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Horváth
Laura
a BP2 TEAM
tagja
Az Európai Falmászó Bajnokság bronzérmese,
majd 2014 óta profi CrossFit versenyző. Négy
éve töretlenül birtokolja a legjobb magyar női
versenyző címet. Nemzetközi viszonylatban
2017-ben mutatta meg, hogy ott a helye a
legjobbak között, amikor a világ második
legrangosabb CrossFit versenyén, a Dubai
Fitness Championship bajnokságon megszerezte
a második helyezést. Szorgalmas és kitartó,
háromszor is részt vett a rangos CrossFit Games
Regionals versenyen.
Horváth Laura 2018 óta erősíti a BP2 TEAM
csapatát. Azóta a legjobb lengyel versenyzővel,
Gabriela Migałával vállvetve és Michał
Grzesiewicz edző szakértő vezetésével a BP2
farkasos zászlója alatt indul a versenyeken.
BP2 TEAM sikere a CrossFit üdvöskéinek
egészséges versengésén, kölcsönös támogatásán
és motiválásán, valamint a magyar-lengyel
barátság népszerűsítésén alapszik, és ezen
értékek mentén készülünk a következő
megmérettetésekre.
Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy mi lehetünk
Laura főszponzora és támogathatjuk a fejlődését,
valamint követhetjük a sikereit. Egyúttal örömmel
vesszük, hogy mi is hozzájárulhatunk a magyar
sport népszerűsítéséhez!
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Rólunk

Kik
vagyunk?
A BLACHPROFIL 2® cég kedvelt építőipari
megoldások gyártója. Több, mint húsz éve azon
dolgozunk, hogy kínálatunk minél szélesebb körben
lefedje a piaci igényeket: tetőfedő eszközök, szerkezeti
lemezek, homlokzati rendszerek, szendvicspanelek,
falkazetták és ereszrendszerek gyártásával
foglalkozunk és speciális acélmegmunkálást
biztosítunk az Acél Szolgáltató Központ segítségével.
Kínálatunk Ügyfeleink új szükségleteinek megfelelőn
évről évre bővül.

„Az Akadémia összes találkozóján aktívan
részt vesz a legjobb síugró tetőfedő, és a
legjobb tetőfedő síugró, azaz Adam Małysz is,
aki 2017-ben lett a BLACHPROFIL 2® márka
nagykövete.”

Történetünk MEGGYŐZŐDÉSÜNK

eprofil

Bajnokok Akadémiája

1995-ben tetőlemez kereskedelemmel kezdtük
a tevékenységünket. Három évvel később,
amikor Krakkóban létrehoztuk a székhelyünket,
két alkalmazottunk és egy autónk volt. Azonban
hamarosan megkezdtük saját termékeink gyártását.
A gyártósorok számának növekedésével nőtt
az alkalmazottaink és a kínálatunkban található
termékek száma is. 2010-re készen álltunk saját
disztribúciós hálózatunk létrehozására Európában.
A következő évek a gyártás intenzív
modernizációjával és új részlegek megnyitásával
telt. A Grójecben lévő gyártási és logisztikai
központhoz csatlakozott a Dąbrowa Górnában lévő
rendkívül modern üzem, majd a grójeci központunk
mintájára létrehozott Kolozsvári központ. Az utolsó
nagy beruházásunk a réteglemezek gyártásával
foglalkozó temesvári MARCEGAGLIA gyár átvétele
volt 2017/2018-ban. Mindkét romániai gyárat a
BLACHPROFIL 2® tőkéscsoport 100% tulajdonában
lévő IMPRO cég üzemelteti.
2017 ben saját márkánk Nagykövete lett Adam
Malysz, megalakult a Mesterképző Akadémiánk, és
életre keltettük a BP2 TEAM et, hogy támogassuk
a fiatal de már eredményes CrossFitt versenyzőket
– Migale Gabriellát és Horváth Laurát. A csapathoz
tartozik Grzesiewicz Michal is Gabriele edzője.
Rendkívüli ütemben fejlődünk, sok kihívás áll
még előttünk, de a történetünk bizonyítja, hogy
jó utat választottunk, amikor úgy döntöttünk,
hogy cégünket értékekre és jó minőségpolitikára
alapozzuk.

Az eProfil internetes platform az építőipar leginkább
széleskörű ügyfélszolgálati rendszere, melyet
2010 óta folyamatosan fejlesztünk. A platform
szinte korlátlan kontrollt biztosít a megrendelés
felett. Egy számítógép vagy mobil készülék
segítségével bármikor ellenőrizhető, melyik
fázisban van a megrendelés teljesítése, sőt, akár
valós időben nyomon követhető a szállításban lévő
termék tartózkodási helye. Az eProfil hozzáférést
biztosít a teljes pénzügyi dokumentációhoz
és az aktuális árlistákhoz, valamint értesít az
aktuális promóciókról. Segítségével könnyen
létrehozható egy teljes árajánlat a végfelhasználó
számára. A Tető Optimalizáló modul segítségével
azonnal kiszámítható egy konkrét tető lefedésére
szükséges anyagmennyiség, így csökkenthető a
hulladékmennyiség és a szükséges minimumra
redukálhatók a költségek. A program előnézetének
köszönhetően megtekinthető a lemezek eloszlása
a tetőn, így segít kiválasztani a leggazdaságosabb
megoldást. A kigenerált kész terv alapján
azonnal el is küldhető a megrendelés. Az eProfil
felbecsülhetetlen funkcionalitásának köszönhetően
ügyfeleink rengeteg időt és pénzt spórolhatnak meg.

A tetőfedő termékek piacát megfigyelve azt vettük észre, hogy egy-egy
projekt sikeres megvalósítása a megfelelő megoldás kiválasztásán
múlik. Olyan termékeket szeretnénk nyújtani ügyfeleinknek, melyek
megfelelnek a piac reális elvárásainak, ezért olyan fontos számunkra,
hogy meghallgassuk a kivitelezők problémáit és igényeit. Erre a célra
hoztuk létre a BP2 Bajnokok Akadémiáját, egy olyan eseménysorozatot,
ami biztosítja a szakemberek tudás- és tapasztalatcseréjét, valamint
az új technológiák bemutatását. Az Akadémia összes találkozóján
aktívan részt vesz a legjobb síugró tetőfedő, és a legjobb tetőfedő
síugró, azaz Adam Małysz is, aki 2017-ben lett a BLACHPROFIL 2®
márka nagykövete. Felkérésünk, és az ő döntése nem véletlen. Adam
Małysz rendelkezik tetőfedői képzéssel és tapasztalattal, ezért jól ismeri
és érti a szakmánkat. Az Akadémia találkozóin a bajnokok, a tetőfedő
mesterek együtt keresik e legjobb tetőfedési megoldásokat és alakítják
a szakma jövőjét.

6

A BLACHPROFIL 2® tevékenysége négy pilléren alapszik, melyek
meggyőződésünk szerint garantálják cégünk stabilitását és fejlődését.
Ezek közül a legfontosabbak az EMBEREK. A kölcsönös bizalomnak,
tiszteletnek és elkötelezettségnek köszönhetően egyesek már húsz éve
dolgoznak velünk vállvetve! Függetlenül attól, hogy csak páran voltunk,
vagy több százan, egy dolog nem változott: egy csapat vagyunk. Ez
adja az alapját a második pillérnek, a KAPCSOLATOKnak. Ügyfeleinkkel,
beszállítóinkkal és munkatársainkkal való jó kapcsolatunkat a
nyílt és mindenekelőtt őszinte kommunikációnak köszönhetjük.
Fontos számunkra a hitelesség és a felelősség, ezért büszkék
vagyunk arra, hogy több mint 1000 aktív ügyfél bizalmát sikerült
elnyernünk. A minőséget és hatékony kiszolgálást a BLACHPROFIL
2® harmadik pillére biztosítja: a TECHNOLÓGIA. Ez egyfelől a gyártás
gépiesítését jelenti a modern géppark segítségével, másfelől a cég
belső folyamatainak automatizálását. Az EDI formátum előnye,
hogy közvetlen személyes találkozás és papírhalmazok nélkül teszi
lehetővé a pénzügyi iratok cseréjét a beszállítóinkkal, az eProfil pedig
a vásárlóinkkal való kapcsolattartásban komplex ügyfélszolgálatként
segít. Az innovációnak köszönhetően növelhető a minőség, ezért saját
professzionális minőségellenőrzési laboratóriumot hoztunk létre, hiszen
a BLACHPROFIL 2®-nél mindig adunk  MINŐSÉGRE. A beszállítóink
által szolgáltatott, az általunk átvett alapanyagok paramétereit
meghatározó kohászati tanúsítványok mellett önállóan is ellenőrizzük
az alapanyagok minőségét. Szakértőink alaposan ellenőrzik az olyan
számos anyagminőségi és mechanikai paramétert, mint a karcolás
állóság, a bevonatok tapadása vagy az ellenállás a deformálódásnak.
Az általunk használt anyagokon és gyártott profilokon végzett külső
környezeti hatásokat idéző sókamra vizsgálatok rövidített időben,
mert egy hónap alatt szimulálja az anyagra gyakorolt 30 éven át ható
hatásokat és az anyag viselkedését. Ezek az eljárások biztosítják,
hogy teljesen ellenőrizni tudjuk az Ügyfeleinknek átadott a termékeink
minőségét.
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Moduláris Tetőlemezek

Műszaki
Információk
++ professzionális csomagolás és
védelem, amely megvédi
a terméket a berakodás, szállítás
és a kirakodás során lehetséges
esetleges sérülések kockázatától,
++ hagyományos moduláris
cserepeslemezek esetében
elérhetetlen vágott
él korrózióvédelem
a szabadalmaztatott „Z” típusú
bordázatnak köszönhetően,
++ csökkentett átlagos kötőcsavar
használat. A „Z” típusú
bordázat zár megoldáson
alapul, ami kizárja a táblák
további összecsavarozásának
a szükségét ezen a helyen, ami
elengedhetetlen a piacon kapható
más termékeken, a kötőcsavarok
feleslegessé válnak,

A ZET® moduláris cserepeslemezek
legfontosabb tulajdonságai:
++ „Z” típusú bordázat, aminek
eredményeképpen a lemezek
közötti kötőelemek és
csatlakozások, kevésbé láthatóak,
++ garantált szín és struktúra
reprodukálhatóság, valamint
UV sugárzásnak való ellenállás,
++ tetőrendszer elemek korábban
elérhetetlen kivitelezési minősége
a robotosított, automata
gyártósornak köszönhetően,
++ azonnal hozzáférhető és azonnal
kiszállítható bárhová,

37

230

++ teljes szabadság a burkolat
kialakításában és a felhasznált
anyagok minimálisra csökkentése
a modul szimmetrikussága miatt,
++ dedikált feldolgozás és INGURI®
ereszrendszer, amely kiegészíti
a tökéletesen kidolgozott
tetőrendszert.

A ZET® modulárs cserepeslemezek
alapváltozata A ZET®Roof
moduláris cserepeslemez
homorú felületeinek dinamikája
tökéletesen illik a korszerű,
formabontó építészeti stílushoz.
A hagyományos tetőcserepet
idéző magas bordázat miatt
viszont felújított műemlék
épületeken is előszeretettel
alkalmazzák. A héjazat magas
esztétikai élményét a „Z” típusú
bordázat árnyékaiban elrejtett
rögzítőcsavarokkal érjük el.
Ez lehetővé teszi, hogy
a bordázatok felületén ezek
a rögzítőelemek nem láthatók.

ZET®Roof

2 cm

20

Fedőszélesség 1150
Teljes szélesség ~1212
Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Lemezvastagság
Teljes profilmagasság
Mintamagasság

1150
~1212
0,5
50
30

Modul hosszúság

363 (lapok közötti távolság 350 mm)

egy cserepeslemez tábla effektív
(fedő) felülete

0,805 m2

10
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Moduláris Tetőlemezek

A ZET®Look a ZET®Roof
moduláris cserepeslemezek
továbbfejlesztése Ez a változat
megőrizte az alaptermék minden
előnyét, viszont egyetlen csavar
sem látható a tető felületén. A
fejlett, mégis rendkívül egyszerűen
telepíthető rögzítőrendszernek
köszönhetően minden csavar a
lemezek takarásában marad. Az
eredmény: vonzó, szimmetrikus
vonalvezetésű héjazat, amelynek
harmóniáját egyetlen rögzítőelem
vagy rögzítőnyílás sem zavarja
meg. Ez a megoldás tökéletesen
megállja a helyét ott, ahol
kompromisszumok nélkül kell a
legmagasabb esztétikai szintre
törekedni. A termék műszaki
adatai és védőcsomagolása
tökéletesen megegyezik a
ZET®Roof változatával.

