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Firma Blachotrapez wzbogaciła swoje portfolio produktowe o nowe, 

atrakcyjne modele materiałów pokryciowych. Szczególną uwagę przy-

kuwa niedawno wprowadzony na rynek innowacyjny gont blaszany 

Janosik. To wyrób o niepowtarzalnym designie. Jego kształt, tekstura 

i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. Efekt ten został 

osiągnięty dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technolo-

gicznych w parku maszynowym i wytworzeniu bazowego materiału 

PLADUR Relief Wood z 35-letnią gwarancją. Powłoka PLADUR Relief 

Wood, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego 

strukturę tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny. Gont 

blaszany JANOSIK jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia 

i promieniowanie UV. W przeciwieństwie do gontu drewnianego, ten 

typ materiału nie wymaga aż tak częstej i kosztownej konserwacji oraz 

impregnowania, przez co jest bardziej funkcjonalny. Niski profil gontu 

sprawia, że uzyskujemy szeroką powierzchnię krycia, co korzystnie 

wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany JANOSIK został 

opatentowany i zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP oraz 

Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). 

Następny produkt to blachodachówka TALIA, która swoją nazwę 

zawdzięcza wyjątkowo smukłej formie. Nieszablonowe wykończenie 

dolnej krawędzi arkusza, ciętej po kształcie profilu, potocznie zwanym 

wykończeniem 3D, podnosi dodatkowo walory wizualne nowego 

wzoru. W polecanej przez Blachotrapez wersji, produkt objęty jest 

35-letnią gwarancją. Talia odznacza się wyjątkową sztywnością, dzięki 

czemu prace montażowe przebiegają w sposób prosty i bezproblemo-

wy. Podczas układania pokrycia, blachodachówka perfekcyjnie dopa-

sowuje się do kształtu dachu, a jej symetryczność pozwala na zakłada-

nie z obydwu stron. W zależności od indywidualnych upodobań Talię 

można nabyć w trzech powłokach oraz sześciu kolorach.

Jeśli chcemy, aby dach nabrał bardziej nowoczesnego wyglądu warto 

zastanowić się nad blachodachówką Germania. Jej unikalny kształt 

umożliwia idealne dopasowanie arkuszy, a innowacyjne potrójne 

przetłoczenie gwarantuje sztywność i podatność na obróbkę plastycz-

ną. Germania jest lekka i sprawdza się w przypadku każdego rodzaju 

budynków, nie obciąża bowiem nadmiernie ich konstrukcji. Przed 

przeciekami i negatywnym działaniem wiatru zabezpiecza szczelniej-

sza – potrójna zakładka. Zarówno Janosik, Talia, jak i Germania  wyko-

nane są z najwyższej jakości niemieckiej stali – firma Blachotrapez 

wykorzystuje najlepsze surowce, jest wyłącznym dystrybutorem ryn-

kowego lidera – huty ThyssenKrupp Steel Europe. 

Różnorodność dostępnych na rynku kolorów i wzorów powoduje, 

że niezależnie od naszych indywidualnych upodobań estetycznych, 

mamy w czym wybierać. Warto swoją uwagę skierować w stronę 

produktów, które, poza walorami wizualnymi, będą nam służyć przez 

długie lata.

BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a, 34-400 Rabka Zdrój
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INNOWACYJNY JANOSIK, SMUKŁA TALIA 
I NOWOCZESNA GERMANIA OD BLACHOTRAPEZU
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