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D istribúcia: Výrobky BLACHPROFIL 2® je možné zakúpiť vo viac ako 600 
profesionálnych predajných strediskách na území Európy. Jednotlivých 
distribútorov má trvalo na starosti oblastný obchodný zástupca a regionálny 

vedúci predaja sídliaci v ústredí. Proces realizácie zákaziek sa vyznačuje 
systematickosťou a vysokým stupňom kontroly v každej etape realizácie. Hotové 
výrobky sa špeciálne označujú a profesionálne balia, skladujú a pripravujú na prepravu, 
ktorú zabezpečujeme vlastnými dopravnými prostriedkami na území celej Európy.

Rozvoj firmy sa premieta do sústavne sa rozširujúcich oblastí 
pôsobenia. V súčasnosti firma BLACHPROFIL 2® ponúka svoje výrobky 
prostredníctvom distribučnej siete a trvalých obchodných zastúpení na 

území Poľska, Slovenska, Česka, Maďarska a Rumunska. Dynamicky sa tiež 
rozvíja export do iných európskych krajín ako aj mimo Európu.

Servis: Oceľové centrum služieb (OCS) je ústretový krok voči našim zákazníkom, 
ktorí hľadajú materiál s požadovanými vlastnosťami a stupňom spracovania. 
Vybavujeme malé aj stredne veľké objednávky s krátkym termínom realizácie 

a súčasne aj dlhodobé kontrakty. Garantujeme trvalú dostupnosť širokej palety 
sortimentu ocelí a ochranných vrstiev a možnosť dovozu plechov s ľubovoľnými 
parametrami. Spracovanie zahrnuje prevíjanie, pozdĺžne a priečne strihanie, 
zušľachťovanie a ochranu podľa individuálnych potrieb zákazníka. Prijímame taktiež 
objednávky na spracovanie vlastného materiálu, kde vysoká kvalita výrobného 
procesu umožňuje jeho optimálne využitie.

I nvestície: Sústavné rozširovanie sortimentu plechov pre stavebníctvo umožnilo 
�rme BLACHPROFIL 2® zaujať významnú pozíciu na trhu dodávateľov pre investičné 
stavebníctvo. Naša ponuka zahŕňa trapézové plechy vo verziách ako strešné krytiny 
alebo ako obvodové plášte budov, oceľové kazety a montážne doplnky na základe 
individuálnych objednávok. 
BLACHPROFIL 2® taktiež dodáva systémové riešenia pre priemyselné stavebníctvo 
vrátane systémov zástavby hál – PROSYSTHERM®. Je to systém niekoľkých jednoducho 
montovateľných komponentov, ktoré v konečnom efekte tvoria krycie steny s veľmi 
vysokými úžitkovo-technickými parametrami.
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Profesionalita znamená kompetentnú obsluhu a vysoký štandard konania. Je to základný prístup 
našej spoločnosti k vzťahom s klientmi a inými partnermi. Vychádzame zo skúseností a pozorného 
sledovania situácie na trhu. Neutekáme pred zodpovednosťou, čo dokazujú dlhoročné záruky. 

Dôslednosť pri vybavovaní zákaziek a detailná znalosť ponúkaných výrobkov úzko súvisia s firemnou 
politikou vysokej kvality. Jej vyjadrením je taktiež kladenie dôrazu na najvyššie parametre výrobkov 
zhodné s platnými normami.

BLACHPROFIL 2® je flexibilita v činoch. Systémy komunikácie s klientmi, riadenia výroby 
a vybavovaním zákaziek vychádzajúce z pokročilých informačných riešení nám umožňujú 
efektívne prispôsobovať naše aktivity aktuálnym potrebám trhu a požiadavkám klientov. 

Nestojíme na mieste. Sústavne sa rozvíjame a modernizujeme strojový park za účelom 
rýchlejšej realizácie zákaziek a rozširovania katalógu ponúkaných výrobkov a služieb. 
Zavádzame nové logistické, informačné a manažérske riešenia na každej úrovni pôsobenia 
spoločnosti. Optimalizácia využívania materiálov vyplývajúca z vysokej kvality výrobných 
procesov vedie k minimalizovaniu odpadu, čo sa priaznivo odráža na stave životného 
prostredia. Vlastná doprava nám umožňuje zabezpečenie dodávok pre našich odberateľov 
na miesto, ktoré určia a súčasne optimalizovať priebeh trás. Vďaka dlhoročnej spolupráci 
BLACHPROFIL 2® s renomovanými dodávateľmi vsádzkového materiálu majú naši klienti 
záruku dodržania priebežného vybavovania zákaziek, ako aj istotu vysokej kvality finálneho 
výrobku. Naše výrobky sú navyše za účelom efektívnej identifikácie v logistických procesoch 
automaticky označované.
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Logistika našej spoločnosti predstavuje systematizovaný 
proces vybavovania objednávok podporovaný 
pokročilými informačnými riešeniami. Zautomatizované 

