TRADYCJA

DO 45 LAT
GWARANCJI

STRUKTURA
DREWNA

LEKKOŚĆ

Wzór wiernie odzwierciedlający
strukturę drewna, nie wymaga takiej
konserwacji i impregnowania, jak
prawdziwy gont drewniany

Blachodachówki gontopodobne
doskonale wpisują się w oryginalną,
zakopiańską stylistykę oraz założenia
nowoczesnej architektury, podnosząc
walory estetyczne dachu. Ich
niekwestionowaną zaletą jest
także lekkość.

NIEMIECKA
STAL

WYJATKOWA
POWŁOKA

Produkt z najwyższej jakości
niemieckiej blachy dostarczanej
przez renomowaną hutę
thyssenkrupp – lidera
światowego rynku

Wyjątkowa powłoka
PLADUR Relief WOOD, na którą
BLACHOTRAPEZ posiada wyłączność.
Jej cechy charakterystyczne to:
zwiększona odporność na korozję,
zarysowania i ścieranie

INNOWACYJNY
DESIGN

NOWOCZESNOŚĆ

Blachotrapez Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój
T: 18 26 85 200, F:18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.gontjanosik.pl
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PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokość całkowita:
Szer. krycia rzecz.:
Grubość wyrobu
gotowego (stal):
Wys. przetłoczenia:
Długość modułu:
Wysokość proﬁlu:

~1222 mm
1180 mm
0,5 mm
35 mm
380 mm
6 mm

zeskanuj QR
i zobacz
model 3D

AKCESORIA DEDYKOWANE

GĄSIOR
GRAŃ

WIATROWNICA
MARYNA

ŚNIEGOŁAP
JANOSIK

To element
wykończeniowy
zaprojektowany tak,
aby jak najlepiej
uzupełnić JANOSIKA.
Jego idealny kształt
doskonale współgra
i dopasowuje się do
formy gontu.

Z gontem blaszanym
JANOSIK tworzą idealną
parę. Dedykowana
wyłącznie dla tego
systemu wiatrownica
chroni pokrycie przed
silnym wiatrem
i zapewnia jego
szczelność.

To element, który zimą
zadba o bezpieczeństwo
mieszkańców i systemu
rynnowego. Zapobiega
osuwaniu się śniegu
i lodu z dachu na chodnik
lub przydomowy
ogródek

JANOSIK
Gont blaszany JANOSIK to nasza najnowsza propozycja produktowa
– wyrób innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju o niepowtarzalnym
designie. Punktem wyjścia dla projektantów był oryginalny wzór
gontu drewnianego – tradycyjnego pokrycia, na stałe wpisanego
w przestrzeń architektury podhalańskiej, ale spotykanego też
w innych rejonach Polski. W efekcie prac powstał gont blaszany
JANOSIK, którego wyróżnikiem jest najwyższa jakość i wyjątkowy
regionalny charakter. Jego kształt, tekstura i kompozycja nie
odróżniają się od oryginału, odwzorowując wiernie gont drewniany.
Prezentowany wyrób oprócz niepowtarzalnego wyglądu, cechują
niskie koszty eksploatacji. Dach pokryty tym materiałem dorównuje
żywotnością pokryciu wykonanemu z dachówki ceramicznej. Gont
blaszany JANOSIK doskonale wpisuje się w oryginalną, zakopiańską
stylistykę oraz założenia nowoczesnej architektury, podnosi estetykę
całego dachu i harmonijnie współgra z kompozycją otoczenia.
Jest bardzo atrakcyjnym, funkcjonalnym i lekkim pokryciem
o wyjątkowych walorach dekoracyjnych.
Blachotrapez posiada wyłączność na terenie Polski
i całej Europy na powłokę PLADUR Relief Wood

55 lat gwarancji

KONCEPCJA
Pracując nad JANOSIKIEM pragnęliśmy stworzyć materiał, będący
odpowiedzią na potrzeby inwestorów, dla których bardzo istotnym
czynnikiem są względy ekonomiczne. Do tej pory mogły być one
barierą w podejmowaniu decyzji projektowych i budowlanych.
JANOSIK generuje dużo mniejsze koszty i jest o wiele trwalszy
niż tradycyjny gont drewniany. Gont blaszany JANOSIK został
zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
pod nr. 21388 oraz Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) pod nr. 002521567-0001.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
JANOSIK to praktyczny produkt, który charakteryzuje się łatwością
użytkowania. W przeciwieństwie do gontu drewnianego, ten typ
materiału nie wymaga aż tak częstej i kosztownej konserwacji oraz
impregnowania, przez co jest bardziej funkcjonalny. Użyta do jego
produkcji blacha nie porasta mchem, zachowując niezmiennie
nienaganny wygląd pokrycia.

TRADYCYJNY WYGLĄD DREWNA
W STALOWEJ FORMIE
JANOSIK przykuwa uwagę wyjątkowym wyglądem, nawiązującym
do tradycyjnego gontu drewnianego. Efekt ten osiągnęliśmy dzięki
zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w parku
maszynowym i wytworzeniu bazowego materiału PLADUR Relief
Wood z 55-letnią gwarancją. Powłoka PLADUR Relief WOOD,
zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego
strukturę tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny.
Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania
JANOSIKA, pochodzi z renomowanej huty ThyssenKrupp Steel
Europe – lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia
stalowego mieszanką cynku i magnezu, blacha zyskała większą
trwałość, a jej żywotność została wydłużona. Niesamowite wrażenie
estetyczne osiągnęliśmy uszlachetniając materiał teksturą i powłokami lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje
grubość 36 mikronów. Gont blaszany JANOSIK cechuje wysoka
odporność na korozję, ścieranie i zabrudzenia. A skuteczna ochrona
przeciw promieniowaniu UV zapewnia niezmienną barwę dachu
przez wiele lat.

