trapezowe

t90

t153

t135-930

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

945
~985
87
0,7–1,5
12 000

930
~974
136
0,7–1,5
14 000

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

powłoka dekoracyjna
wersja T135-930E/T135-930D

89

t160

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

840
~880
155
0,7–1,5
14 000

750
~790
161
0,75–1,5
14 000

89

E
D
310

221

Szerokość efektywna 930

t135-950

Parametry techniczne [w mm]
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Wysokość profilu
Grubość blachy
Maksymalna dł. arkusza

powłoka dekoracyjna
wersja T90E/T90D

950
~994
134
0,7–1,5
14 000

powłoka dekoracyjna
wersja T153E/T153D

powłoka dekoracyjna
wersja T160E/T160D

powłoka dekoracyjna
wersja T135-950E/T135-950D

110
175

140

40

89

40 60
E

315
Szerokość efektywna 945

50

46

170

E

D
275

280

89

D
316
Szerokość efektywna 950

228

240

40

Szerokość efektywna 840

140

250

110

E

E

D

D
40

210

Szerokość efektywna 750
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kaseta
ścienna
i prosystherm

®

54 kaseta ścienna
55 moNTaż
56 prosystherm ściana ogniowa 90 min.
®

Kaseta Ścienna i PROSYSTHERM®

kaseta
ścienna

!
Perforacje
Oferujemy perforację
kaset ściennych.
Szczegóły (kształt,
wielkość, układ otworów
i inne) ustalane są
indywidualnie
z działem handlowym.

Inwestycje realizowane są często pod
silną presją czasową. Dodatkowo obiekty
przemysłowe spełnić muszą surowe
wymagania bezpieczeństwa, posiadać
wysokie właściwości izolacyjne itp.
Dla takich właśnie zadań dedykowana jest
kaseta ścienna. Produkt wykorzystywany
jako wewnętrzny element systemu pokryć
elewacyjnych charakteryzuje się przede
wszystkim szybkością oraz łatwością
montażu. Dodatkowe właściwości to
duża wytrzymałość i mały ciężar. Jako
wykończenie zewnętrzne zastosowany
może zostać dowolna okładzina zewnętrzna
(blacha trapezowa, panel PS, kaseton
elewacyjny).

montaż
Kasety ścienne montowane są
do słupów podporowych [1].
Jeżeli wykonane są one ze stali,
zaleca się zastosowanie kołków
wstrzeliwanych [3], w innym
przypadku łącznik dobierany
jest indywidualnie dla materiału,
z którego wykonane są słupy.
Taśmę uszczelniającą nakleić

należy wzdłuż słupów [2],
na czole kasety [5] oraz pomiędzy
kasetami [6]. Do zszycia kaset
łączonych w pionie stosuje się
łącznik 4,8×20 mm [4]. Przy
łączeniu kaset w poziomie [7]
należy zachować odstęp ~1 cm,
aby umożliwić konstrukcji
swobodną pracę.
[7]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

600
Parametry techniczne [w mm]
A
100
B
130
C
160
D
200

54

A, B,
C, D
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Kaseta Ścienna i PROSYSTHERM®

prosystherm ściana
ogniowa 90 min.
®

!

Przekrój widoku z boku

Perforacje
Oferujemy perforację
pokryć elewacyjnych.
Szczegóły (kształt,
wielkość, układ otworów
i inne) ustalane są
indywidualnie z działem
handlowym.

Łączenie kaset z długości
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Oferowana przez BLACHPROFIL 2®
ściana ogniowa PROSYSTHERM®
stanowi idealne rozwiązanie
w budownictwie obiektów
handlowych, przemysłowych,
magazynowych i użyteczności
publicznej. Zastosowanie wysokiej
jakości elementów składowych
systemu daje efekt synergii,
dlatego współpracujemy tylko z
liderami rynku. Rekomendowanym
materiałem izolacyjnym są
dwugęstościowe płyty z wełny
mineralnej firmy ROCKWOOL®
– innowacyjny produkt
o wyjątkowych właściwościach
użytkowych. System łączników
i uszczelnień to kolejny
element, którego rolę trudno

przecenić. Polecamy produkty
SFS INTEC – dedykowane dla
zastosowań przemysłowych
rozwiązania mocujące.
Produkty wymienionych
wyżej firm dostarczamy
standardowo jako elementy
składowe systemu. Dzięki
temu PROSYSTHERM®, jako
kompleksowe i łatwe w montażu
rozwiązanie, charakteryzuje się
doskonałymi właściwościami
w zakresie izolacji termicznej,
akustycznej i ogniochronnej:
ściana osłonowa w tym
systemie posiada klasę NRO (nie
rozprzestrzenia ognia zarówno
przy działaniu ognia wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynku).

PROSYSTHERM® to zestaw
kilku bardzo łatwych w montażu
komponentów. Te części składowe
systemu oferujemy w licznych
wariantach (wymiary, materiał,
kolorystyka). Taka struktura
systemu daje możliwość
znacznie swobodniejszego, niż
w przypadku płyt warstwowych,
dostosowywania wyglądu
i parametrów pokrycia do
indywidualnych potrzeb.

[8]
[9]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Słupy podporowe
Uszczelka
Kaseta ścienna (4 warianty szerokości)
Łącznik 4,8×20 mm
Dwugęstościowa wełna mineralna

[10]

[6] Łącznik dystansowy 5,5×63 mm
[7] Blacha trapezowa
[8] Uszczelka
[9] Kołek wstrzeliwany (min. 3 na stronę kasety)
[10] Łączenie kaset z długości

Tradycyjny system – izolacja
standardową wełną mineralną:

+

Kaseta ścienna

56

+

Wełna mineralna

Schemat obok obrazuje
najczęstsze problemy przy
tradycyjnych metodach
docieplania wełną mineralną.
Nowatorskie komponenty systemu
PROSYSTHERM®, dzięki swoim
unikalnym właściwościom,
pozwalają uniknąć wszystkich
wskazanych na schemacie
problemów.