Színválaszték

ZET®Look

!
A nyomtatási technológia
nem teszi lehetővé a
bevonatok színeinek
pontos visszaadását, ezért
a bemutatott színek csak
tájékoztató jelleggel bírnak.

HERCULIT®
4,5 cm

!

A ZET® moduláris cserepeslemezek gyártása
során használt anyag Európa legjobb
kohói számára piacvezető lakkokat gyártó
üzemmel együtt kidolgozott bevonat.
A korábbi bevonatok hosszan tartó
megfigyelése és ügyfeleink, főként
a tetőfedők, igényeinek felismerése
eredményeképpen egy olyan terméket
hoztunk éltre, mely számos tulajdonságot
ötvöz magában. A HERCULIT® egy 35 μm
vastagságú poliuretánokkal keményített
poliészter, mely rendkívül ellenálló a
különféle mechanikai sérülésekkel szemben.
A HERCULIT® bevonatokra 30 éves garanciát
vállalunk, használata pedig biztosítja a színek
és a szerkezet megismételhetőségét.

Bevonatok

HERCULIT®
[HC]

HC 3009

HC 7016

HC 8017

HC 9005

Bevonatvastagság

35 µm

HC 8004

A garancia a www.zet-roof.eu
honlapon történő regisztráció
után lép érvénybe.
A részletes jótállási
feltételeket a garancialevél
tartalmazza.

Korrózió
UV sugárzás
Jótállási
(ellenállóképesség) (ellenállóképesség) időszak (év)

C4

RUV4

30

MAT 35 Standard
Kétoldalt 275 g/m2 horgonyzott fémréteggel,
korrózióvédő réteggel, és egy oldalon dekoratív
szerves réteggel bevont acéllemezek. Előnyük
a mechanikai sérülésekkel és a korrózióval
szembeni rendkívül magas ellenállás, a könnyű
formázhatóság és a jó esztétikai értékük.

TK 23

TK 31

TK 33

A lemezt 35 μm vastag szemcsés textúrájú
matt szerves bevonat borítja. Az alapmodell
3 színt tartalmaz, de lehetőség van
a színmintán kívüli színben történő leszállításra
is. Garanciális időszak: 15 év.

Bevonatok
MAT 35
Standard
[TK]

12

Bevonatvastagság

35 µm

Korrózió
UV sugárzás
Jótállási
(ellenállóképesség) (ellenállóképesség) időszak (év)

C3

RUV3

15
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Moduláris Tetőlemezek

Szállítása
és szerelése

 Rögzítő csavarok
beszerelésének helye
(a ZET®Look
változatban)*.

16
15

* Az alsó sor lemezeihez ZET®Look
indító profilokat kell felhelyezni  /
laponként  5db-ot/. Az indító
profilokat 230mm- en ként
kell felrakni /tengelyvonalon/
egy vonalban, illetve a lécek
szélessége legalább 8cm kell hogy
legyen.

14
13
17

A Zet® moduláris cseréplemezt
vissza nem váltható raklapokon
szállítjuk. A lemez szállításához
nem szükséges speciális szállító
eszköz. Egy raklapon 264 db lap
található, azaz a fedés 212,5 m2
effektív négyzetméterre elegendő.
A könnyű modulok lehetővé teszik
a szerelőmunkálatok helyszínére
való szállítását is (pl.: lépcsőházon
keresztül), melyet egy személy is
elvégezhet, különösebb technika
nélkül.

12

9

7

13
17
2.

A Zet® modulrendszerű cserepeslemezt
védőhuzattal beburkolt raklapon szállítjuk.
Ha kirakodás után a raklapon található áru
egésze nem kerül felhasználásra, a fel nem
használt lemezekre ismét fel kell húzni a
védőhuzatot.

A Zet® moduláris bádogtető alapvető
felszereléséhez számos biztonsági elem
tartozik: hungarocell áttétek (melyek
alakja pontosan megfelel a lapok
formájának), többször használható lezárható
dedikált tok a fel nem használt anyagok
biztosítására, stretch fólia és hevederek.
A modulokat szakszerűen csomagoljuk és
bebiztosítjuk nehogy a rakodás és szállítás
során sérüljenek vagy súrlódjanak. A
csomagolásnak köszönhetően a lapok védve
vannak a kedvezőtlen környezeti hatásoktól
a tárolás során.

14

Figyelembe véve a lapok
szerkezetét („Z” típusú borda) nem
szabad a lapokat a csomagolásból
közvetlenül felfelé emelve kivenni.  
Mielőtt felemelné a lapot, pár
centiméterrel enyhén nyomja
előre, annak érdekében, hogy az
alatta lévő lap felülete ne sérüljön.

A moduláris Zet® fém
cseréplemez egy szimmetrikus
profil, emiatt bármilyen irányban
szerelhető – jobbról és balról is. A
szerelés oldalának kiválasztásakor
érvényesíthet esztétikai
szempontokat is.
Tartsa be a lécek közti 350mm
távolságot. Helyesen a lapokat a
diagramon feltüntetett sorrendben
rakja le (pl. jobb oldalról kezdődő

12

szerelésnél).
A ZET® moduláris cserepes
lemez helyes szerelési módja,
hogy a lapokat kötésbe rakjuk.
Ez azért is lehetséges ,mert a
forma szimmetrikus. A lapok
ilyen módon való felhelyezésének
előnye, hogy a lapok szélei
nem egy helyen érintkeznek.
Ezen túlmenően a hosszanti
összeillesztés vonalai nem

5
2

3

1

16

11
10

9
8

7

6

4

15
14

1.

10

8

 Rögzítő csavarok
beszerelésének helye
(a ZET®Roof
változatban).

11

6
5

4
3

2
1

ugyanazon síkban lesznek, ami
növeli a héjazat esztétikáját (A
ZET®Look és ZET®Roof típusok
szerelésére vonatkozik).
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CSEREPESLEMEZEK

18
19
20
21

beta
alfa
omega
gamma
®

®

®

®

Cserepeslemezek

15/350
15/400

15/350
15/400
20/350
20/400

i

i
++ választani lehet a 350
mm-es és a 450 mmes modul hosszúság
között
++ kedvező minőség/ár
arány
++ két mintamagasság:
20 vagy 15 mm

++ a terméknél kétféle
modulhosszúság közül
lehet választani:
350 vagy 400 mm
++ ajánlatunkban
ez a leggazdaságosabb
cserepeslemez
++ unikális hullámalakja

A modullemezek listája
A modullemezek listája

350 mm-es
modul

400 mm-es
modul

Modulok száma

0,46 m

0,51 m

1

0,81 m

0,91 m

2

1,16 m

1,31 m

3

1,51 m

1,71 m

4

1,86 m

2,11 m

5

2,21 m

2,51 m

6

Műszaki jellemzők [mm]

1150

2,56 m

2,91 m

7

Fedőszélesség

1100

Teljes szélesség

1216

2,91 m

3,31 m

8

Teljes szélesség

1183

0,5 - 0,6

3,26 m

3,71 m

9

Lemezvastagság

0,5 - 0,6

3,61 m

4,11 m

10

Teljes profilmagasság

38/43
15/20

350 mm-es
modul

400 mm-es
modul

Modulok száma

0,50 m

0,55 m

1

0,85 m

0,95 m

2

1,20 m

1,35 m

3

1,55 m

1,75 m

4

1,90 m

2,15 m

5

Műszaki jellemzők [mm]

2,25 m

2,55 m

6

Fedőszélesség

2,60 m

2,95 m

7

230

18,5
33,5

Fedőszélesség 1150

183,3
23
38/43
83

Fedőszélesség 1100

2,95 m

3,35 m

8

Lemezvastagság

3,30 m

3,75 m

9

Teljes profilmagasság

33,5
15

3,96 m

4,51 m

11

Mintamagasság
Modul hosszúság

350/400

A lemez hosszúsága

min. 460
max. 6110

15

Acélmagos lemezek súlya

kb. 4,5 kg/m2

16

Alumínium magos lemezek súlya

kb.1,8 kg/m2

17

Lemezosztásnál az átfedés hossza

110

3,65 m

4,15 m

10

Mintamagasság

4,00 m

4,55 m

11

Modul hosszúság

350/400

4,31 m

4,91 m

12

4,35 m

4,95 m

12

A lemez hosszúsága

4,66 m

5,31 m

13

4,70 m

5,35 m

13

min. 500
max. 5750

5,01 m

5,71 m

14

14

Acélmagos lemezek súlya

kb. 4,5 kg/m2

5,36 m

15

Alumínium magos lemezek súlya

kb.1,8 kg/m2

5,71 m

16

Lemezosztásnál az átfedés hossza

150

6,06 m

5,05 m
5,40 m
5,75 m

18

max. 5,75 m

max. 6,11 m

www.bp2.eu

Cserepeslemezek

15/350
15/400
20/350
20/400

25/350
25/400
30/350
30/400

i

i
++ magas mintamagasság:
25 vagy 30 mm
++ hagyományos
cseréptető mintájára
készült forma
++ szimmetrikus profil –
kisebb anyagveszteség
++ hullámformájú vágás
++ átfedések hossza csak
20 mm

++ nagy felületű tetőkhöz
ajánlott termék
++ hagyományos,
a cseréptetőkre
emlékeztető
vonalvezetés
++ két modul hosszúság
között lehet választani:
350 vagy 400 mm

A modullemezek listája
A modullemezek listája
140

350 mm-es
modul

400 mm-es
modul

Modulok száma

0,50 m

0,55 m

1

0,85 m

0,95 m

2

1,20 m

1,35 m

3

1,55 m

1,75 m

4

1,90 m

2,15 m

5

2,25 m

2,55 m

6

2,60 m

2,95 m

7

2,95 m

3,35 m

8

3,30 m

3,75 m

9

3,65 m

4,15 m

10

4,00 m

4,55 m

11

4,35 m

4,95 m

12

4,70 m

5,35 m

13

5,05 m
5,40 m
5,75 m

20

14
max. 5,75 m

15
16

32
47/52

95

Fedőszélesség 1085

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség

1085

Teljes szélesség

1180

Lemezvastagság

0,5 - 0,6

Teljes profilmagasság

47/52

Mintamagasság

15/20

Modul hosszúság

350/400

A lemez hosszúsága

min. 500,
max.  5750

Acélmagos lemezek súlya

kb. 4,5 kg/m2

Alumínium magos lemezek súlya

kb.1,8 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

150

350 mm-es
modul

400 mm-es
modul

Modulok
száma

0,37 m

0,42 m

1

0,72 m

0,82 m

2

1,07 m

1,22 m

3

1,42 m

1,62 m

4

1,77 m

2,02 m

5

2,12 m

2,42 m

6

2,47 m

2,82 m

7

2,82 m

3,22 m

8

3,17 m

3,62 m

9

3,52 m

4,02 m

10

3,87 m

4,42 m

11

4,22 m

4,82 m

12

4,57 m

5,22 m

13

4,92 m

5,62 m

14

5,27 m
5,62 m
5,97 m

15
max. 6,02 m

16
17

230

37

20

45/50

25/30
Fedőszélesség 1150
Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség

1150

Teljes szélesség

1212

Lemezvastagság

0,5 - 0,6

Teljes profilmagasság

45/50

Mintamagasság

25/30

Modul hosszúság

350/400

A lemez hosszúsága

min. 370
max. 6002

Acélmagos lemezek súlya

kb. 4,5 kg/m2

Alumínium magos lemezek súlya

kb. 1,8 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

20
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TETŐPANELEK

24 lambda Műszaki Információk
26 lambda l38
27 lambda l25
®

®

®

Tetőpanelek

lambda
Műszaki Információk
!
A két változatban (LAMBDA® L38 és
LAMBDA® L25) kapható tetőpanel rendkívül
sokféle héjazati megoldáshoz alkalmazható.
A tetszés szerint változtatható paraméterek
lehetővé teszik, hogy a panelek egészen
különböző stílusú tetőket hozzanak
létre  – az épület fajtájától és a felhasznált
anyagtól függően – kiemelhetik egy épület
hagyományos jellegét, vagy korszerű külsőt
kölcsönözhetnek neki.

