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ARTYKU  PROMOCYJNY DACHY REGAMET

POKRYCIA DACHOWE 
Z BLACHY NA DOMY
Blachodachówka to szczelne, odporne po-
krycie dachowe maj ce wysok  odporno
na obci enia. To jedno z najtrwalszych 
pokry  dachowych. Blachodachówka wy-
trzymuje nawet kilkadziesi t lat w nie-
zmienionym stanie, zachowuj c atrakcyjny 
wygl d dachu. Dost pna jest w tradycyj-
nych arkuszach ci tych na wymiar, jak 
i panelach modu owych, tak jak blachoda-
chówka MONA. Blachodachówka w arku-
szach ci tych na wymiar dedykowana jest 
dachom o prostej formie – jedno- i dwuspa-
dowym. Z kolei wersja dwumodu owa to 
rozwi zanie w przypadku dachów o wie-
lop aszczyznowym kszta cie, z wieloma 
lukarnami. Blachodachówka spe nia wy-
mogi, jakie stawia przed ni  wspó czesne 
budownictwo. czy ona w sobie elegan-
cj  i nowoczesno , trafiaj c nawet w naj-
bardziej wymagaj ce gusta inwestorów. 
Dost pna jest w wielu kolorach dzi ki cze-
mu mo na j  dopasowa  do ka dego rodza-
ju elewacji i stolarki. 

BLACHA TRAPEZOWA 
NA KA DY DACH
Du e budynki przemys owe, magazyny, 
hale oraz wiaty musz  by  odpowiednio 
zabezpieczone. Trwa o  i szczelno  kon-
strukcji wi e si  z funkcj  jak  pe ni  – 
przechowywaniem towarów i sprz tu, ga-
ra owaniem pojazdów. Tego typu budynki 
pokrywa si  zwykle blach  trapezow . To 
trwa y materia , odporny na ró nego typu 
warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia 
mechaniczne. Sprawdza si  w szczególno-
ci na obiektach przemys owych o niewiel-

kim nachyleniu dachu. Blach  trapezow
cechuje wysoka szczelno  i wytrzyma-
o . Firma DACHY Regamet oferuje blachy 

trapezowe w szerokiej gamie wzorów.

ELEWACJE Z BLACHY
Blacha trapezowa to materia  znajduj -
cy szerokie zastosowanie w budownic-
twie – nie tylko jako pokrycie dachowe, 
ale tak e jako elewacje cian budynków. 
Tak ró norodne zastosowanie uzyskuje-
my dzi ki mo liwo ci ci cia blachy na do-
wolny wymiar. To bardzo trwa y mate-
ria  o wysokiej odporno ci na dzia anie 
niekorzystnych warunków pogodowych. 
Pokrycia dachowe z blachy trapezowej nie 
nasi kaj  wod  i nie obci aj  konstruk-
cji dachu (a tym samym ca ego budynku). 
Ponadto, wa n  kwesti  jest cena blachy 
trapezowej. To jedno z najta szych pokry
dachowych na rynku. Co wa ne, atrak-

cyjna cena nie wyklucza wysokiej jako ci. 
Inwestor przy zakupie blachy trapezowej 
oszcz dza jednak nie tylko na materia-
le. Oszcz dno  dotyczy tak e czasu – a-
twy monta  znacznie przyspiesza wszel-
kie prace budowlane. 

CZYM POKRYWA  DACHY 
ZABYTKOWE?
Wspó czesne rozwi zania dost pne na 
rynku pokry  dachowych pozwalaj  nie 
tylko na budowanie pi knych i trwa ych 
domów, ale tak e renowacj  obiektów za-
bytkowych. Wymiana dachu zabytkowe-
go musi by  odpowiednio przeprowadzo-
na, a pokrycie dachowe spe nia  wymogi 
konserwatora zabytków. Czy do renowa-
cji dachu mo na zatem wykorzysta  bla-
ch  dachow ? Jak najbardziej! Tak  mo -
liwo  daje inwestorom blacha na r bek 
stoj cy. 

Dlaczego warto wybiera  pokrycia dachowe z blachy?
Dach z blachy jest jednym z najpopularniejszych w naszym budownictwie. Jego w a ciwo ci i zalety 
dostrzegaj  zarówno dekarze, jak i sami u ytkownicy. Nowoczesne pokrycia dachowe z blachy 
daj  inwestorom ogromne mo liwo ci. Zarówno w przypadku budowy domów, jak i obiektów 
gospodarczych, przemys owych czy renowacji zabytków.

BD5 regamet.indd 134BD5 regamet.indd   134 2017-04-27 13:27:372017-04-27   13:27:37



135

DACHY REGAMET  ARTYKU  PROMOCYJNY

5/2017 BUDUJEMY DOM

Estetyk  blacha na r bek stoj cy nawi -
zuje do tradycyjnych pokry  dachowych. 
Dawniej, czenie na felc (czyli r bek stoj -
cy) by o jedn  z najpopularniejszych tech-
nik dekarskich. Wykonywane by o r cznie 
i wymaga o ogromnej precyzji. Obecnie, 
dzi ki zastosowaniu nowoczesnych narz -
dzi i technologii prze ywa swój renesans. 
Klasyczna forma blachy na r bek tworzy 
pi kny i ponadczasowy dach. Mo na j  in-
stalowa  przy bardzo ma ym nachyleniu 
dachu oraz wtedy, kiedy konstrukcja dachu 
jest bardzo z o ona. Za monta em przema-
wiaj  ponadto walory u ytkowe. Blacha 
na r bek jest szczelna, odporna na dzia a-
nie opadów atmosferycznych. Dedykowana 
jest do renowacji obiektów zabytkowych: 
dworków, kamienic i ko cio ów. 