=

Blacha trapezowa

[1]
[2]
[3]
[4]

[1]	Występowanie efektu mostka
termicznego powodującego
przemarzanie
[2]	Przenoszenie drgań (niska
izolacja akustyczna)
[3]	Osiadanie wełny
[4]	Niepełne wykorzystanie
przestrzeni na izolację

PROSYSTHERM®

www.bp2.eu
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płyty
warstwowe
60 płyty ścienne
62 płyty dachowe

Płyty Warstwowe

płyty
ścienne

HPP PSD

HPP PSF

HPP MDD

Płyta warstwowa ścienna
z widocznym mocowaniem PUR/PIR

Płyta warstwowa ścienna
z ukrytym mocowaniem PUR/PIR

Płyta warstwowa ścienna z wełną mineralną
z widocznym mocowaniem

pianka PUR/PIR

wełna mineralna

śruba samowiercąca

śruba
samowiercąca

śruba samowiercąca
uszczelka

uszczelka

folia
folia
PUR/PIR
Grubość płyty [mm]
Rdzeń
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Waga 1/m2
Min. długość płyty
Max. długość płyty
Grubość blachy zew. /wew.
Współczynnik U [W/m2k]
Rodzaj profilowania
zewnętrzny/wewnętrzny
Powłoki
Akcesoria

wełna mineralna

PUR/PIR

40
60
80
100 120
PUR/PIR
1000 mm
1018 mm
8,21–12,92 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,5 / 0,4–0,5 mm
0,5 0,34 0,26 0,21 0,17
PSD – Fala/Rowkowy
PDD – Rowkowy/Rowkowy
PVS – Fala/Fiberglass
PKS – Fala/Bitumenized felt
poliester połysk, HC, HPS200
system mocowań, uszczelki, obróbki

Grubość płyty [mm]
Rdzeń
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Waga 1/m2
Min. długość płyty
Max. długość płyty
Grubość blachy zew. /wew.
Współczynnik U [W/m2k]
Rodzaj profilowania
zewnętrzny/wewnętrzny
Powłoki
Akcesoria

40
60
80
100 120
PUR/PIR
1000 mm
1047 mm
9,33–13,89 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,5 / 0,4–0,5 mm
0,46 0,38 0,27 0,21 0,17

Grubość płyty [mm]
Rdzeń
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Waga 1/m2
Min. długość płyty
Max. długość płyty
Grubość blachy zew. /wew.
Współczynnik U [W/m2k]

PSF – Fala/Rowkowy

Rodzaj profilowania
zewnętrzny/wewnętrzny

poliester połysk, HC, HPS200
system mocowań, uszczelki, obróbki

Powłoki
Akcesoria

50
80
100 120 150
wełna o gęstości 100 kg/m3
1000 mm
1018 mm
12,7–25,4 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,5 –0,6 / 0,5–0,6 mm
0,78 0,50 0,41 0,34 0,28
MDD – Fala/Rowkowy
FDD – Fala/Rowkowy perforowany
poliester połysk, HC, HPS200
system mocowań, uszczelki, obróbki

i
Istnieje możliwość
wykonania płyt
warstwowych
o większych długościach
oraz z niestandardowymi
rodzajami profilowania.
Szczegóły należy ustalić
indywidualnie z działem
handlowym.

RODZAJE PROFILOWANIA:

PSD

60

PDD

RODZAJE PROFILOWANIA:

PVS

PKS

PSF

RODZAJE PROFILOWANIA:

MDD

FDD
www.bp2.eu

Płyty Warstwowe

płyty
dachowe

HPT TD5

HPT MTD

HPT TK5 CB / TK5 VR

Płyta warstwowa dachowa
PUR/PIR

Płyta warstwowa dachowa
z wełną mineralną

Płyta warstwowa dachowa
odwrócona PUR

PUR
uszczelka

pianka PUR/PIR

uszczelka

wełna mineralna

folia
tulejka

wełna
mineralna

PUR/PIR
folia

śruba

Grubość płyty [mm]
Rdzeń
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Waga 1/m2
Min. długość płyty
Max. długość płyty
Grubość blachy zew. /wew.
Współczynnik U [W/m2k]
Rodzaj profilowania
zewnętrzny/wewnętrzny
Powłoki
Akcesoria

i
Istnieje możliwość
wykonania płyt
warstwowych
o większych długościach
oraz z niestandarowymi
rodzajami profilowania.
Szczegóły należy ustalić
indywidualnie z działem
handlowym.

RODZAJE PROFILOWANIA:

TD5

62

40
60
80
100 120
PUR/PIR
1000 mm
1067 mm
8,80–13,65 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,5 / 0,4–0,6 mm
0,51 0,35 0,26 0,21 0,18

Grubość płyty [mm]
Rdzeń
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Waga 1/m2
Min. długość płyty
Max. długość płyty
Grubość blachy zew. /wew.
Współczynnik U [W/m2k]

TD5 – Trapez T-40/Rowkowy

Rodzaj profilowania
zewnętrzny/wewnętrzny

poliester połysk, HC, HPS200
system mocowań, uszczelki,
obróbki

Powłoki
Akcesoria

RODZAJE PROFILOWANIA:

MTD

FTD

50
80
100 120 150
wełna o gęstości 100 kg/m3
1000 mm
1067 mm
15,85–25,85 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,5–0,6 / 0,5–0,6 mm
0,81 0,52 0,42 0,35 0,29
MTD – Trapez T-40/Rowkowy
FTD – Trapez T-40/Rowkowy
perforowany
poliester połysk, HC, HPS200
system mocowań, uszczelki,
obróbki

Grubość płyty [mm]
Rdzeń
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Waga 1/m2
Min. długość płyty
Max. długość płyty
Grubość blachy zew. /wew.
Współczynnik U [W/m2k]
Rodzaj profilowania
zewnętrzny/wewnętrzny
Powłoki
Akcesoria

