
Nowe blachodachówki panelowe na jesień –
FIORD firmy Blachy Pruszyński

Dzisiejszy rynek budowlany jest wymagający. Stale zmieniające się trendy oraz
rosnąca konkurencja nadaje tempo rozwoju. Firma Blachy Pruszyński nie
pozostaje w tyle i prezentuje najnowszą propozycję swojej jesiennej oferty.
Blachodachówka panelowa FIORD jest pokryciem z nowoczesnym
przetłoczeniem, które sprawdzi się jednak na każdym dachu.

Wyraziste przetłoczenie przełamane płaskimi fragmentami, przypomina skandynawski styl
projektowania – zdecydowany, ale nawiązujący do minimalizmu. Taki wzór idealnie sprawdzi się na
dachach domów w nowoczesnej architekturze, ale nie tylko! Na dachach tradycyjnych tworzy
elegancki rysunek, idealnie dopełniający całość. Specyficzny wygląd zawdzięczamy wysokim,
półokrągłym wytłoczeniom, które są przerywane wypłaszczeniami. Właśnie w tym miejscu
znajdziemy drobne, wypukłe linie. To dzięki nim panel zachowuje swoją sztywność – unikniemy w ten
sposób pofalowania blachy pod wpływem działania temperatury czy niepożądanych odkształceń,
które mogłyby wyniknąć podczas montażu. Blachodachówka FIORD to blachodachówka panelowa, a
więc jest produkowana w formie dwurzędowych modułów o jednakowych wymiarach. W ten sposób
podzielone arkusze są bardzo łatwe w montażu. Dzięki niewielkiej wadze, z łatwością można nimi
manewrować na dachu, więc do ich układania wystarczą dwie osoby. Blachodachówka jest
symetryczna, co oznacza, że możemy montaż przeprowadzić od lewej lub od prawej strony. Nieduże
wymiary paneli ułatwiają ich transport i składowanie. Pakowane są one w niewielkie paczki, które
umieszczane są na europaletach. W ten sposób przewieziona na plac budowy blachodachówka, może
czekać na swoją kolej już na miejscu, ale pamiętajmy, aby zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób
przed wilgocią. Precyzyjne wykonanie zapewnia idealne dopasowanie paneli do siebie, a połączenia
między nimi są niemal niewidoczne. Na realizację zamówienia nie musimy długo czekać, ponieważ
blachodachówki panelowe są dostępne od ręki na magazynie producenta. W punkcie handlowym
dystrybutora  znajdziemy odpowiednią pomoc w doborze odpowiedniej ilości paneli do rozmiaru
naszego pokrycia.

TOPMAT – poliester w nowej odsłonie
Lakierami dekoracyjno-ochronnymi pokrywa się blachodachówki, aby nadać im odpowiedni kolor,
fakturę lub połysk. Przede wszystkim jednak mają za zadanie chronić stalowy rdzeń przed
destrukcyjnym działaniem korozji i opadów atmosferycznych. Ważną właściwością takiej powłoki jest
odporność na odbarwienia pod wpływem działania promieni słonecznych. Firma Blachy Pruszyński
dodała do swojej oferty nową powłokę matową TOPMAT. Jest to lakier poliestrowy, gruboziarnisty,
który jest przeznaczony na blachodachówki panelowe. Wyróżnia się wyższą niż dotychczasowe
poliestry wytrzymałością na mikropęknięcia i rozwarstwianie. Wysoki system powlekania zapewnia o

https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2336/link/pruszynski-spz-oo-warszawa


20% większą odporność na odbarwienia i korozję.  
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