Figyelem!
Olyan ereszszegélyként
alkalmazható panel megrendelése
esetén, ahol a rögzítést kivágjuk
[LW kódok], a megrendelésben
szereplő hosszhoz a gyártási
rendszer automatikusan 30 mm
ráhagyást ad.

A termék paraméterei rendkívül rugalmasan
módosíthatók, ezért a panel mintája tetszés
szerint alakítható a tetőszerkezethez és az
épület jellegéhez.
A pattintott kötés gyors és tartós rögzítést
tesz lehetővé, a panelek szerkezetének
köszönhetően pedig a rögzítés láthatatlanná
válik, ami növeli a tetőhéjazat esztétikáját.

A LAMBDA® kötéseiből kívánságra vágunk,
hogy a panelt – ereszszegélyként történő
alkalmazás esetén – előkészítsük
a hajlításhoz.

!
Figyelem!
A tetőpanelek, szerkezetükből
kifolyóan, a fedélhéjazat
hullámosodását okozhatják. Ezen
termékek esetében ez természetes
jelenségnek számít.

A LAMBDA® tetőpanelek közepét
vásárlóink kívánságára meghajtjuk, hogy
ereszszegélyként alkalmazhatók legyenek
[LWZ kódos termékek]. Ez a megoldás
meggyorsítja a panelek felszerelését,
és növeli a szerelés biztonságát, ezenkívül
esztétikusabbá is teszi a héjazatot (a vágott
lemezszél nem látható).

24
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Tetőpanelek

lambda l38

lambda l25
Műszaki jellemzők [mm]
Megnevezés

38

Műszaki jellemzők [mm]
L.38.490

L.38.283

Megnevezés

L.25.515

L.25.306

L.25.205

Korcmagasság

38

38

Korcmagasság

25

25

25

Fedőszélesség

490

283

Teljes szélesség

~522

~314

Fedőszélesség
Teljes szélesség

515
~547

306
~337

205
~236

Lemezvastagság

0,5–0,7

0,5–0,7

Lemezvastagság

0,5

0,5

0,5

A lemez hosszúsága

max. 10 000

A lemez hosszúsága

max. 8000

25

A termék tulajdonságai:
++ két szélességben kapható,
++ külön kérhető a rögzítés kivágása (a panelt –
ereszszegélyként történő alkalmazás esetén –
így készítjük elő a hajlításhoz),
++ opcionális kivitelben is előre kiképezett (hajlított)
ereszszegély.

P
R
T25
T58

A termék tulajdonságai:
++ három különböző szélességben kapható,
++ külön kérhető a rögzítés kivágása (a panelt –
ereszszegélyként történő alkalmazás esetén –
így készítjük elő a hajlításhoz),
++ opcionális kivitelben is előre kiképezett (hajlított)
ereszszegély.

Fedőszélesség 205

P
R
T25
T58

P
R
T25
T58

Fedőszélesség 283

P
R
T25
T58

Fedőszélesség 490
Opcionálisan választható hornyolt mintázatok
(a mintázat magassága 1 mm):
P

Bordázat nélkül

Fedőszélesség 306
P
R
T25
T58

Cikkszám

kivágás a
hajlításhoz
(Cikkszám)

hajlítás
ereszszegélyként
történő alkalmazáshoz
(Cikkszám)

L38.490P

LW38.490P

LWZ38.490P

L38.490R

LW38.490R

LWZ38.490R

L38.490T25

LW38.490T25

LWZ38.490T25

L38.490T58

LW38.490T58

LWZ38.490T58

L38.283P

LW38.283P

LWZ38.283P

P

Bordázat nélkül
íves hornyolás

Fedőszélesség 306

Opcionálisan választható hornyolt mintázatok
(a mintázat magassága 1 mm):

R

íves hornyolás

L38.283R

LW38.283R

LWZ38.283R

R

T25

Trapézbordázat, szél. 25 mm

L38.283T25

LW38.283T25

LWZ38.283T25

T25

Trapézbordázat, szél. 25 mm

T58

Trapézbordázat, szél. 58 mm

L38.283T58

LW38.283T58

LWZ38.283T58

T58

Trapézbordázat, szél. 58 mm

26

Cikkszám

kivágás a
hajlításhoz
(Cikkszám)

L25.515P
L25.515R
L25.515T25
L25.515T58
L25.306P
L25.306R
L25.306T25
L25.306T58
L25.205P
L25.205R
L25.205T25
L25.205T58

LW25.515P
LW25.515R
LW25.515T25
LW25.515T58
LW25.306P
LW25.306R
LW25.306T25
LW25.306T58
LW25.205P
LW25.205R
LW25.205T25
LW25.205T58

hajlítás
ereszszegélyként
történő
alkalmazáshoz
(Cikkszám)
LWZ25.515P
LWZ25.515R
LWZ25.515T25
LWZ25.515T58
LWZ25.306P
LWZ25.306R
LWZ25.306T25
LWZ25.306T58
LWZ25.205P
LWZ25.205R
LWZ25.205T25
LWZ25.205T58

www.bp2.eu
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Ereszrendszerek
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34
35

inguri Műszaki Információk
Elemek Leírása
Színválaszték
Alapanyag
®

Acél Ereszrendszerek

inguri
Műszaki Információk
®

Elemek
leírása

125/87
150/100
A megfelelő ereszcsatorna-rendszer
alkalmazása biztosítja a csapadékvíz
hatékony elvezetését a tető burkolatáról,
ami kulcsfontosságú annak élettartama
és funkcionalitása szempontjából,
ugyanakkor pedig védi az épület
homlokzatát a nedvesség okozta károktól
Az INGURI® 125/87 és 150/100 rendszer
egy komplett ereszcsatorna-rendszer,
amelyet a legjobb minőségű, mindkét
oldalán bevonattal ellátott acélból gyártunk.
A rendszer összes elemét úgy terveztük
meg, hogy az biztosítja azok könnyű
összeillesztését, ill. a gyors és egyszerű
szerelést. Az eresz alakja és mélysége
biztosítja a víz hatékony elvezetését akár
intenzív, hosszan tartó esőzések mellett is.

2
INGURI 125/87
INGURI 150/100

3

1
4

8

9
7

6

19
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ereszcsatorna
Csatornatartó
Belső szeglet
Külső szeglet
Túlfolyásgátló
Csatornatoldó
Összekötőelem merevítő
Véglemez
Betorkolócsonk
Lefolyócső csőkönyök
Lefolyócső
Elágazás
Vízlopó szűrőbetéttel
Kifolyócső
Karmantyú
Csőbilincs
Dűbeles csőbilincs
Dűbelek
Csatornavas szelemenre
Kompakt csatornavas

10

18

11

17
20

16
12
13
15
14

30
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Acél Ereszrendszerek

Ereszcsatorna
Az INGURI® rendszerek ereszcsatornáját
célszerűen úgy terveztük meg, hogy az nagy
hatékonysággal vezesse el a csapadékvizet.
Mélysége és megfelelő profilja még intenzív
esőzés esetén is biztosítja a víz hatékony
elvezetését a tetőhéjról, túlfolyás kockázata
nélkül. Az ereszcsatornát 4 és 3 m szabvány
hosszakban gyártjuk.

Belső/külső szeglet
A szegletek biztosítják az ereszcsatornák
esztétikus és funkcionális összekötését
az épület sarkain. Választékunkban 90°os standard külső és belső szegletek
szerepelnek, de rendelhető 135°-os
változat is.

Betorkolócsonk
A betorkolócsonk fogadja a vizet
az ereszcsatornából, és vezeti be
a lefolyócsőbe. Az elem kialakítása
és megfelelő szerelése nagymértékben
befolyásolja az egész vízelvezető rendszer
funkcionalitását. Az INGURI® rendszerek
betorkolócsonkja nagyon jól illeszkedik
a többi elemhez, így könnyíti a tömített
és megbízható szerelést.
Elérhető verziói: 125/87, 125/100, 150/100.

Túlfolyásgátló
A túlfolyásgátló megakadályozza, hogy
a szeglet oldalán kifolyjon az esővíz.
Ennek főleg azoknál a belső szegleteknél van
jelentősége, amelyek vápalemezből vesznek
át nagy mennyiségű vizet. Díszítő funkciója
is van.

32

Csatornatoldó
Az egyes csatornaszakaszokat vagy
a csatornát a szeglettel az erre a célra
készített csatornatoldóval kötjük össze.
Az INGURI® rendszerekben kapcsos
toldóelemet (kattanó szerkezettel)
használunk, ami erős, tartós kötést ad és
gyorsan, egyszerűen szerelhető.
A csatornatoldó tömítése biztosítja a kötés
tömítettségét. Mivel az elem ugyanolyan
színű lemezből készül, mint a rendszer többi
eleme, hozzájárul az esztétikus kivitelhez.
A csatornatoldó standard tartozéka
az összeköttetés szilárdságát biztosító
stabilizátor.

Elágazás
Ha két lefolyócsövet egy közös kifolyócsőbe
kell bevezetni, akkor elágazást kell használni.
A mi termékünk továbbá lehetővé teszi
a csatlakoztatott cső hajlásszögének
korrekcióját is, ami jelentősen megkönnyíti
és meggyorsítja a szerelést.

Kifolyócső
A csatornarendszer kimeneti eleme
a kifolyócső, amely elvezeti a vizet a
lefolyócsőből. A termék hajlásszöge 63° mind
a 87, mind pedig a 100 mm átmérőjű csövek
esetében.

Lefolyócső csőkönyöke
A csőkönyök biztosítja a csatornarendszer
hozzáillesztését a tetőhéj és a homlokzat
alakjához. Az ajánlott csőkönyök
hajlásszöge 63°.

Lefolyócső
Az INGURI® rendszerekben használt
lefolyócsövek átmérője 87 mm és 100.
Szabvány hosszuk 1, ill. 3 m. Feladatuk a víz
levezetése a homlokzat mentén. Rögzítésük
erre a célra szolgáló csőbilincsekkel
történik, ezek biztosítják a csövek megfelelő
távolságát az épület falától.

Csatornavasak
A csatornavasak nagyon lényeges elemei
a csatornarendszernek. Minőségük és
szilárdságuk meghatározza a rendszer
élettartamát és megfelelő működését.
Ajánlatunkban kétféle csatornavas szerepel
többféle hosszúságban, ami lehetővé teszi
az optimális megoldás kiválasztását, a tető
konstrukciójától és burkolásától függően:
 csatornavas szelemenre két verzióban,
70, 160, 210, 300 mm,
 hosszúságban, kompakt csatornavas.

Véglemez
Az eresz végeinek lezárását biztosító elem.
A mély zárósapka tömítővel is rendelkezik.

Csőbilincs, Dűbeles csőbilincs
Kínálatunkban kétféle csőbilincs szerepel:
tetszőleges fajtájú rögzítéshez felhasználható
szerelési furatokkal, ill. dedikált rögzítéshez
felhasználható.

Karmantyú
A karmantyú a lefolyócsövek összekötésére
szolgál. Gondos kivitele biztosítja, hogy
a kötési helyen ne szivárogjon a víz.

Vízlopó szűrőbetéttel
Az elem megállítja, illetve gátolja
az ereszrendszerbe a vízzel bekerülő
szennyeződéseket, pl. leveleket,
tollakat vagy kisebb ágakat. Segít
a rendszer átjárhatóságának, így tejes
funkcionalitásának fenntartásában.

Csatornatartó
Az ereszcsatorna tetőszerkezethez való
rögzítésének megerősítését szolgáló elem.
Nagy terhelés, pl. hócsuszamlás esetén
megelőzi az ereszcsatorna deformálódását,
ill. leszakadását.

Dűbelek (tüskék) csőbilincsekhez
Négy különböző hosszúságú dűbelt (tüskét)
kínálunk csőbilincsekhez: 120, 160, 200 és
250 mm.

