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PLANNJA DLA TWOJEGO DOMU
Niezmiernie ważne jest by wszystkie elementy 

dachowe były najwyższej jakości i gwaran-

towały bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej 

rodziny na lata. W ofercie Plannja znajdziesz 

wszystkie produkty dachowe potrzebne do 

wykonania bezpiecznego dachu – kompletne 

systemy pokryć dachowych, systemy odpro-

wadzania wody deszczowej z dachu, obróbki 

dachowe, podbitkę, komunikację i zabezpie-

czenia dachowe. Wybierz elegancję, którą 

oferuje Plannja. Podkreśl charakter Swojego 

domu najwyższą jakością produktów. 

Marka Plannja to skandynawski styl i tradycja. 

Proste, funkcjonalne, ale jednocześnie nowo-

czesne szwedzkie wzornictwo idzie w parze 

z jakością oferowanych produktów. W ofercie 

marki Plannja znajduje się szeroka gama sta-

lowych pokryć dachowych oraz oryginalnych 

akcesoriów niezbędnych do prawidłowego 

montażu dachu. Dachy Plannja doskonale 

sprawdzają się w trudnym skandynawskim kli-

macie, co oznacza wyjątkowo wysoką jakość 

produktów w każdym szczególe. Dodatkowo 

skandynawski design produktów marki 

Plannja nadaje niepowtarzalny charakter 

budynkom.

W zależności od rodzaju powłoki, dachy 
Plannja oferowane są w następujących kla-
sach jakości:
l klasa jakości Plannja 50 Plus: powłoka Hard 

Coat 50 Glossy, gwarancja techniczna 50 lat

l klasa jakości Plannja 40: powłoka Hard Coat 

50 Satyna, gwarancja techniczna 40 lat

l klasa jakości Plannja 30: powłoka Poliester 

Rough mat, Poliester, gwarancja techniczna 

30 lat 

Oferta blach dachowych i akcesoriów 
dachowych Plannja:
l Blachodachówka modułowa Plannja Flex 
– to modułowa blachodachówka o awangar-

dowym kształcie, dostępna w klasie jakości 

Plannja 50 Plus i Plannja 40

l Blachodachówka modułowa Plannja 
Scandic Modular – to modułowa blachoda-

chówka o symetrycznym kształcie, dostępna 

w klasie jakości Plannja 30

l Blachodachówka Plannja Regent Grand 
– to blachodachówka o wyrazistym profilu, 
dostępna w klasach jakości Plannja 50 Plus, 

Plannja 40 i Plannja 30

l Blachodachówka Plannja Scandic Line – 
to blachodachówka o symetrycznym kształcie, 

dostępna w klasach jakości Plannja 30

l Blachodachówka Plannja Smart – to 

uniwersalna blachodachówka na każdy typ 

dachu, dostępna w klasie jakości Plannja 40 

i Plannja 30

l Blacha na rąbek stojący Plannja Emka 
Click – to nowoczesny panel zatrzaskowy, 

dostępny w klasie jakości Plannja 40 i Plannja 

30

l Blacha na rąbek stojący Plannja Emka 
Stal – to tradycyjny panel, dostępny w klasach 

jakości Plannja 50 Plus 
l Blacha na rąbek stojący Plannja Emka 
Aluminium – to tradycyjny panel, dostępny 

w klasach jakości Plannja 50 Plus 

l Blacha trapezowa Plannja T20 – dostępne 

w klasie jakości Plannja 40 i Plannja 30

l Blacha trapezowa Plannja T35 – dostępne 

w klasie jakości Plannja 30

l Akcesoria dachowe Plannja: elementy 

bezpieczeństwa dachowego: zestawy odgro-

mowe, bariery śniegowe, ławy i stopnie komi-

niarskie, obróbki blacharskie, np. gąsiory barył-

kowe i proste, wiatrownice, pasy nadrynnowe, 

zestawy wentylacyjne, membrany dachowe, 

możliwość wykonania elementów na indywi-

dualne zamówienie

POKRYCIA DACHOWE PLANNJA

n   Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów

tel. 46 85 81 600, www.plannja.pl

Plannja Regent Grand – to blachodachówka o wyrazistym profilu

Plannja Flex - to modułowa blachodachówka o awangardowym 
kształcie

Plannja Scandic Line – to blachodachówka o symetrycznym kształcie

Plannja Smart – to uniwersalna blachodachówka na każdy typ dachu

Plannja Emka Click – to nowoczesny panel zatrzaskowy

Plannja Emka – to tradycyjna blacha na rąbek stojący

Plannja 2018.indd   204Plannja 2018.indd   204 2018-01-22   13:15:092018-01-22   13:15:09



Plannja 2018.indd   205Plannja 2018.indd   205 2018-01-22   13:15:102018-01-22   13:15:10


