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Prezentacja firmowa

BUDUJEMY DOM 11–12/2008

Blachodachówka charakteryzuje si  wysokim 

przet oczeniem fali co daje optymaln  sztyw-

no . Dwa rowki kapilarne odprowadzaj  wod

przedostaj c  si  do po czenia arkuszy. Jej za-

let  jest ma y ci ar (w czasie jej uk adania 

konstrukcja dachu nie wymaga wzmocnienia 

w przeciwie stwie do pokry  ceramicznych 

lub betonowych). 

Blacha p aska

Rodzaj blachy: stalowa powlekana, stalowa 

ocynkowana, stalowa pokryta alucynkiem,

aluminiowa powlekana, gr.: 0,5–0,7 mm

Pow oka: ocynk 275 g/m2, alucynk 185 g/m2,

poliester z po yskiem o gr. 25 µm, poliester ma-

towy o gr. 35 µm, pural o gr. 50 µm

Kolory: wg palety RAL

Wymiary [mm]: szer. arkusza 1250, d . 2000 

lub inne na zamówienie

Masa 1 m2 [kg]: ok. 4 (przy gr. 0,5 mm)

Blacha trapezowa TP 35, TP 18, TP 6, TP 2 

Rodzaj blachy: stalowa powlekana, ocynkowa-

na lub pokryta alucynkiem oraz aluminiowa 

powlekana

Pow oka: ocynk 275 g/m2, alucynk 185 g/m2,

poliester z po yskiem o gr. 25 µm, poliester ma-

towy o gr. 35 µm, pural o gr. 50 µm

Kolory: wg palety RAL

Wysoko  profilu [mm]: 2, 6, 18, 35

Masa 1 m2 [kg]: 4,85 (przy gr. 0,5 mm)

Blachodachówka Luna

Rodzaj blachy: stalowa powlekana lub alumi-

niowa powlekana, gr.: 0,5–0,6 mm

Pow oka: poliester z po yskiem o gr. 25 µm, 

poliester matowy o gr. 35 µm, pural o gr. 50 µm

Wymiary dachówki [mm]: szer. 183, d . 350

Wymiary arkusza [mm]: szer. ca kowita 1190, 

szer. kryj ca 1100

G boko  t oczenia [mm]: 42

Masa 1 m2 [kg]: ok. 5

Kolory: wg palety RAL

Dodatkowe elementy systemu: obróbki bla-

charskie: kalenice, g siory, pasy nad- i podryn-

nowe, rynny koszowe, wiatrownice, obróbki 

przy cienne, niego apy; folie dachowe, wkr -

ty, gwo dzie dekarskie, uszczelki, okna dacho-

we, systemy rynnowe

Dane dodatkowe
Kraj produkcji: Polska

Us ugi: pomiar, transport, doradztwo technicz-

ne, realizacja nietypowych zamówie ,

wykonawstwo

Gwarancja: 10 lat (na pow ok  poliestrow ), 

15 lat (na pow ok  pural)

Normy, aprobaty, certyfikaty: Atest 

Higieniczny PZH, Aprobata Techniczna ITB

nr AT-15-5606/2005, Deklaracje Zgodno ci 

z PN-EN 508-1 i z PN-EN 508-2

Pozosta a oferta

– dachówki betonowe, ceramiczne, pokrycia bi-

tumiczne, okna i drzwi drewniane oraz z PVC

– kszta towniki zimnogi te z blach ocynkowa-

nych i powlekanych o gr.: od 0,5 do 6 mm i d . do 

4100 mm, o gr. do 10 mm i d . do 2500 mm

Blachy dachowe oferowane przez firm  POLONICA wyró nia elegan-

cja, trwa o  i niska cena. Blach  p ask  wykorzystuje si  na obróbki 

blacharskie i elewacje. Blacha trapezowa nadaje si  do krycia dachów 

o k cie nachylenia po aci powy ej 6° oraz na elewacje. Blach  dachówko-

w  stosuje si  do krycia dachów o k cie nachylenia po aci powy ej 9°.

Blachy dachowe

Polonica Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 191

25-655 Kielce

tel./faks 041 345 56 40

www.polonica.com.pl

e-mail: marketing@polonica.com.pl

www.polonica.com.pl

TYP

BLACHY

TRAPEZOWEJ

SZER. ARKUSZA/

SZER . KRYJ CA

[mm]

D . ARKUSZA 

[mm]

TP 35 1070/1035
dowolna

na zamówienie

TP 18 1140/1100

dowolna

na zamówienie

(maks. do 8000)

TP 6 1215/1155
dowolna

na zamówienie

(maks. Do 4000)
TP 2 1248/1200

PRODUCENT POKRY  DACHOWYCH

NOWO !
PROFILE I AKCESORIA 

DLA BUDOWNICTWA
– PRODUKCJA W ASNA

– NOWO !
PROFILE DO GIPS-KARTONU, 

NARO NIKI I LISTWY
– PRODUKCJA W ASNA
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