výrobné procesy, profesionálne balenie, skladovanie 
a doprava umožňujú efektívne vybavovanie objednávok. 
Vďaka tomu dokážeme v krátkej dobe od prijatia 
objednávky dodať tovar na ľubovoľné miesto v Európe, 
ktoré klient určí. Šetrenie času a pohodlie, ktoré z toho 
vyplýva, je v náročných trhových podmienkach na 
nezaplatenie. Naši klienti majú prostredníctvom prístupu 
do informačného systému možnosť kontrolovať priebeh 
vybavovania každej objednávky. Osobní pridelenci 
klientov v teréne a centrále firmy navyše zaistia plnú 
podporu pred aj po predaji.

Integrovaný informačný systém používaný v BLACHPROFIL 2® 
umožňuje komplexnú obsluhu celej škály činností súvisiacich 
s plnením úloh vo všetkých obchodných procesoch. 
Sústreďovanie informácii v jednej databáze navyše tvorí 
ucelený nástroj, ktorý účinne podporuje prevádzkovanie 
podniku a do minima obmedzuje možnosť omylu. Používaný 
softvér zabezpečuje v každej fáze plnú identifikáciu 
suroviny a výrobku, stavu finančných záväzkov a postupu 
vybavovania objednávok. Mimoriadna flexibilita systému 
bola dosiahnutá vďaka možnosti využitia všetkých jeho 
funkcionalít prostredníctvom internetu a zapojením do jeho 
implementácie zamestnancov na všetkých úrovniach v našej 
firme. 
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Zákazníkom umožňujeme prístup k vybraným prvkom systému 
prostredníctvom špecializovanej internetovej platformy e-Profil. 
Táto platforma poskytuje možnosť bezplatného prístupu k 

vybraným prvkom systému a možnosť sledovať stav realizácie 
zadanej objednávky. Navyše majú zákazníci k dispozícii bezplatný 
počítačový program na optimalizáciu a vyhotovenie rozpočtu 
strechy. Je to nástroj, ktorý umožňuje rýchlo vypočítať množstvo 
materiálu potrebného na pokrytie. Výsledkom je zníženie množstva 
odpadu na nevyhnutné minimum. Tento program bol prispôsobený 
na spoluprácu s platformou e-Profil, čo umožňuje jednoducho 
preniesť výsledok výpočtu do systému – stačí jedno kliknutie. 

 
Platforma e-Profil je dostupná po prihlásení sa z úrovne firemnej 
internetovej stránky a umožňuje jednoduchú personalizáciu účtu 
užívateľa. Implementácia rozšírených ponukových funkcií urýchľuje 
prípravu cenovej ponuky pre koncového zákazníka, umožňujúc 
súčasne prezentovať alternatívne cenové kalkulácie „na počkanie“.

Spomedzi výhod plynúcich z používania platformy e-Profil je možné vyzdvihnúť:

- priebežný prístup k objednávkam – umožňuje sledovať aktuálny status objednávky;

- samostatné zadávanie objednávky do systému – významne redukuje riziko vzniku chyby. Údaje neprechádzajú 
cez ruky sprostredkujúcich osôb; 

- generovanie ponuky pre spotrebiteľa;

- možnosť korekcie neakceptovanej objednávky bez nutnosti kontaktovať ústredie; 

- prístup k údajom o platbách (aktuálne saldo);

- trvalé monitorovanie dodávok;

- Technická pomoc: xpertis@bp2.pl;

- prístup k aktuálnym dokumentom, cenníkom, akciám a pod.
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Pohľad z okna nášho výrobného a logistického centra pri ceste A4 Katovice - Krakov.

NoviNka
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STANDARD PLUS PREMIUM

Vsádzkový materiál

POZINKOVANÉ PLECHY [ZN]
Tieto plechy sú obojstranne ohňovo pozinkované v kontinuálnom procese, čo chráni 
oceľové jadro proti korózii. Ich povrch môže mať špecifický „výkvet” alebo byť bez 
neho. Verzia bez „výkvetu” sa vyznačuje hladkým a rovnorodým povrchom spĺňajúcim 
najvyššie estetické požiadavky.

ALUZINC [AZ]
Oceľový plech s obojstrannou vrstvou hliníkovej zliatiny a zinku v procese približnom žiarovému zinkovaniu. Vďaka tomu 
spĺňa najprísnejšie požiadavky na odolnosť plechu proti atmosférickej korózii a korózii vo vlhkom prostredí. Má dodato-
čnú ochrannú polymérovú vrstvu SPT (tzv. Easy Film), ktorá chráni aj okraje ocele vo zvitkoch a zvyšuje estetický vzhľad 
povrchu. Záručná doba na plech tohto druhu predstavuje 25 rokov.