40
50
60
80
100
PUR
1000 mm
1060 mm
7,1–9,7kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,6 mm
0,43 0,35 0,3 0,23 0,19
TK5 CB – Bitumenized felt/
Trapez T-40
Trapez T-40/TK5 VR–Fiberglass
poliester połysk, HC, HPS200
system mocowań, uszczelki,
obróbki

RODZAJE PROFILOWANIA:

tk5CB

tk5VR
www.bp2.eu
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Kasetony i Panele Elewacyjne

kasetony
elewacyjne
Nowoczesna forma i możliwość
zastosowania materiałów
o zróżnicowanej fakturze i kolorze
pozwalają na uwzględnienie
w projekcie takich cech jak:
refleksyjność, symetryczność
i proporcjonalność, ułatwiając tym
samym osiągnięcie zamierzonego
efektu estetycznego. Dodatkową
elastyczność zapewniają szerokie
możliwości dopasowania długości
i szerokości krycia oraz szerokości
łączeń. Łatwość łączenia
kasetonów elewacyjnych z innymi
materiałami w obrębie elewacji
zwiększa ich uniwersalność.
Dzięki temu mogą być stosowane
w wyrafinowanych i nowatorskich
projektach architektonicznych.

Zakresy wymiarowe kasetonów elewacyjnych [mm]

Wymiar B (szerokość krycia)
– od 265 do 800 mm
Wymiar B

Wymiar A (długość krycia)
– od 240 do 3000 mm

Wymiar A

Doskonałe parametry techniczne
i wytrzymałościowe pozwalają
kasetonom elewacyjnym sprostać
rygorystycznym wymogom
budownictwa prestiżowego.

wymiar B

wymiar C – fuga 25 mm

t

wymiar B

Zakres grubości blachy

1,00–1,50

Długość krycia (A)

240–3000

Szerokość krycia (B)

265–800

Szerokość łączenia w poziomie

25 - 30

Szerokość łączenia w pionie (D)

10–30

Grubość (głębokość) kasetonu

30

Zastosowanie kasetonów
elewacyjnych pozwala
na estetyczne i trwałe
wykończenie elewacji. Mogą
one zostać użyte na całym
budynku bądź na wybranych
reprezentacyjnych fragmentach,
takich jak elewacje frontowe
czy części biurowe obiektów.
Wyróżnienie formą i materiałami
wykończeniowymi części
elewacyjnych obiektu, jest
częstym rozwiązaniem
w nowoczesnym budownictwie.
W takich projektach kasetony
elewacyjne, dzięki szerokiej
palecie kolorów i elastyczności
wymiarów, są idealnym wyborem.
W celu zachowania wysokiej
estetyki i funkcjonalności elewacji,
dostarczamy narożniki systemowe
i indywidualnie produkowane
obróbki.

Zaletą ścian osłonowych
zbudowanych z wykorzystaniem
kasetonów elewacyjnych jest
szybki i mało skomplikowany
montaż. Mogą one zostać
zastosowane na dowolnej
ścianie, ponieważ powieszone
są na podkonstrukcji, którą
stanowi ruszt stalowy wykonany
z kształtowników Omega 30/90.
Kasetony są na nich montowane
przez otwory fasolkowe
umożliwiające kompensację
naprężeń. Ponieważ profile
Omega 30/90 stanowią podstawę
do łączenia kasetonów w pionie,
są wykonane z tego samego
koloru co kasetony, dając efekt
jednolitej powierzchni. W celu
dodatkowego usztywnienia
stosuje się profile Omega 30/50.
Łączenie kasetonów w poziomie
odbywa się na zasadzie
zamka dzięki odpowiednio
wyprofilowanym górnym i dolnym
krawędziom kasetonów.

[1]
[2]
[3]
[4]
[1] stalowa kaseta ścienna
[2] wełna mineralna – izolacja
termiczna
[3] profil pośredni usztywniający
Omega 30/50
[4] folia wiatroizolacyjna
[5] słup podporowy
[6] uszczelnienie
[7] łącznik (kołek wstrzeliwany
lub wkręt)
[8] profil skośny Omega 30/90
[9] łącznik samowiercący
[10] łącznik samowiercący
[11] kaseton elewacyjny

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

wymiar G – 30 mm

66
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Kasetony i Panele Elewacyjne

Kasetony montowane są
do kształtowników typu Omega.
W miejscach łączeń kasetonów
stosuje się profile Omega 30/90
wykonane z tego samego koloru
co pokrycie. Dodatkowo można
zastosować profile usztywniające
Omega 30/50 wykonane
z blachy ocynkowanej (pozostają
niewidoczne po ukończeniu
montażu).

Profil Omega 30/90

Profil Omega 30/50
50

90

32

32
10

20

100

10

20

60

panele
elewacyjne

!
Perforacje
Oferujemy perforację
paneli elewacyjnych.
Szczegóły (kształt,
wielkość, układ otworów
i inne) ustalane są
indywidualnie
z działem handlowym.

