
Piękno w harmonii z perfekcją



Wymiary 334 x 420 mm

Szerokość krycia 300 mm

Minimalne przekrycie 75 mm

Rozstaw łat od 10° 310 –  320 mm

Rozstaw łat od 22° 335 – 345 mm

Zużycie / m2 ok. 10 szt. 

Ciężar / szt. 4,5 kg

Modelowe nachylenie dachu powyżej 22°

Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń powyżej 10°

Gwarancja 30 lat

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych,  
w związku z czym należy traktować je poglądowo.

stalowy głęboka czerń 

ognista czerwień mokka antracytowy

Wyjątkowo odporna 
powierzchnia

Dachówka DURATOP PROFIL S pozwala uzyskać nowoczesny dach 

zachwycający połyskującą, wyróżniającą się z  daleka powierzchnią. 

Rozpoznawalny natychmiast, falisty kształt przyciąga wzrok i  sprawia 

wrażenie niezwykłej harmonii. Perfekcyjnie wyważone proporcje tej 

dachówki przywodzą na myśl dzieła sztuki współczesnych minimalistów, 

a  uzyskana struktura uszlachetniona grą odbitych promieni słońca daje 

wyjątkowe poczucie bezpieczeństwa.
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Odporność na 
zanieczyszczenia

Powłoka DURATOP to zwiększona 
odporność na wnikanie 

i osiadanie zanieczyszczeń 
oraz maksymalizacja naturalnie 
czyszczącego wpływu deszczu.

Wydłużony okres 
samoczyszczenia

Dachówka samoistnie zachowuje 
czystość powłoki przez dłuższy 

czas, bez konieczności 
dodatkowych zabiegów 

pielęgnacyjnych.

Ekstremalnie 
odporna powłoka

Dachówka jest w najwyższym 
stopniu wytrzymała na 

promieniowanie UV, co sprawia, 
że dach zachowuje intensywny 

kolor przez długie lata, nie tracąc 
nic ze swojego uroku, a zjawisko 

blaknięcia koloru zostaje 
opóźnione.



STANDARD PROFIL S

Dachówka o charakterystycznym falistym kształcie, współczesny 
wariant tradycyjnej esówki. Wykreowany przy jej użyciu dach 
przywodzi na myśl układający się w  fale piasek na dnie potoku, 
chmury rozmyte w regularne pasy i kołysane wiatrem trawy. 

KAPSTADT

Prosta forma zachwyca swą szlachetną elegancją. Zakryty 
zamek boczny pozwala osiągnąć doskonale uporządkowaną 
wizualnie powierzchnię. Idealnie dopełnia bryły budynków, które 
wyróżnia zdecydowanie, odwaga i wyrazistość prostych linii.

STANDARD EXTRA

Łagodnym kształtem nawiązuje do pierwszej stosowanej 
w  budownictwie dachówki typu mnich-mniszka, której historia 
sięga antycznego Rzymu. Zaokrąglenia czołowe i podkreślające 
je świetlne refleksy nadają całości wrażenie idealnej harmonii. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą 
dachówek cementowych marki EURONIT.

P O L S K A

Etex Building Materials Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz 
Tel.: +48 32 62 49 542 – 547 
Fax: +48 32 62 49 540 
e-mail: dachy@ebmpolska.pl

www.euronit.pl

System pokryć dachowych EURONIT powstał z marzeń o domu ozdobionym pięknym 
dachem, zapewniającym komfort i  bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Dbamy 
o  jakość od podstaw, sięgając po surowce najwyższej klasy. Nowoczesna linia 
produkcyjna, sprawdzone projekty i  stała kontrola sprawiają, że naszym produktom 
można zaufać i jest to pewność na długie lata.