POŤAHOVANÉ PLECHY [INT, RAL, TK, TKep, ICep, HPS]
Poťahované plechy sú vyrábané na báze žiarovo pozinkovanej vsádzky alebo vsádzky pokrytej príslušnou zliatinou (krycie vrstvy 
triedy PREMIUM). Tento materiál očistený počas predbežného chemického opracovania je podrobený pasivačným procesom 
a následne viacvrstvovo poťahovaný jednou z mnohých dostupných vrstiev. Dosiahne sa tým ideálna ochrana metalických vrstiev 
a oceľového jadra pred poveternostnými vplyvmi. Vrstvy môžu mať rôznu hrúbku, farbu a povrchovú štruktúru, a ich záručná 
lehota je do 40 rokov.

Štandardné krycie vrstvy používané vo 
väčšine bežných prípadov, v ktorých hrá veľkú 
úlohu cena a výrobok nie je vystavený veľmi 
nepriaznivým podmienkam.

Vsádzkový materiál s vysokými úžitkovými 
a estetickými parametrami. Používa 
sa najmä na miestach so zvýšeným 
nepriaznivým vplyvom prostredia na plechy 
a v štandardnom stavebníctve na estetické 
účely.

Moderné výrobky s najvyššími kvalitatívnymi 
parametrami. Vďaka použitiu technologicky 
pokročilých ochranných materiálov sa na ne 
vzťahuje dlhá záručná doba. Používajú sa 
najmä v prípadoch najnáročnejších vzhľadom 
na životnosť, dizajn a spoľahlivosť výrobku.

Za účelom uľahčenia identifikácie sme vrstvy rozdelili na tri triedy:
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Jadro z konštrukčnej ocele valcovanej za studena 
je žiarovo pozinkované ponorením alebo – 
v prípade plechov triedy PREMIUM – poťahované 
príslušnou zliatinou.

Organická vrstva

Základná farba

Protikorózna farba

Metalická vrstva

Oceľové jadro

Základná farba

Protikorózna farba
Metalická vrstva

Schéma výroby poťahovaných plechov
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Plechy triedy PREMIUM – výhody použitia

Dodávatelia

BLaCHPRoFiL2® je certifikovaným distribútorom plechov vyrábaných firmou Thyssenkrupp Steel 
Europe s využitím technológie EcoProtect®. V ponuke BLACHPROFIL2® nájdete plechy dodávané 
spoločnosťou ThyssenKrupp Steel Europe vyhotovené technológiou EcoProtect®. Táto technológia spočíva 
na obojstrannom zabezpečení vsádzky na výrobu plechov (konštrukčná oceľ S280GD) ochrannou vrstvou zo 
zliatiny zinku a horčíka ZM 130. Tieto plechy sú poťahované dvomi druhmi organických vrstiev:

PLADUR® EcoProtect® [TKep] – vrstva ideálne identická ako MAT 35 Standard, avšak so zvýšenou odolnosťou 
proti bielej a červenej korózii. Záručná doba: 15 rokov.

ICE CRYSTAL® EcoProtect® [ICep] – hrubá (35 µm) organická vrstva s tenkou štruktúrou pripomínajúcou 
nahrubo nanesenú farbu s prídavnou vrstvou číreho laku. Ako nasvedčuje samotný názov, osvetlený povrch 
vytvára efekt kryštalických odrazov. Záručná doba: 20 rokov.

HPS200® Ultra je pokročilý výrobok dodávaný spoločnosťou Tata Steel  – druhým najväčším výrobcom ocele v Európe. Príznačné vlastnosti plechu 
HPS200® Ultra: jadro z konštrukčnej ocele chránené jedinečnou zliatinou zinku a hliníka, ktorá tvorí účinnú protikoróznu ochranu aj v prípade 
rezaných hrán a hrubý organický povlak (200 µm) vysoko odolný proti poškrabaniu, mechanickému poškodeniu i proti UV žiareniu.

Kombinácia týchto technológií na jednej strane zaisťuje dlhšiu ochranu proti korózii a na druhej dvakrát väčšiu stálosť farby a lesku ako štandardné 
výrobky s organickými alebo PVC(P) povlakmi. Záručná doba (v závislosti od farby) je do 40 rokov bez nutného vykonávania konzervačných zásahov 
a pravidelných prehliadok.

BLaCHPRoFiL2® je certifikovaným distribútorom plechov Premium dodávaných ako firmou Thyssenkrupp Steel Europe, tak aj firmou
 Tata Steel.

