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Z A S T O S O W A N I E
Blachy dachówkowe – do krycia dachów o kącie nachylenia od 9° 
Blachy trapezowe – do krycia dachów na budynkach mieszkalnych i użyteczno-
ści publicznej (T-8, T-14, T-18) oraz hal i budynków przemysłowych (T-35, T-50),
również na elewacje
Blachy płaskie – na pokrycia dachowe, obróbki, okucia, obicia

Z A L E T Y
nowoczesna technologia oraz wysoka jakość produktów powodują, że są one lek-
kie, odporne na warunki klimatyczne, proste w montażu, estetyczne i funkcjo-
nalne
wysoka jakość gwarantuje długowieczność blachy
atrakcyjny wygląd i szeroki wachlarz kolorów pozwala na uzyskanie doskonałych
efektów, umożliwiając dostosowanie dachu do elewacji oraz otoczenia 
w porównaniu do innych pokryć, blachy są materiałem lekkim, docinanym na do-
wolny wymiar, co eliminuje do minimum koszty odpadów

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Materiał: 

blacha stalowa obustronnie cynkowana ogniowo
blacha stalowa z obustronną powłoką aluminiowo-cynkową i dodatkowo lakiero-
wane SPT
blacha stalowa obustronnie cynkowana ogniowo oraz powlekana poliestrem w po-
łysku i macie
blacha aluminiowa obustronnie powlekana poliestrem w połysku i macie

Kolory: w standardowej ofercie 13 kolorów w wersji połysk i 7 w wersji mat (blacha
stalowa) lub 2 w wersji połysk i 5 w wersji mat (blacha aluminiowa)

Blachy dachówkowe PERŁA, BONA i JOKER
Wymiary „dachówki” [mm]: 

wys. profilu: 34 (PERŁA), 23 (BONA), 18 (JOKER)
szer. profilu: 210 (PERŁA), 183,5 (BONA), 230 (JOKER)

Wymiary arkusza [mm]:
szer. całkowita: 1150 (PERŁA), 1180 (BONA), 1220 (JOKER)
szer. krycia: 1050 (PERŁA), 1100 (BONA), 1150 (JOKER)
dł.: 470-5360 (PERŁA, BONA), 510-4910 (JOKER)
Blachy trapezowe T-8, T-14, T-18, T-35, T-50

Wysokość profilu [mm]: 8, 14, 18, 35 lub 50
Wymiary arkusza [mm]:

szer. całkowita: od 870 do 1190 (w zależności od profilu)
szer. krycia: od 800 do 1170 (w zależności od profilu)
dł.: 500-10 000
Blacha płaska

Rodzaje: arkusze standardowe o długości 2000 mm
Szerokość blachy [mm]: 1000, 1250 

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna
Gwarancja: 10 lat
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB nr: AT-15-7201/2006, Atest Hi-
gieniczny PZH, ISO 9001
Usługi: doradztwo techniczne, transport, optymalizacja połaci dachu, rozcinanie
blach z kręgów na taśmy i arkusze 
Pozostała oferta: akcesoria do blach dachowych (gąsiory, wkręty, uszczelki, kliny,
lakiery zaprawkowe itp.), parapety zewnętrzne do długości 2,5 m; dystrybucja sys-
temów rynnowych GAMRAT, ASSA, KACZMAREK oraz okien połaciowych FAKRO

Blachy dachówkowe, trapezowe i płaskie

DACHY  I  RYNNY

BLACH-DOM Sp. z o.o.
BIAŁKA 442
34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI
TEL. 033 877 17 44, 033 877 32 87, 033 877 37 47
FAKS 033 877 32 94
www.blachdom.pl, e-mail: informacja@blachdom.pl
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