Blachodach.

Tworzymy dla Ciebie
Optymalne
rozwiązania

Za nami stoi ćwierć wieku doświadczenia w produkcji pokryć dachowych
i systemów rynnowych. Z nami są wybitni specjaliści w branży. Razem wybierzemy optymalne rozwiązania dla Ciebie, Twojego domu lub Twojej Firmy!

Twoje miejsce
na Ziemi

Naszą misją jest współtworzenie Twojego miejsca na ziemi. Chcemy, abyś czuł
się w nim najlepiej jak to możliwe. Żebyś czuł się bezpiecznie i komfortowo.
Wybierając Blachodach masz pewność, że to wybór optymalny a nie kompromis.
Produkty Blachodach dostępne są w krajach UE. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie i innowacyjne podejście do branży znalazło uznanie na wymagających
rynkach europejskich.

Poczuj się dobrze
we własnym domu
Przyjazne
otoczenie

Działamy w trzech sektorach: pokrycia dachowe i systemy rynnowe dla
Twojego domu i Firmy, blachy dachowe i elewacyjne dla Twojego biznesu
i mała architektura, która sprawi, że otoczenie Twojego domu lub siedziby
Twojej Firmy stanie się przyjazne dla ludzi i miłe dla oczu.

Nowe produkty

Nasi specjaliści cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami dla Twojego
domu, ogrodu lub Firmy. Każdego roku wdrażamy do produkcji innowacyjne produkty. Ze względu na coraz częstsze burze i nawałnice opracowaliśmy głębszy i bardziej wydajny system rynnowy, który doskonale
radzi sobie z odprowadzaniem wody deszczowej. Nasze pokrycia dachowe produkujemy w systemie modułowym, co stanowczo minimalizuje
koszty transportu i prac dekarskich, ale równocześnie obniża koszty
renowacji i utrzymania dachu.

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

DOMY I REZYDENCJE

BO
LE
RO
Mocny charakter
Twojego dachu
Modułowa blacha BOLERO o mocnym, klawiszowym rysunku doskonale nadaje się
do krycia domów, obiektów użyteczności publicznej i sakralnych. Swoim rysunkiem nawiązuje do ceramicznej marsylki. Wyjątkowo prezentuje się w ciemnych,
szlachetnych kolorach. System modułowy blachodachówki BOLERO znacznie
usprawnia prace montażowe, zwłaszcza przy skomplikowanych podziałach dachu.
BOLERO you must have!
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Bolero
you must have!
Bolero
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Ważne informacje:
Bolero występuje wyłącznie w powłoce matowej, bardziej odpornej na zarysowania
Ilość modułów w 1 szt. panelu ― 2
Długość 1 szt. ― 71 cm
Ilość szt. na 1 palecie ― 200 szt.
Ilość m2 na 1 palecie ― 170,64 m2

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

FLA
MEN
CO
Mocny design
dla Twojego domu
Blacha dachowa FLAMENCO występuje w dwóch wariantach: modułowym
i ciętym na wymiar. Jej mocny, charakerystyczny rysunek świetnie sprawdzi się
w każdej roli. Lubią ją zarówno inwestorzy prywatni jak instytucjonalni. Lekko
drapieżne przetłoczenie podkreśli charakter każdego rodzaju architektury.
FLAMENCO you must have!
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Flamenco
you must have!
Flamenco
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Wersja cięta na wymiar:
Długość dachówki (m) 0,71 1.07 1,42 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 3,52 3,87 4,22 4,57 4,92 5,27 5,62 5,97 6,32 6,67 7,02
Ilość modułów

2

Wersja modułowa:
Długość dachówki (m) 0,711
Ilość modułów

2

Producent:
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Ważne informacje:
Wysokość przetłoczenia ― 25 lub 30 mm
Ilość modułów w 1 szt. panelu ― 2
Długość 1 szt. ― 71 cm
Ilość szt. na 1 palecie ― 200 szt.
Ilość m2 na 1 palecie ― 170,64 m2

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl
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SO
NA
TA
Klasyka w nowym
wydaniu
Blacha dachowa SONATA swoim rysunkiem nawiązuje do ceramicznej
dachówki zakładkowej. Szczególnie chętnie wybierana przez Klientów
do krycia domów i obiektów użyteczności publicznej. Jej klasyczny
wygląd nadaje prestiżu każdej inwestycji.
SONATA you must have!
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Sonata
you must have!
Sonata
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Długość dachówki (m) 1,16 1,51 1,86 2,21 2,56 2,91 3,26 3,61 3,96 4,31 4,66 5,01 5,36 5,71 6,06 6,41 6,76 7,11
Ilość modułów
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Ważne informacje:
Min. długość arkusza ― 0,7 m
Max. zalecana długość arkusza ― 6,5 m
Min. nachylenie połaci ― 10°