Podstawowymi zaletami paneli
elewacyjnych są: łatwy i szybki
montaż oraz elastyczność
w dopasowaniu pokrycia do
kształtu elewacji. Produkt ten
świetnie nadaje się również
do łączenia w obrębie elewacji
z innymi rodzajami okładzin,
takimi jak: kasetony elewacyjne
czy panele na rąbek stojący
LAMBDA®, co zapewnia
atrakcyjny efekt wizualny.
W połączeniu z szerokim
wyborem kolorów i faktur
powłok umożliwia to realizację
niebanalnych projektów elewacji.
wymiar A
800–6000 mm

W celu kompensacji naprężeń
powstających na skutek
rozszerzalności cieplnej materiału,
przy montażu paneli należy
uwzględnić ugięcie powierzchni
czołowej (wypukłość).

wymiar A

fuga = 15mm

!
Perforacje
Oferujemy możliwość
perforacji kasetonów
w szerokim zakresie
wymiarów i kształtów.
Szczegóły ustalane są
indywidualnie
z działem handlowym.

wymiar B
90–300 mm

20 mm
wymiar B
(efektywna szerokośc krycia)
90–300 mm

Zakresy standardowych wymiarów paneli elewacyjnych [mm]

68

wymiar B
90–300 mm

Szerokość
efektywna

Szerokość
z fugą 15 mm

282

270

177

165

115

103

Zakres
grubości blachy

Długość krycia

0,7–1,0

800–6000

i
Istnieje możliwość
wykonania paneli
niestandardowych.
Szczegóły należy ustalić
indywidualnie z działem
handlowym.

www.bp2.eu
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stalowe centrum usługowe
blachy płaskie
usługi cięcia i przewijania
zabezpieczenie i pakowanie

Stalowe Centrum Usługowe

stalowe
centrum
usługowe
Stalowe Centrum Usługowe (SCU) to
wyjście naprzeciw klientom poszukującym
materiału o określonych właściwościach
i stopniu przetworzenia. Zapewniamy stałą
dostępność szerokiego przekroju gatunków
stali i powłok oraz możliwość sprowadzenia
blach o dowolnych parametrach. Obróbka
obejmuje przewijanie, cięcie wzdłużne
i poprzeczne oraz uszlachetnianie
i zabezpieczenie zgodnie z indywidualnymi
potrzebami klienta. Przyjmujemy także
zlecenia z wykorzystaniem materiału
powierzonego, a wysoka jakość procesów
produkcyjnych pozwala na optymalne jego
wykorzystanie.

blachy
płaskie

!
Perforacje
Oferujemy perforację
blach płaskich. Szczegóły
(kształt, wielkość, układ
otworów i inne) ustalane
są indywidualnie z działem
handlowym.

Dostarczamy nisko
i wysokoprzetworzony materiał
stalowy stosowany w produkcji
szerokiej gamy wyrobów.
Dysponujemy linią do cięcia
i rozkroju blach płaskich
oraz przewijania kręgów.

Zapewniamy stałą dostępność blach.
Blachy ocynkowane [mm]

Blachy Aluzinc [mm]

Blachy powlekane [mm]

Grubość
blachy
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,25
1,50
2,00

Grubość
blachy
0,50
0,60
0,70

Szerokość
taśmy
1250
1250
1250

Grubość
blachy
0,50
0,70
1,00

1,00

1250

Szerokość
taśmy
1000
1250
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1250, 1500
1000, 1250, 1500
1250
1250
1250

Szerokość
taśmy
1250
1250
1250

i
Inne wymiary arkuszy
i formatek oraz grubości
blach dostępne są
na indywidualne
zamówienie.

72
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Stalowe Centrum Usługowe

usługi cięcia
i przewijania
Przed rozcięciem blachę możemy powlec folią
ochronną lub powłoką antykondensacyjną.
Parametry wejściowe
Maksymalna waga kręgów
Maksymalna szerokość taśmy
Grubość blachy

10 T
1500 mm
0,4–3,0 mm

zabezpieczenie
i pakowanie
Przewijanie kręgów bez rozcinania.
Parametry techniczne*
Maksymalna waga kręgów
Maksymalna szerokość taśmy
Grubość blachy

10 T
1500 mm
0,4–2,0 mm

Przetworzony materiał jest profesjonalnie
zabezpieczany i przechowywany. Kręgi
pocięte wzdłużnie są składowane pionowo
na stelażu i spinane taśmami stalowymi lub
zabezpieczane folią stretch. W przypadku
formatek, segregowanie i pakowanie
jest dostosowywane do indywidualnych
wymagań zgodnie z otrzymanym zleceniem.

Zabezpieczenie – rodzaje folii

Cięcie poprzeczne na arkusze i formatki wg
indywidualnych wymagań.
Parametry techniczne*
Grubość blachy
Minimalna wielkość formatki
Maksymalna długość arkusza

* Przedstawione dane dotyczą
materiału wsadowego z oferty
BLACHPROFIL 2®. Ustalenie
parametrów dla materiału
powierzonego wymaga
konsultacji z działem sprzedaży.

74

0,4–3,0 mm
70×100 mm
6000 mm

Przy przewijaniu i cięciu
wzdłużnym bez ingerencji
w szerokość wsadu obowiązują
tolerancje hutnicze wg norm:
 tolerancja wymiarów
i kształtu: EN 10143,

W celu zabezpieczenia blachy na życzenie
klienta jest ona powlekana folią ochronną.
Standardowo stosujemy folię o składzie
indywidualnie dobranym w rezultacie
testów dla danej powłoki blachy: rodzaj
i grubość warstwy kleju oraz folii zostały

tak określone, aby zapewnić odpowiednią
przyczepność, a przy ściąganiu nie naruszyć
powłoki. Oferujemy folie o zróżnicowanych
parametrach, które możemy indywidualnie
dobrać, uwzględniając:

Klej
 Wodny – reaguje z wilgocią, możliwe ślady
na powierzchni powłoki.
 Rozpuszczalnikowy – nie występują
wskazane wyżej problemy.

Przepuszczalność światła
 folie kryjące i transparentne

Odporność na
promieniowanie UV
 od 1 do 12 miesięcy.

Grubość folii
 35–100µm

Kondensację pary wodnej
 powłoka antyskropleniowa.

Zastosowanie
 folie uniwersalne, dedykowane
dla rodzaju powłoki
oraz specjalnego zastosowania,
np. do cięcia laserowego.

Cięcie wzdłużne na taśmy wg indywidualnych
wymagań.
Parametry techniczne*
Grubość blachy
Minimalna szerokość taśmy

 powłoki metaliczne i jakość
powierzchni: EN 10326,
EN 10327,
 powłoki organiczne i jakość
powierzchni: EN 10169.