Kiegészítők
További kiegészítőket biztosítunk
az ereszcsatorna-rendszerekhez: gyűjtőtartály,
kenőanyagok, szilikon, lakkok.
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Acél Ereszrendszerek

Színválaszték

!
A nyomtatási technológia
nem teszi lehetővé a
bevonatok színeinek
pontos visszaadását, ezért
a bemutatott színek csak
tájékoztató jelleggel bírnak.

INGURI®

Az INGURI® ereszcsatornák tűzihorganyozott
alapanyagból – amelyre vegyi tisztítás és
passziválás után több rétegben korrózióvédő
és szerves dekorációs bevonatot visznek
fel – készülnek. A Lemezvastagság 0,6 mm,
a szerves réteg pedig 50 µm vastagságú
poliuretán – olyan anyag, amely igen
ellenálló az időjárási tényezőkkel, ill.
a mechanikai sérülésekkel és a szín
kifakulását okozó UV-sugárzással szemben.
Az INGURI® rendszerek is Aluzinc 185
lemezből állnak, amelyekre járulékosan
mindkét oldalon Easyfilm® polimerbevonatot
visznek fel.

Alapanyag

!
RAL 3011

RAL 8017

RAL 7024

RAL 9002*

RAL 8004

 garanciális feltételek
A
a garancialevélben vannak
összefoglalva.

RAL 9005

Bevonatok

Bevonatvastagság

Korrózió
UV sugárzás
Jótállási
(ellenállóképesség) (ellenállóképesség) időszak (év)

INGURI
[PUR/PUR]

50 µm

C4

RUV3

30

Bevonatos lemez metszete

Az INGURI® ereszrendszer
gyártásához használt anyagok
beszállítói elismert acélipari cégek,
melyek a legjobb minőségű
horganyzott és bevonattal ellátott
Aluzinc acéllemezeket biztosítják
számunkra az ereszrendszerek
alapanyagaként. A beszállítók
gondos kiválogatása óriási
jelentőséggel bír a termék
minősége és tartóssága
tekintetében. Ez főként a termék
korrózióval és színelváltozásokkal
szemben való ellenállásában
látszik meg. Az INGURI®
ereszrendszer sokéves garanciával
rendelkezik.

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Az acéllemez mindkét oldalát egy
horganyozáshoz hasonló folyamat során
alumínium és cink ötvözettel vonjuk be.
Ennek köszönhetően a legszigorúbb
követelményeknek is megfelel, ami
a időjárás és nedves környezet okozta
korrózióval szembeni védelmet illeti.
A lemezek továbbá Easyfilm® polimer
bevonattal rendelkeznek, ami védi az acél
éleit a korongokban és egyben növeli
az esztétikai hatást.

AZ

Legenda
Szerves bevonat
Alapozó bevonat
Antikorróziós bevonat

Bevonatok
MAT 35
Standard
[TK]

Bevonatvastagság

185 g/m2

Korrózió
UV sugárzás
Jótállási
(ellenállóképesség) (ellenállóképesség) időszak (év)

C3

nem érinti

Fém bevonat
Acél alapanyag

15

* A RAL 9002 szín kizárólag a INGURI® 150/100 rendszerhez kapható.

34
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Bádogos
elemek és
kiegészítők
38
40
40
41
41

Bádogos termékek
Tartozékok
Tetőjárdák
Kémények és Tetőablakok
Tetőbevilágítók

Bádogos elemek és kiegészítők

Bádogos
termékek
25

105

25

45

120

180

20

130

100

20

137

A gerinclemezek és más bádogos elemek
elengedhetetlen részét képezik minden
szakszerűen kivitelezett tetőhéjazatnak.
Védenek a beázásoktól és a szelektől,
ugyanakkor hozzájárulnak a tető esztétikus
megjelenéséhez.
A bádogos termékek a cserepes lemezekkel,
trapézlemezekkel és tetőpanelekkel azonos
szín- és bevonattal készülnek.

30

85

100

40

17

5

175

80

15
15

15

15
OROMDESZKA SZEGÉLY I

OROMDESZKA SZEGÉLY II

20

LAMBDA® ERESZSZEGÉLY

15

VÁPASZEGÉLY

FELSŐ ERESZSZEGÉLY

ALSÓ ERESZSZEGÉLY

60

82

35

20

85

20

90

15

70

215

130

FALSZEGÉLY I

10

FALSZEGÉLY II

TRAPÉZ GERINCLEMEZ

75

112
150

109

175
230

20

95

85

85

15

90

301

FÉLKÖRÍVES GERINCLEMEZ

VÉGLEMEZ FÉLKÖRÍVES
GERINCLEMEZHEZ

FÉLKÖRÍVES GERINCLEMEZ széles

40
h=8

196

38

20

OROMDESZKA SZEGÉLY TOLDAT

25

27/38

90

Standard megmunkálás
2 m hosszig és 0,5
mm vastagságig. Nem
standard megmunkálás
8 m hosszig és 2 mm
vastagságig.

180

i

27

70

62

HÓFOGÓ

100

85

25

30

LAMBDA® KÖTŐELEM

22

60
LAMBDA® GERINCLEMEZ ALÁTÉT

49

120

3,5
22,5

ÍVES GERINCVÉG ELEM

ZET®Look indítóprofil
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Bádogos elemek és kiegészítők

!

Tartozékok

A nyomtatási technológia
nem teszi lehetővé
a bevonatok színeinek
pontos visszaadását, ezért
a bemutatott színek csak
tájékoztató jelleggel bírnak.

Termékkínálatunkat tartozékok
egészítik ki. Lehetővé teszik a
szakszerű szerelést és a tető
vagy a homlokzat védelmét.
Neves gyártók kiváló minőségű
termékei szerepelnek folyamatos
kínálatunkban:
++ szalagok (köztük dagadó
szalagok is),
++ tömítések,
++ rögzítőrendszerek,
++ bádogos szilikonok,
++ szellőző kémények,
++ tömítőgallérok,
++ tömítőszalagok,
++ tető membránfóliák.

Mindegyik fent jelzett részelem
kitűnő minőségű horganyzott,
porfestett acélból készül. Garantált
sokéves használatuk festés, vagy
korrózió okozta folytonossági
hiányok pótlásának szükségessé
válása nélkül. Szerkezetüknek
köszönhetően igen erős
szélterhelést is elviselnek.
A behavazás, az eljegesedés
következményeinek kiküszöbölését
szolgálja a különlegesen
megtervezett bordázatú felület,
amely csúszásmentességet
biztosít a rajta járóknak.
Ezek a termékek is széles
színválasztékban kaphatók,
ami lehetővé teszi a tetőhéjazat,
a járó- és egyéb elemek
harmonikus színválasztását.

40

A tető megfelelő szellőzése
kulcsfontosságú a felesleges
vízpára épületből való elvezetése,
egyúttal a helyiségekben való
lecsapódásának
a megakadályozása
szempontjából.
Ajánlatunkban szerepelnek
a szellőzőkémények mindazokkal
a tartozékokkal együtt, amelyek
lehetővé teszik tömített
beépítésüket a tetősíkba, valamint
olyan kiegészítők, mint antennaáttörések, szellőzők.

Tetőjárdák
A tetőjárdák azok
a tetőszerelvények, amelyek
lehetővé teszik a kémények,
a szellőzők és az antennák
biztonságos megközelítését.
Megközelítésük lehetséges
az év minden szakában, nem
jelent akadályt a hóréteg sem.
A járóelemek felszerelésével
eltűnnek a tetőhéjazat sérülésével
(behorpadásával) kapcsolatos
félelmek.

Kémények és Tetőablakok

Kínálatunkban a következő kiegészítő
termékek is megtalálhatók
+ kéményseprő állvány
+ kéményseprő lépcsők
+ hófogók
RAL 3004

RAL 8012

RAL 7016

RAL 8017

RAL 8004

RAL 9005

A szellőzőkémények különböző
típusai speciálisan egy adott
típusú tetőborításba való
beépítésre készültek:
++ kémények alacsony
profilú BETA® ill. ALFA®
cserepeslemezekhez;
++ kémények alacsony
profilú GAMMA® ill. ZET®
cserepeslemezekhez;
++ kémények magas profilú
OMEGA® cserepeslemezhez;
++ kémények lapos és trapézprofilú
tetőfedésekhez, ill. LAMBDA®
tetőpanelhez.
Az ajánlatunkban szereplő
kémények járulékos
hőszigeteléssel ellátott
változatban is kaphatóak, ezeknél
nem lép fel páralecsapódás
a szellőzőcsatornában. Ezek
használatát nedves helyiségek
– pl. konyha, fürdőszoba vagy
garázs – szellőztetésére ajánljuk.

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

Tetőtéri ablakok – az általunk
kínált tetőtéri ablakok
felhasználása lehetővé teszi
a tetőterek kihasználását, teljes
megvilágításuk biztosításával.
A tető dőlésszögétől, a szarufák
távolságától függetlenül
megválaszthatók a megfelelő,
a várakozásoknak, a szükségnek

megfelelő ablakok. Ezen túl egyedi
ablakokat ajánlunk a kifejezetten
nedves helységekhez, alacsony
dőlésszögekkel vagy elektromos
vezérléssel is.
Az ablak átforgatásának
lehetősége egyszerű tisztántartást
garantál, a fa gyártás közben
megfelelő védelemmel való

ellátása pedig hosszú évekre
biztosítja a karbantartás
szükségessé válása nélküli
használatot.

Tetőbevilágítók
A tetőbevilágítók olyan
trapézlemezek, melyek fényáteresztő
polikarbonátból készülnek és
feladatuk az épületek fényellátásának
növelése. Nagy előnyük, hogy
jóval olcsóbbak, mint az üvegből
készült változatok és akár fűtetlen
épületekben is használhatók.
A kínálatban szereplő profilok: T18,
T18 ECO, T35.

www.bp2.eu

7

trapézlemezek
44
45
46
47
48
49
50
51

Műszaki Információk
t7, t14
t18, t18 eco
t35, t35 eco
t50, t55
t62, t80
t90, t135-930, t135-950
t153, t160

trapézlemezek

Műszaki
Információk

!
Perforációk
Kínálatunkban
megtalálható a trapézlemez
perforálás is.
A részletek (alak, méret,
a perforáció eloszlása,
egyebek) egyedileg
kerülnek egyeztetésre
a kereskedelmi
részlegünkkel.

t7

t14

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség

1177

Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

~1210
7,0
0,5–1,0
max 6000

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

1100
~1140
12
0,5–0,6
max 8000

A trapézlemezek univerzálisan felhasználhatók, így
széles körben alkalmazzák őket az építőiparban.
Beváltak tetőfedő anyagként és homlokzati
burkolatként is a legkisebb építményektől kezdve
(garázsok, nyitott tárolók) egészen a nagy
alapterületű gyártócsarnokokig, üzletépületekig.
Kínálatunkban a termékek széles skálájából
választhat a költségtakarékos megoldásoktól
kezdve a legszigorúbb elvárásokat támasztó ipari
alkalmazásokban való felhasználhatóságot biztosító
paraméterekkel rendelkező magas szerkezeti
profilokig.

TETŐFEDŐ KIVITEL T7D

TETŐFEDŐ KIVITEL T14D

A termékek gazdag bevonat és színválasztékát
kínáljuk egyedi megrendelés szerint méretre vágva.
Bármely trapézlemez profilhoz kérhető
páramentesítő réteg. Kínálatunkban megtalálható a
trapézlemez perforálás is – a részletek
az értékesítési osztályunkkal egyeztetendők.

18

A www.bp2.eu internetes oldalunkról
letölthetők a terhelhetőségi táblázatok és
a kínálatunkban található összes trapézlemez profil
termékismertetője.

33

D

73

Fedőszélesség 1177

18

27

Fedőszélesség 1100

HOMLOKZATI KIVITEL T7E

HOMLOKZATI KIVITEL T14E

84

33

99
Fedőszélesség 1177

44

100

56

D
84

Kiegészítő elemek a tetőfedő kivitelű
trapézlemezekhez:
++ gerinc és eresz tömítők,
++ járóelem-rendszer,
++ tetővilágítók,
++ PVC bevilágítóprofil,
++ szellőző kémény.

