Kvalita vyhradená pre vás
nemecké plechy ThyssenKrupp®
O FIRME
STREŠNÉ KRYTINY
STREŠNÝ A OBKLADOVÝ PANEL
KLAMPIARSKE VÝROBKY

Smerujúc k dosiahnutiu ideálnej kvality
- prekonávame tie najvyššie výzvy

BLACHOTRAPEZ je jedným z popredných výrobcov strešných a elevačných krytín v Poľsku. Firma založená klampiarom s goralskými tradíciami ponúka
viac ako 40 rokov trvalé a pevné krytiny z ocele a hliníka. Naše skúsenosti sú potvrdené obyvateľmi horskej oblasti, kde sa dávno používali šikmé konštrukcie striech, ktoré chránili pred silným vetrom a ťažkým snehom. Spojenie týchto skúseností s modernou technológiou a modernizáciou výrobných strojov
dovoľuje poskytnúť Vám výrobky najvyššej kvality. Ponúkame trapézové a škridlové krytiny, kazety, obvodové a strešné panely s lemovkami. Tieto plechy
sa veľmi dobre osvedčili v súkromnom stavebníctve, pri stavbe priemyselných ako aj verejných objektov. Sú vhodné pre všetky architektonické štýly, od
rodinného domu po historický objekt, hodia sa pre realizáciu tak tradičných ako aj novodobých architektonických projektov.
Sme jediná firma na trhu ponúkajúca škridľové plechové krytiny, ktorých výška prelisu je väčšia ako 20mm. Všetky plechové profily sú vyrábané v našich
výrobných závodoch. Každý rok naše závody Rabka-Zabornia a Warszawa-Sekocin z desaťtisícov ton plechu vyrábajú milióny m2 trapézovej a škridlovej
krytiny na tisíce objednávok. Základný materiál pochádza z vybraných hút, ktoré patria k svetovým koncernom ThyssenKrupp, Arcelor Mittal, US Steel, VoestAlpine, Hydro, TATA Steel. Vysokú kvalitu našich finálnych výrobkov potvrdzuje aj množstvo získaných certifikátov a atestov. Našim plechom dôverujeme a
preto si môžeme bez akéhokoľvek zaváhania dovoliť poskytnúť na ne aj 40 ročnú záručnú lehotu. Vďaka existencii vlastnej predajnej siete, sú naše výrobky
ľahko dostupné a objednávky sú realizované vo veľmi krátkom termíne. Pôsobíme tiež na zahraničných trhoch: v Rumunsku, Českej republike, Litve, Lotyšsku
a Bielorusku.
Našim cieľom je efektívny predaj strešných krytín a obvodových plášťov, preto sme stavili na kvalitu a neustály
rozvoj. Aktívne spolupracujeme s klampiarskymi firmami
a klampiarmi,bezprostredne aj s klientmi, sme prítomní na
najvýznamnejších výstavách.
Viac informácií nájdete na webovej stránke:
www.blachotrapez.eu alebo priamo u našich distribútorov
na Slovensku alebo v zahraničí.
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Prierez oceľového plechu s povlakom

Pladur® Wrinkle mat/ Pladur® RAL Premium

1. Dekoračný lak lesklý/matný
2. Základná farba
3. Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
4. Oceľove jadro

2. Ochranný lak
3. Pokovovaná vrstva
ZM EcoProtect®

Prierez oceľového plechu s povlakom

Pladur® Relief IceCrystal

25 rokov záruky
1. Farebný lak
2. Lak imitujúci kryštáliky ľadu
3. Základná farba
4. Pokovovaná vrstva
ZM EcoProtect®

4. Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
5. Oceľove jadro

3. Ochranný lak

35 rokov záruky
Pladur® Wrinkle - štandardná paleta dostupných farieb, dvojitá povrchová vrstva, hrúbka povrchu je min. 35 μm.
Pladur® Relief IceCrystal - krytina s patentovaným povrchom pripomínajúcim zamrznutý povrch, trojitá povrchová vrstva, hrúbka povrchu je min. 36 μm.
Povrch ZM EcoProtect - modernejší a vylepšený pokovovaný povrch, vďaka použitiu novej zlúčeniny zinku a magnézia.