0,4–3,0 mm
70 mm

www.bp2.eu
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Informacje Techniczne

powłoki
aluZINC i ocynk
OCYNK [ZN]

ALUZINC [AZ]

Blachy te są obustronnie
cynkowane ogniowo w procesie
ciągłym, co zabezpiecza rdzeń
stalowy przed korozją. Ich
powierzchnia może posiadać
specyficzny „kwiat” (w dwóch
rodzajach) lub być go pozbawiona.
Wersja bez „kwiatu” cechuje się
gładką i jednolitą powierzchnią
spełniającą najwyższe wymagania
estetyczne.

Jest to blacha stalowa
obustronnie pokryta stopem
aluminium i cynku w procesie
zbliżonym do cynkowania
ogniowego. Dzięki temu spełnia
najbardziej rygorystyczne
wymagania odporności blach na
korozję atmosferyczną i korozję
w środowiskach wilgotnych.
Posiada dodatkowo ochronną
powłokę polimerową Easyfilm®,
która zabezpiecza również brzegi
stali w kręgach oraz podnosi
estetykę powierzchni. Okres
gwarancji na ten rodzaj blachy
wynosi 25 lat.

!
 zczegółowe warunki
S
gwarancji określa karta
gwarancyjna.

blachy
powlekane

!
Szczegółowe warunki
gwarancji określa karta
gwarancyjna.
W przypadku
modułowych dachówek
blaszanych ZET®Roof
i ZET®Look gwarancja
uzyskuje ważność po
dokonaniu rejestracji na
stronie internetowej
www.zet-roof.eu.

BLACHY
POWLEKANE
[INT, RAL, TK,
TKep, HC, AL,
ICep, HPS, PUR]

Legenda
Easyfilm®*
Powłoka metaliczna
Rdzeń stalowy

Blachy powlekane produkowane
są na bazie wsadu cynkowanego
ogniowo lub pokrytego
dedykowanym stopem (cynk,
cynk magnez, cynk aluminium).
Materiał ten, oczyszczony
w trakcie wstępnej obróbki,
poddawany jest procesom
pasywacji, a następnie
wielowarstwowo powlekany
jedną z wielu dostępnych powłok.
Zapewnia to doskonałą ochronę
warstw metalicznych i rdzenia
stalowego przed czynnikami
atmosferycznymi. Powłoki mogą
posiadać różną grubość, kolor
i teksturę powierzchni. Okres ich
gwarancji wynosi do 40 lat.

Legenda
Powłoka organiczna
Powłoka gruntująca
Powłoka antykorozyjna
Powłoka metaliczna
Rdzeń stalowy

Przekrój blachy

Przekrój blachy powlekanej

* Tylko Aluzinc.

78
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opisy
powłok

!
Szczegółowe warunki
gwarancji określa karta
gwarancyjna.
W przypadku
modułowych dachówek
blaszanych ZET®Roof
i ZET®Look gwarancja
uzyskuje ważność po
dokonaniu rejestracji na
stronie internetowej
www.zet-roof.eu.

POLIESTER
Interior [INT]

POLIESTER
Standard [RAL]

MAT 35
Standard [TK]

GRANITE®
Storm [PUR]

HPS200 Ultra®
[HPS]

ALUMINIUM
[AL]

Blacha pokryta 15 µm warstwą
poliestrową o gładkiej i błyszczącej
powierzchni. Ze względu
na niewielką grubość powłoki
organicznej przeznaczona
jest głównie do zastosowań
wewnętrznych i elementów
budowlanych nienarażonych
bezpośrednio na działanie
czynników atmosferycznych.

Podstawowa powłoka organiczna
o grubości 25 µm. Powierzchnia
jest jednolita, gładka: błyszcząca
lub metaliczna. Materiał o bardzo
szerokich zastosowaniach.
Występuje w bogatej palecie
barw opisywanych za pomocą
uniwersalnego wzornika RAL.
Okres gwarancji: 10 lat.

Blachy ze stali obustronnie
pokrytej metaliczną warstwą
z cynku, powłoką antykorozyjną
oraz jednostronnie dekoracyjną
powłoką organiczną. Ich zalety
to wysoka odporność
na uszkodzenia mechaniczne
i korozję, doskonała podatność
do formowania oraz wysokie
walory estetyczne. Blacha ta
pokryta jest 35 μm matową
powłoką organiczną o ziarnistej
fakturze, dostępna w 9 kolorach
z możliwością dostarczenia
kolorów z poza podstawowego
wzornika.
Okres gwarancji: 15 lat.

Jest to matowa powłoka
poliuretanowa o gr. 50 µm
i ziarnistej strukturze,
charakteryzująca się znakomitą
odpornością na odbarwienia.
Bez względu na układ dachu
i występujące w jego obrębie
różnice w ekspozycji na
promieniowanie UV i czynniki
atmosferyczne, pokrycie
zachowuje jednolity kolor na
całej powierzchni. Natomiast
wysoka odporność na uderzenia
i zarysowania zmniejsza ryzyko
powstania uszkodzeń podczas
transportu i montażu.
Gwarancja: 40 lat.

Rdzeń ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczony jest dedykowanym
stopem cynku i aluminium,
stanowiącym skuteczną ochronę
antykorozyjną, także krawędzi
ciętych. Posiada grubą powłokę
organiczną (200 μm) o wysokiej
odporności na zadrapania
i uszkodzenia mechaniczne oraz
promieniowanie UV. Blachy
te mają najwyższe parametry
użytkowe oraz długą gwarancję.
Walory estetyczne zapewnia
unikalne tłoczenie powłoki
dekoracyjnej.
Okres gwarancji: 40 lat.