44

99

117

117

E

44

56

100

73

E

27

Fedőszélesség 1100
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trapézlemezek

t18

t18 eco

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

1075
~1125
17
0,5–1,0
max 12 000

TETŐFEDŐ KIVITEL T18D

134

71

33

D

40

63

30

117

37

71

101
Fedőszélesség 1075

206

D

63

E

40

37

188

Fedőszélesség 1125

38

32

D

121

85

E

85

34

38

30

20

270

90

D

180
Fedőszélesség 1080

HOMLOKZATI KIVITEL T35E-E

HOMLOKZATI KIVITEL T35E

155

30

30

Fedőszélesség 1035

117 71

1080
~1120
34
0,5–1,0
max 12 000

TETŐFEDŐ KIVITEL T35E-D

34

71

HOMLOKZATI KIVITEL T18E-E

134

46

155

Fedőszélesség 1125

HOMLOKZATI KIVITEL T18E

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

1035
~1070
34
0,5–1,0
max 12 000

TETŐFEDŐ KIVITEL T35D

188

Fedőszélesség 1075

t35 eco

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

1125
~1173
17
0,5–1,0
max 12 000

TETŐFEDŐ KIVITEL T18E-D

101

33

t35

121

206

168
Fedőszélesség 1035

270

E

20

32

90

E

180
Fedőszélesség 1080
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trapézlemezek

t50

t55

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

1055
~1100
47
0,5–1,0
max 12 000

TETŐFEDŐ KIVITEL T50D

t62

264

255

34

29

118

255

Fedőszélesség 1020

Fedőszélesség 1055

HOMLOKZATI KIVITEL T50E

DEKORBEVONAT
VÁLTOZAT T62E/T62D

HOMLOKZATI KIVITEL T55E

137

144

118

255

264
Fedőszélesség 1055

34

DEKORBEVONAT
VÁLTOZAT T80E/T80D

56

128

118

E

E

48

1130
~1165
82
0,7–1,5
max 14 000

D

137

144

38

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

984
~1015
61
0,7–1,25
max 12 000

50

D

120

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

1020
~1054
53
0,5–1,0
max 12 000

TETŐFEDŐ KIVITEL T55D

38

120

t80

255

29

Fedőszélesség 1020

50

38

36

246

Fedőszélesség 984

94
E

E

D

D
282

65

Fedőszélesség 1130
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trapézlemezek

t90

t153

t135-930

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

945
~985
87
0,7–1,5
max 12 000

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

930
~974
136
0,7–1,5
max 14 000

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

DEKORBEVONAT
VÁLTOZAT T135-930E/T135-930D

89

t160

840
~880
155
0,7–1,5
max 14 000

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

750
~790
161
0,75–1,5
max 14 000

89

E
D
310

221

Fedőszélesség 930

t135-950
Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Profilmagasság
Lemezvastagság
A lemez hosszúsága

DEKORBEVONAT
VÁLTOZAT T90E/T90D

950
~994
134
0,7–1,5
max 14 000

DEKORBEVONAT
VÁLTOZAT T153E/T153D

DEKORBEVONAT
VÁLTOZAT T160E/T160D

DEKORBEVONAT
VÁLTOZAT T135-950E/T135-950D

110
175

140

40

89

40 60
E

315
Fedőszélesség 945

50

46

170

E

D
275

280

89

D
316
Fedőszélesség 950

228

240

40

Fedőszélesség 840

140

250

110

E

E

D

D
40

210

Fedőszélesség 750
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Falkazetták
és PROSYSTHERm

®

54 Falkazetták
55 Szerelés
56 PROSYSTHERM Tűzfal 90 min.
®

Falkazetták és PROSYSTHERM®

Falkazetta

!
Perforációk
Kínálatunkban
homlokzat perforációk is
megtalálhatók.
A részletek (alak, méret,
a perforáció eloszlása,
egyebek) egyedileg
kerülnek egyeztetésre
a kereskedelmi
részlegünkkel.

A beruházások kivitelezésében a határidők
gyakran igen szorosak. Ráadásul az ipari
létesítményeknek meg kell felelniük a szigorú
biztonsági, szigetelési és más elvárásoknak.
Az ilyen feladatok teljesítésében segítenek
a falkazetták. Belső homlokzati burkolat
elemekként felhasználva elsősorban a
szerelés könnyedsége, gyorsasága jellemzi
őket. Továbbá nagy teherbíró-képesség és
kis tömeg jellemzi. Kívülről bármilyen külső
burkolati anyaggal le lehet fedni (trapézlemez,
homlokzati panel, homlokzati kazetta).

SZERELÉSs
A falkazetták a tartóoszlopokra
kerülnek felszerelésre [1]. Ha az
oszlopok anyaga acél, javasolt a
belőtt dübelek [3] alkalmazása, más
esetben a rögzítőelem egyedileg
megválasztandó az oszlopok
anyagának megfelelően.
A tömítőszalagot az oszlopok
mentén [2], a kazetta homlokán [5],

valamint a kazetták közé [6] kell
felragasztani. A függőlegesen
csatlakozó kazetták egymáshoz
kötésére 4,8x20 mm-es kötőelem
[4] szolgál. A kazetták vízszintes
csatlakoztatásánál [7] kb. 1 cm-es
távolságot kell megtartani, hogy
a szerkezet szabadon dolgozhasson.

[7]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

600
Műszaki jellemzők [mm]
A
100
B
130
C
160
D
200

54

A, B,
C, D
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Falkazetták és PROSYSTHERM®

prosystherm
Tűzfal 90 min. 90 min.
®

!

Oldalnézeti keresztmetszet

Perforációk
Ajánlatunkban szerepel
a falkazetták perforálása is.
A részletek (alak, méret,
a perforáció eloszlása,
egyebek) egyedileg
kerülnek egyeztetésre
a kereskedelmi
részlegünkkel.

A kazetták hosszanti összekapcsolása
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

A BLACHPROFIL 2® kínálatában
található PROSYSTHERM® tűzfal
tökéletes megoldás kereskedelmi,
ipari, raktári és középületek
építésekor.
A kiváló minőségű részelemek
alkalmazása a rendszerben
szinergia hatást eredményez.
Ennek érdekében a piacvezetőkkel
működünk együtt: az ajánlott
szigetelőanyag a ROCKWOOL®
kétsűrűségű kőzetgyapot lemez
– egy innovatív termék, mely
kivételesen kedvező használati
tulajdonságokkal rendelkezik;
a kötőelemek és a szigetelések
rendszere is olyan részelem,
amelynek jelentőségét nem lehet

elhanyagolni; az SFS INTEC
termékeit ajánljuk, melyek ipari
alkalmazásokra szolgáló rögzítési
megoldások.
A fent említett cégek termékeit
a rendszer standard elemeiként
szállítjuk.
Mindezek eredményeként
a PROSYSTHERM®, mint
komplex, könnyen szerelhető
megoldás kiváló hőszigetelési,
hangszigetelési és tűzgátlási
tulajdonságokkal rendelkezik:
a függönyfal ebben a rendszerben
NRO osztályú (tüzet nem terjesztő,
úgy az épület belsejéből, mint
a kívülről ható tűz esetében).
A PROSYSTHERM® néhány

nagyon egyszerűen szerelhető
részelem együttese. A rendszer
részelemeit számos (méret,
anyag, szín) változatban kínáljuk.
A rendszer ilyen felépítése sokkal
nagyobb mozgásteret biztosít
a megjelenés és a burkolati
jellemzők egyéni elvárásokhoz
igazításában, mint a rétegelt
lemezek alkalmazása.

[8]
[9]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Tartóoszlopok
Tömítés
Falkazetta (4 szélességi változatban)
4,8x20 mm-es kötőelem
Kétsűrűségű ásványgyapot

[10]

[6] 5,5 x 63 mm-es távtartó kötőelem
[7] Trapézlemez
[8] Tömítés
[9] Belőtt dübel (legalább 3 minden kazetta oldalra)
[10] A kazetták hosszanti összekapcsolása

A hagyományos rendszer –
standard szigetelés ásványgyapottal

+

Falkazetta

56

+

Ásványgyapot

Az alábbi vázlat bemutatja
a leggyakrabban előforduló
problémákat a hagyományos
ásványgyapotos hőszigetelési
módszereknél. A PROSYSTHERM®
rendszer újdonságnak
számító elemei egyedülálló
tulajdonságaiknak köszönhetően
elkerülhetővé teszik az összes,
fentiekben bemutatott problémát.

=

Trapézlemezek

[1]
[2]
[3]
[4]

[1] A
 hőhidak jelenléte átfagyást
okozhat)
[2] Rezgésátvitel (gyenge
hangszigetelés)
[3] Az ásványgyapot ülepedése
[4] A szigetelésre rendelkezésre álló
tér nem teljes kihasználása

PROSYSTHERM®

www.bp2.eu
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Szendvicspanelek

60 Homlokzati szendvicspanelek
62 Tető szendvicspanelek

Szendvicspanelek

Homlokzati
szendvicspanelek

HPP PSD

HPP PSF

HPP MDD

Látszó rögzítésű szendvics falpanel
PUR/PIR

Rejtett rögzítésű szendvics falpanel 
PUR/PIR

Látszó rögzítésű szendvics falpanel  
ásványgyapot töltettel

Tömítés
Hab PUR/PIR

Önmetsző csavar   

Önmetsző csavar   

Önmetsző csavar   

Tömítés

Fólia
Fólia

Ásványgyapot

PUR/PIR

Lemez vastagsága [mm]
Mag
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Tömeg 1/m2
Lemez min. hossza
Lemez max. hossza
külső/belső lemez vastagsága
Tényező U [W/m2k]

Külső/belső profilozás

Bevonatok

i
Készíthetünk hosszabb
és nem szabványos
profillal rendelkező
szendvicspaneleket.
A részleteket egyeztesse
a kereskedelmi
osztályunkkal.

Tartozékok

60

40
60
80
100 120
PUR/PIR
1000 mm
1018 mm
8,21–12,92 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,5 / 0,4–0,5 mm
0,5 0,34 0,26 0,21 0,17
PSD – Hullám/Barázdált
PDD – Barázdált/Barázdált
PVS – Hullám/Fiberglass
PKS – Hullám/Bitumenized
felt
poliészter fényezés, HC,
HPS200
rögzítő rendszer, tömítések,
kezelés

PROFIL FAJTÁK:

PSD

PDD

PVS

Ásványgyapot

PUR/PIR

PKS

Lemez vastagsága [mm]
Mag
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Tömeg 1/m2
Lemez min. hossza
Lemez max. hossza
külső/belső lemez vastagsága
Tényező U [W/m2k]
Külső/belső profilozás
Bevonatok
Tartozékok

40
60
80
100 120
PUR/PIR
1000 mm
1047 mm
9,33–13,89 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,5 / 0,4–0,5 mm
0,46 0,38 0,27 0,21 0,17
PSF – Hullám/Barázdált
poliészter fényezés, HC,
HPS200
rögzítő rendszer, tömítések,
kezelés

Lemez vastagsága [mm]
Mag
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Tömeg 1/m2
Lemez min. hossza
Lemez max. hossza
külső/belső lemez vastagsága
Tényező U [W/m2k]
Külső/belső profilozás
Bevonatok
Tartozékok

PROFIL FAJTÁK:

PROFIL FAJTÁK:

PSF

MDD

50
80
100 120 150
gyapot vastagsága 100 kg/m3
1000 mm
1018 mm
12,7–25,4 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,5 –0,6 / 0,5–0,6 mm
0,78 0,50 0,41 0,34 0,28
MDD – Hullám/Barázdált
FDD – Hullám/Barázdált
perforált
poliészter fényezés, HC,
HPS200
rögzítő rendszer, tömítések,
kezelés

FDD
www.bp2.eu

Szendvicspanelek

Tető
szendvicspanelek

HPT TD5

HPT MTD

HPT TK5 CB /TK5 VR

Tető szendvicspanel PUR/PIR

Ásványgyapotos tető 
szendvicspanel

Fordított tető szendvicspanel PUR

PUR
Tömítés
Fólia
Hüvely

Ásványgyapot

PUR/PIR

Hab PUR/PIR

Fólia
Ásványgyapot
Csavar

Lemez vastagsága [mm]
Mag
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Tömeg 1/m2
Lemez min. hossza
Lemez max. hossza
külső/belső lemez vastagsága
Tényező U [W/m2k]
Külső/belső profilozás
Bevonatok
Tartozékok

i
Készíthetünk hosszabb
és nem szabványos
profillal rendelkező
szendvicspaneleket.
A részleteket egyeztesse
a kereskedelmi
osztályunkkal.