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl
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TWIST
Mocny design
dla Twojego domu
Blacha dachowa TWIST to produkt o delikatnym, subtelnym a zarazem wyrazistym kształcie. To klasyczny profil blachy dachowej, znakomicie
odwzorowujący tradycyjną dachówkę, zapewniający wysoką jakość i estetykę
wykonania dachu. Powierzchnia krycia to aż 1140 mm, co przy zachowaniu
wysokiej jakości tłoczenia zapewnia bardzo ekonomiczny wynik.
TWIST you must have!
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Twist
you must have!
Twist
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Długość dachówki (m) 0,81 1,16 1,51 1,86 2,21 2,56 2,91 3,26 3,61 3,96 4,31 4,66 5,01 5,36 5,71 6,06 6,41 6,76
Ilość modułów
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Ważne informacje:
Min. długość arkusza ― 0,7 m
Max. zalecana długość arkusza ― 6,5 m
Min. nachylenie połaci ― 10°

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl
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TWI
STER
Mocny design
dla Twojego domu
Zastosowana w produkcji blachy dachowej TWISTER technologia cięcia 3D
daje nam pełną kontrolę nad wyglądem naszego dachu. Arkusze blachy łączą
się idealnie, jeszcze doskonalej imitując tradycyjną dachówkę. TWISTER jest
produkowany w dwóch wersjach: modułowej (TWISTER 30) o wysokości
profilu 30 mm i ciętej na wymiar (TWISTER 20) o wysokości profilu 18 mm.
TWISTER you must have!
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Twister
you must have!
Twister 20
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Wersja cięta na wymiar:

Długość dachówki (m) 0,72 1,07 1,42 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 3,52 3,87 4,22 4,57 4,92 5,27 5,62 5,97 6,32 6,67
Ilość modułów
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Wersja modułowa:

20
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Długość dachówki (m) 0,72
2

Ważne informacje:
Wysokość przetłoczenia ― 18 mm (Twister 18) lub 30 mm (Twister 30)
Twister 30:
Ilość modułów w 1 szt. panelu ― 2
Długość 1 szt. ― 72 cm
Ilość szt. na 1 palecie ― 200 szt.
Ilość m2 na 1 palecie ― 174,87 m2
Min. nachylenie połaci ― 10°
Producent:

18

Wysokie 30 mm
tłoczenie

350

Ilość modułów

17

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl
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Panele
dachowe

Klasyka plus
nowoczesność
Panel dachowy Blachodach nawiązuje swoją estetyką do klasycznego sposobu
krycia dachów blachą płaską. Jest to więc estetycznie powrót do klasyki, ale
z wykorzystaniem technologii XXI wieku. Panel Blachodach posiada zatrzask,
dzięki któremu panele układa się błyskawicznie. Można go układać na dachach
o małym kącie nachylenia i dowolnym stopniu skomplikowania. Świetnie sprawdza się w obiektach konserwatorskich i bardzo nowoczesnych realizacjach.
Z powodzeniem można go stosować również na elewacjach budynków.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Max. długość arkusza ― 8 m
Szerokość efektywna ― 480 mm
Panele posiadają otwory montażowe ułatwiające montowanie do konstrukcji
Wzdłużne profilowanie ogranicza falowanie powierzchni płaskiej

PANEL

480
30
25

PANEL MAX
zatrzask
montażowy

480
40

40

30
25

208

PANEL fala

wkręty
montażowe
ukryte są pod
kolejnym
arkuszem
panela

480
30
25

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

garden roof

G1

Mała architektura
– wielka idea
Otoczenie naszego domu, jest równie ważne jak sam dom. To tam spędzamy
letnie dni, tam najczęściej relaksujemy się po pracy. Nasze altanki, domki na
działkach, podmiejskie dacze zasługują na najlepszy dach.
Blacha panelowa G1 charakteryzuje się bardzo wyrazistym rysunkiem.
Hornval you must have!
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Hornval
you must have!
G1
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Ważne informacje:
G1 występuje w powłoce matowej bardziej odpornej na zarysowania
Ilość modułów w 1 szt. panelu ― 2
Długość 1 modułu ― 20 cm
Długość 1 szt. ― 41 cm
Ilość szt. w 1 paczce ― 15
Ilość m2 w 1 paczce ― 7,38
kolorystyka:
CIEMNY DĄB

Producent:

RAL 8017 M

RAL 7024 M

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

RAL 9005 M

O1
Obrzeże
trawnikowe
Obrzeże trawnikowe O1 produkowane przez Hornval to doskonałe rozwiązanie na estetyczne uporządkowanie otoczenia Twojego domu lub firmy.
Wykonane ze stalowej blachy powlekanej jest łatwe w montażu i demontażu,
trwałe i nowoczesne. Przed wszystkim zaś jesteś w stanie sam, w bardzo
prosty sposób, wyznaczyć granice twojego zieleńca.
Hornval you must have!
Hornval proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@hornval.eu

Hornval
you must have!
O1

1000

80
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Sposób łączenia
elementów
Ważne informacje:
O1 występuje w powłoce matowej
bardziej odpornej na zarysowania
Pakowanie: opakowanie kartonowe
zawiera 15 szt. obrzeży.