Blacha aluminiowa powlekana
poliestrowym lakierem matowym
o gr. 25 mikronów. Zastosowanie
produktów wykonanych
z tego materiału pozwala
zredukować wagę pokrycia
nawet 2,5-krotnie. Dostępna jest
w 3 najpopularniejszych kolorach
z możliwością dostarczenia
kolorów spoza podstawowego
wzornika.
Okres gwarancji: 30 lat.

HERCULIT®
[HC]

MAT 35 ZM
[TKep]

ICE COVER®
ZM [ICep]

SP35 Multilayer
[SP35/MULTI]

DECOR Coat
[PVCF-DC]

CHALKBOARD
[C]

Markerboard
[M]

Jest to powłoka opracowana
w ścisłej współpracy z wiodącym
producentem lakierów dla
najlepszych hut w Europie.
Wieloletnie studiowanie
dotychczas stosowanych powłok
i monitorowanie potrzeb klientów,
ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb dekarzy, pozwoliło nam
skondensować tak wiele rożnych
zalet w jednym produkcie.
HERCULIT® to utwardzony
poliuretanami poliester,
o wysokiej odporności
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne, o grubości 35 μm.
HERCULIT® to 30 lat gwarancji
oraz powtarzalność barw
i struktury powłoki.

Produkt wizualnie identyczny
z wersją MAT35 Standard.
Wyróżnia się natomiast
zmodernizowaną warstwą
ochronną – zastosowano
nowatorski stop cynku i magnezu
(ZM). Efektem jest znaczący
wzrost odporności na korozję białą
i czerwoną w środowisku C3.
Okres gwarancji: 25 lat.

Gruba (35 μm) powłoka
organiczna o ciekawej krystalicznej
fakturze, przypominającej grubo
nałożoną farbę. Rdzeń stanowi stal
pokryta stopem cynku i magnezu,
co zapewnia podwyższoną
ochronę przed korozją. Efektem
jest znaczący wzrost odporności
na korozję białą i czerwoną
w środowisku C3.
Okres gwarancji: 35 lat.

Lakier poliestrowy o grubości
40 mikronów z warstwą cynku
Z275 lub cynku-magnezu ZM120.
Charakteryzuje go wygląd drewna
i odpowiednia ochrona przed
korozją oraz promieniowaniem
UV. Takie zestawienie umożliwia
zastosowanie zewnętrzne,
szczególnie tam, gdzie wymagana
jest duża odporność na warunki
atmosferyczne, a jednocześnie
wysoka estetyka.

Blachy łączące stal i laminat
o gr. 200 mikronów
z wykończeniem doskonale
imitującym okładziny drewniane.
Dodatkowe zabezpieczenia
filtrami UV pozwalają na dłuższe
zachowanie estetyki powierzchni.
Dostępne wzory charakteryzują się
wysoką zgodnością z laminatami
stosowanymi przez producentów
stolarki okiennej.

Specjalna powierzchnia blach
CHALKBOARD 0,50×1000mm,
po której można pisać kredą,
posiada zabezpieczenie z folii.
Produkowana jest na bazie wsadu
ocynkowanego i powlekanego
specjalnym lakierem typu
Chalkboard.

Przeznaczone są do produkcji
wszelkiego rodzaju tablic
suchościeralnych. Produkowane
są w grubości 0,40 mm i dwóch
szerokościach (1000 i 1200 mm)
na bazie wsadu ocynkowanego
i powlekanego specjalnym
lakierem typu Markerboard.
Powierzchnia o połysku 80–90 GU
i twardości 2H zabezpieczona jest
folią ochronną.
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dostępność
powłok

właściwości
powłok
Poniższe zestawienie ma charakter orientacyjny.
Grubość powłoki

Odporność
na korozję

Odporność
na promieniowanie UV

Okres gwarancji
(lata)

Ocynk [ZN]

200 g/m2
275 g/m2

C2

nie dotyczy

nie dotyczy

Grubość powłoki

Aluzinc [AZ 150]

150 g/m2

C2

nie dotyczy

nie dotyczy

ZET®Roof, ZET®Look

POLIESTER Interior [INT]

15 µm

A2

nie dotyczy

nie dotyczy

BETA®, ALFA®,
OMEGA®











POLIESTER Standard [RAL]

25 µm

C3

RUV2

10

GAMMA®











MAT 35 Standard [TK]

35 µm

C3

RUV3

15

LAMBDA®











185 g/m2

C3

nie dotyczy

25

Blachy trapezowe
T7 do T18 / T18 ECO

















MAT 35 ZM [TKep]

35 µm

C3

RUV4

25

Blachy trapezowe
T35 do T55

















HERCULIT® [HC]

35 µm

C4

RUV4

30

Blachy trapezowe
T62, T90









Aluminium [AL]

25 µm

C3

RUV4

30

ICE COVER® ZM [ICep]

35 µm

C3

RUV4

35

Blachy trapezowe
T80, T135, T153,
T160

HPS200 Ultra® [HPS]

200 µm

C5

RUV4

40

GRANITE® Storm [PUR]

50 µm

C5

RUV4

40

Kod

Aluzinc [AZ 185]

Kod

ZN

AZ 150

INT

RAL

TK

AZ 185

TKep

HC

AL

ICep

HPS

PUR

200/275
g/m2

150
g/m2

15 µm

25 µm

35 µm

185g/m2

35 µm

35 µm

25 µm

35 µm

200 µm

50 µm















































Blachy z powłokami MAT 35 ZM, AL, ICE COVER® ZM, HPS200 Ultra® – nie wymagają zabezpieczenia lakierem krawędzi ciętych.

!
 zczegółowe warunki gwarancji określa
S
karta gwarancyjna. W przypadku
modułowych dachówek blaszanych
ZET®Roof i ZET®Look gwarancja uzyskuje
ważność po dokonaniu rejestracji na stronie
internetowej www.zet-roof.eu.