62

40
60
80
100 120
PUR/PIR
1000 mm
1067 mm
8,80–13,65 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,5 / 0,4–0,6 mm
0,51 0,35 0,26 0,21 0,18
TD5 – Trapézlemezek T-40/
Barázdált
poliészter fényezés, HC,
HPS200
rögzítő rendszer, tömítések,
kezelés

Lemez vastagsága [mm]
Mag
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Tömeg 1/m2
Lemez min. hossza
Lemez max. hossza
külső/belső lemez vastagsága
Tényező U [W/m2k]
Külső/belső profilozás

Bevonatok
Tartozékok

PROFIL FAJTÁK:

PROFIL FAJTÁK:

TD5

MTD

50
80
100 120 150
gyapot vastagsága 100 kg/m3
1000 mm
1067 mm
15,85–25,85 kg
2,50 mb
13,50 mb
0,5–0,6 / 0,5–0,6 mm
0,81 0,52 0,42 0,35 0,29
MTD – Trapézlemezek T-40/
Barázdált
FTD – Trapézlemezek T-40/
Barázdált perforált
poliészter fényezés, HC,
HPS200
rögzítő rendszer, tömítések,
kezelés

Lemez vastagsága [mm]
Mag
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Tömeg 1/m2
Lemez min. hossza
Lemez max. hossza
külső/belső lemez vastagsága
Tényező U [W/m2k]
Külső/belső profilozás

Bevonatok
Tartozékok

40
50
60
80
100
PUR
1000 mm
1060 mm
7,1–9,7kg
2,50 mb
13,50 mb
0,4–0,6 mm
0,43 0,35 0,3 0,23 0,19
TK5 CB – Bitumenized felt/
Trapézlemezek T-40
Trapézlemezek T-40/TK5 VR–
Fiberglass
poliészter fényezés, HC,
HPS200
rögzítő rendszer, tömítések,
kezelés

PROFIL FAJTÁK:

FTD

tk5CB

tk5VR
www.bp2.eu
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Kazetták és
Homlokzati
Panelek
66 Kazettás homlokzatburkolat
69 Homlokzati panelek

Kazetták és Homlokzati Panelek

Kazettás
homlokzatburkolat
A modern forma és a különböző
szerkezetű és színű anyagok
alkalmazásának köszönhetően
olyan tulajdonságokat
is figyelembe lehet venni, mint
a reflexivitás, szimmetrikusság
a kívánt esztétikai hatás eléréséért.
További előnye
a válsztható fedési hosszúság és
szélesség kiválasztása.
A kazettás homlokzatburkolatok
sokoldalúságát tovább fokozza
a burkolatok más burkoló
anyagokkal  való könnyű
csatlakoztatása az épület
homlokzatán. Ez azt eredményezi,
hogy kifinomult és újszerű
építészeti projektekben is
alkalmazhatók.

Homlokzati kazetták mérettartománya [mm]

B méret (fedési szélesség)
– 265 és 800 mm
B méret

A méret (fedési hosszúság)
– 240 és 3000 mm

A méret

A tökéletes műszaki és szilárdsági
paramétereknek köszönhetően
a kazettás homlokzatburkolatok
teljesítik a presztízs építészet
szigorú követelményeit.
B méret

C méret – Hézag 25 mm

t

B méret

Lemezvastagság

1,00–1,50

Fedési hosszúság (A)

240–3000

Fedési szélesség (B)

265–800

Vízszintes kötési szélesség

25–30

Függőleges kötési szélesség (D)

10–30

Kazetta vastagsága (mélysége)

30

A kazettás homlokzatburkolatok
alkalmazása lehetővé teszi
a homlokzatok esztétikus és
tartós kivitelezését. A kazettás
homlokzatburkolat egész
épületen, illetve az épület
kiválasztott, reprezentatív részein
alkalmazhatók, pl. az elülső
homlokzat vagy a létesítmények
irodai része. A létesítmény
homlokzati részeinek kiemelése a
burkolat formájával és a kivitelezési
anyagokkal gyakran használt
megoldás a modern építészetben.
Ezekben a projektekben a kazettás
homlokzatburkolatok a széles
színválasztéknak és a méretek
rugalmasságának köszönhetően
ideális választásnak számít.
A homlokzat magas esztétikájának
és funkcionalitásának a megőrzése
céljából rendszer sarokelemeket
és egyénileg gyártott elemeket is
szállítunk.

A kazettás homlokzatburkolatból
készült homlokzatok előnye
a gyors és kevésbé bonyolult
beszerelés. Szabadon
választott falon, Omega 30/90
acélszelvényekből készült
acélállvány szerkezetre függesztve
alkalmazhatók.
A falkazetták rögzítése babos
nyílásokon keresztül történik,
lehetővé téve a feszültségek
kompenzálását. Mivel az
Omega 30/90 profilok alapot
képeznek a kazetták függőleges
csatlakoztatására, ugyanabból
az anyagból készülnek, mint a
falkazetták, biztosítva az egynemű
felületet. A további merevítés
céljából Omega 30/50 profilok
kerülhetnek alkalmazásra.
A falkazetták vízszintes
csatlakoztatása zár megoldáson
alapul, a falkazetták megfelelően
profilozott felső és alsó éleinek
köszönhetően.

[1]
[2]
[3]
[4]
[1] acél falkazetta
[2] ásványgyapot – hőszigetelés
[3] Omega 30/50 középső
szilárdító profil
[4] szélvédő fólia
[5] támasztó oszlop
[6] tömítés
[7] kötőelem (belőtt dübel
vagy kötőcsavar)
[8] Omega 30/90 ferde profil
[9] önfúró kötőelem
[10] önfúró kötőelem
[11] kazettás homlokzatburkolat

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

G méret – 30 mm

66
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Kazetták és Homlokzati Panelek

A falkazetták beszerelése Omega
típusú szelvényekre történik. A
falkazetták csatlakozási helyein
ugyanabból az anyagból készült
Omega 30/90
profilok kerülnek alkalmazásra,
mint amiből a fedés készült.
Továbbá horganyzott lemezből
készült Omega 30/50 merevítő
profilok is alkalmazhatók
(a beszerelés végeztével
láthatatlanok maradnak).

Profil Omega 30/90

Profil Omega 30/50
50

90

32

32
10

20

100

10

20

60

Homlokzati
panelek

!
Perforációk
Készíthetünk perforált
homlokzati paneleket.
A részleteket (forma,
méret, nyílások
elhelyezése, stb.)
egyeztesse a kereskedelmi
osztályunkkal.

A homlokzati panelek fő előnyei a
könnyű és gyors szerelés és
a fedőanyag variálható homlokzat
formára igazítása. Ez a termék
kiválóan alkalmas továbbá
a homlokzaton más típusú
burkolatokkal való csatlakozásra,
pl. a kazettás homlokzatburkolatra
vagy a LAMBDA® tetőpanelekre,
ami vonzó vizuális hatást garantál.
A széles szín- és felületszerkezet
választékkal kiegészítve
egyedi homlokzati projektek
megvalósítását teszi lehetővé.

A méret
800–6000 mm

Az anyag hőtágulása során
keletkező feszültségek
kompenzációja céljából a panel
beszerelése során figyelembe
kell venni az anyagok mozgását.
(domborulat).

A méret

Hézag = 15mm

!
Perforációk
Kazetta perforálást
ajánlunk széles méret és
formaválasztékban.
A részleteket egyénileg
kell megbeszélni
a kereskedelmi osztállyal.

B méret
90–300 mm

20 mm
B méret
(hasznos fedőszélesség)
90–300 mm

Szabvány méretű homlokzati panelek mérettartományai [mm]

68

B méret
90–300 mm

Fedőszélesség

Szélesség
fugával 15 mm

282

270

177

165

115

103

Lemezvastagság

Fedési hossz

0,7–1,0

800–6000

i
Készíthetünk nem
szabványos paneleket is.
A részleteket egyeztesse
a kereskedelmi
osztályunkkal.

www.bp2.eu
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Acél
Szolgáltatási
Központ
72
73
74
75

Acél Szolgáltatási Központ
Síklemezek
vágás és áttekerés
Rögzítés és csomagolás

Acél Szolgáltatási Központ

Acél
Szolgáltatási
Központ
Az Acél Szolgáltató Központ célja,
hogy azoknak az ügyfeleinknek
nyújtson megoldást, akik egy adott
tulajdonsággal és megmunkálási
szinttel rendelkező anyagokat keresnek.
Kínálatunkban folyamatosan széles
acél- és bevonatválaszték található,
valamint lehetőség van a különböző
paraméterű lemezek megtekintésére.
A megmunkálás tartalmazza az
áttekercselést, hosszanti és kereszt
oldali vágást, az ívek biztosítását és
nemesítését az ügyfél igényeinek
megfelelően.

Síklemezek

!
Perforációk
Síklemez perforálást is
vállalunk. A részletek
(alak, méret,a perforáció
eloszlása, egyebek)
egyedileg kerülnek
egyeztetésre a kereskedelmi
részlegünkkel.

A széles termékskála gyártásához
szállítunk alacsony és magas
feldolgozottsági fokú acél
anyagokat. Síklemez vágásához és
táblásításához, valamint
a lemeztekercsek áttekercseléséhez
rendelkezünk gépekkel.

Biztosítjuk lemezeink folyamatos
hozzáférhetőségét:
Horganyzott lemezeket [mm]
Lemezvastagság Szalagszélesség
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,25
1,50
2,00

1000
1250
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1250, 1500
1000, 1250, 1500
1250
1250
1250

Aluzinc lemezeket [mm]

Bevonatos lemezeket [mm]

Lemezvastagság
0,50
0,60
0,70

Szalagszélesség
1250
1250
1250

Lemezvastagság
0,50
0,70
1,00

1,00

1250

Szalagszélesség
1250
1250
1250

i
Más lemez és táblaméretek,
vastagságok egyedi
megrendelésre kaphatók.

72
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Acél Szolgáltatási Központ

vágás és
áttekerés
Vágás előtt a lemezeket elláthatjuk védőfóliával vagy
páramentesítő réteggel.
Bemeneti paraméterek
Max. lemeztekercs-tömeg
Max. szalagszélesség
Lemezvastagság

10 T
1500 mm
0,4–3,0 mm

Rögzítés
és csomagolás
Áttekercselés vágás nélkül.
Műszaki jellemzők*
Max. lemeztekercs-tömeg
Max. szalagszélesség
Lemezvastagság

10 T
1500 mm
0,4–2,0 mm

A feldolgozott anyag szakszerű védelmet kap
és tárolásra kerül.
A hosszában vágott lemeztekercsek
acélszalaggal vagy zsugorfóliával rögzítve,
függőleges helyzetben, kereten kerülnek
tárolásra. A méretre vágott lemezeknél a
válogatás és a csomagolás a megbízás
szerinti egyedi kívánalmaknak megfelelően
történik.

Védelem – fóliatípusok

Keresztirányú vágás lemezekre, táblákra egyedi
megrendelés szerint.
Műszaki jellemzők*
Lemezvastagság
Min. lemezméret
Max. lemezhossz

* A közölt adatok a BLACHPROFIL 2®
kínálatában megtalálható
alapanyagokra vonatkoznak.
A hozott anyagra vonatkozó
paraméterek megállapításához
konzultáció szükséges

74

0,4–3,0 mm
70×100 mm
6000 mm

a kereskedelmi részlegünkkel.
Áttekercselésnél és hosszanti
vágásnál az alapanyag
szélességébe való beavatkozás
nélkül a szabványok szerinti
tűréshatárok érvényesek:

A lemezek védelmére Vevő kérésére
a lemezek védőfólia borítást kapnak.
Adott lemezbevonat szerint egyedileg
megválasztott összetételű fóliát
alkalmazunk: a fólia és a ragasztóréteg
fajtája és vastagsága a vizsgálatok alapján

úgy került megválasztásra, hogy megfelelő
tapadást biztosítson, de lehúzáskor ne
sértse meg a bevonatot. Kínálatunkban
többféle paraméterű fóliát ajánlunk,
alkalmazásuk egyedileg megválasztható az
alábbiak figyelembevételével:

Ragasztó
 Vizes bázisú – figyelem! a nedvességgel
reagál, a felületen nyomokat hagyhat.
 Oldószer bázisú – a fenti problémák nem
lépnek fel.