Producent / Manufacturer / Hersteller:

kolorystyka:
RAL 6005 M

RAL 8017 M

www.hornval.eu

RAL 7024 M

O2
Obrzeża
drzewne
Obrzeża drzewne O2 produkowane są przez Hornval w dwóch wariantach
i rozmiarach: dwuelementowe o średnicy 0,6 m (O2A) i trójelementowe
o średnicy 0,9 m (O2B). Idealnie nadają się do otoczenia Twoich drzew
i krzewów, wyznaczenia granicy trawnika. Wykonane ze stalowej blachy
powlekanej są łatwe w montażu i demontażu, trwałe i nowoczesne.
Hornval you must have!
Hornval proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@hornval.eu

Hornval
you must have!
O2B
O2A

0,9 m

0,6 m

Sposób
łączenia
elementów
Ważne informacje:
O2 występuje w powłoce matowej bardziej odpornej na zarysowania
Pakowanie: rękaw foliowy
kolorystyka:
O2 A w opakowaniu – 2 szt.
RAL 6005 M
RAL 8017 M
RAL 7024 M
O2 B w opakowaniu – 3 szt.

Producent / Manufacturer / Hersteller:

www.hornval.eu

O3
Ogródki
warzywne
Ogródki warzywne O3 produkowane przez Hornval idealnie nadają się do
aranżacji Twojego przydomowego warzywniaka lub rabatek kwiatowych.
Wykonane ze stalowej blachy powlekanej są łatwe w montażu i demontażu,
trwałe i nowoczesne. Dzięki temu modułowemu rozwiązaniu możesz co roku
na nowo projektować otoczenie swojej posiadłości lub hodować zdrowe
warzywa dla swojej rodziny.
Hornval you must have!
Hornval proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@hornval.eu

Hornval
you must have!
O3

200
350
1000

Sposób
łączenia
elementów
Ważne informacje:
O3 występuje w powłoce matowej bardziej
odpornej na zarysowania
Pakowanie: opakowanie kartonowe
zawiera 4 panele i 4 dyble

Producent / Manufacturer / Hersteller:

kolorystyka:
RAL 8017 M

RAL 7024 M

www.hornval.eu

O4
Ogródki wiszące
Wykonane z aluminium ogródki wiszące Garden by Hornval to nowoczesny
i wygodny pomysł na to, jak łatwo i tanio ożywić otoczenie Twojego domu.
Trzy aluminowe rynny połączone linką stalową idealnie nadadzą się na
przydomowy zielnik, z którego zawsze będziesz mógł zerwać swieże zioła
czy wiszący kwietnik, w którym, na niewielkiej powierzchni, będziesz mógł
hodować ulubione kwiaty.
Hornval you must have!
Hornval proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@hornval.eu

Hornval
you must have!
O4

Karabińczyk umożliwia
łatwy montaż rynien

1650

120

90
750

150

Śruby blokujące umożliwiające
dowolną regulację odległości
pomiędzy rynnami

Ważne informacje:
Pakowanie: opakowanie kartonowe
zawiera 3 aluminiowe rynny uprawowe,
linki montażowe, karabińczyki
i śruby blokujące

Producent / Manufacturer / Hersteller:

kolorystyka:
ZŁOTY DĄB

BRĄZ

www.hornval.eu

GRAFIT

E7
Dachy dla
Twojego biznesu
Blachy trapezowe Blachodach stanowią idealne rozwiązanie do krycia
dachów małej architektury, obiektów przemysłowych, obiektów gospodarczych, rolniczych, farm, garaży. Blachodach produkuje blachy trapezowe,
które można stosować zarówno na dachach jak i na elewacjach. Elewacyjny
profil E7 idealnie sprawdzi się jako wykończenie ścian lub podsufitka
stalowa.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Max. zalecana długość arkusza ― 6 m
Szerokość efektywna ― 1140 mm
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Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

E12
Dachy dla
Twojego domu
Blachy trapezowe Blachodach stanowią idealne rozwiązanie do krycia
dachów małej architektury, obiektów przemysłowych, obiektów gospodarczych, rolniczych, farm, garaży. Blachodach produkuje blachy
trapezowe, które można stosować zarówno na dachach jak i na elewacjach. Elewacyjna blacha trapezowa E12 dzięki delikatnemu rysunkowi
przetłoczeń nada Państwa inwestycji modernistycznego charakteru.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Max. zalecana długość arkusza ― 8 m
Szerokość efektywna ― 1010 mm

E12

1010
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1130

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

E18
Dachy dla
Twojego biznesu
Trapezowe blachy elewacyjne Blachodach stanowią idealne rozwiązanie
do krycia ścian małej architektury, obiektów przemysłowych, obiektów
gospodarczych, rolniczych, farm, garaży. E18, E18 plus i E18 plus MAX to
doskonałe, łatwe w montażu blachy elewacyjne. E18 plus MAX posiada
dodatkowe przetłoczenie, które zwiększa sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Wszystkie blachy E18 można stosować z izolacją termiczną.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:

Cięte na wymiar
Max. zalecana długość arkusza ― 13 m
Szerokość efektywna ― 1060 mm do 1128 mm

E18

1060
96
18

25
54

1125

E18plus

1170
70
17
118

1128

E18plus MAX

1170
70
17
118

Producent:

