
Dach to nie wszystko!
Troszczycie się Państwo o to, by dach Waszego domu był jak najlepszy? Chcielibyście mieć spokój na lata? 

Proponujemy Państwu rozwiązanie sprawdzone na tysiącach polskich domów – Podsufitkę Winylową 
BORYSZEW ERG S.A.

50 lat gwarancji!
Podsufitka Winylowa BORYSZEW ERG S.A. ma 50 lat gwarancji producenta*. Montowana w bardzo trud-
no dostępnym miejscu, jakim jest spodnia część okapu, zabezpiecza cały dach przed niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych. 

nie wymaga konserwacji!
Podsufitka Winylowa BORYSZEW ERG S.A. nie wymaga impregnacji, malowania i innych zabiegów 
konserwacyjnych,  a jej trwałość jest większa od wielu pokryć dachowych. Występuje zarówno w wersji 
wentylowanej (do poddaszy użytkowych) jak i pełnej.

wyjątkowa trwałość!
Dzięki unikalnej technologii produkcji naszego wyrobu efektem są rzadko spotykane zalety podsufitki 

takie jak:
 podsufitka w kolorze złoty dąb - 10 lat gwarancji – najdłuższa gwarancja na rynku na podsufitkę lamino-

waną
 trwałość barwy podsufitki jednokolorowej - 50 lat gwarancji *
 ogromna wytrzymałość przebijanie (grad, uderzenia)
 jest niepalna i elastyczna
 nie kurzy się i nie pęka 
 nie chłonie zanieczyszczeń z otoczenia – po umyciu jest jak nowa!

* Podsufitka w kolorze brązowym i grafitowym nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

konstrUkcja Drzwi
 skrzydło o grubości 55 mm, wykonane w wersji przylgowej
 ramiak z tarcicy sosnowej całkowicie osłonięty blachą

 okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w głęboki 7 mm wzór

wykoŃczenie Powierzchni
 drewnopodobna folia PCV w kolorach: NOWOŚĆ: dąb brazylijski, orzech rustico, orzech, 

złoty dąb oraz mahoń

ociePlenie
 pianka poliuretanowa bez dodatku freonu

wyPosaŻenie
 zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.

 zamki wpuszczane, 3-bolcowe – 2 szt.
 bolce antywyważeniowe – 3 szt.

 pakiet szybowy z ramką laminowaną
 2 rodzaje pełnych ościeżnic stalowych: spawana – lakierowana lub składana - lamino-

wana
 specjalnie zaprojektowane uszczelki przylgowe

(w skrzydle i w ościeżnicy) – 2 szt.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA ODPOWIEDNICH AKCESORIÓW DLA SERII 
DRZWI TORO:

 wzmocniony próg aluminiowy z uszczelką
 klamka z kompletem tarczek

 wkładki 30/55 z gałką lub bez gałki

BORYSZEW ERG S.A.
ul. 15-go Sierpnia 106,  96-500 Sochaczew
CENTRALA
tel. 46 863 02 01, fax 46 863 00 96
e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl
 ZESPÓŁ PRODUKTÓW MATERIAŁY BUDOWLANE
tel. 46 863 04 50, fax 46 863 04 51
e-mail: budownictwo@boryszewerg.com.pl

seria Drzwi toro

PoDsUfitka Dachowa

2 klasa odporności na włamanie  
– potwierdzona aprobatą ITB!
Jeszcze lepsze parametry izolacyjności 
cieplnej i akustycznej!


