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MODUŁOWE POKRYCIA DACHOWE

Blachodachówka panelowa MODUS Arad to 
nowość na rynku. Blachodachówka dostępna jest 
w powłokach poliester połysk i mat oraz w powłoce 
PURMAT z 30-letnią gwarancją. Wybór blachoda-
chówki  MODUS Arad gwarantuje szybki termin 
realizacji zamówienia, ponieważ gotowe arkusze 
dostępne są „od ręki” z magazynu. Użycie MODUSa 
minimalizuje również straty w materiale. Montaż 
jest niezwykle prosty, odbywa się w sposób trady-
cyjny – za pomocą wkrętów. 
Długość modułu: 350 mm
Wysokość przetłoczenia: 25 mm
Wysokość profilu: 34 mm
Szerokość użytkowa: 1080 mm
Szerokość całkowita: ~1179 mm
Waga 1 m2: 4,7 kg/m2

Akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelnia-
jące, obróbki, farby zaprawkowe.

Blachodachówka panelowa ARAD Premium. 
Niewielkie dwumodułowe arkusze ARAD  Premium 
to nie tylko prosty montaż i bezpieczny transport, 
ale przede wszystkim ograniczone do minimum 
odpady materiału. Oprócz nowoczesnego kształtu 
oraz powłoki PURMAT z 30-letnią gwarancją, naj-
ważniejszą cechą nowego produktu jest innowa-
cyjny montaż. Blachodachówka ARAD  Premium  to 
gotowe otwory montażowe oraz nowatorskie na 
polskim rynku rozwiązanie, które maskuje moco-
wania gwarantując tym samym, że żaden wkręt nie 
zakłóci harmonii połaci dachowej. Blachodachówka 
ARAD dostępna jest również w wersji klasycznej 
(OPTIMA Arad), w postaci arkuszy ciętych na 
wymiar montowanych w sposób tradycyjny. 
Długość modułu: 350 mm
Wysokość przetłoczenia: 30 mm
Wysokość profilu: 34 mm
Szerokość użytkowa: 1080 mm
Szerokość całkowita: ~1179 mm
Waga 1 m2: 4,7 kg/m2

Akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelnia-
jące, obróbki, farby zaprawkowe.

Panele dachowe REGLE to nowe pokrycie w ofer-
cie stanowiące odpowiedź na coraz popularniej-
szy trend budowania domów z bali, zajazdów 
i restauracji o charakterze regionalnym. REGLE 
swym kształtem przypominają gont drewniany 
i są dedykowane głównie budynkom drewnianym 
oraz domom o architekturze w stylu zakopiańskim. 
Pokrycie REGLE w postaci jednomodułowych pane-
li produkowane jest w dwóch doskonałych powło-
kach: poliuretan połysk PURLAK (4 kolory) oraz 
poliuretan matowy PURMAT (6 kolorów). Jest to 
jedyne pokrycie o takim kształcie na polskim rynku 
produkowane z blachy powlekanej, co wobec kon-
kurencyjnych paneli z posypką czyni je znacznie 
tańszym. Niski profil, a więc i szeroka powierzchnia 
krycia (aż 1205 mm szerokości efektywnej) czynią 
wybór paneli REGLE jeszcze bardziej ekonomicz-
nym. Szybki i nieskomplikowany montaż za pomo-
cą powlekanych gwoździ gwarantuje estetyczne 
wykończenie. 
Długość modułu: 370 mm
Wysokość przetłoczenia: 20 mm
Wysokość profilu: 5 mm
Szerokość użytkowa: 1205 mm
Szerokość całkowita: ~1223 mm
Waga 1 m2: 4,7 kg/m2

Akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelnia-
jące, obróbki, farby zaprawkowe.
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