
Absolutnie najdłuższa pisemna gwarancja
60/30

Nikt nie obieca tyle, ile gwarantuje Ci Blachotrapez – 60 lat gwarancji na
perforację i 30 lat na rozwarstwianie powłok lakierniczych.

Wydłużamy gwarancje

 
Po raz kolejny dominujemy rynek. Co tym razem? Najwyższy poziom zabezpieczenia dachu i
wyjątkowa trwałość pokrycia, potwierdzona gwarancją. Wydłużamy gwarancję do 30 lat na
rozwarstwianie powłok lakierniczych. Tym samym nasi Klienci zyskują do 60 lat gwarancji bez
zmiany warunków na perforację, popartą latami badań i zbieranych doświadczeń. Dzięki stałej
współpracy z najważniejszymi partnerami biznesowymi – dostawcami materiału wsadowego do
naszych produktów – podtrzymujemy w 100% ścisłe kryteria stanowiące o wysokiej jakości wyrobów
gotowych.

Lata doświadczeń – nie obietnice
Długotrwałe badania nad powłokami lakierniczymi i przeprowadzane testy starzeniowe w warunkach
laboratoryjnych i środowisku naturalnym dają nam pewność o jakości powłok lakierniczych.
Inwestujemy w nowoczesne linie technologiczne oraz stale polepszamy ofertę produktową, co
pozwoliło na wprowadzenie dłuższych gwarancji.

Produkty klasy PREMIUM zyskują absolutnie najdłuższą gwarancję na rozwarstwianie
powłok lakierniczych.

 30 lat gwarancji dla powłoki Pladur®Wrinkle MAT Plus,●

 20 lat gwarancji dla powłok: PLADUR®Relief iceCrystal, PLADUR®Relief Textured (WOOD),●

PLADUR®Wrinkle Mat.

Blachy od Blachotrapez poddane zostały testom w warunkach zbliżonych do ekstremalnych
warunków środowiskowych, gdzie zewnętrzne laboratoria potwierdziły ich najwyższą jakość i
trwałość. Ponadto Blachotrapez prowadzi badania wewnętrzne zgodnie ze obowiązującymi
standardami laboratoryjnymi i europejskimi normami branżowymi.



Potrzeby naszych klientów są priorytetem
Powłoki ochronno-dekoracyjne sprawiają, iż pokrycie wygląda nie tylko atrakcyjnie, ale jest przede
wszystkim trwałe.
Dajemy gwarancję do 60 lat! Produkty z oferty Blachotrapez wyróżniają się niezwykłą trwałością,
wytrzymałością i poziomem bezpieczeństwa. Najwyższy standard zapewnia zawartość cynku i
magnezu w powłoce metalicznej. Ponadto standardowe powłoki mają przeciętnie 25 do 35 mikronów
grubości powłoki lakierniczej, natomiast Pladur®Wrinkle Mat Plus ma aż 50 mikronów. Znacznie
wyższy poziom zabezpieczenia dachu wydłuża jego żywotność i zapewnia najskuteczniejszą ochronę
antykorozyjną oraz niezmienny kolor połaci na długie lata.

Gwarancja 60/30 – efektem osiągnięcia doskonałości
Blachotrapez jako jedyny w branży udziela absolutnie najdłużej gwarancji! 60/30, czyli 60 lat na
perforację i 30 lat na rozwarstwianie powłok lakierniczych, tym samym potwierdzając hasło, iż nikt
nie obieca tyle, ile gwarantuje Ci Blachotrapez. Dach to bezpieczeństwo i ozdoba Twojego domu,
dlatego tak ważne jest, żeby jak najdłużej zachował dobry stan techniczny i piękny wygląd.
Gwarancja dotyczy powłok lakierniczych dostępnych w każdym produkcie Blachotrapez – zarówno
blachodachówek, paneli dachowych, jak i blachach trapezowych, wyjątek stanowią produkty z
kruszywem skalnym.

 

KONTAKT

Blachotrapez 

E-mail: biuro@blachotrapez.eu

WWW: www.blachotrapez.eu

Tel: +48 18 268 52 00
Adres:
Kilińskiego 49a
34-700 Rabka-Zdrój
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