82

i
Możliwości wykonania profili
w innych powłokach ustalane
są indywidualnie z działem
handlowym.
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powłoka
antykondensacyjna
DR!PSTOP®
powłoka antykondensacyjna
Kondensacja pary wodnej jest
zjawiskiem występującym na
nieizolowanych stalowych
pokryciach dachowych. Zjawisko
to może prowadzić do pojawienia
się określonych problemów
np. wystąpienia procesu
korozji, zawilgocenia poddasza
i uszkodzenia materiałów
znajdujących się poniżej.
Firma BLACHPROFIL 2®®
proponuje proste i ekonomiczne,
a jednocześnie skuteczne
rozwiązanie problemu
skroplin: aplikację powłoki
antykondensacyjnej DR!PSTOP®.
Jest to samoprzylepna membrana
klejona do spodniej strony
blachy. Podstawowymi zaletami
zastosowania tej technologii są:

++ absorpcja wilgoci pojawiającej
się na wewnętrznej stronie
dachu na skutek kondensacji
pary wodnej,
++ dodatkowa ochrona przed
procesami korozyjnymi
(zwłaszcza w budynkach
o aktywnym środowisku
chemicznym, jak np. stajnie),
++ wytrzymałość wyższa od
standardowych izolacji i barier
pary, nie ulega degradacji,
odporność na rozrywanie,
++ łatwość czyszczenia za
pomocą standardowego sprzętu
(wąż lub myjka ciśnieniowa),
++ wzrost stopnia izolacji
akustycznej pokrycia,
++ niepalność, odporność
na bakterie.

Właściwości
Proces kondensacji pary wodnej
rozpoczyna się, gdy warunki
atmosferyczne osiągają punkt
rosy – czyli stan temperatury
i wilgotności, w którym para
wodna w atmosferze zaczyna
się skraplać. Zazwyczaj ma to
miejsce o zachodzie słońca.
Nocą skraplająca się para
wodna skapuje z nieizolowanego
pokrycia.

SOUNDCONTROL®
powłoka dźwiękochłonna
Zastosowanie powłoki
dźwiękochłonnej
SOUNDCONTROL® na stalowych
pokryciach dachowych
i elewacyjnych skutecznie
podnosi poziom ich izolacyjności
akustycznej. W efekcie redukcji
ulega zarówno hałas powodowany
przez opady atmosferyczne, jak
też rozchodzenie się dźwięków
wewnątrz obiektu. Pokrycia
z powłoką SOUNDCONTROL®
znajdują zastosowanie
we wszelkiego rodzaju
obiektach, które ze względu
na gabaryty bądź przeznaczenie,
wymagają wysokich standardów
akustycznych, jak np. hale
produkcyjne, obiekty sportowe,
budynki gospodarcze i mieszkalne.

Ze względu na bardzo
wysokie możliwości powłoki
SOUNDCONTROL® w zakresie
absorpcji wilgoci, spełnia
ona również rolę membrany
antykondensacyjnej. Wskazówki
montażowe oraz wymagania
dotyczące wentylacji obiektu
są identyczne jak w przypadku
opisanej poniżej powłoki
antykonsensacyjnej DR!PSTOP®.

W przypadku zabudowań
zjawisko kondensacji może zostać
spotęgowane za sprawą różnic
temperatur – wnętrze budynku
pozostaje ciepłe, podczas
gdy temperatura na zewnątrz
szybko spada. Właściwości
termoprzewodzące stalowych
pokryć dachowych powodują
silną kondensację pary wodnej
z ciepłego pomieszczenia
na wewnętrznej stronie dachu.
DR!PSTOP gwarantuje skuteczną
ochronę pokrycia dachowego
i materiałów pod nim poprzez
zatrzymanie procesu skraplania.

Powłoka antykondensacyjna jest
membraną posiadającą specjalnie
zaprojektowane kieszenie, które
zatrzymując wilgoć z jednej
strony, zapobiegają jej opadaniu,
a z drugiej izolują pokrycie
dachowe od bezpośredniego
kontaktu z wodą. W ciągu dnia
wilgoć odparowuje z powłoki
z powrotem do atmosfery.

Warunkiem prawidłowego
funkcjonowania membrany
DR!PSTOP® jest zapewnienie
odpowiedniej wentylacji budynku.
Ponieważ wilgotne powietrze
jest lżejsze niż suche, gromadzi
się pod dachem. Aby powłoka
antykondensacyjna mogła oddać
wilgoć w ciągu dnia, niezbędne
jest ujście dla wilgotnego
powietrza. Należy uwzględnić ten
czynnik projektując dach. Jako
jedno z rozwiązań wentylacji
dachu budynku są wskazania
normy DIN 4108-3.

Pora wieczorna
Przejście przez punkt rosy
powoduje skroplenie pary wodnej
na wewnętrznej części pokrycia
dachowego.
Pora nocna
Powłoka DR!PSTOP pochłania
i zatrzymuje skropliny. Zapobiega
to skapywaniu wody jak
w przypadku niezabezpieczonego
pokrycia.
W ciągu dnia
Powłoka antyskondensacyjna
odparowuje wilgoć.

Powłoka antykondensacyjna zostaje zaaplikowana na taśmę blachy
płaskiej przed profilowaniem. Zapewnia to idealne przyleganie na całej
powierzchni pokrycia dachowego.

Zastosowanie
Powłoka antykondensacyjna
DR!PSTOP® znajduje zastosowanie
we wszelkiego rodzaju
nieocieplanych zabudowaniach
z metalowym pokryciem
dachowym. Można tu wymienić
budownictwo przemysłowe,
obiekty sportowe, budynki
gospodarcze oraz wszelkiego
rodzaju wiaty i zadaszenia.
Z blachy z zaaplikowaną powłoką
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Wskazówki
montażowe
DR!PSTOP® wykonujemy dowolny
profil dachówki blaszanej lub
blachy trapezowej z naszej oferty.
W przypadku paneli dachowych
montowanych na łatach
zalecamy zastosowanie powłoki
SOUNDCONTROL®.