Prierez oceľového plechu s povlakom

SUPERIOR HB
NOVINKA! Povrch SUPERIOR HB je ideálnou alternatívnou pre hladké, polyesterové povrchy. Vďaka prídavku akrylu je povrch jemne
zrnitý a svetlo sa od neho odráža nepravidelne. Ďalšou výhodou použitia akrylu je tvrdšia vrchná vrstva laku, vďaka čomu je odolnejšia
voči poškriabaniu. Záruka na výrobky s povrchom SUPERIOR HB 50
mikrónov je 15 rokov v agresívnom prostredí- kategória C4 a 30 rokov
v primeranom prostredí- kategória C1-C3.

Colorcoat HPS200®Ultra/
Colorcoat HPS200®Ultra využíva osvedčenú pokovovanú vrstvu Galvalloy, ktorú používa výlučne spoločnosť TATA Steel (Corus). Táto zlúčenina
95% zinku a 5% hliníka zabezpečuje jedinečnú antikoróznu ochranu aj
na rezných hranách. Hrúbka organického povrchu pri výrobku Colorcoat
HPS200®Ultra je 200 μm

2. Ochranná vrstva zinku
4. Spodná vrstva

1. Hrubá vrchná vrstva laku
50 mikrónov
2. Ochranná vrstva zinku
3. Oceľové jadro

30 rokov záruky

2. Základná farba

1. Dekoračný lak

3. Pokovovaná vrstva
Galvalloy

2. Základná farba

Dvojnásobne vyššia stálosť farby a lesku v porovnaní s povrchom Plastisol.
neporovnateľná trvácnosť rezných hrán
záruka Confidex na obdobie 40 rokov
výrobok nevyžaduje kontrolu ani údržbu
garantovaná maximálna trvácnosť

3. Pokovovaná vrstva Galvalloy
4. Oceľove jadro

40 rokov záruky

Prierez oceľového plechu s povlakom

Polyester Standard

1. Dekoračný lak
2. Ochranný lak
3. Ochranná vrstva zinku

2. Ochranný lak
3. Ochranná vrstva zinku
4. Oceľove jadro

Oceľový plech Polyester
Povlakové krytiny sú najpopulárnejšie spomedzi strešných krytín. Momentálne sa používa pozinkovaný plech- obojstranne pozinkovaný
plech ošetrený antikoróznou základnou farbou a organickou farbou.
Posledná vrstva je najdôležitejšia, pretože určuje farbu a štruktúru
povrchu a tiež je bezprostredne vystavená pôsobeniu vonkajších
vplyvov.

10 rokov záruky

www.blachotrapez.eu
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PLECHOVÁ ŠKRIDLA

NOVINKA!

Patentovaný vzor pretlačenia na plechovej škridlovej krytine GERMANIA, GERMANIA SIMETRIC
na území Európskej únie pre Blachotrapez. Sp. z o.o. Nr. design: 002289777-0002

NEMECKÉ PLECHY

STREŠNÉ KRYTINY

Plechová strešná krytina patrí medzi najčastejšie používané strešné krytiny na rodinných domoch, cirkevných budovách,
hospodárskych budovách a objektoch všeobecného úžitku. Je tvarovaná na vzor klasickej strešnej škridly. Naše krytiny
typu GERMANIA, GERMANIA SIMETRIC, DIAMENT Plus, KINGAS a JOKER spájajú v sebe tradíciu a modernosť. Čoraz
častejšie sú vyberané ako trvalé pokrytie striech novostavieb ale tiež pri rekonštrukciách starších budov. Vďaka plnoautomatickému procesu výroby vieme dodať objednanú krytinu v požadovanej dĺžke . Preto môžeme realizovať objednávky v
netypických dĺžkach a zmenšiť tak množstvo odpadu. Ponúkame škridlovú krytinu vo viac ako 12 farbách s polyesterovým
povrchom, PLADUR® EcoProtect ThyssenKrupp, hliníkovú krytinu a Colorcoat HPS200®Ultra. Najvyššiu kvalitu pokrytia doplňujú kompletné systémy doplnkov, tesnení, skrutiek, hladkých tabuľových plechov.
Najväčšou výhodou plechovej škridlovej krytiny je jej hmotnosť. Váha 1 m2 je približne 4,5 kg, čo je takmer 10-krát menej než
klasická keramická škridla. Ľahká krytina príliš nezaťažuje a nenarúša konštrukciu celej stavby.
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strešnákrytina

Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:
Hrúbka materiálu:
Výška profilu:
Výška pretlačenia:
Minimálna dĺžka:
Maximálna dĺžka:
Začiatok:
Koniec:
Dĺžka modulu škridle:

1220 mm
1150 mm
0,5 mm
20 mm
25 mm / 30 mm
720 mm
5 970 mm
0 mm
20 mm
350 mm

Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:
Hrúbka materiálu:
Výška profilu:
Výška pretlačenia:
Minimálna dĺžka:
Maximálna dĺžka:
Začiatok:
Koniec:
Dĺžka modulu škridle:

1215 mm
1120 mm
0,5 mm
20 mm
25 mm / 30 mm
720 mm / modular
5 970 mm
0 mm
20 mm
350 mm

1220 mm
Názorná ukážka ponúkaných farieb povrchu PLADUR®mat

strešnákrytina

1215 mm
Názorná ukážka ponúkaných farieb povrchu PLADUR®mat

www.blachotrapez.eu
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diament ECO plus

strešnákrytina

1200 mm

Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:
Výška pretlačenia:
Výška profilu:
Dĺžka modulu škridle:
Minimálna dĺžka:
Maximálna dĺžka:
Hrúbka plechu:

1200 mm
1120 mm
14 mm
22 mm
350/400mm
950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:
Výška pretlačenia:
Výška profilu:
Dĺžka modulu škridle:
Minimálna dĺžka:
Maximálna dĺžka:
Hrúbka plechu:

1195 mm
1120 mm
14 mm
22 mm
350/400mm
850/950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

Názorná ukážka ponúkaných farieb povrchu PLADUR®mat

kingas ECO plus

strešnákrytina

1195 mm

Názorná ukážka ponúkaných farieb povrchu PLADUR®mat
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Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:
Výška pretlačenia:
Výška profilu:
Dĺžka modulu škridle:
Minimálna dĺžka:
Maximálna dĺžka:
Hrúbka plechu:

1150 mm
1045 mm
20 mm
34 mm
350 mm
850 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

1150 mm

diament plus

strešnákrytina

Názorná ukážka ponúkaných farieb povrchu PLADUR®mat

strešnákrytina

Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:
Výška pretlačenia:
Výška profilu:
Dĺžka modulu škridle:
Minimálna dĺžka:
Maximálna dĺžka:
Hrúbka plechu:

1195 mm
1100 mm
14/20 mm
23 mm
350/400 mm
850/950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:
Výška pretlačenia:
Výška profilu:
Dĺžka modulu škridle:
Minimálna dĺžka:
Maximálna dĺžka:
Hrúbka plechu:

1210 mm
1150 mm
30 mm
19 mm
350 mm
720 mm / modular
5970 mm
0,5 - 0,6 mm

1195 mm

kingas

®

Názorná ukážka ponúkaných farieb povrchu PLADUR®mat

strešnákrytina

1210 mm

talia

NOWOŚĆ

Názorná ukážka ponúkaných farieb povrchu PLADUR®mat

www.blachotrapez.eu
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Strešný panel

strešnýpanel

RETRO 25

retro 25

Výška zámky:
Skutočná šírka pokrytia:
Výška zámky:
Hrúbka plechu:
Maximálna dĺžka:
Minimálna dĺžka:

25 mm
521 / 309 / 209 mm
~554 / ~340 / ~239 mm
0,5 - 0,7 mm
max 8 000 mm
min 1 400 mm

Celková šírka ~239

Prelis (výška 1 mm):
Zaoblená zámka
Trapézový prelis, šírka 25 mm

Celková šírka ~340

Celková šírka ~554

Strešný panel

strešnýpanel

RETRO 38

retro 38

Výška zámky:
Skutočná šírka pokrytia:
Výška zámky:
Hrúbka plechu:
Maximálna dĺžka:
Minimálna dĺžka:

38 mm
498 / 284 mm
~529 / ~315 mm
0,5 - 0,7 mm
max 8 000 mm
min 1 400 mm

Celková šírka ~315

Prelis (výška 1 mm):
Zaoblená zámka
Trapézový prelis, šírka 25 mm

Celková šírka ~529

ODPORÚČANÉ DOPLNKY
- STREŠNÝ PANEL
LIŠTA POD HREBENÁČ

OKAPOVÉ LEMOVANIE
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KLAMPIARSKE PRVKY
ŠKRIDLOVÝ HREBENÁČ

ŚKRIDLOVÝ HREBENÁČ PLUS

ZÁSLEPKA HREBENÁČA

PODŽĽABOVÝ PÁS

SNEHOZÁBRANA

TRAPEZOVY HREBENÁČ

OBLÉ UKONČENIE HREBENÁČA

ZÁVETERNÁ LIŠTA

ZÁVETERNÁ LIŠTA ZÁKLADNÁ

NADŽĽABOVÝ PÁS

PODŽĽABOVÝ PÁS

OPLECHOVANIE K
STENE-BOČNÉ

OPLECHOVANIE K STENE

OPLECHOVANIE K STENE

ÚŽĽABIE

2

ZÁVETERNÁ LIŠTA
PROFILOVANÁ

HREBENÁČE

PARAPETY

PARAPETY

V našej ponuke nájdete aj doplnky a príslušenstvo k strechám: strešné okná, strešné výlezy, odkvapové systémy,
paropriepustné fólie. Kompletnú ponuku nájdete na našej internetovej strane: www.blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
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CENTRUM OCEĽOVÝCH SLUŽIEB
Centrum oceľových služieb (COS)- pomáha vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí hľadajú materiál s konkrétnymi vlastnosťami a na konkrétnej etape výroby. Opracovanie plechu zahŕňa pretáčanie, pozdĺžene aj priečne rezanie ako aj jeho zabezpečenie podľa priania
zákazníka. Prijímame aj objednávky na opracovanie materiálu, ktorý nebol zakúpený u nás. Vysoká kvalita výrobných procesov
nám dovoľuje ho optimálne využiť. Služby, ktoré ponúka spoločnosť BLACHOTRAPEZ zahŕňajú opracovanie pozinkovanej ocele,
Aluzinku ako aj ocele s organickým povrchom.

plech

fólia

Pretáčanie zvitkov bez rezania.
*Technické údaje:
Max. hmotnosť zvitku : 12 t
Max. šírka zvitku: 1500 mm
Hrúbka plechu: 0,4 mm-2 mm
Priečne rezanie na štandardné tabule alebo iné rozmery je vykonávané podľa individuálnej dohody.

Východiskové údaje:
max. hmotnosť zvitku: 12 t
max. šírka zvitku: 1500 mm
hrúbka plechu: 0,4 mm- 2mm
Pred rezaním môžeme na plech nalepiť ochrannú fóliu
alebo použiť antikondenzačný povlak HYDROCONTROL

*Technické údaje:
Hrúbka plechu: 0,4 mm-2 mm
Min. rozmery: 80 mm x 100 mm
Max. dĺžka tabule: 5000 mm
Pozdĺžne rezanie na pásy podľa individuálnej dohody.
*Technické údaje:
Hrúbka plechu: 0,4 mm - 3 mm
Min. šíka pása: 80 mm

Doprava
Objednaný tovar dodávame na miesto určené zákazníkom (existuje možnosť odberu objednávky vlastným transportom). Vyloženie
tovaru by malo byť zrealizované vysokozdvižným vozíkom, žeriavom alebo ručne, s dostatočným počtom osôb, čo zabráni poškriabaniu alebo ohnutiu plechu.

Údržba
V prípade poškodenia povrchu vzniknutého pri montáži alebo pri spracovaní krytiny je potrebné poškodené miesta prekryť krycím
lakom presne v bode poškodenia, ale vyčistit predtým miesto zo špiny a tuku. Na lakom nezabezpečených rezných hranách sa môžu
vyskytnúť rozvrstvenia povrchov. Odporúča sa každoročne uskutočniť prehliadku strechy za účelom konzervačných činností.

