


ZALETY 

SYSTEM IZO – jedyny taki dostępny na
rynku polskim, niepowtarzalny system 
minimalizujący hałas, usztywniający
panel, wyrównujący niewielkie
nierówności na dachu, wprowadzający
bezwładność cieplną oraz stanowiący
izolację termiczną dla konstrukcji
dachowej.

TECHNOLOGIA MIKROFALI I NANOFALI 
zwiększa sztywność panelu oraz odbija
refleksy świetlne sprawiając, że efekt
„falowania” wywołany naprężeniem
oraz niewielkimi nierównościami
podłoża jest niewidoczny.



ZALETY 

ZAMEK ZATRZASKOWY – technologia
zatrzaskowa zapewnia połączenie dwóch paneli
minimalizując naprężenia powstające w wyniku
łączenia oraz ułatwia równomierne przyleganie
płaskiej powierzchni panelu do podłoża. 
Prostokątny Click nakrywkowy umożliwia prace
panelu na dwie strony , specjalny profil i
zoptymalizowana wysokość minimalizuje
naprężenia blachy.

MONTAŻ – Powiększone otwory haftry, 
kompresują naprężenia powierzchni połaci, 
ułatwiają prace materiału. Poprawia efekt
wizualny dachu.



ZALETY 

DOSKONAŁOŚĆ W DETALACH – zaginana
zaślepka z logo BLACHOTRAPEZ, 
maskująca miejsca łączenia dwóch
paneli. 

WYGODNY TRANSPORT – pionowe
pakowanie paneli na specjalnych
drewnianych stelażach zapewnia
odpowiednie zabezpieczenie przed
uszkodzeniami podczas transportu i
składowania oraz ułatwia dekarzowi
wybór odpowiedniego panela bez 
przekładania i sortowania arkuszy na
placu budowy.



ZALETY 

SZYBKA OBSŁUGA – 10 dni na realizację
zamówienia w standardzie (długość arkusza – 8m). 

DŁUGOŚĆ NA KAŻDY DACH (SKROJONA NA MIARĘ) 
- możliwość realizacji zamówień inwestycyjnych o 
długości arkuszy do 12 m.



TERRANO ~280

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne – Panel TERRANO ~280 

Pochylenie połaci dachu 
Minimalne  9o * 

* W przypadku materiału Colorcoat HPS 200 Ultra® minimalne nachylenie dachu wynosi 6° 
Wymiary 
szerokość całkowita ~ 316 mm 
szerokość krycia ~283 mm 
Grubość wyrobu gotowego (stal): 0,5 mm 
Wysokość „clik” ~27 mm 
Zalecana długość 8000 mm 
Rodzaje wykończenia powierzchni   

 Nano fala 
 Płaski 
 Z przetłoczeniem   

Możliwość wycięcia wraz z zaginaniem od strony okapu 
 przód i tył: zakończenie proste (standard) 
 przód i tył: wycięcia dwustronne o długości po 25 mm 
 przód: wycięcie i zagięcie pod zakończenie okapu o długości 25 mm; wycięcie 25 mm 

    Możliwość podklejania od spodu paneli 
 System IZO 
 flizelina na całej spodniej szerokości 
 taśma wygłuszająca o szer. 10-15 cm przyklejana po środku 
 Możliwość zabezpieczenia krawędzi rąbka: samoprzylepna folia ochronna 562-055/M ( czarno- biała) 

o grubości 0,055 mmi szerokości 78 mm 
Zaślepka na zamku wraz z logiem BLACHOTRAPEZ 

 



TERRANO ~490

Dane techniczne – Panel TERRANO ~490 

Pochylenie połaci dachu 
Minimalne  9o * 

* W przypadku materiału Colorcoat HPS 200 Ultra® minimalne nachylenie dachu wynosi 6° 
Wymiary 
szerokość całkowita ~ 525 mm 
szerokość krycia ~ 492 mm 
Grubość wyrobu gotowego (stal): 0,5 mm 
Wysokość „clik” ~ 27 mm 
Zalecana długość 8000 mm 
Rodzaje wykończenia powierzchni   
 Nano fala 
 Mini fala 
 Z przetłoczeniem 
 Płaski   

Możliwość wycięcia wraz z zaginaniem od strony okapu 
 przód i tył: zakończenie proste (standard) 
 przód i tył: wycięcia dwustronne o długości po 25 mm 
 przód: wycięcie i zagięcie pod zakończenie okapu o długości 25 mm; wycięcie 25 mm 

    Możliwość podklejania od spodu paneli 
 System IZO 
 flizelina na całej spodniej szerokości 
 taśma wygłuszająca o szer. 10-15 cm przyklejana po środku 
 Możliwość zabezpieczenia krawędzi rąbka: samoprzylepna folia ochronna 562-055/M ( czarno- biała) 

o grubości 0,055 mmi szerokości 78 mm 
Zaślepka na zamku wraz z logiem BLACHOTRAPEZ 

 

PARAMETRY TECHNICZNE



TERRANO IZO

• Niska wchłanialność wody

• Absorbcja hałasu i drgań

• Trudnopalność wg. DIN EN13501-1 (norma budowlana)

• Odporność na różne chemikalia

• Izolacja termiczna

• Jednostajne przyjmowanie i oddawanie temp. ( ciepła )

• Zwiększa sztywność paneli

• Oryginalny produkt – dostępny tylko w BLACHOTRAPEZ

• Innowacyjny produkt – jedyny na rynku



Oryginalny Polski Produkt – Polski producent 

Posypka z kruszywa skalnego 

Produkt przyjazny dla środowiska 

Wysoka odporność na hałas

Najwyższa 60 letnia gwarancja na rynku 



2nd PART OF THE CONFERENCE