W czasie montażu powłokę
antykondensacyjną DR!PSTOP®
należy bezwzględnie usunąć
w miejscach, które nie zapewniają
ujścia dla wilgotnego powietrza.
Dotyczy to przede wszystkim:
1. fragmentów pokrycia bezpośrednio
nad ścianą oraz poza obrębem
budynku,
2. miejsca zakładu arkuszy –
w przypadku, gdy pokrycie składa się
z kilku arkuszy łączonych z długości.

Nieprawidłowa wentylacja
Wilgotne powietrze nie zostaje
odprowadzone.

Prawidłowa wentylacja
Komin zapewnia ujście wilgotnego
powietrza.

1
2

!
UWAGA! Spojenie ma charakter
trwały. Materiału DR!PSTOP®
nie można usuwać i przyklejać

ponownie. Stosując DR!PSTOP®
na pokryciach budynków
gospodarczych zaleca się
przemywanie go środkiem
grzybobójczym co najmniej
raz w roku. Przy montażu pokrycia

należy eliminować zjawisko
wzniosu kapilarnego. Dlatego też
należy usunąć ręcznie powłokę
DR!PSTOP® w strefie okapu
i kalenicy (min. 10 cm odstępu).
Blachy z nałożoną powłoką

antykondensacyjną powinny
ściśle przylegać do podpór i ram
konstrukcji. Dlatego niezależnie
od profilu powinny być
mocowane do podpór
w każdej dolnej fali.
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kolorystyka
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Dodatkowo, na indywidualne
zamówienie, dostępne
są kolory i powłoki
niestandardowe, spoza
przedstawionej palety.

POLIESTER Standard [RAL]

MAT 35 ZM [TKep]

[0.7]

RAL
1002

[0.7]

RAL
1021

RAL
3000

RAL
3005

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
6029

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

RAL
6020

RAL
1015

Technologia druku
nie pozwala na dokładne
oddanie barw, dlatego
przedstawione kolory mają
charakter orientacyjny
i mogą odbiegać
od rzeczywistych.

RAL
3009

RAL
3011

[0.7]

RAL
5008

RAL
5010

RAL
8017

RAL
6005

RAL
6011

RAL
8019

RAL
8023

RAL
9002

TKep 11

OCYNK
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

TKep 28

TKep 31

TKep 32

TKep 33

TKep 750

AL 24

AL 31

AL 33

GRANITE® Storm [PUR]

HC 7016

HC 8004

HC 8017

PUR 23

HC 9005

Graphite
[HPS 23]

Burano
[HPS 28]

Vandyke
brown
[HPS32]

Black
[HPS 33]

Terracotta
[HPS 750]

PUR 31

PUR 33

ICE COVER® ZM [ICep]

COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS]

Powłoka metaliczna
[0.7]
[1.0]

TKep 24

RAL
9005
HC 3009

[0.6-1.0]

TKep 23

HERCULIT® [HC]

[0.6]
[0.7]

[0.7]

RAL
8004

ALUMINIUM [AL]

ICep 23

ICep 28

ICep 32

ICep 33

ICep 750

Blachy tablicowe

MAT 35 Standard [TK]
Marker Chalkboard
Board
[C]
[M]
TK 11

TK 23

TK 24

TK 27

TK 28

TK 31

TK 32

TK 33

TK 750

Blachy drewnopodobne okleinowane DECOR Coat [PVCF-DC]

E-502
Mahogany

E-521
Vegne

E-722
Golden
Oak

E-726
Marschy
Oak

E-730
Winchester

Blachy drewnopodobne powlekane MULTILAYER [SP35/MULTI]
Standardowa grubość blach wynosi 0.5 mm

86

[0.6]

Materiał dostępny również w grubości 0.6 mm

[0.7]

Materiał dostępny również w grubości 0.7 mm

[0.8]

Materiał dostępny również w grubości 0.8 mm

[1.0]

Materiał dostępny również w grubości 1.0 mm

GO-4
Golden
Oak 3D

SL252
Winchester

SL55
Wenge

SL59
Dark Oak

SL65
Golden
Oak
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Kontakt
BLACHPROFIL 2® Sp. z o.o.

DYSTRYBUCJA

Centrum produkcyjno-logistyczne
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39

woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. mazowieckie

+48 661 999 021

woj. lubuskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodnio-pomorskie
woj. kujawsko-pomorskie

+48 661 999 034

woj. podkarpackie
woj. małopolskie
woj. śląskie
woj. opolskie

+48 661 999 027

woj. łódzkie
woj. dolnośląskie
woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie

+48 661 999 063

fax

+48 12 628 03 04

tel.
fax
e-mail:

+48 12 628 00 03
+48 12 628 03 04
grojec@bp2.pl

Produkcja
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
tel.
fax
e-mail:

+48 32 213 33 10
+48 32 213 33 66
dabrowa@bp2.pl

www.bp2.eu
S.C. IMPRO S.R.L.
Centrum produkcyjno-logistyczne
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

Sprzedaż projektowa

Produkcja (Płyty warstwowe)
DDN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial Incontro
307221 Chișoda, Jud. Timiș

region zachodni
region południowo-wschodni
region północno-wschodni

www.impro.ro

Stalowe centrum usługowe
region północny
region południowy

+48 661 999 026
+48 661 999 017
+48 661 999 022

+ 48 665 050 205
+ 48 665 057 661

21

4
3

Wszystkie podane w katalogu wartości liczbowe oraz cechy
fizykochemiczne produktów mają charakter orientacyjny
i poglądowy. Zastrzega się prawo do pomyłek lub błędów
w redagowaniu i druku oraz zmian parametrów technicznych
produktów.
1. Alwernia k/Krakowa, Polska
2. Dąbrowa Górnicza, Polska
3. Timisoara, Rumunia
4. Cluj Napoca, Rumunia
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