1128

DODATKOWE
PRZETŁOCZENIE
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E35
Dachy dla
Twojego biznesu
Blachy trapezowe Blachodach stanowią idealne rozwiązanie do krycia
dachów i ścian obiektów przemysłowych, obiektów gospodarczych
i użyteczności publicznej. Elewacyjne profile E35 i E35 MAX dzięki wysokiemu
i szerokiemu tłoczeniu doskonale sprawdzą się jako konstrukcja ścian hal
magazynowych i produkcyjnych, a także garaży czy hangarów. Wszystkie
blachy E35 można stosować z izolacją termiczną.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Max. zalecana długość arkusza ― 13 m
Szerokość efektywna ― 1050 mm

E35

1092
112

25

98
38
210
1050

E35 MAX

1092
112

25

98

210
1050

Producent:

DODATKOWE
PRZETŁOCZENIE
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E55
Dachy dla
Twojego biznesu
Trapezowe blachy elewacyjne Blachodach E55 i E55 MAX stanowią idealne
rozwiązanie do krycia ścian dużych obiektów przemysłowych. Elewacyjne
profile E55 i E55 MAX dzięki wysokiemu i szerokiemu tłoczeniu doskonale
sprawdzą się jako konstrukcja ścian hal magazynowych i produkcyjnych,
a także garaży i hangarów. Wszystkie blachy E55 można stosować z izolacją
termiczną.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Długość arkusza ― do 13 m
Szerokość efektywna ― 1006 mm

E55

1055
118

42
25

250
1006

E55 MAX

1055
118

42
25

250
1006

Producent:

DODATKOWE
PRZETŁOCZENIE
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T18
Dachy dla
Twojego biznesu
Blachy trapezowe Blachodach stanowią idealne rozwiązanie do krycia
dachów małej architektury, obiektów przemysłowych, obiektów gospodarczych, rolniczych, farm, garaży. Blachodach produkuje blachy
trapezowe, które można stosować zarówno na dachach jak i na elewacjach. W wersji dachowej trapez 18 produkujemy w trzech różnych
wariantach przetłoczenia.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Max. zalecana długość arkusza ― 13 m
Szerokość efektywna ― 1060 mm do 1128 mm
Min. nachylenie połaci ― 15°
T18
ROWEK
KAPILARNY

1060
96
54

18

1125

T18plus
ROWEK
KAPILARNY

1128
118
70

17

1170

T18plus MAX
ROWEK
KAPILARNY
1128
118
70

Producent:

1170

17

DODATKOWE
PRZETŁOCZENIE
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T35
Dachy dla
Twojego biznesu
Blachy trapezowe Blachodach stanowią idealne rozwiązanie do krycia
dachów małej architektury, obiektów przemysłowych, obiektów gospodarczych, rolniczych, farm, garaży. Blachodach produkuje blachy
trapezowe, które można stosować zarówno na dachach jak i na elewacjach. T35 i T35 MAX to piękne blachy dachowe, które sprawdzą się
doskonale do krycia hal, hangarów czy garaży, ale również obiektów
użyteczności publicznej.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Max. zalecana długość arkusza ― 13 m
Szerokość efektywna ― 1050 mm
Min. nachylenie połaci ― 15°

T35

1092

25

112
210

38

98

1050

T35 MAX

1092

25

112

DODATKOWE
PRZETŁOCZENIE

210

38

98

1050

Producent:
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T55
Dachy dla
Twojego biznesu
Blachy trapezowe Blachodach stanowią idealne rozwiązanie do krycia
dachów małej architektury, obiektów przemysłowych, obiektów gospodarczych, rolniczych, farm, garaży. Blachodach produkuje blachy trapezowe,
które można stosować zarówno na dachach jak i na elewacjach. T55 i T55
MAX to piękne blachy dachowe, które sprawdzą się doskonale do krycia hal,
hangarów czy garaży, ale również obiektów użyteczności publicznej.
Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!
Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

Ważne informacje:
Cięte na wymiar
Max. zalecana długość arkusza ― 13 m
Szerokość efektywna ― 1006 mm
Min. nachylenie połaci ― 15°

T55

1006
118

25

118

25

42

250
1055

T55 MAX

1006
42

250

DODATKOWE
PRZETŁOCZENIE

1055

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

Rynny dla
wymagających
Ze względu na częste nawałnice, nagłe burze i ulewy zaprojektowaliśmy głębszy
system rynnowy, wydajnie odprowadzający wodę deszczową. Rynny KASKADA
o przekroju 125 mm i 150 mm wykonane są z wysokiej jakości dwustronnie powlekanej stali, która jest wytrzymała, estetyczna, odporna na blaknięcie i trwała.
Dzięki temu nasz system nie odkształca się podczas zmiennych warunków atmosferycznych i można montować go nawet w zimie.
KASKADA you must have!

rynna ø 125 mm lub ø 150 mm

Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal - optymalne rozwiązanie
w warunkach wymagających stabilności koloru oraz wyjątkowej
odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej.
Rozmiar: 3 mb i 4 mb, ø 125 mm i ø 150 mm
Pakowanie: 5 szt. / pakowana w rękaw foliowy

rura spustowa ø 100 mm

Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal
Rozmiar: 1 mb, 3 mb i 4 mb, przekrój wylotu ø 100 mm
Pakowanie: 1 szt. / pakowana w rękaw foliowy

lej spustowy ø 125/100 mm
lub ø 150/100 mm

narożnik 90°
wewnętrzny i zewnętrzny
Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal
Rozmiar: kąt 90° / ø 125 mm i ø 150 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal
Rozmiar: ø 125 mm i ø 150 mm, przekrój wylotu ø 100 mm
Pakowanie: 1 szt. / pakowana w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

narożnik 135°
wewnętrzny i zewnętrzny
Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal
Rozmiar: kąt 135° / ø 125 mm i ø 150 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

kolano 60°

Surowiec: Granite®Rain
ArcelorMittal
Rozmiar: kąt 60° / ø 100 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw
foliowy plus opakowanie kartonowe

kolano wylewkowe 60°
Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal
Rozmiar: kąt 60° / ø 100 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