Montáž
Montáž odporúčame vykonať podľa montážneho plánu. Na montáž krytín odporúčame použiť samorezné skrutky so špeciálnou
podložkou EPDM (výnimočná odolnosť v podmienkach nízkych a vysokých teplôt). Vhodný počet použitých skrutiek pri montáži je
5-8ks/m2. Krytinu v prípade potreby striháme špeciálnymi el. vibračnými nožnicami, a ihneď po odstrihnutí odstránime jemné piliny.
Nesmú sa používať uhlové brúsky, pretože môžu poškodiť vrchný lak!!! Po ukončení práce treba ihneď odstrániť všetky nečistoty z
povrchu plechu (v súlade s montážnym návodom a podmienkami záruky).

Skladovanie
Materiál je potrebné skladovať v suchom a vzdušnom prostredí, bez vplyvu agresívneho priemyselného znečistenia, výparov škodlivých plynov, zlúčením chlóru, dusíka, solí a iných chemických látok. Nesmie sa bezprostredne dotýkať podložia. Krytina, na ktorej
je ochranná fólia, nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu (ochrannú fóliu je potrebné ihneď odstrániť). Odporúčame
krytinu namontovať najneskôr do 3 mesiacov od zakúpenia ( v súlade s pokynmi na uskladnenie a podmienkami záruky).
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Uvedené údaje sa týkajú vstupného materiálu z ponuky spoločnosti BLACHOTRAPEZ. Pri spracovaní materiálu dodaného zákazníkom je potrebné jeho parametre konzultovať s obchodným oddelením.
Pri pretáčaní a strihaní zvitkov bez zmeny ich šírky sa uplatňuje tolerancia podľa prijatých noriem.

VÝROBNÉ HALY
Výrobná hala
34-700 Rabka- Zdrój, Zabornia
ul. Kilińskiego 49a
tel. /fax +48 18 26 70 121
centrala tel. +48 18 26 85 200
fax +48 18 26 85 215

Výrobná hala
05-090 Warszawa-Sękocin
Al. Krakowska 42
tel. +48 22 715 69 35
fax +48 22 715 69 36

OBCHODNÉ
ODDELENIE

Výrobná hala
Baia Mare str. FABRICII 8A
jud. MARAMURES
tel. +40 362 422 906
tel. +40 362 422 907

Tvrdošín
ul. Vojtaššákova 604
tel. +421 43 53 92 29
tel. +421 43 53 92 28
e-mail: slovensko@blachotrapez.sk

Rafał Stolarczyk, mobil: 0 911 950 262
e-mial: r.stolarczyk@blachotrapez.eu

ODDELENIE
MALOOBCHODU

Zenon Żur, mobil: 0 911 950 292
e-mial: z.zur@blachotrapez.eu

Zenon Żur, mobil: 0 911 950 292
e-mial: z.zur@blachotrapez.eu

ODDELENIE
VEĽKOOBCHODU

Blachotrapez sp. z o.o.
Warszawa Sękocin

Robert Zawadzki, mobil : 0 911 950 273
e-mail: r.zawadzki@blachotrapez.eu

Blachotrapez sp. z o.o.
Rabka - Zdrój

Blachotrapez s.r.o
Smolovy

Šmolovy č.p. 241
580 01 Havlíčkův Brod
tel: (+420) 569 433 278
fax: (+420) 569 433 279
e-mail: strechy@blachotrapez.eu

Blachotrapez s.r.o
Tvrdošín
ul. Vojtaššákova 604
tel. +421 43 53 92 29
tel. +421 43 53 92 28
e-mail: slovensko@blachotrapez.sk

Blachotrapez s.r.l.
Baia Mare
str. FABRICII 8A
jud. MARAMURES
tel. +40 362 422 906
tel. +40 362 422 907
e-mail: baiamare@blacho.ro

ODDELENIE EXPORTU
Maďarsko

tel. +48 797 004 024
tel. +36 209 178 459
tel. +48 797 004 022

Bielorusko
Litva
Lotyšsko
Estónsko

tel. +48 797 004 018, +375 297 208 205
tel. +48 509 004 357
tel. +48 509 004 357
tel. +48 509 004 357

www.blachotrapez.eu
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Katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka

DODÁVATELIA

Kvalita vyhradená pre vás
nemecké plechy ThyssenKrupp®

www.blachotrapez.eu

Tvrdošín, ul. Vojtaššákova 604
tel. 00 421 43 53 92 29, tel. 00421 43 53 92 28
e-mail: slovensko@blachotrapez.sk
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