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ARTYKU  PROMOCYJNY EKOCHRON

Gównym punktem tego artyku u
jest ukazanie Pa stwu ró nic po-
mi dzy wyrobami dost pnymi na 

rynku, które na pierwszy rzut oka s  po-
dobne, wi c czym si  tak naprawd  ró ni ?
Przede wszystkim jako ci  zabezpiecze-
nia antykorozyjnego. W tym wypadku naj-
lepszy jest ocynk ogniowy, który gwa-
rantuje najd u szy okres u ytkowania. 
G adka powierzchnia pomalowanych ele-
mentów osprz tu dachowego mo e wska-
zywa  na brak zabezpieczenia antykoro-

zyjnego lub na ocynk galwaniczny, który 
niestety w tym przypadku nie jest dobrym 
rozwi zaniem. Najlepiej po prostu zapy-
ta  sprzedaj cego o gwarancje antykorozy-
jn , która powinna zapewnia  nam ochro-
n  przynajmniej przez 15 lat. Nast pnym 
istotnym elementem s  równie  certyfikaty 
i aprobaty. System komunikacji dachowej 
powinien spe nia  wymagania normy EN 
516. Zgodno  z norm  powinno potwier-
dza  oznaczenie normy wraz ze znakiem 
CE wybijane na elementach systemu komu-
nikacji dachowej. Potwierdzenie to mo na 
uzyska  tylko w certyfikowanych jednost-
kach badawczych, które maj  pozwolenie 
na przeprowadzanie stosownych bada .
Natomiast zabezpieczenia przeciw nie-
gowe powinny by  zgodne z aprobatami 
technicznymi wydawanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 
Szczegó em, na który warto zwróci  uwa-
g  jest tak e sama konstrukcja wspornika, 
która odpowiada za nacisk na powierzch-
ni  dachu. W przypadku ostro zako czo-
nych linii wsporników mo e dochodzi  do 
uszkodze  pokrycia dachowego. Zwracaj c
uwag  na powy sze argumenty na pewno 
op aca si  kupowa  osprz t dachowy wy-
produkowany przez sprawdzonych produ-
centów z wieloletnim do wiadczeniem na 
rynku. 

 Od ponad 25 lat produkcj  osprz tu da-
chowego zajmuje si  firma EKOCHRON. 
Siln  pozycje na rynku firma zdoby a dzi -
ki wyrobom wysokiej jako ci, innowa-

cyjno ci oraz do wiadczeniu. Jako  to 
priorytet, który firma realizuje wspó pra-
cuj c z Instytutem Budownictwa TZUS 
w Ostrawie, ITB w Warszawie oraz sto-
suj c zasady normy ISO 9001 pod nadzo-
rem TÜV Nord. Gwarantuje to, e zgodnie 
z normami wszystkie elementy s  w a-
ciwie pokrywane i zabezpieczone anty-

korozyjnie, a ich wytrzyma o  spe nia 
kryteria obowi zuj cych norm. Osprz t da-
chowy wysokiej jako ci oraz prawid owy 
monta  pozwol  przez d ugie lata cieszy
si  szczelnym dachem a dekarzowi zapew-
ni  spokojny sen bez reklamacji a to powi-
nien by  nasz wspólny cel. 

Po wi cej informacji zapraszamy na na-
sz  stron  www.ekochron.pl. 

Akcesoria dachowe – bezpieczny dach
Podczas budowy lub remontu 
dachu ka dy inwestor staje 
przed trudnym wyborem co 
do kwestii monta u akcesoriów 
dachowych. Osprz t
dachowy produkowany przez 
firm  Ekochron w postaci 
aw kominiarskich i barier 
przeciw nie nych jest nie 
tylko dodatkiem do pokry
dachowych, ale tak e wa nym 
elementem s u cym ochronie 
zdrowia. Wielu posiadaczy 
domków jednorodzinnych wie 
co to znaczy spadaj cy z dachu 
nieg z lodem, pourywane 

rynny, zniszczone drzewka, 
a nawet samochód. 
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