Denko głębokie
bez uszczelki ø 125 mm
Denko głębokie
z uszczelką ø 150 mm

Denko płytkie
z uszczelką ø 125 mm

łapacz deszczówki

Surowiec: blacha ocynkowana
malowana proszkowo
Rozmiar: ø 100 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

ø 125 mm

ø 125 mm „C”
lub
ø 150 mm „C”

uchwyt rynny tłoczony
ø 125 lub ø 150 mm
Surowiec: blacha ocynkowana
malowana proszkowo
Rozmiar: ø 125 mm i ø 150 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

złączka

trójnik 60°

Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal
Rozmiar: kąt 60° / ø 100 mm / 100 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

Surowiec: Granite®Rain ArcelorMittal
Rozmiar: ø 125 mm i ø 150 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

uchwyt nakrokwiowy
ø 125 lub ø 150 mm
Surowiec: płaskownik
cynkowany i malowany
proszkowo w kolorze
systemu
Rozmiar: ø 125 mm i ø 150 mm
Pakowanie: opakowanie
kartonowe

obejma, dyble
i kołnierz stabilizujący
Surowiec: blacha ocynkowana
malowana proszkowo
Rozmiar: ø 100 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

Uchwyt
nakrokwiowy
typ „C”

Surowiec: blacha ocynkowana
malowana proszkowo
Rozmiar: ø 125 mm i ø 150 mm
Pakowanie: pakowany w rękaw foliowy
plus opakowanie kartonowe

Producent:

denko rynny

Uchwyt
nakrokwiowy
z blaszką i uszczelką gumową

kolorystyka:

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

www.blachodach.pl
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RAL 8017

RAL 9005

Podsufitka
stalowa i aluminiowa
Podsufitki modułowe Blachodach to idealne rozwiązanie na wykończenie
dachu. Produkowane w wersji aluminiowej (P1) i stalowej (P2) są szybkie
w montażu, nie posiadają widocznych wkrętów montażowych.
Podsufitka wentylacyjna posiada perforację ułatwiającą cyrkulację powietrza wewnątrz dachu.

Podsufitka wentylacyjna
szerokość całkowita 355 mm
szerokość krycia 310 mm
19

84,3

103,3
10

3,49
18

8

BRZOZA

CIEMNY DĄB

ZŁOTY DĄB

MULTIGLOSS

WINCHESTER

RAL 8017 M

RAL 8017 P

RAL 7016 M

RAL 7016 P

RAL 7024 M

Podsufitka
stalowa P2
RAL 7024 P

RAL 9005 M

Estetyczne i łatwe w montażu podsufitki sprawdzą się w każdym domu. W naszych podsufitkach, zarówno stalowych jak aluminiowych, nie widać wkrętów montażowych. Kolorystyka
ciemny i złoty dąb nada Państwa dachowi spójnego z otoczeniem i naturą wyglądu.
Surowiec:
stal powlekana

BRĄZ

ZŁOTY DĄB

Podsufitka
aluminiowa P1

GRAFIT

Zastosowanie aluminium lakierowanego, odpornego na działanie promieni UV gwarantuje,
że nasze podsufitki nie będą odkształcały się pod wpływem ciepła.
Surowiec:
aluminium lakierowane
Gwarancja:
▸ 35 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
▸ 30 lat gwarancji na promieniowanie UV
▸ dożywotnia gwarancja na perforację

Pakowanie P1 i P2:
20 szt. (opakowanie kartonowe, panele
zabezpieczone pianką poliuretanową)

szerokość całkowita panela
szerokość efektywna panela
długość panela

355 mm
310 mm
2 mb

długość listwy typu "J"
długość maskownicy
długość narożników wew. / zewn.

2 mb
2 mb
2 mb

długości panela na zamówienie

od 30 cm — 3 m

Przy panelach o długościach niestandardowych — pakowanie
w folię typu stretch

Maskownica

Narożnik
wewnętrzny

Narożnik
zewnętrzny

30

10

15

Producent:

Listwa „H” składa się
z „maskownicy” nasuniętej
na dwie listwy typu „J”

30

50

20

50

Listwa „J”

30

30

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

Ważny detal
– obróbki dekarskie
System obróbek ECO+ znajduje zastosowanie głównie na budynkach mieszkalnych. Obróbki produkowane są na profesjonalnych, w pełni skomputeryzowanych maszynach, co gwarantuje 100% powtarzalności produktów. Cały proces
produkcyjny nadzorują wysoko wykwalifikowani pracownicy. Na specjalne
życzenie wykonujemy obróbki w długościach niestandardowych (do 6 m).
Blachodach you must have!

grubość blachy
długość całkowita*

do 1,5 mm
do 6 mb

Blachodach proponuje ciekawe
i niebanalne rozwiązania dla
Twojego domu lub Firmy.
Ciągle wprowadzamy nowe
produkty, które poprawią komfort
życia i pracy w Twoim najbliższym
otoczeniu!

