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Niewielki ci ar stawia blachoda-
chówki na pierwszym miejscu przy 
remontach dachów. Finnera, po-

dobnie jak blachy w arkuszach, jest bardzo 
lekka. Samo pokrycie wa y oko o dziesi -
ciu razy mniej ni  tradycyjna dachówka ce-
ramiczna. Jest to szczególnie wa ne przy 
wymianie dachówek ceramicznych i ce-
mentowych oraz eternitu. Niewielki ci -
ar modu ów Finnera pozwala na u o enie 

z nich nowego pokrycia bez nadmiernego 
obci ania wi by. Dlatego stara konstruk-
cja dachu najcz ciej nie wymaga kosz-
townego i technicznie skomplikowanego 
wzmacniania.

KRÓTKI CZAS REMONTU
Prace remontowe na dachu zazwy-
czaj obejmuj  usuni cie starego pokry-
cia wraz z atami, zamocowanie nowe-
go pokrycia i oczyszczenie dachu. Zwykle 
trwa to od dwóch dni do dwóch tygodni. 
Dobrze jest ten czas skróci  do minimum. 
Blachodachówk  Finnera mo na kupi  od 
r ki. Pojedynczy modu  ma sta e, niewielkie 
wymiary (1190 × 705 mm), dzi ki czemu 
niezb dn  ilo  po prostu odbiera si  z ma-
gazynu i przewozi na plac budowy.

Do zakupu tego modelu blachodachów-
ki w zupe no ci wystarcz  przybli one wy-
miary po aci dachu. Warto doda , e dzi ki 
niezbyt du emu formatowi atwo jest prze-
chowywa  modu y na budowie, nawet na 

niewielkiej dzia ce. Na jednej standardo-
wej europalecie mie ci si  310 arkuszy, czy-
li 232,5 m2. Tak  w a nie powierzchni  ma 
wi kszo  dachów.

REALNE OSZCZ DNO CI
Niezaprzeczaln  zalet  wymiany starego 
pokrycia dachowego na oryginaln  blacho-
dachówk  Finnera s  niedu e koszty. Nie 
jest konieczne zatrudnianie du ej ekipy 
dekarskiej. Niedu y ci ar przy por cznym 
formacie sprawia te , e transport modu-
ów na dach nie wymaga specjalistycznego 

sprz tu ani du ej ekipy dekarskiej. 
W zupe no ci wystarcz  do tego dwie 

osoby. Modu y doskonale sprawdzaj  si  na 
dachach skomplikowanych, z wieloma za-
amaniami po aci. Niedu y format spra-

wia, e atwo jest dopasowa  je do kszta -
tu dachu.

Znacznie ograniczone jest powstawanie 
odpadów przy ci ciu. Zwykle nie przekra-
czaj  5% zamówionej partii towaru.

Niew tpliw  zalet  jest te  to, e na pro-
stych po aciach atwo unikn  przycina-
nia modu ów. Kolejny modu  podk ada si
pod ju  u o ony o tak  liczb  fal, jaka jest 
potrzebna w konkretnym miejscu. Dzi ki 
temu nawet w gotowym dachu nietrudno 
wymieni  pojedynczy arkusz lub wstawi
dodatkowe okno po aciowe.

Co wa ne, blachodachówka oferowana 
jest w komplecie z niezb dnymi obróbka-

mi blacharskimi (mi dzy innymi g siorami, 
wiatrownicami, rynnami koszowymi) i sys-
temem rynnowym. Wszystkie elementy ide-
alnie do siebie pasuj , dzi ki czemu pokry-
cie montuje si  sprawnie i szybko, a ryzyko 
pope nienia b dów jest ograniczone.

EFEKTOWNY DACH 
Oryginalna blachodachówka Finnera wy-
ró nia si  spo ród innych wyprofilowaniem 
przedniej kraw dzi arkusza. Wszystkie po-

czenia modu ów s  niewidoczne, a uzy-
skana powierzchnia po aci dachowych jest 
g adka i estetyczna. 

Ten model pokrycia jest dost pny w sze-
ciu najpopularniejszych i najbardziej uni-

wersalnych kolorach: grafitowym, antra-
cytowym, wi niowym, ciemnobr zowym, 
czarnym, ceglastym i czekoladowobr zo-
wym. atwo wi c harmonijnie dopasowa
dach do elewacji i architektury domu.

Du e znaczenie ma trwa o  blachoda-
chówki Finnera. Modu y s  wytwarzane 
ze stali bardzo dobrej jako ci, dostarcza-
nej z w asnych hut firmy Ruukki. To po-
zwala od samego pocz tku rygorystycznie 
kontrolowa  jako  materia u i udzie-
la  d ugoletniej gwarancji (40 lat gwaran-
cji technicznej i 15 lat gwarancji estetycz-
nej). Blachodachówk  Finnera zabezpiecza 
jedna z najlepszych pow ok organicznych 
– Purex. Dzi ki temu pokrycie nie wymaga 
specjalistycznej piel gnacji. 

Blachodachówka Finnera

Wymiana pokrycia dachowego to przedsi wzi cie, które nale y
zaplanowa  z du ym wyprzedzeniem. Przede wszystkim trzeba 
odpowiednio wybra  materia  nowego pokrycia. Spo ród 
obecnie dost pnych na rynku doskonale nadaje si  do tego 
blachodachówka modu owa Finnera.

Ruukki Polska Sp. z o.o.
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Finnera, kolor antracytowy
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Finnera, kolor antracytowy

– idealna na nowy i remontowany dach
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