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PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokość całkowita

Szer. krycia rzecz.
Grubość blachy stal

Zalecana długość
Wys. przetłoczenia

Długość modułu
Wysokość profilu

~1215 mm
1120 mm
0,5 mm
5970 mm
25/30 mm
350 mm
20 mm

zeskanuj kod QR
i zobacz model 3D

GERMANIA SIMETRIC

Z myślą o naszych Klientach dbamy o najwyższą jakość 
oferowanych produktów. Ich renomę potwierdza również jakość 
surowców, dostarczanych przez najlepsze światowe huty, takie jak: 
thyssenkrupp Steel Europe i TATA Steel oraz U.S. Steel. To właśnie 
użyty w produkcji materiał sprawia, że model blachodachówki 
GERMANIA SIMETRIC charakteryzuje się podwyższoną 
odpornością na ścieranie, zabrudzenia oraz korozję.

Projektując blachodachówkę GERMANIA, postawiliśmy na 
elegancki wygląd, trwałość i ekonomię.

TRWAŁY I PIĘKNY DACH

Ten innowacyjny i wyjątkowy produkt wyróżnia się podwyższonym 
profilem i unikalnym potrójnym przetłoczeniem, nadając pokryciu 
wyrazisty, ponadczasowy charakter i nieszablonowy wygląd. 
Wzór użytkowy blachodachówki GERMANIA SIMETRIC podlega 
ochronie Urzędu ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej. Nr design: 002495606-0001.

Pisemna gwarancja na blachodachówkę, w zależności od rodzaju 
powłoki, może obejmować okres nawet do 50 lat.
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REALIZACJA: ANDRYCHÓW

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona
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REALIZACJA: SPYTKOWICE

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona

10









REALIZACJA: ZĄB

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona
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REALIZACJA: CHABÓWKA

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona
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REALIZACJA: POTOK

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona
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ZALETY GERMANI
SIMETRIC

ORYGINALNY
KSZTAŁT

Wygląd na połaci dachowej imituje pokrycie
z dachówki ceramicznej, jednak ze względu 
na niewielki ciężar blachodachówki jest ona 

idealna do ponownego przekrycia dachu
na starych budynkach nie obciążając

nadmiernie konstrukcji

NAWET DO 50 LAT
GWARANCJI

Pisemna gwarancja na blachodachówkę,
w zależności od rodzaju powłoki, może 

obejmować okres nawet do 50 lat.

PROSTOTA
I WYGODA
Wyprofilowane naroża umożliwiają 
idealne dopasowanie do siebie arkuszy, 
czyniąc produkt prostym i wygodnym 
w obsłudze.

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
Produkowana z najwyżej jakości stali 
renomowanych koncernów hutniczych,
w tym lidera światowego rynku
thyssenkrupp Steel Europe





REALIZACJA: WÓLKA

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona
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REALIZACJA: RABKA - ZDRÓJ

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona
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REALIZACJA: MURZASICHLE

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z drona
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