DACHY REGAMET 
– PRODUCENT 
BLACHODACHÓWEK 
I BLACH TRAPEZOWYCH
DACHY Regamet to jeden z czo owych pro-
ducentów blachodachówek i blach trapezo-
wych w Polsce. W swojej ofercie posiada 
tak e bogaty wybór akcesoriów dachowych 
i obróbek blacharskich wykonywanych na 
indywidualne zamówienia klientów. Firma 
powsta a w 1991 roku w Mielcu i od tego 
momentu sukcesywnie rozwija swoj  dzia-
alno . Firma DACHY Regamet produku-

je 7 wzorów blachodachówek: Maxima, 
Olimpia, Roma, Mona, Gloria, Panel, 
Dwumodu ówka, szeroki asortyment tra-
pezów: T7, T14, T18, T20, T20 Plus, T35 
i T35 Plus oraz nowo  – Blacha na R bek 
Stoj cy. 

Od pocz tku istnienia firma stawia na 
najwy sz  jako  oferowanych produk-

tów. Dlatego do ich produkcji u ywa tyl-
ko najlepszych surowców. Trwa o  wyro-
bów gwarantuje technologia profilowania 
blach, które powlekane s  specjalnymi po-
w okami organicznymi. Pokrycia dacho-
we z blachy powstaj  zgodnie z norm  eu-
ropejsk , a jako  potwierdzaj  liczne 
certyfikaty oraz presti owe nagrody. Od 
2005 roku przedsi biorstwo przez kilka lat 
otrzymywa o statuetk  „Gazele Biznesu” 
dla najdynamiczniej rozwijaj cej si  fir-
my. W 2009 roku firma DACHY Regamet 
zaj a III miejsce w rankingu Diamenty 
Forbesa. Ponadto firma mo e pochwali  si
wyró nieniami „Lidera Budowlanego” oraz 
„Firmy Godnej Zaufania”. 

Nieustanny rozwój firmy DACHY Regamet 
pozwoli  na stworzenie w asnej sieci oddzia-
ów i dilerów, która obejmuje województwo 

podkarpackie, ma opolskie, wi tokrzyskie, 
ódzkie, lubelskie, mazowieckie oraz pod-

laskie. Oferta przedsi biorstwa kierowana 

jest zarówno do klientów detalicznych, jak 
i hurtowych. G ówny punkt sprzeda y i ad-
ministracja znajduje si  w Mielcu. G ówny 
zak ad produkcyjny w 2005 roku zosta  prze-
niesiony do Rzemienia, gdzie zajmuje teren 
30 000 m2. Hala produkcyjna obejmuje ob-
szar 2100 m2, a gotowe produkty sk adowa-
ne s  w dwóch magazynach o powierzchni 
500 m2. Drugi zak ad produkcyjny znajduje 
si  w Jaros awiu, gdzie zosta y uruchomione 
4 linie produkcyjne. 

Ze szczegó ow  ofert  zapoznasz si  na 
stronie: http://www.regamet.pl

Centrala 
PPUH „REGAMET” Sp. J

ul. Wojs awska 14, 39-300 Mielec
Lista oddzia ów na www.regamet.pl

Na co zwróci  uwag  przy wyborze nowego pokrycia z blachy?

Wybór rodzaju blachy na dach warto skonsultowa  z doradc , który pomo e dopasowa  go do 
k ta pochylenia dachu, konstrukcji, rodzaju po aci i warunków otoczenia. W swojej ofercie po-
siadamy blachodachówki i blachy trapezowe, stosowane w budownictwie tradycyjnym, zabytko-
wym, jak i nowoczesnym. Blachodachówki wyst puj  w arkuszach ci tych na wymiar i w wer-
sji dwumodu owej dedykowanej na dachy o skomplikowanym kszta cie, ze wzgl du na nisk
odpadowo . Oferujemy równie  blachy trapezowe, doskonale sprawdzaj ce si  przy wymianie 
pokrycia dachowego, cz sto montowane s  bez wi kszych przeróbek wi by dachowej, jak i przy 
nowo powstaj cych obiektach. Nowo ci  jest profi l zwany blach  na r bek stoj cy, jego wzór 
pozwala na wykonanie dachu, który stylem nawi zuje do dawnego krycia budynków blach
uk adan  na felc, lecz w nowoczesnym wydaniu. Na trwa o  blach ma wp yw grubo  rdzenia 
stalowego i rodzaj pow oki zabezpieczaj cej która zwi ksza odporno  na korozj , promieniowa-
nie UV i uszkodzenia mechaniczne.
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