TYSENIA. PO PROSTU!
TYSENIA jednomodułowa blachodachówka płaska ﬁrmy
BLACHOTRAPEZ została zaprojektowana w oparciu o najnowsze
trendy rynkowe. Jej nowoczesna płaska forma sprawia, że doskonale
wpisuje się w założenia współczesnej architektury. Dzięki
charakterystycznemu niskiemu proﬁlowi z delikatnym potrójnym
przetłoczeniem TYSENIA zachwyca minimalistycznym wyglądem.
W efekcie nowa blachodachówka łączy innowacyjny design
i ergonomiczny kształt z najwyższą jakością stali.
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Po prostu...

PO PROSTU DOSKONALA
JAKOSC I OCHRONA DACHU
TYSENIA została wykonana z najwyższej, jakości blachy, dostarczanej
przez renomowane koncerny hutnicze: thyssenkrupp – lidera
światowego rynku, TATA STEEL. Materiał wsadowy blachodachówki
zabezpiecza wyjątkowo trwała powłoka o grubości nawet 200 µm.
Dzięki czemu produkt jest wyjątkowo wytrzymały na uszkodzenia
mechaniczne i ekstremalne warunki pogodowe, stanowiąc doskonałą
ochronę dachu. TYSENIA to precyzja w każdym szczególe i jakość
potwierdzona pisemną gwarancją, która może wynosić nawet
do 60 lat.
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PO PROSTU UNIWERSALNA
~1236 mm
1198 mm

200 mm

PO PROSTU NOWOCZESNA

PARAMETRY TECHNICZNE
~1236 mm
1198 mm
0,5 mm
2,5 mm
350 mm
30 mm

zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D
350 mm

30 mm

Szerokość całkowita
Szer. krycia rzecz.
Grubość wyrobu
gotowego (stal)
Wysokość proﬁlu
Długość modułu
Wysokość przetłoczenia
2,5 mm

Jednomodułowa blachodachówka TYSENIA to nowoczesne rozwiązanie
dachowe dla inwestorów poszukujących wyjątkowego efektu wizualnego
połaci. Minimalistyczny, surowy wygląd blachodachówki harmonizuje
z aktualnymi trendami architektonicznymi, a płaski kształt gwarantuje
uniwersalne zastosowanie. Prostolinijną formę TYSENII zdobi ﬁnezyjne
potrójne przetłoczenie, a jej cechą charakterystyczną jest niski – 2,5
milimetrowy proﬁl. TYSENIA może być montowana zarówno jako
pokrycie dachowe, jak i oryginalne wykończenie elewacji. Ponadto płaska
blachodachówka jest lekka, dzięki czemu sprawdzi się idealnie nie tylko
w nowoczesnym budownictwie, ale również w przypadku renowacji
dachów starych budynków. Produkt dostępny jest w trzech powłokach,
zarówno w wersji matowej, jak i z połyskiem: Pladur® Wrinkle MAT
thyssenkrupp, Pladur® Relief iceCrystal thyssenkrupp, Colorcoat
HPS200® Ultra Tata Steel oraz w bogatej gamie kolorystycznej.

TYSENIA jest dostępna jako blachodachówka jednomodułowa
i może być układana na dachach o pochyleniach już od 25°.
Jednomodułowość umożliwia krycie zarówno w sposób
tradycyjny, jak i na cegiełkę, dzięki czemu ograniczamy ilość
odpadów przy montażu pokrycia. TYSENIA jest niesymetryczna
i powinna być układana od strony lewej do prawej. Dodatkowo
posiada niewidoczny system mocowania, dzięki czemu
pokryty nią dach prezentuje się wyjątkowo minimalistycznie.
Niski proﬁl gwarantuje szeroką powierzchnię krycia,
co korzystnie wpływa na ekonomiczność
produktu. Udogodnieniem jest także
łatwy transport na plac budowy,
a następnie na dach. Ponadto
dach pokryty TYSENIĄ jest
trwały i nie wymaga tak
częstych zabiegów
konserwacyjnych, jak
pokrycie z dachówki
ceramicznej.

