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Blacha to pokrycie dachowe stosowane od nie-

pami tnych czasów. Ju  w staro ytnej Grecji 

i Rzymie u ywano blachy miedzianej do kry-

cia wi ty , potem ko cio ów,  pa aców i do-

mów. Blacha miedziana, cynkowa, alumi-

niowa to doskona e materia y pokryciowe. 

Wspó czesna metalurgia daje nam wystarcza-

j co dobry materia  dachowy – blach  stalow

ocynkowan . Z niej mo na formowa  arkusze 

trapezowe, faliste i dachówkopodobne. Je li do 

produkcji u yjemy odpowiednio dobrej blachy 

i precyzyjnej maszyny to otrzymujemy bardzo 

dobre i niedrogie pokrycie. 

Takich blach na polskim rynku mamy bar-

dzo du o. Dachówka EuroNova zdecydowa-

nie si  tu jednak wyró nia. EuroNova to pa-

nel wykonany z blachy sk adaj cy si  z sze ciu 

dachówek w jednym rz dzie. Swoim kszta -

tem doskonale przypomina dachówk  karpiów-

k  (szlachetne pokrycie ceramiczne). Jeden 

panel ma pe n  symetri , po przeci ciu mo -

na wykorzysta  nawet pojedyncz  dachówk .

Kolorystyka jest w zasadzie dowolna, ale wy-

maga uzgodnienia z producentem. Proces for-

mowania kszta tu jest procesem gi cia, a nie 

t oczenia tak jak w przypadku innych blach da-

chówkowych, co ma du e znaczenie dla trwa-

o ci (brak pocienienia blachy). Technologia 

formowania kszta tu EuroNova przes dza o sto-

sowaniu blach o bardzo du ej plastyczno ci 

i grubo ci 0,5 mm. Producent u ywa do pro-

dukcji EuroNova najcz ciej blach angielskich 

ocynkowanych i powlekanych, a dla klientów 

o specjalnych wymaganiach blachy miedzianej, 

cynkowej lub innej. Kszta t panela to zdecydo-

wanie mniejsze odpady (na dachach skompliko-

wanych tylko 1 do 2 procent)!!!

Elmaxi Dobre Dachy – idea realizowana 

przez Elmaxi to EuroNova i inne dobre pokry-

cia dachowe. 

Elmaxi realizuje wykonywanie dachów 

zw aszcza trudnych technicznie np. nad base-

nami. W terenie dzia a poprzez siec franchisin-

gow  Elmaxi Dobre Dachy. Swoj  sie  rozbudo-

wuje i zaprasza do wspó pracy osoby ch tne do 

dzia ania w bran y dachowej. 

Elmaxi Dobre Dachy zaprasza po EuroNova do: 

Wieliczki, ul. Bogucka 15, tel. 012 289 04 60

Nowy S cz,  tel. 018 547 49 93 

Radom,  ul. Warszawska 153,  tel. 048 384 72 51

Z bki, ul. Ks. Skorupki 61/2,    tel. 022 781 60 74

Sprzeda  internetowa e-mail: 

elmaxi@elmaxi.com.pl

ELMAXI Sp. z o.o.

ul. Bogucka 15, 32-020 Wieliczka

tel. 012 278 49 64

faks 012 289 04 70

www.elmaxi.com.pl

e-mail: elmaxi@elmaxi.com.pl

EuroNova to nowoczesna dachówka produkowana przez firm  Elmaxi 

z Wieliczki. Wyró nia si  ona estetycznym wygl dem (kszta t karpiówki 

i brak widocznych po cze ), bogat  kolorystyk  i wytrzyma o ci , jest 

nadzwyczaj ekonomiczna. Nadaje si  do wszystkich dachów spadzi-

stych, doskonale znosi obci enie wywo ane podmuchami wiatru, jest 

odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzi ki tym zaletom 

blachodachówka znajduje zastosowanie w pokryciach dachowych budyn-

ków mieszkalnych, rezydencji i obiektów przemys owych, a tak e do re-

nowacji starych pokry . Cechuje j atwo  i bezpiecze stwo monta u, 

lekko , szczelno  przy równoczesnej doskona ej wentylacji dachu.

EuroNova – najnowocze niejsza
dachówka blaszana
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