Fényáteresztő képesség
 Takaró és transzparens fóliák

UV ellenállóképesség
 1-től 12 hónapig.

Fóliavastagság
 35–100 µm

Vízpára lecsapódás
 Páramentesítő réteg

Alkalmazás
 Univerzális fóliák, adott
bevonatfajtához való fóliák és
különleges felhasználási célú
fóliák (pl. lézeres vágáshoz).

Hosszanti vágás egyedi megrendelés szerinti
szalagszélességben.
Műszaki jellemzők*
Lemezvastagság
Min. szalagszélesség

0,4–3,0 mm
70 mm

 alak és méret tűrés: EN 10143;
 fémes bevonatok és
felületminőség: EN 10326,
EN 10327;
 szerves bevonatok és
felületminőség: EN 10169.

www.bp2.eu
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ALUCINK és Horgany bevonatok
Bevonatos lemezek
Bevonatok Leírása
BEVONATOK JELLEMZŐI
választható bevonatok
páramentesítő bevonat
Színválaszték
Elérhetőségeink

Műszaki Információk

ALUCINK és
Horgany bevonatok
HORGANYZOTT
LEMEZEK [ZN]
A lemezek folytatólagos
eljárásban mindkét oldalukon
tűzihorganyzottak, ez biztosítja az
acélmag korróziómentességét.
Felületük lehet jellemzően
„pikkelyes” vagy „nem pikkelyes”.
A „nem pikkelyes” kivitelt sima,
egyöntetű, a legmagasabb
esztétikai igényeket is kielégítő
felület jellemzi.

!
A részletes jótállási
feltételeket a  
garancialevél tartalmazza.

A részletes jótállási feltételeket a garancialevél
tartalmazza.
A ZET®Roof és a ZET®Look moduláris
cserepeslemezek esetében a garancia
a www.zet-roof.eu honlapon történő regisztráció
után lép érvénybe.

BEVONATOS
LEMEZEK
[INT, RAL, TK,
TKep, HC, AL,
ICep, HPS, PUR]

ALUCINK [AZ]
Alumínium-cink ötvözettel
a tűzihorganyzáshoz hasonló
eljárásban mindkét oldalán bevont
acéllemez.
E bevonatnak köszönhetően
a lemezek megfelelnek a
levegőn, ill. nedves környezetben
fellépő korrózióval szembeni
ellenállóképességre vonatkozó
legszigorúbb követelményeknek
is. Ezen túlmenően SPT polimer
(ún. Easyfilm®) védőréteggel is
el van látva, ami védi az éleket a
lemeztekercsekben és javítja
a felületek megjelenését.
Az ilyen lemezekre 25 év garanciát
vállalunk.

Bevonatos
lemezek

!

Legenda
Easyfilm®*
Fémes bevonat
Acélmag

A bevonatos lemezek előállítása
tűzihorganyzott vagy célnak
megfelelő ötvözettel (ún.
PRÉMIUM bevonatokkal) bevont
anyagból indul ki. Az előzetes
vegyi kezelésen áteső anyag
passziválásra kerül, majd a széles
választékú bevonóanyagok
egyikéből kap több rétegben
bevonatot. Ez kiváló védelmet
nyújt a fémes rétegeknek és
az acélmagnak az időjárás
viszontagságai ellen. A bevonatok
különböző vastagságúak, színűek
és felületűek lehetnek, a rájuk
nyújtott jótállás időtartama
elérheti a 40 évet is.

Legenda
Szerves bevonat
Alapozó bevonat
Antikorróziós bevonat
Fémes bevonat
Acélmag

lemez keresztmetszete

Bevonattal rendelkező lemez keresztmetszete

* csak Alucink esetén.
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Bevonatok
leírása

!
A részletes jótállási feltételeket a garancialevél tartalmazza.
A ZET®Roof és a ZET®Look moduláris cserepeslemezek
esetében a garancia a www.zet-roof.eu honlapon történő
regisztráció után lép érvénybe.
[>46] 
Az Észak-Európa területén az északi szélesség 46° 00’-ig
érvényes a jótállási időszak.
[<46] 
A Dél-Európa területén az északi szélesség 46° 00’ alatt
érvényes a jótállási időszak.

POLIESTER
Interior [INT]

POLIESTER
Standard [RAL]

MAT 35
Standard [TK]

GRANITE®
Storm [PUR]

HPS200 Ultra®
[HPS]

Alumínium
[AL]

Sima, fényes felületű, 15 µm
vastag poliészter-réteggel
bevont lemez. A szerves
bevonat vékonyságára
tekintettel elsősorban beltéri
felhasználásra szánt, illetve
olyan épületelemekhez, amelyek
nincsenek kitéve az időjárás
közvetlen hatásainak.

Az alap szerves bevonat 25 µm
vastag. A felület egyöntetű,
sima: fényes vagy metál. Széles
körben felhasználható anyag.
Igen gazdag, az univerzális RAL
színskála szerinti színválasztékban
kapható.
Garanciális időszak: 10 év.

Kétoldalt horgonyzott fémréteggel,
korrózióvédő réteggel, és egy
oldalon dekoratív szerves réteggel
bevont acéllemezek. Előnyük a
mechanikai sérülésekkel és a
korrózióval szembeni rendkívül
magas ellenállás, a könnyű
formázhatóság és a jó esztétikai
értékük.
A lemezt 35 μm vastag szemcsés
textúrájú matt szerves bevonat
borítja. Az alapmodell 9 színt
tartalmaz, de lehetőség van a
színmintán kívüli színben történő
leszállításra is.
Garanciális időszak: 15 év.

50 μm vastagságú matt
poliuretán bevonat. A szemcsés
struktúrájú bevonat remekül
ellenáll az elszíneződéseknek.
A tető szerkezetétől és az
UV sugárzásnak, valamint
más környezeti tényezőknek
való kitettségben fennálló
különbségektől függetlenül
a tetőbevonat teljes felületén
megőrzi eredeti színét. A
nagy ellenállás a mechanikai
sérülésekkel szemben (ütések és
karcolások) csökkentik a szállítás
és szerelés során fellépő sérülések
kockázatát. Garancia: 40 év.

A szerkezeti acélból készült
magot dedikált cink és alumínium
ötvözet borítja, mely hatékony
antikorróziós védelmet nyújt, akár
a vágott éleken is. Mechanikai
sérüléseknek (ütések és
karcolások) és UV sugárzásnak
rendkívül ellenálló vastag szerves
bevonattal (200 μm) rendelkezik.
A lemezek a legmagasabb
használati paraméterekkel és
hosszú garanciális időszakkal
rendelkeznek. Az esztétikai értékét
a dekorációs bevonat egyedi
stancolásai biztosítják. Garanciális
időszak: 40 év.

25 mikron vastagságú poliészter
lakkal bevont alumíniumlemez.
Az ebből az anyagból készült
termékek használata akár 2,5-szer
csökkentheti a burkolóanyag
súlyát. Az alapmodell 3 színt
tartalmaz, de lehetőség van
a színmintán kívüli színben történő
leszállításra is.  
Garanciális időszak: 30 év.

HERCULIT®
[HC]

MAT 35 ZM
[TKep]

ICE COVER®
ZM [ICep]

SP35 Multilayer
[SP35/MULTI]

DECOR Coat
[PVCF-DC]

CHALKBOARD
[C]

Markerboard
[M]

Európa legjobb kohói számára
piacvezető lakkokat gyártó
üzemmel együtt kidolgozott
bevonat. A korábbi bevonatok
hosszan tartó megfigyelése és
ügyfeleink, főként a tetőfedők,
igényeinek felismerése
eredményeképpen egy olyan
terméket hoztunk éltre, mely
számos tulajdonságot ötvöz
magában. A HERCULIT® egy 35
μm vastagságú poliuretánokkal
keményített poliészter, mely
rendkívül ellenálló a különféle
mechanikai sérülésekkel szemben.
A HERCULIT® bevonatokra 30 éves
garanciát vállalunk, használata
pedig biztosítja a színek és a
szerkezet megismételhetőségét.

A MAT35 Standarddal vizuálisan
megegyező termék, azonban
megkülönbözteti a védőrétege,
melyhez egy innovatív cink
és magnézium ötvözetet
(ZM) használunk. Ennek
eredményeképpen a lemezek
ellenálló képessége a fehér és
piros korrózióval szemben C3-as
környezetben igen magas.
Garanciális időszak:
25  év [>46] / 20  év [<46]

Vastag (35 μm) szerves réteg
bevonat érdekes kristályos
struktúrával, mely vastag
festékrétegre emlékeztet. Acél
magját cink és magnézium ötvözet
borítja, ez a megoldás nagyobb
védelmet és korrózió-állást
biztosít. Ennek eredményeképpen
fokozottan ellenáll a fehér és vörös
korróziónak C3 környezetben.
Garanciális időszak:
35 év [>46] / 30 év [<46]

40 mikron vastagságú poliészter
lakk Z275 cink vagy ZM120
cink-magnézium réteggel,
jellegzetes fát imitáló kinézettel
és megfelelő korrózió és UV
sugárzás  elleni védelemmel.
Ezek a tulajdonságok különösen
alkalmassá teszik arra, hogy külső
burkolatként alkalmazzák,, főleg
olyan helyeken, ahol a környezeti
hatásoknak való fokozott kitettség
ellenére is fontos az esztétika.  

Acél és 200 mikronos laminátot
ötvöző lemezek, melyek
természetes fa hatást keltenek. A
további UV szűrő biztosítja, hogy a
burkolat hosszan megtartja eredeti
kinézetét. A nálunk kapható
minták meggyeznek a nyílászáró
gyártók által használt laminált
faanyagok rajzolataival.

A speciális, krétával írható
CHALKBOARD 0,50 × 1000mm
lemezfelületet fóliaréteg biztosítja.
A horganyzott betétet Chalkboard
típusú lakkbevonat fedi.

Mindenféle szárazon törölhető,
fehértábla gyártására szolgál.
Vastagságuk 0,40 mm és kétféle
szélességben készülnek: 1000
és 1200 mm. A táblák magját
horganyzott betét adja, melyre
Markerboard típusú lakkréteg
kerül. A 80-90 GU felületi
fényességű és 2H keménységű
lemezt védőfólia biztosítja.
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választható
bevonatok

BEVONATOK
JELLEMZŐI
A lenti összeállítás kizárólag tájékoztató jelleggel bír.
Bevonatvastagság

Korrózió
(ellenállóképesség)

UV sugárzás
(ellenállóképesség)

Jótállási időszak (év)

Horgany [ZN]

200 g/m2
275 g/m2

C2

nem érinti

nem érinti

Bevonatvastagság

Alucink [AZ 150]

150 g/m2

C2

nem érinti

nem érinti

ZET®Roof, ZET®Look

POLIESTER Interior [INT]

15 µm

A2

nem érinti

nem érinti

BETA®, ALFA®,
OMEGA®











POLIESTER Standard [RAL]

25 µm

C3

RUV2

10

GAMMA®











MAT 35 Standard [TK]

35 µm

C3

RUV3

15

LAMBDA®











185 g/m2

C3

nem érinti

25

Trapézlemezek
T-7-tól T-18 / T-18 ECO

















MAT 35 ZM [TKep]

35 µm

C3

RUV4

25[>46] / 20[<46]

Trapézlemezek
T-35-tól T-55-ig

















HERCULIT® [HC]

35 µm

C4

RUV4

30

Trapézlemezek
T62, T90









Alumínium [AL]

25 µm

C3

RUV4

30

ICE COVER® ZM [ICep]

35 µm

C3

RUV4

Trapézlemezek
T80, T135, T153,
T160

HPS200 Ultra® [HPS]

200 µm

C5

RUV4

40

GRANITE® Storm [PUR]

50 µm

C5

RUV4

40

Cikkszám

Alucink [AZ 185]

35

[>46]

/ 30

[<46]

Cikkszám

ZN

AZ 150

INT

RAL

TK

AZ 185

TKep

HC

AL

ICep

HPS

PUR

200/275
g/m2

150
g/m2

15 µm

25 µm

35 µm

185g/m2

35 µm

35 µm

25 µm

35 µm

200 µm

50 µm















































A MAT 35 ZM, AL, ICE COVER® ZM bevonatokkal ellátott lemezek valamint a HPS200 Ultra® lemezek vágott szegélyei nem igényelnek külön
lakk-kezelést.

