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NA JW YŻSZEJ JAKOŚCI DODATKI DACHOWE 

PROSTO OD MAGE

n ZASTOSOWANIE

MAGE Herzberg Sp. z o.o., spółka-córka MAGE 

Herzberg GmbH, jednego z wiodących nie-

mieckich producentów dodatków dachowych 

i jednego z członków międzynarodowego 

Holdingu MAGE Industie AG, istnieje na pol-

skim rynku od początku 2006 roku; marka 

i produkty MAGE Herzberg są jednak znane 

i cenione od wielu lat przez dekarzy nie tylko 

z Europy; MAGE Herzberg Sp. z o.o. oferuje 

najwyższej jakości dodatki dachowe produko-

wane z doskonałej jakości materiałów: alumi-

nium, miedzi, ołowiu i cynku

n CHARAKTERYSTYKA

Firma oferuje dodatki dachowe w następu-

jących obszarach zastosowań:

l System kalenicy i grzbiety – taśmy wenty-

lacyjno-uszczelniające kalenicę i grzbiet dachu, 

wykonane z plisowanego aluminium, ołowiu, 

cynku i miedzi, powlekane farbami (oprócz 

taśmy miedzianej), z samoprzylepnymi paska-

mi kleju butylowego (wyjątek stanowi taśma 

ołowiana – przylega na pokryciu pod własnym 

ciężarem, nadaje się do obustronnego zasto-

sowania)

Zalety: długotrwała odporność na czynniki 

atmosferyczne, optymalne przyleganie na 

pokryciu, łatwość mocowania dzięki pre-

fabrykowanym liniom zagięć, długotrwała 

odporność na promieniowanie UV, dostęp-

ność w różnych rozmiarach, pasujących do 

wszystkich typów dachówek, kolory specjalne 

na zamówienie; odpowiednie wentylowanie 

pokrycia i jednoczesne zabezpieczenie przed 

zawiewaniem śniegu; w ofercie również meta-

lowe dodatki, takie jak klamry do gąsiorów czy 

uchwyty łaty kalenicowej

l System obróbki komina – taśmy komino-

we do uszczelniania połączeń połaci dachu 

ze ścianą i kominem, wykonane z najwyższej 

jakości metali, powlekane farbami, spodnia 

strona w całości pokryta klejem butylowym; 

taśmy dostępne są w różnych wymiarach, 

kolorach oraz wykonaniach: plisowana, gładka, 

o strukturze wafla

Zalety: wysoce odporne na działanie czyn-

ników atmosferycznych i promieni UV, opty-

malnie przylegają na pokryciu, współczynnik 

rozciągalności wynosi do 30% (plisowana i F2), 

łatwość układania dzięki dwuczęściowej folii 

na paskach kleju butylowego; paski oprócz 

mocowania zapewniają uszczelnianie

l System okapu – szeroki wachlarz akceso-

riów zapewniających odpowiednią wentylację 

dachu (grzebienie, listwy, profile wentylacyjne) 

oraz chroniących przed ptakami i gryzoniami 

(siatki okapu, listwy na ptaki)

l System koszowy – kosze dachowe alumi-

niowe, miedziane, cynkowe; kosz aluminiowy 

w rolce oraz kliny uszczelniające

l System kominków i przejść antenowych 

– kompletne kominki wentylacyjne pasujące 

do różnego rodzaju pokryć; to również wyłazy 

dachowe zapewniające wygodny dostęp do 

dachu

l System komunikacji i ochrony przeciw-

śniegowej – ławy i stopnie kominiarskie oraz 

płotki przeciwśniegowe wykonane ze stali 

ocynkowanej, pasujące do wszelkiego rodzaju 

pokryć (dachówka ceramiczna, betonowa, kar-

piówka, blachodachówka, blacha trapezowa, 

łupek)

Zalety: zapewniają optymalne poruszanie się 

po dachu (różne długości ław kominiarskich) 

oraz optymalne zabezpieczenie przed osu-

waniem śniegu, dostępne są w kolorach na 

specjalne zamówienie

l System membran i folii – wysokoparo-

przepuszczalne trójwarstwowe membrany 

dachowe. Stosowane w obszarze dachów spa-

dzistych na deskowanie lub bez

Zalety: wysoka jakość i trwałość wykonania; 

membrany zapewniają optymalną termoizola-

cję; są odporne na działanie promieniowania 

UV, łatwe w montażu, umożliwiają optymalną 

dyfuzję pary wodnej oraz chronią przed wwie-

waniem deszczu i śniegu (lotny śnieg)

l System klejów i materiałów uszczelnia-

jących – taśmy do łączenia folii z folią oraz 

z innymi podłożami, taśma butylowa

l System połączeń w miejscach płaskich na 

dachu – to wysokiej jakości aluminiowy profil 

przyścienny z przygotowanymi otworami 

montażowymi oraz kauczukowy łącznik do 

profili, zarówno do kątów wewnętrznych, jak 

i zewnętrznych

l System mocowań – produkty z zakresu 

techniki zamocowań TOPEX, będące markową 

nazwą śrub samowiercących do dachu, ścian, 

paneli warstwowych i przemysłu; producen-

tem śrub jest szwajcarska firma MAGE AG – 

gwarancja jakości i długowieczności – rozwią-

zania  dla każdego i do wszystkiego

l System dachowych elementów budowla-

nych – lukarny, dachy jednospadowe, dachy 

łukowe, wiaty samochodowe (carporty); 

innowacyjne rozwiązania podnoszące wartość 

mieszkaniową budynków i nadające wizerun-

kowi budynków nowe oblicze

l System rynnowy – orynnowanie z tytan-

cynku (goło walcowany i patynowany), miedzi 

i ocynku; w ofercie również blachy płaskie – 

rolki i arkusze

l System mocowania paneli solarnych 

– innowacyjne rozwiązania systemowe dla 

wszystkich konstrukcji solarnych, zarówno 

zintegrowanych z dachem, jak i konstrukcji na 

dachach płaskich oraz farm solarnych

n   MAGE HERZBERG Sp. z o.o.

ul. Poznańska 55, 59-220 Legnica

tel. 76 854 50 45, tel./faks 76 854 50 16, www.mage.eu, e-mail: mail.pl@mage.eu

mage 2012.indd   231 2012-01-06   17:56:55


