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BLACHODACHÓWKA  
KRON , SZAFIR, OPTIMA ARAD,  

GRYF

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska.

Dystrybucja: Pruszyński Sp. z o.o. – filie oraz 

partnerzy regionalni na terenie całego kraju.

Aprobaty i certyfikaty: 
ITB nr AT-15-3464/2007, Atest Higieniczny PZH 

nr HK/B/0549/01/2009.

Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, 

szkolenia, realizacja indywidualnych zamówień.

Pozostała oferta:
l kasety ścienne, kasetony elewacyjne, panele 

ścienne

l płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdze-

niem z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m3 

oraz ze styropianu samogasnącego o gęstości 

16,2 kg/m3

l blachy trapezowe: T6, T7, T18, T18DR, T20, 

T35E, T35EL, T40, T45, T50, T55, T60, T92, T135, 

T150, T160

l metalowy system rynnowy NIAGARA

l kształtowniki typu Z, C i Σ

l obróbki blacharskie typowe i nietypowe, okna 

dachowe, akcesoria dachowe (uszczelki, folie, 

membrany, wkręty, gwoździe dekarskie itp.)

l blachodachówka Rubin Plus

l panele dachowe z rąbkiem stojącym

n   PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01, www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

SZAFIR

OPTIMA Arad

KRON

GRYF

Blachodachówka panelowa ARAD Premium 
Zalety: jej główną zaletą, oprócz nowoczesnego kształtu oraz powłoki PURLAK i PURMAT 

z 30-letnią gwarancją, jest innowacyjny montaż – a więc gotowe otwory montażowe oraz masko-

wanie wszystkich użytych wkrętów; niewielkie dwumodułowe arkusze ARAD Premium to nie 

tylko prosty montaż i bezpieczny transport, ale przede wszystkim ograniczone do minimum 

odpady materiału; pokrycie to dostępne jest również w wersji OPTIMA w postaci tradycyjnych, 

ciętych na wymiar arkuszy.

BEZ WIDOCZNYCH WKRĘTÓW

Nazwa
KRON SZAFIR OPTIMA Arad GRYF

350/15 350/20 400/20 350/15 400/20 350/25 350/25

Producent Blachy Pruszyński

Materiał blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru

Rodzaj powłoki poliester połysk, poliester mat, poliester mat gruboziarnisty PMG, poliuretan połysk − PURLAK,  
poliuretan matowy – PURMAT

Liczba kolorów 27 kolorów podstawowych oraz paleta kolorów RAL

Szerokość całkowita/krycia [mm] 1170/1100 1180/1100 1179/1080 1197/1150 

Maks. długość arkusza [mm] 5350 5300 5050 5350 5331 5305

Długość modułu/fali [mm] 350 400 350 400 350

Grubość blachy [mm] 0,5

Wysokość całkowita/ wysokość 
przetłoczenia [mm] 30/15 30/20 25/15 25/20 35/25 25/25

Masa 1m2 [kg] ok. 4.7

Min. nachylenie połaci dachowej 9 stopni

Dodatkowe elementy systemu wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, rynny, kominki, uchwyty, ławy i stopnie dachowe,  
okna dachowe

Gwarancja do 30 lat

http://informatorbudownictwa.pl
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Panele dachowe REGLE
To nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów 
i restauracji o charakterze regionalnym. Powłoki: poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. Wymiary (szer. całk./
dł./całk.) [mm]: 1223/370. Efekt. szer. krycia [mm]: 1205. Masa 1 m2 [kg]: 4,7. Min. kąt nachylenia dachu 
[°]: 15. Kolory: PURLAK 5 kolorów; PURMAT 6 kolorów. Gwarancja: 30 lat.

Blachodachówka panelowa TUR
Dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Nowy kształt to rozszerzenie dotychczasowej, najbogatszej 
na rynku oferty pokryć modułowych. Materiał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami 
lakieru. Powłoki: poliester połysk/mat/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. Wymiary 
(szer. całk./dł./całk.) [mm]: 1198/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1150. Masa 1 m2 [kg]: 4,7. Min. kąt nachy-
lenia dachu [°]: 8. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Panele dachowe z rąbkiem stojącym
Produkt łączący tradycyjny wygląd z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi łączenie odbywa 
się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach profilowań: płaskim, falistym i z prze-
tłoczeniami wzdłużnymi. Materiał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru Powło-
ki: poliester połysk/mat, mat gruboziarnisty, poliuretan, poliuretan mat PURMAT. Grubość [mm]: 0,50/0,70. Wymia-
ry [szer./dł.] [mm]: 510/(500-7000). Wymiary krycia [mm]: 510. Min. kąt nachylenia dachu [°]: 8. Kolory: 27 
kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka KRON
Sprawdzona propozycja, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów. W 2005 roku została na-
grodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA. Materiał: blacha dwustronnie ocyn-
kowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. Powłoki: poliester połysk/mat, mat gruboziarnisty, poliuretan, 
poliuretan mat PURMAT. Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1170/(800-5350). Efekt. szer. krycia [mm]: 
1100. Masa 1 m2 [kg]: 4,7. Min. kąt nachylenia dachu [°]: 8. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta kolo-
rów RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka modułowa ARAD Premium
Blachodachówka charakteryzująca się innowacyjnym montażem, który maskuje wszystkie użyte wkręty, dzięki 
czemu żaden z nich nie zakłóca harmonii połaci dachowej. Materiał: blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana 
kilkoma warstwami lakieru. Długość modułu [mm]: 350. Wysokość profilu [mm]: 34. Powłoki: poliuretan 
połysk PURLAK, poliuretan matowy PURMAT. Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1179/765. Efekt. szer. krycia 
[mm]: 1080. Masa 1 m2 [kg]: ok. 5. Min. kąt nachylenia dachu [°]: 8. Kolory: 6. Gwarancja: 30 lat.

Blachodachówka panelowa MODUS Arad
Kształtem przypomina blachodachówkę ARAD Premium. Jej wybór gwarantuje szybki termin realizacji zamówienia, 
ponieważ gotowe arkusze dostępne są „od ręki” z magazynu. Materiał: blacha obustronnie ocynkowana i powleka-
na kilkoma warstwami lakieru. Powłoki: poliester połysk/mat/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK i mat 
PURMAT. Wymiary (szer. całk./dł./całk.) [mm]: 1179/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1080. Masa 1m2 [kg]: 4,7. 
Min. kąt nachylenia dachu [°]:  8. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.