Dostępna kolorystyka: pełna paleta RAL
* nie dotyczy łapacza śniegu

Wykonujemy obróbki blacharskie, które
znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, domy handlowe,
markety, salony samochodowe, stacje
benzynowe). Możemy wykonać obróbki
według rysunku technicznego Klienta.

Jeśli zainteresowała Cię nasza
Firma i jej produkty skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem pod
adresem e-mail:
biuro@blachodach.pl

gąsior
dachowy

kalenica
prosta

10

160

kalenica
stożkowa

gąsior
prosty

5

30

11

15
5

35

19

/1

115

90°

5
15

60
40

5
84

30
10

240

20

10

270

50

Gąsiory i kalenice zabezpieczają szczyt dachu przed wlewaniem się wody i śniegu (w czasie opadów).
Chronią również przed innymi zewnętrznymi czynnikami, które mogłyby przedostać się pod pokrywę dachu.

rynna
koszowa duża

15

rynna
koszowa mała
20

300

135

300

pas
podrynnowy
Pas podrynnowy montuje się na deskę
czołową budynku. Oprócz walorów
estetycznych zapobiega zawilgoceniu
deski czołowej.

135

pas
nadrynnowy

Pas nadrynnowy ma za zadanie
zabezpieczać podbitkę oraz ścianę
budynku przed wdmuchiwaniem wody
i śniegu pomiędzy połać dachu, a rynnę
dachową. Zabezpiecza przed zawilgoceniem ściany oraz zniszczeniem
elewacji budynku.

110

200

Rynny koszowe dachowe
są elementami montowanym
na połączeniu połaci dachowych.
Ta strefa jest narażona na
największe obciążenie wodą
lub zalegającym śniegiem.
Obróbkę kosza uszczelnia się
dodatkowo samoprzylepnymi
klinami, które zabezpieczają
przedwdmuchiwaniem wody
i śniegu, jak również umożliwiają
prawidłową wentylację.

80

40
10

10

100

15

15
10

wiatrownica
dolna

Wiatrownica górna jedną krawędzią nachodzi na około
dziesięcio centymetrowy odcinek połaci dachu, drugą
natomiast na boczną krawędź dachu. Ma za zadanie
chronić boczną krawędź dachu przed poderwaniem
przez wiatr, jak i zabezpieczyć, aby woda nie przedostała
się pod pokrycie dachowe.

10

łącznik

15

listwa
startowa OPUS

bariera
śniegowa

15

100

Wiatrownica dolna jest uzupełnieniem wiatrownicy górnej,
tzn. jeśli boczna krawędź dachu jest szersza niż 10 cm wtedy
stosujemy wiatrownicę dolną, którą zakładamy pod wiatrownicę
górną, żebyzakryć deskę lub krokwę boczną dachu.

175

wiatrownica
górna

10

łapacz
śniegu
200

25

30

89

75

95

100

10
70
55

20

Listwa startowa OPUS jest
obróbką blacharską ułatwiającą
montaż pierwszego arkusza
blachy nad rynną.

10

100

Łącznik montowany jest na połączeniu
różnych materiałów. Więźba dachowa
cały czas pracuje — dlatego istnieje
potrzeba stosowania obróbek dwuczęściowych, gdzie jedną obróbkę mocujemy
do połaci, a dodatkową listwę zabezpieczającą do muru.

długość całkowita obróbek ECO+
długość krycia obróbek ECO+
Producent:

10

10

Bariera śniegowa i łapacz śniegu mają za zadanie
zabezpieczenie przed oberwaniem rynien przez
zsuwający się śnieg, jak również zapobieżenie
uszkodzeniom przez spadające nawisy (przed
budynkiem).

2m
1,9 m

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

Usługi dla
Twojego biznesu
Z myślą o Państwa potrzebach Blachodach realizuje usługi nietypowe. Zlecenie
wykonujemy z surowca własnego lub powierzonego. Dla naszych partnerów handlowych oraz klientów w szybkim terminie realizacji oferujemy tzw: małe kręgi,
dzięki czemu obróbki dekarskie na Państwa inwestycji mogą być wykonane bezpośrednio na placu budowy w dowolnych długościach. Usługi skierowane są do firm
wykonawczych, firm produkujących parapety, stalowe systemy rynnowe, jak również dla klientów indywidualnych.

Polecany zakres usług:
▸ przewijanie blach stalowych,
▸ cięcie wzdłużne,
▸ cięcie poprzeczne,
▸ foliowanie kręgów,
▸ formatowanie,
▸ nawijanie małych kręgów
według indywidualnych
potrzeb.

