
in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

216 2017

P
O

K
R

Y
C

IA
 D

A
C

H
O

W
E

 I
 R

Y
N

N
Y

  /
  A

K
C

E
S

O
R

IA
 D

A
C

H
O

W
E

Podsufitka winylowa Boryszew ERG to szyb-

kie i estetyczne wykończenie okapu dachu. 

Doskonale sprawdza się w budownictwie 

mieszkaniowym jednorodzinnym, wielokondy-

gnacyjnych blokach mieszkalnych oraz obiek-

tach handlowych i przemysłowych. 

n ZALETY

Podsufitka dachowa zabezpiecza okap dachu 

przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych. Profilowane panele, produ-

kowane w dwóch wersjach: pełnej i wentylo-

wanej, zapewniają odpowiednią wentylację 

dachu, co jest szczególnie ważne w przypadku 

poddaszy użytkowych. Panele podsufitki 

wykonane są z czystego pełnowartościowego 

polichlorku winylu, co zapewnia wyjątkową 

trwałość i elastyczność oraz zapobiega kurcze-

niu i pękaniu paneli. Produkt charakteryzuje 

się wysoką wytrzymałością na przebijanie 

(grad, uderzenia). Nie wymaga impregnacji, 

malowania i innych zabiegów konserwacyj-

nych.

n CHARAKTERYSTYKA

Podsufitka oferowana jest w dwóch wer-
sjach: tradycyjnej (trzy panele) oraz w wersji 

dwupanelowej. Panele podsufitki dachowej 

produkowane są w wersji pełnej i wentylo-

wanej.

Kolorystyka: 
l Panele jednokolorowe: biały, kremowy, 

beżowy, mięta, szary, glina, niebieski, perła, 

koral, piasek, brąz, brąz czekoladowy, grafit, 

cegła.

l Panele laminowane: złoty dąb (PMMA), 

złoty dąb (PVC), dąb winchester (PVC), orzech 

(PVC), czarny (PVC).

Listwy montażowe: H; J ½ oraz narożnik 

zewnętrzny umożliwiają zastosowanie podbit-

ki do różnego rodzaju konstrukcji dachowych.

Wymiary paneli i listew:
l Podsufitka tradycyjna trzypanelowa

(dł./szer.) [mm]: 3390/305

l Podsufitka dwupanelowa (dł./szer.) [mm]: 

3660/254

l Listwa H (dł.) [mm]: 3810

l Listwa J ½ (dł.) [mm]: 3810

l Narożnik zewnętrzny (dł.) [mm]: 3050

Gwarancja: 50 lat gwarancji na panele jed-

nokolorowe, 10 lat gwarancji na panele lami-

nowane.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska.

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na 

terenie całego kraju.

Aprobaty i certyfikaty: APROBATA 

TECHNICZNA Instytutu Techniki Budowlanej 

Nr AT-15-3040/2011, ATEST HIGIENICZNY Nr 

HK/B/1108/01/2012, KRAJOWA DEKLARACJA 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/P/2017.

Pozostała oferta:
l Siding winylowy,

l Systemy rynnowe PVC,

l Drzwi stalowe,

l Płyny do instalacji grzewczych i chłod-

niczych na bazie glikoli: Ergolid A i Ergolid EKO.

PODSUFITKA DACHOWA 

n   BORYSZEW S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew

tel. 46 863 04 50, faks 46 863 04 51, www.boryszewerg.com.pl, e-mail: budownictwo@boryszewerg.com.pl
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Podsufitka dachowa jednokolorowa
Wykonana z czystego pełnowartościowego polichlorku winylu. Odporna na UV. Nie wymaga impregnowania, malo-

wania oraz innych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne kolory: biały, kremowy, beżowy, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek, brąz, brąz czekoladowy, grafit, cegła.

Podsufitka dachowa laminowana
 Wykonana z czystego pełnowartościowego polichlorku winylu. Laminowana folią PVC lub PMMA. Odporna na pro-

mienie UV. Nie wymaga impregnowania, malowania oraz innych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne kolory: 
złoty dąb (PMMA), złoty dąb (PVC), dąb winchester (PVC), orzech (PVC), czarny (PVC).

Siding elewacyjny
Szybkie i proste wykonanie elewacji domu. Może być stosowany do różnych konstrukcji budynków. Panele sidingu 

wykonane z wysokiej jakości czystego polichlorku winylu, zapewniają trwałe i bezpieczne wykończenie budynku. 

Dostępne kolory: biały, kremowy, beżowy, mięta, szary, glina, niebieski, perła, koral, piasek, złoty dąb PMMA.

System rynnowy
Nowoczesny i łatwy w montażu system rynnowy wykonany z wysokoudarowego polichlorku winylu. Odporny na 

zmienne warunki atmosferyczne, korozję oraz działanie promieni UV długo zachowuje oryginalny wygląd. Produko-

wany w dwóch rozmiarach: 128/100 i 90/75. Dostępne kolory: brązowy, ciemny brąz, grafit, ceglasty i czarny.

Drzwi zewnętrzne Klasa OPTIMA i OPTIMA INOX
Drzwi stalowe, przylgowe, płytowe, tłoczone w płytki 2 mm wzór. Ocieplone ekspandowanym polistyrenem. 

Dostępne kolory: OPTIMA – biały, antracyt, orzech rustico, złoty dąb, venge. OPTIMA INOX – biały, antracyt, orzech 

rustico,  złoty dąb.

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe Klasa TORO i TORO INOX
Drzwi stalowe, przylgowe, płytowe. Ocieplone pianką poliuretanową. Zbudowane ze skrzydła głównego i rozwiera-

nej dostawki. Dostępne kolory: TORO – orzech rustico i złoty dąb. TORO INOX – biały, antracyt, orzech rustico, złoty 

dąb.
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