
Blachodachówka panelowa TUR

Blachodachówka panelowa TUR  - to produkt stosunkowo nowy na polskim
rynku i w bardzo atrakcyjnej cenie. Pokrycie dachowe posiada nowoczesny
kształt oraz bardzo dobre właściwości użytkowe, a przy tym jest łatwy w
montażu. Każdy wyrób oferowany przez firmę Blachy Pruszyński powstaje
indywidualnie, na potrzeby konkretnego zamówienia. Oto kilka faktów o
blachodachówce panelowej TUR i czy rzeczywiście warto skorzystać z okazji…

Pokrycia panelowe TUR - zostały wyróżnione przez kapitułę konkursu Medal Europejski Bussines
Centre Club. Produkt spełnia najwyższe europejskie standardy i wymagane prawem normy. Wyroby
firmy Blachy Pruszyński posiadają odpowiednie atesty techniczne i higieniczne oraz spełniają
wymagania jakościowe, stawiane produktom budowlanym. Bachodachówka panelowa TUR dostępna
jest w postaci jedno i dwumodułowych paneli, we wszystkich powłokach i kolorach z oferty. Pokrycie
charakteryzuje się wyrazistym, nieco surowszym kształtem niż pozostałe dachówki.

Nowy kształt i oryginalne wzornictwo to rozszerzenie dotychczasowej oferty pokryć modułowych,
które idealnie sprawdzają się w dachach o skomplikowanej bryle. Niewątpliwą zaletą produktu jest
prosty i szybki montaż oraz ograniczenie odpadów do minimum (nawet przy najbardziej
skomplikowanych połaciach). Ponadto panele TUR, pakowane są w wygodne paczki na europaletach,
świetnie w transporcie i składowaniu na placu budowy. Producent oferuje też blachodachówki TUR
w arkuszach ciętych na wymiar - pod nazwą handlową GRYF. Do wszystkich pokryć panelowych TUR
– firma oferuje niezbędne akcesoria np. wkręty, gąsiory i inne obróbki blacharskie, taśmy
uszczelniające, farby zaprawkowe.

 Parametry blachodachówki panelowej TUR

długość modulłu: 350●

wysokość przetoczenia: 30 mm●

wysokość profilu: 25 mm●

szerokość użytkowa: 1150 mm●

szerokość całkowita:~1198mm●

waga 1 m2 - 4,7 kg/m2●

min. nachylenie połaci: 9°●

Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta RAL●

Gwarancja: do 15 lat●
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