Przewijanie kręgów
waga kręgu

max 8 ton

max szerokość taśmy

1250 mm

grubość blachy

0,4 mm — 1,0 mm

Cięcie poprzeczne i formatki
waga kręgu

max 8 ton

grubość blachy

0,4 mm — 1,0 mm

min. wielkość formatki

60 mm × 100 mm

max długość arkusza

7000 mm

Cięcie wzdłużne na taśmy
waga kręgu

Producent:

max 8 ton

grubość blachy

0,4 mm — 1,0 mm

min. szerokość blachy

70 mm — 1250 mm

www.blachodach.pl
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Bezpieczny
transport
Odpowiednie klasy jakości Blachodach znajdują swoje odzwierciedlenie w sposobie ich transportu. Dlatego warto to wziąć pod uwagę
podczas podejmowania decyzji o zakupie produktu. Na odwrocie
możecie Państwo zapoznać się ze standardami pakowania odpowiadającymi poszczególnym klasom jakości.
Transport produktów wykonanych z blach powlekanych jest szalenie
istotny. Podczas przewozu z miejsca na miejsce produkty mogą ulec
zarysowaniu. Bardzo ważne jest, abyście Państwo dokładnie obejrzeli
dostaroczne materiały. Czasem zajdzie potrzeba uzupełnienia ubytku
powstałego podczas transportu. Zalecamy wówczas stosować profesjonalne farby zaprawkowe.
Dziękujemy za wybór produktów Blachodach. Będziecie Państwo
zadowoleni przez wiele lat. Mamy nadzieję, że polecicie nasze produkty swoim znajomym.
Blachodach you must have!
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W klasie STANDARD otrzymacie Państwo produkt na palecie sosnowej lub
deskach transportowych, zabezpieczony dwoma rodzajami folii: folią przekładkową, a całość owinięta płaszczem z folii stretch, co zminimalizuje ryzyko przesuwania się produktów w czasie transportu.
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Produkt Blachodach

Folia przekładkowa

Paleta sosnowa

Podwyższony standard tej klasy wymaga naszej odpowiedniej troski. Oprócz
palety stabilizującej produkt w czasie transportu oraz zabezpieczającej folii
stretch, blacha dodatkowo przełożona jest miękką ochronną pianką polietylenową, niwelującą ryzyko uszkodzeń mechanicznych i pokryta płaszczem folii
przekładkowej.
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Folia stretch

ac

Pianka polietylenowa

Folia stretch

Produkt Blachodach

Folia przekładkowa

Paleta sosnowa

Klasa ochronna DE LUXE zobowiązuje nas do zastosowania wyjątkowych
standardów. Blachę, która spoczywa na palecie, zabezpieczają: pianka polietylenowa, folia przekładkowa i stretchowa oraz dodatkowo solidne kartonowe
obramowanie. Materiały pakowane w klasie DE LUXE dotrą na Państwa inwestycję nienaruszone.

Pianka
polietylenowa
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Folia
stretch

Folia
przekładkowa

Produkt
Blachodach

Paleta
sosnowa

Dla zmaksymalizowania bezpieczeństwa transportu mniejsze gabarytowo
produkty: systemy rynnowe, obróbki blacharskie, dachówkę Garden G1,
podsufitki P1 i P2 pakujemy standardowo w pudła kartonowe lub rękawy
foliowe. Wewnątrz produkty zabezpieczone są pianką polietylenową.

Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

Kartonowe
narożniki

Klasy jakości
naszych produktów
Wszystko zależy od Twoich potrzeb. Zapoznaj się z naszymi produktami pod
kątem swoich wymagań lub poproś doradców Blachodach o pomoc w wyborze.
Oprócz przeznaczenia produktu, czy rodzaju powłok podzielonych na klasy pod
względem odporności na warunki atmosferyczne, należy kierować się również
cechami estetycznymi (profil przetłoczenia i kolorystyka). Ważnym aspektem
jest również łatwość montażu. Bezkonkurencyjne są tutaj blachodachówki
modułowe i panele dachowe.
10 lat
gwarancji

15 lat
gwarancji

25 lat
gwarancji

40 lat
gwarancji

Powłoka
Non Aqua

STANDARD
SUPER
SUPER PLUS
DE LUX
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Wszystkie klasy powłok Blachodach dostępne są
również z powłoką antyskropleniową NON AQUA
(system zabezpieczenia antykondensacyjnego,
zapobiegający naturalnemu zjawisku skraplania się
pary wodnej i stanowiący dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne).
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Objęte 15-letnią gwarancją blachy klasy SUPER to produkty o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych oraz podwyższonym standardzie estetycznym.
Polecane są przy realizacji pokryć dachowych w budownictwie standardowym. Dobrze
sprawdzają się w miejscach narażonych na działanie niekorzystnych czynników. Blachy
klasy SUPER to wysokiej wytrzymałości stal w połączeniu z uodporniającymi ją
warstwami antykorozyjnymi i spełniającymi rolę estetyczną lakierami dekoracyjnymi.
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Blachy klasy STANDARD z powłokami antykorozyjnymi można zakwalifikować
do grupy wyrobów ekonomicznych. Produkty te cechuje dobra wytrzymałość
przy niskich kosztach zakupu. Szczególnie polecane są przy realizacji pokryć
dachowych zabezpieczających budynki gospodarcze, wiaty czy garaże.
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Dlaczego ta klasa wyróżnia się na plus? Ponieważ grubość blachy SUPER
PLUS to aż 0,50 mm w tolerancji dodatniej — a to najgrubsza blacha występująca w tym segmencie na rynku, co czyni ją sztywniejszą i stabilniejszą.
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Kla

