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Germania Simetric to modułowa blachodachówka dostępna w ofercie 

firmy Blachotrapez. Modułowość arkuszy pozwala na idealne dopa-

sowanie ilości materiału do wymiarów każdego dachu, dzięki czemu 

ilość odpadów zostaje ograniczona do minimum. Germanię Simetric 

charakteryzuje niezwykła łatwość montażu oraz możliwość zakła-

dania dachówki z obydwu stron. Udogodnieniem jest także łatwy 

transport na plac budowy, a następnie na dach, co jest niewątpliwą 

zaletą podczas wykonywania prac dekarskich. Spełnia wysokie kryte-

ria estetyczne, co przekłada się na doskonały efekt wizualny dachu. 

Unikalny kształt, wyróżnia ją na tle konkurencyjnych pokryć dacho-

wych i umożliwia idealne dopasowanie arkuszy. Z kolei innowacyjne 

potrójne przetłoczenie (firma Blachotrapez jako pierwsza wprowadziła 

ten wzór na rynek) gwarantuje sztywność, a jednocześnie podatność 

na obróbkę plastyczną. Germania Simetric jest niezwykle lekkim 

pokryciem dachowym, dlatego też doskonale sprawdza się w przy-

padku każdego rodzaju budynków (nowych i tych, których dachy 

wymagają wymiany), nie obciąża bowiem nadmiernie ich konstrukcji. 

Blachodachówka zapewnia również wysoką ochronę pokrycia dacho-

wego, a co za tym idzie – całego domu. Szersze i głębsze wytłoczenia 

gwarantują jeszcze lepsze odprowadzanie wody. Zaś przed przecie-

kami i negatywnym działaniem wiatru zabezpiecza szczelniejsza – 

potrójna zakładka.  

Germania Simetric to pokrycie dachowe, które sprawi, że dach 

będzie lekki i wytrzymały, nowoczesny, a zarazem estetyczny. 

Blachodachówka wykonana jest z najwyższej jakości niemieckiej stali 

– firma Blachotrapez wykorzystuje najlepsze surowce, jest wyłącznym 

dystrybutorem rynkowego lidera – huty ThyssenKrupp Steel Europe. 

Produkt dostępny jest w 22 wersjach kolorystycznych. Możemy wybie-

rać w palecie odcieni brązu, czerwieni, zieleni i szarości. Producent 

poleca Germanię Simetric w pięciu powłokach: PLADUR® Relief  

iceCrystal; Pladur® Wrinkle Mat; Pladur® RAL Premium; Superior HB; 

Colorcoat HPS200 Ultra®. 

Powłokę Pladur® Relief iceCrystal, na którą producent ma wyłączność 

na terenie Polski, cechuje wyjątkowo wysoka odporność na zarysowa-

nia, zabrudzenia i ścieranie.

Na uwagę zasługuje fakt, że pisemna gwarancja na blachodachówkę 

może wynosić nawet do 40 lat.

Rekomendowane przez Blachotrapez powłoki:

 PLADUR® ZM EcoProtect – materiał z niemieckiej huty 

ThyssenKrupp, rdzeń stalowy + powłoka magnezowo-cynkowa, gru-

bość lakieru od 35-45 mikronów (12 kolorów).

Występuje w trzech rodzajach wykończenia powłok: PLADUR®  Relief  

iceCrystal; PLADUR ® Wrinkle Mat;  PLADUR ® RAL Premium.

 Superior HB – materiał produkcji amerykańskiej huty USS, rdzeń 

stalowy + standardowa powłoka cynku o grubości 275 g/m² i grubości 

powłoki lakierniczej 50 mikronów (5 kolorów).

 Colorcoat HPS200 Ultra® – materiał produkcji Tata Steel (Shotton 

UK) z tradycyjnym rdzeniem stalowym i powłoką cynkową 275g/m² 

oraz grubości warstwy dekoracyjnej 200 mikronów (5 kolorów).

BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a, 34-400 Rabka Zdrój

www.blachotrapez.eu

GERMANIA SIMETRIC , MODUŁOWA, 
NOWOCZESNA, EKONOMICZNA – JEDYNA TAKA!
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