
 CATALOG PREZENTARE PROIECTE





 REGELE ESTE DOAR UNUL.



PARAMETRI TEHNICI
Lățime totală: 

Lățime acoperire reală:
Grosime produs finit (oțel):

Lungime recomandată: 
Înălțimea ștanțării:

Lungime modul:
Înălțime profil:

MATERII PRIME DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

Materialul de bază este furnizat de producători cu 
o poziție consolidată pe piețele internaționale. Pentru 
a asigura calitatea, compania Blachotrapez folosește 

un sistem patentat, propriu (SPS). Acești factori influențe

MONTAJ INTUITIV

Disponibilitate și în sistem modular, asigură economia 
acoperirii chiar și a unor acoperișuri complicate.

Modelul regulat facilitează așezarea numărului 
corespunzător de foi, eliminând problema tăierii 
laborioase și minimizând totodată cantitatea de 
deșeuri. GERMAN SIMETRIC este proiectat pentru 

a vă face munca mai ușoară.

~1200 mm
1144 mm
0,5 mm
max 5970 mm
29/40 mm
350 mm
21 mm

Scanează codul QR
și vezi modelul 3D





Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: GDÓW









Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: KASINKA MAŁA









Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: KAZIMIERZA WIELKA









Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: MOKRZYSKA









Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: OLCHOWA









CLASIC, CU ȘTANȚARE DUBLĂ

 MODERN ȘI UNIVERSAL

Forma care trimite cu gândul la acoperișurile ceramice clasice 
și învelitorile disponibile în numeroase variante de culori, 
îmbogățite cu cele mai moderne efecte de finisaj – toate aceste 

caracteristici fac ca
GERMAN SIMETRIC să poată fi integrat în multiple trenduri 

arhitecturale: contemporane, precum și stilizate vintage.

CULOAREA, DE CARE AI NEVOIE

Paleta bogată de nuanțe permite adaptarea ideală a nuanței 
pentru completarea altor elemente ale casei: a jgheaburilor, a 
tâmplăriei ferestrelor sau fațada atât de importantă. Culoarea 

nu este un impediment în realizarea viselor
unei arhitecturi unice, coerente.

MONTAJ INTUITIV

Materialul ușor și modelul simetric reprezintă două condiții 
necesare, pentru a facilita munca învelitorului de acoperișuri.

 CALITATE CONFIRMATĂ DE GARANȚIE 

Datorită materiilor prime furnizate de producători 
internaționali, precum și tehnologiei patentate (SPS), acordăm 

o garanție scrisă chiar și de 50 de ani.





Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: OSTROWSKO









Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: PORĘBA SPYTKOWSKA









Scanează codul QR
și vezi filmarea cu drona

PROIECT: TARNAWA GÓRNA