Kla

AZ

Klasa AZ to produkty wykonane
z alucynku. Od klasycznych blach
ocynkowanych są odporniejsze
na działanie agresywnych warunków
atmosferyczne dzięki zastosowaniu
stopu aluminium i cynku.

ja

koś

ci Bla

h

ch

ac

ci Bla

od

koś

Klasa AL to produkty wykonane z aluminium lakierowanego o wyjątkowej
sztywności, wytrzymałości, lekkości i odporności na warunki atmosferyczne.
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Klasa 0,7 to wysokiej jakości blachy do zastosowań przemysłowych. Ta klasa
polecana jest na wysokiej jakości trapezowe blachy elewacyjne o grubości
0,7 mm.

od

Kla

AL

h

h

ja

ac

s

y

od

K la

ach

Blachy klasy DE LUXE to reprezentacja najnowocześniejszych technologii w produkcji
blach stalowych. Zastosowanie najwyższej jakości stali, zabezpieczonej wyjątkowo
wytrzymałymi warstwami ochronnymi sprawia, że pokrycia dachowe tej klasy mogą być
rekomendowane na długoletnie użytkowanie w eleganckich realizacjach. Blachy klasy
DE LUXE cechuje niezawodna trwałość i atrakcyjność pod względem estetyki.

ch

Klasa Z to produkty
wykonane z blachy
ocynkowanej.

ULEon
i
MOD
vers

Klasa Long Version to
produkty cięte na
wymiar. Zgodnie ze
specyfikacją Klienta.

Producent:

Klasa Module Version to blachy modułowe, składające się
z jednego lub dwóch przetłoczonych modułów. Minimalizuje
to ilość odpadów w trakcie układania dachu. Blachy modułowe łatwiej bezpiecznie transportować i przechowywać
(często jeden dach mieści się na jednej europalecie). Łatwiej
wykonać montaż pokrycia modułowego (nie trzeba wciągać
na dach długich arkuszy ryzykując ich uszkodzenie) lub jego
ewentualną naprawę.

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

Wybierz najlepszą
dla Ciebie opcję
Stalowe produkty Blachodach produkowane są z najlepszych surowców ze
światowych hut stali. Proponujemy Państwu 6 kategorii jakości produktów.
Możecie wybrać idealne dla siebie rozwiązanie.
lakier dekoracyjny
lakier podkładowy
warstwa pasywacyjna
powłoka cynku
rdzeń stalowy
powłoka cynku
warstwa pasywacyjna
lakier ochronny

Wybierając produkt Blachodach sugerujemy wziąć pod uwagę jego przeznaczenie. Możesz wybierać wśród produktów o różnym stopniu odporności na warunki
atmosferyczne. Bogata paleta kolorystyczna zadowoli każdego inwestora.
Równie ważna jest decyzja dotycząca rodzaju produktu. Polecamy blachy modułowe i panele dachowe ze względu na łatwość montażu i pielęgnacji.

POŁYSK

RAL 3005

RAL 3011

ALUCYNK

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

OCYNK
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RAL 7024

RAL8004

RAL 8017

RAL 9005

BRZOZA

CIEMNY DĄB

ZŁOTY DĄB

MULTIGLOSS

WINCHESTER

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7035

RAL8004

RAL 8017

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010
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ALUCYNK

OCYNK

MAT

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8017

RAL 8004

RAL 3005

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

RAL 7024

RAL 8017

RAL 9005

RAL 3011

RAL 5010

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9010

POŁYSK

RAL 3011
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Aby w pełni cieszyć się produktami Blachodach
wejdź na stronę www.blachodach.pl
i dokonaj rejestracji zakupionego towaru.
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OCYNK

Blachodach.

Tworzymy dla Ciebie
Masz pytania?
Zadzwoń!
Centrala:
tel.: 14 621 88 52

Obsługa detaliczna:
tel.: 14 620 28 10 / 14 620 28 11, fax: 14 620 28 30
Obsługa firm:
tel.: 14 620 28 25 / 14 620 28 26 / 14 620 28 27 / 14 620 28 36
Sprzedaż inwestycyjna:
kom.: 728 954 192 / 884 884 735
Księgowość:
tel.: 14 620 28 22 / 14 620 28 23
Kontrola jakości:
tel.: 733 976 535
Wystawianie faktur:
tel.: 14 620 28 35

Zapytaj o nas
w swoim mieście!
dolnośląskie:
kom.: 698 630 733

podlaskie:
kom.: 533 381 204

kujawsko-pomorskie:
kom.: 792 500 970

pomorskie:
kom.: 730 261 155

lubelskie:
kom.: 533 381 205

śląskie:
kom.: 668 380 642

lubuskie:
kom.: 604 976 739

świętokrzyskie:
kom.: 728 954 192

łódzkie:
kom.: 664 717 835

wielkopolskie:
kom.: 531 530 067

małopolskie:
kom.: 733 016 401

zachodnio-pomorskie:
kom.: 733 976 370

podkarpackie:
kom.: 533 381 201
Producent:

www.blachodach.pl

Centrala: ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl

