
Florian Centrum: Blachodachówki

Blachodachówka EUROPA Blachodachówka Finezja MAX

Blachodachówka Europa - idealna do szybkiego
i taniego pokrycia dachu...

więcej

Blachodachówka Finezja MAX -  cięta na
długość. Innowacyjny kształt blachodach...

więcej

  

Blachodachówka modułowa Finezja Blachodachówka KLARA

Blachodachówka modułowa FINEZJA to 
najnowszy produkt firmy. Wytwarzana jest...

więcej

Blachodachówka KLARA - to nowy produkt
wprowadzony do oferty Florian...

więcej

  

Blachodachówka KINGA Blachodachówka FLORINA
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Klasyczny kształt imitujący tradycyjną
dachówkę ceramiczną. Produkowana jest w...

więcej

FLORINA - bez wątpienia jest jednym z bardziej
ekonomicznych, a jednocześnie...

więcej

 

Blachodachówki wykonuje się z surowców niezwykle trwałych i odpornych na
różnego typu uszkodzenia mechaniczne. Blacha dachowa dostępna jest w
wersji:

połysk●

mat gruboziarnisty●

Granite® HDX (trzydziestoletni okres gwarancji●

Granite® Storm  (trzydziestoletni okres gwarancji)●

 

Jedną z ważniejszych zalet, jaką wyróżnia się blacha dachowa jest jej uniwersalność: sprawdza się
niemal na wszystkich powierzchniach dachowych, nawet o 15-procentowym nachyleniu. Bardzo
istotną cechą blachodachówki jest również jej mały ciężar. Stalowe pokrycie stanowi jeden z
najlżejszych materiałów dekarskich, a nacisk wynosi około 5 kg/ m2. Dzięki temu ograniczyć można
ciężar konstrukcji więźby (nawet 10-krotnie), a w przypadku renowacji konstrukcja więźby nie
wymaga wzmocnienia.

 

Blachodachówki imitować mogą dachówki ceramiczne, co stanowi doskonały przykład połączenia
tradycyjnego wyglądu z zaletami blachy. Uzyskanie odpowiedniego kształtu możliwe jest dzięki
przetłoczeniu fali blachodachówek, a problem skraplania wody rozwiązany został przez rowki
kapilarne. 

 

Ogromną zaletą blachodachówki jest również szybkość oraz niski koszt jej montażu: jako że ilość
odpadów jest stosunkowo mała, również koszt materiałów jest niski.

 

Oferta Florian Centrum S.A. obejmuje szeroki wybór blachodachówek dostępnych w różnych
kolorach. Do najpopularniejszych tradycyjnie należy kolor:

brązowy●

grafitowy●

zielony●

czarny●

czerwony●

  

Oferowane przez nas blachodachówki wyróżnia niezwykle wysoka jakość wykonania oraz trwałość:
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jest to najlepsza gwarancja zadowolenia na lata.

 

Serdecznie zapraszamy do poznania oferty Florian Centrum, a także do kontaktu: chętnie
odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości z Państwa strony, a także doradzimy wybór
najlepszego rozwiązania.

KONTAKT

Florian Centrum S.A. 

E-mail: sekretariat@floriancentrum.com.pl

WWW: www.floriancentrum.com.pl

Tel: +48 24 355 14 55
Fax: +48 24 355 14 69
Adres:
Metalowa 11 A
99-300 Kutno
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