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Acoperire unică PLADUR Relief WOOD, 
pentru care Blachotrapez are drepturi 
exclusive. Caracteristicile sale caracteristice 
sunt:   rezistență crescută la coroziune, 
zgâriere și abraziune.

Modulele șindrilei din oțel asemănătoare 
șindrilelor din lemn se încadrează perfect 
în atât în stilul original al caselor vechi, cât 
și în normele arhitecturii moderne, sporind 
valoarea estetică a acoperișului. Avantajul 
șindrilei metalice este incontestabil, de 
asemenea lejeritatea montajului.

Produsul este fabricat din tablă 
germană de cea mai înaltă calitate 
furnizată de renumitul combinat
siderurgic Thyssenkrupp - liderul 
mondial din industria producției de 
oțel.

Un model care se re�ectă �del
structura din lemn și nu necesită o 
întreținere speci�că acoperișului 
realizat din șindrilă de lemn.



JANOSIK

Șindrila metalică JANOSIK este cea mai nouă propunere de produs
- inovator și unic, cu un design original. Punctul de plecare pentru 
designeri a fost modelul original al unei șindrilei din lemn - o acoperire 
tradițională, inscripționată permanent în spațiul arhitecturii tradiționale, 
dar și întâlnit în alte regiuni ale Poloniei. Ca rezultat al lucrării, a fost creată 
șindrila metalică JANOSIK, care se distinge prin cea mai înaltă calitate și 
caracterul regional unic. Forma, textura și compoziția sa nu diferă de cele 
originale, reproducând �del șindrila din lemn. Produsul prezentat, în afară 
de aspectul său unic, se caracterizează prin costuri de operare reduse. 
Șindrila de lemn acoperită cu materialul PLADUR Relief Wood este la fel de 
durabilă ca acoperișul din țiglă ceramică. Șindrila metalică JANOSIK se 
potrivește perfect stilului original Zakopane și normelor arhitecturii 
moderne, crește estetica întregului acoperiș și se realizează o armonie cu 
elementele împrejurimilor.Este o acoperire foarte atractivă, funcțională și 
ușoară cu o valoare decorativă excepțională.

CONCEPT

În timp ce lucram la JANOSIK, am dorit să creăm un material care să 
răspundă nevoilor constructorilor pentru care considerațiile economice 
sunt un factor foarte important. Până acum, acestea ar puteau reprezenta 
o barieră în luarea deciziilor de proiectare și construcție. JANOSIK 
generează costuri mult mai mici și este mult mai durabil decât șindrila 
tradițională din lemn. Șindrila metalică JANOSIK a fost înregistrată la 
O�ciul de Brevete al Republicii Polonia sub nr. 21388 și O�ciul pentru 
Armonizare în Piața Internă (OAPI) sub nr. 002521567-0001.

ASPECT TRADIȚIONAL DIN LEMN
SUB FORMĂ DE OȚEL

JANOSIK atrage atenția prin aspectul său unic, care păstrează elementele 
de design ale șindrilei tradiționale din lemn. Am obținut acest efect grație 
utilizării atât a soluțiilor tehnologice inovatoare din unitatea de producție 
Blachotrapez, cât și fabricarea materialului de bază PLADUR Relief Wood 
cu o garanție de 50 de ani. Învelișul PLADUR Relief WOOD, conceput să 
semene cu lemnul, simulează perfect structura sa creând un efect vizual 
unic pentru acoperiș.

Oțel german de înaltă calitate, utilizat pentru producția șindrilei metalice 
JANOSIK provine de la renumita fabrică de oțel ThyssenKrupp Steel 
Europa - liderul pieței mondiale. Datorită protecției miezului de oțel cu un 
amestec de zinc și magneziu, foaia a câștigat o rezistență mai mare și 
durata de viață a fost extinsă. Am obținut o impresie estetică uimitoare 
prin ra�narea materialului cu acoperiri de textură și de lac. Grosimea de 36 
de microni garantează o durabilitate excepțională a stratului de lac. 
Șindrila metalică JANOSIK se caracterizează printr-o rezistență ridicată la 
coroziune, abraziune și murdărie. Iar protecția e�cientă împotriva 
radiațiilor UV asigură faptul că acoperișul va avea culoarea neschimbată 
mulți ani.

UȘURINȚĂ ÎN MONTAJ

JANOSIK este un produs practic ușor de utilizat. Spre deosebire de șindrila 
din lemn, acest tip de material nu necesită întreținere atât de frecventă și 
de costisitoare, ceea ce îl face mai funcțional. Tabla utilizată pentru 
producția sa nu se acoperită cu mușchi, menținând aspectul impecabil al 
modelului de lemn.

Blachotrapez are exclusivitate în totată Europa 
pentru acoperire PLADUR Relief Wood

50 de ani garanție

~1222
1180

PARAMETRI TEHNICI
Lățime totală:

Lățime acoperire reală:
Grosime produs 

finit (oțel):
Înălțime pas modul:

Lungime modul:
Profunzime profil:

~1222 mm
1180 mm

0,5 mm
35 mm
380 mm
6 mm

scanați codul
QR și vedeți
modelul 3D

COAMĂ
GRAN

Este un element de �nisare 
conceput pentru a
pentru a proteja cât mai 
bine acoperișul. Forma se 
armonizează perfect
și se adaptează cerințelor 
șindrilei metalice JANOSIK.

BORDURĂ 
FRONTON MARYNA

Acest element face pereche 
perfectă cu șindila metalică 
JANOSIK. Un paravânt 
dedicat exclusiv acestui 
sistem care protejează 
acoperișul împotriva 
vânturilor puternice și îi 
asigură etanșeitatea.

PARAZĂPADĂ
JANOSIK

Este un element care va 
asigura protejarea 
locuitorilor și a sistemului 
pluvial în timpul iernii. 
Previne căderea zăpezii de 
pe acoperiș pe trotuar, în 
grădină sau în curte.

ACCESORII DEDICATE