!
A részletes jótállási feltételeket a garancialevél tartalmazza.
A ZET®Roof és a ZET®Look moduláris cserepeslemezek
esetében a garancia a www.zet-roof.eu honlapon történő
regisztráció után lép érvénybe.
[>46] 
Az Észak-Európa területén az északi szélesség 46° 00’-ig
érvényes a jótállási időszak.
[<46] 
A Dél-Európa területén az északi szélesség 46° 00’ alatt
érvényes a jótállási időszak.
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Egyéb bevonattal készült profilok
gyártása a kereskedelmi osztállyal
történő egyéni megállapodás
esetén.
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páramentesítő
bevonat
DR!PSTOP®
páramentesítő bevonat
A vízpára lecsapódás jelensége
a szigeteletlen acél tetőhéjazatok
esetében fellépő jelenség.
Többféle probléma megjelenését
okozhatja, így pl. korrózió
felléptét, a tetőtér elnedvesedését
és a lejjebb található anyagok
károsodását.
A BLACHPROFIL 2® egyszerű
és gazdaságos, de hatékony
megoldást kínál a vízpára
lecsapódás problémájának
megoldására: a DR!PSTOP®
páramentesítői bevonat
alkalmazását. Ez a lemez alsó
oldalára ragasztott öntapadó
membrán. A technológia alapvető
előnyei:

++ a tető belső oldalán a vízpára
lecsapódásával keletkező
nedvesség elnyelése,
++ többlet védelem a korrózió
ellen (különösen az aktív kémiai
környezetű épületekben, pl.
istállókban),
++ a standard szigeteléseknél
és párazáróknál nagyobb
teherbíróképesség, nem bomlik
le, tépésálló,
++ egyszerű eszközökkel könnyen
tisztítható (locsolótömlő vagy
magasnyomású mosó),
++ wa héjazat hangszigetelési
tulajdonságait javítja,
++ éghetetlenség, baktérium
ellenállóság.

Tulajdonságok
A páralecsapódás akkor kezdődik
meg, amikor a légtér állapota eléri
a harmatpontot – azt
a hőmérsékletet és
páratartalmat, amikor a levegő
nedvességtartalma elkezd
lecsapódni. Erre általában
napnyugta idején kerül sor. Éjjel
a lecsapódott vízpára lecsöpög
a szigeteletlen héjazatról. A
páramentesítő réteg egy olyan

SOUNDCONTROL®
hangelnyelő bevonat
A SOUNDCONTROL® hangelnyelő
bevonat acélból készült tető
és homlokzati lemezeken való
alkalmazása egyértelműen
növeli a lemez hangszigetelő
képességét. A hangszigetelés
az időjárási jelenségek okozta
belső térben szétterjedő
hanghatások elnyelésére is
kiterjed. A SOUNDCONTROL®
bevonattal ellátott tetőhéjazatokat
különféle típusú épületek, például
üzemcsarnokok, sportcsarnokok,
mezőgazdasági létesítmények
és lakóépületek esetében
alkalmazzák, amelyek külső
méretüknél vagy rendeltetésüknél
fogva kiemelkedő akusztikai
tulajdonságokat igényelnek.

A SOUNDCONTROL® burkolat
rendkívül magas nedvszívóképességének köszönhetően
vízzáró réteget képez a burkolaton.

Épületek esetében a
páralecsapódást tovább erősítheti
a kialakuló hőmérsékletkülönbség
– az épület belseje meleg
marad, miközben a külső
hőmérséklet gyorsan csökken.
Az acél tetőhéjazatok jó
hővezető tulajdonságai erős
páralecsapódáshoz vezetnek a
meleg helységben a tető belső
oldalán.
A DR!PSTOP hatékony védelmet
nyújt a tetőhéjazatnak és az
alatta található anyagoknak a
lecsepegés megakadályozásával.
A DR!PSTOP membrán megfelelő

membrán, amelyre a nedvességet
visszatartó különleges zsebeket
terveztek, ami egyrészt
megakadályozza a lecseppenést,
másrészt szigeteli a tető
héjazatát a vízzel való közvetlen
érintkezéstől. Napközben ez a
nedvesség elpárolog a rétegből.

működésének feltétele az épület
megfelelő szellőztetésének
biztosítása. Mivel a nedves
levegő könnyebb a száraznál,
a tető alatti térben gyűlik fel.
Ahhoz, hogy a páramentesítő
réteg napközben leadhassa a
nedvességet, szükséges a nedves
levegő eltávozásának biztosítása.
Ezt figyelembe kell venni a tető
megtervezésekor. Az épület
tetőszellőzésére vonatkozó egyik
megoldás a DIN 4108-3 szabvány
előírásai.

Este
A harmatponton való átfordulás
miatt a vízpára a tető belső részén
csapódik ki.

Éjszaka
A DR!PSTOP® bevonat magába
szívja és megállítja a kicsapódott
nedvességet. Így a bevonattal nem
rendelkező tetőkkel ellentétben
meggátolja a víz csepegését.
Nap közben
Az antikondenzáció bevonat
elpárologtatja a nedvességet.

A páramentesítő réteg a síklemez-szalagra a görgőzéssel történő
profilkialakítás előtt kerül fel. Ez ideális felfekvést biztosít a tetőhéjazat
teljes felületén.

Alkalmazás
A DR!PSTOP® páramentesítő réteg
alkalmazásra találhat mindenfajta
fém tetőhéjazatú épület esetében.
Ilyenek lehetnek többek között
a lakó és az ipari épületek,
a sportlétesítmények,
a gazdasági épületek
és mindenféle nyitott tárolók
és védőtetők (pl. benzinkutaknál).
A DR!PSTOP® bevonatú
lemezekből igény szerint
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Szerelési
útmutatók
kialakíthatunk a kínálatunkban
szereplő bármilyen cserepes
lemez vagy trapézlemez profilt.
Foltozott tetőpanelek esetén
SOUNDCONTROL® bevonat
alkalmazását ajánljuk.

A beszerelés során a DR!PSTOP®
antikondenzációs bevonatot feltétlenül
el kell távolítani azon helyekről,
melyek nem biztosítják a párás levegő
elvezetését. Ez elsősorban
a következőkre vonatkozik:
1. Közvetlenül a fal feletti fedések és az
épületen kívül;
2. Az ívek felhelyezési helyei – abban
az esetben, ha a tetőfedés több,
hosszában kapcsolt ívből áll.

Helyes szellőztetés
A szellőzőcső biztosítja a nedves levegő eltávozását.

1

Helytelen szellőztetés
A nedves levegő nem tud eltávozni.

2
!
FIGYELEM! A felragasztás fix
jellegű. A DR!PSTOP® anyagot
nem lehet eltávolítani és újra

felragasztani. A DR!PSTOP®
anyagot gazdasági épületek
tetőfedésein alkalmazva ajánlatos
legalább évente egyszer átmosni
baktériumölő szerrel. A fedés
beszerelésekor kiiktatni a kapilláris

emelkedés jelenségét. Ezért is kell
kézzel eltávolítani a DR!PSTOP®
bevonatot a tetőeresz és a
tetőgerinc övezetében (min 10 cm
távolság). Az antikondenzációs
bevonattal rendelkező

tetőlemezeknek szorosan
tapadniuk kell a szerkezet
támasztékaira és keretére. Ezért
a profiltól függetlenül minden
alsó hullámban rögzíteni kell a
támasztékra.
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Színválaszték
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!

POLIESTER Standard [RAL]

MAT 35 ZM [TKep]

[0.7]

RAL
1002

[0.7]

RAL
1021

RAL
3000

RAL
3005

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
6029

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

RAL
6020

RAL
1015

A nyomtatási technológia
nem teszi lehetővé a
bevonatok színeinek
pontos visszaadását,
ezért a bemutatott színek
csak tájékoztató jelleggel
bírnak.

Ezen túlmenően egyedi
megrendelésre kaphatók
nem standard, a bemutatott
palettán kívüli színek és
bevonatok is.

RAL
3009

RAL
3011

[0.7]

RAL
5008

RAL
5010

RAL
8017

RAL
6005

RAL
6011

RAL
8019

RAL
8023

RAL
9002

TKep 11

TKep 24

TKep 28

TKep 31

TKep 32

TKep 33

TKep 750

AL 24

AL 31

AL 33

GRANITE® Storm [PUR]

RAL
9005
HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

PUR 23

HC 9005

Graphite
[HPS 23]

Burano
[HPS 28]

[0.7]
[1.0]

Vandyke
brown
[HPS32]

Black
[HPS 33]

Terracotta
[HPS 750]

PUR 31

PUR 33

ICE COVER® ZM [ICep]

COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS]

Fémes bevonat
[0.6-1.0]

TKep 23

HERCULIT® [HC]

[0.6]
[0.7]

[0.7]

RAL
8004

ALUMÍNIUM [AL]

ICep 23

ICep 28

ICep 32

ICep 33

ICep 750

Táblalemezek

Horgany ALUCINK
[ZN]
[AZ]

MAT 35 Standard [TK]
Marker Chalkboard
Board
[C]
[M]
TK 11

TK 23

TK 24

TK 27

TK 28

TK 31

TK 32

TK 33

TK 750

Fa hatású furnér lemez DECOR Coat [PVCF-DC]

E-502
Mahogany

E-521
Vegne

E-722
Golden
Oak

E-726
Marschy
Oak

E-730
Winchester

Bevonatos furnér lemez MULTILAYER [SP35/MULTI]
Standard lemezvastagság 0.5 mm
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[0.6]

az alapanyag 0,6 mm-es vastagságban is kapható

[0.7]

az alapanyag 0,7 mm-es vastagságban is kapható

[0.8]

az alapanyag 0,8 mm-es vastagságban is kapható

[1.0]

az alapanyag 1,0 mm-es vastagságban is kapható

GO-4
Golden
Oak 3D

SL252
Winchester

SL55
Wenge

SL59
Dark Oak

SL65
Golden
Oak

www.bp2.eu

Kapcsolat
BLACHPROFIL 2® Sp. z o.o.

FORGALMAZÓ

Gyártó és logisztikai központja
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39

Értékesítési Vezető Magyarország
Kelet-Magyarország

+36 30 915 30 25

Értékesítési Vezető Magyarország
Nyugat-Magyarország

+36 30 587 81 84

Regionális értékesítési vezető:

+48 32 213 33 11

fax

+48 12 628 03 04

tel.
fax
e-mail:

+48 12 628 00 03
+48 12 628 03 04
grojec@bp2.pl

Gyártóüzem
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
tel.
fax
e-mail:

+48 32 213 33 10
+48 32 213 33 66
dabrowa@bp2.pl

www.bp2.eu
S.C. IMPRO S.R.L.
Gyártó és logisztikai központja
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
Gyártás (Réteglemezek)
DDN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial Incontro
307221 Chișoda, Jud. Timiș
www.impro.ro
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4
3
A katalógusban szereplő minden számérték és fizikai-kémiai
jellemző kizárólag tájékoztató jellegű adat. Fenntartjuk a jogot
arra, hogy előfordulhatnak tévedések, hibák a szerkesztés,
a nyomtatás folyamán, valamint a termékek műszaki
paraméterei megváltoztatásának jogát.

1. Alwernia k/Krakkó, Lengyelország
2. Dąbrowa Górnicza, Lengyelország
3. Temesvár, Románia
4. Kolozsvár, Románia
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A jelen katalógus az Egyesült Nemzetek Szervezetének
a nemzetközi áruértékesítési szerződésekkel kapcsolatos
konvenciója 14. cikkének 2. bekezdése értelmében ajánlattételi
felhívásnak minősül.  Copyright © 2018 BLACHPROFIL 2®.
Minden jog fenntartva!

