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Król jest tylko jeden. 

KLASYCZNY WYGLĄD
Z PODWÓJNYM PRZETŁOCZENIEM

GERMAN SIMETRIC to tradycyjny wygląd 
blachodachówki. Stylowa, prostolinijna forma
z podwójnym przetłoczeniem, odpowiada na 
aktualne trendy i podkreśla wygląd domu.

Nowoczesna blachodachówka GERMAN SIMETRIC 
sprawdzi się nie tylko w nowym budownictwie,
ale także na dachach starych budynków.

Pokrycie dachowe jest dostępne w pełnej gamie 
kolorystycznej, co daje szeroki wybór zarówno
w zakresie realizacji nowoczesnych obiektów, 
jak i umożliwia odtworzenie pierwotnego wyglądu 
wiekowych budynków.

PRECYZJA NA MIARĘ TWOJEGO DACHU. 
GERMAN SIMETRIC – NOWA 

BLACHODACHÓWKA
W OFERCIE BLACHOTRAPEZU

GERMAN SIMETRIC to precyzja, 
solidność i klasyczne piękno. Teraz 
nawet skomplikowane konstrukcje 

dachowe mogą być wykonane
z niezawodnej blachodachówki 

GERMAN SIMETRIC, który będzie 
chronić Ciebie i Twoją rodzinę przez 

długie lata.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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PROSTY MONTAŻ DZIĘKI PRECYZJI

Tym, co zdecydowanie wyróżnia nowy produkt 
firmy BLACHOTRAPEZ jest wyjątkowa precyzja
– modułowość i lekkość. GERMAN SIMETRIC 
pozwala na pokrycie nawet bardzo skomplikowanych 
dachów. Przekłada się to równieżna ekonomiczność 
krycia – podczas montażu wykorzystuje się 
optymalną liczbę arkuszy z małą ilością odpadów. 
Połączenie najwyższej jakości surowca
z dokładnymi wymiarami gwarantuje
szczelność i wieloletnią trwałość pokrycia. 

W zależności od wyboru powłoki ochronnej, 
producent udziela na produkt gwarancji nawet
do 60 lat (powłoka PLADUR® Wrinkle Mat Plus).

STAL NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

GERMAN SIMETRIC to symetryczna, modułowa
i cięta na wymiar blachodachówka, której 
wyróżnikiem jest nowoczesny, atrakcyjny wygląd
i łatwy montaż. Dużą zaletą GERMANA SIMETRIC 
jest też wysoka jakość surowca. BLACHOTRAPEZ 
wykorzystuje do produkcji stal pochodzącą
z niemieckiej huty thyssenkrupp Steel Europe, 
światowego lidera branży oraz innych znanych 
producentów. Wykonana z najlepszych surowców 
blachodachówka GERMAN SIMETRIC ma 
zwiększoną odporność na ścieranie i zabrudzenia 
oraz wysoką odporność antykorozyjną.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokość całkowita:

Szer. krycia rzecz.:
Grubość wyrobu
gotowego (stal):

Zalecana długość:
Wysokość przetłoczenia:

Długość modułu:
Wysokość profilu:

~1200 mm
1144 mm

0,5 mm
max 5970 mm
29/40 mm
350 mm
21 mm

zeskanuj kod
QR i zobacz 

model 3D