Všetky plechy triedy PREMIUM v ponuke BLACHPROFIL2® boli podrobené detailným testom, ktorých výsledky 
potvrdzujú ich výnimočné vlastnosti v rámci odolnosti proti korózii a UV žiareniu.

Reakciou na potreby trhu v rámci najvyššej protikoróznej ochrany sú plechy z triedy PREMIUM. Tieto výrobky sa vyznačujú výrazne zdokonalenou 
protikoróznou ochranou. Tento cieľ bol dosiahnutý vďaka vrstvám chrániacim oceľové jadro špeciálne vyvinutých zliatin miesto štandardného 
pozinkovania. 
Hlavné prednosti použitia vrstiev PREMIUM:

+ výrazné zvýšenie účinnosti protikoróznej ochrany;
+ vylúčenie potreby ochrany rezaných hrán lakom;
+ predĺžená záruka poskytovaná aj na hrany (dokonca do 40 rokov).
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Test odolnosti materiálu HPS200® Ultra proti korózii: 
Vzorky materiálu s rezanými hranami a vyrytým 
krížikom simulujúcim škrabanec boli podrobené cyklom 
pokropovania agresívnym roztokom pri izbovej teplote a 
sušenia pri teplote 35 °C.
Výsledky testu poukazujú na výrazne nižšiu poddajnosť 
korózii v porovnaní so štandardne pozinkovanými 
plechmi.

Postup prijatý pre skúšanie plechu HPS200® Ultra vzhľadom na 
odolnosť proti UV žiareniu a kondenzácii:
Testovací cyklus pozostávajúci z osemhodinovej expozície vzoriek 
materiálu na pôsobenie UV-B žiarenia pri teplote 65 °C, po ktorej 
nasledoval štvorhodinový proces kondenzácie vodnej pary pri 
teplote 45 °C.
Výsledok testu poukazuje na podstatne nižšiu poddajnosť 
vrstvy HPS200® Ultra na stratu farby a lesku, ako aj zvýšenú 
nenarušiteľnosť vrstvy.

Protikorózny test bol vykonaný v laboratóriách Corus v súlade s ASTM G85 Dodatok 5.

Test odolnosti proti UV žiareniu bol vykonaný v laboratóriu dodávateľa (akreditovanom UKAS) v súlade s ASTM G154.

Test: Pokropovanie roztokom soľanky – skutočný stav po 1000 hodinách

Plechy HPS200® Ultra

HPS200® Ultra

HPS200® Ultra

Štandardný pozinkovaný 
poťahovaný plech PVC (P)

Štandardný pozinkovaný 
poťahovaný plech PVC (P)

Test: Expozícia na pôsobenie UV-B – skutočný stav po 1000 hodinách

To najdôležitejšie je nebadateľné 

Faktorom, ktorý plechom HPS200® Ultra zaisťuje vyššiu odolnosť 
proti korózii v porovnaní so štandardnými pozinkovanými 
poťahovanými PVC (P) plechmi je pokrytie oceľového jadra 
metalickou vrstvou zliatiny zinku a hliníka.  
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Plechy s technológiou Eco Protect® – skúšky
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Komparatívne skúšky preukázali výraznú prevahu 
zliatiny zinku a horčíka [ZM130] nad zinkom [Z275] 
a zinkom s hliníkom [ZA255] v rozsahu odolnosti proti 
bielej a červenej korózii a ochrany rezaných hrán. Vrstvy 
PLADUR® EcoProtect® a ICE CRYSTAL® EcoProtect® spĺňajú 
požiadavky triedy odolnosti proti korózii C3 podľa EN ISO 
12944-2 a DIN 55928-8. 
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Test v komore so soľnou hmlou

Test v komore so soľnou hmlou – diagram

Trvanie testu [h]

Hrúbka vrstvy [µm]

Porovnanie korózie na materiáloch bez 
organickej vrstvy.
Žiarové nanášanie vrstvy:

Z – zinkovej;
ZA – zinkovej a hliníkovej;
ZM – zinkovej a horčíkovej.

Štandardný pozinkovaný 
poťahovaný plech

Plechy vyrábané technológiou 
EcoProtect® 

Porovnanie podpovlakovej korózie na 
materiáloch s mechanicky poškodenou 
organickou vrstvou nanášanou kontinuálne 
na vrstvy: 

Z – zinkovú;
ZA – zinkovú a hliníkovú;
ZM – zinkovú a horčíkovú.

h
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360 h 1000 h 2000 

2

3

4

5

6

SP 35 ZA 255
SP 35 Z 275

Test v komore so soľnou hmlou – skutočný stav po 2000 hod. 

Plechy vyrábané technológiou EcoProtect® majú dekoračné 
organické vrstvy s identickou hrúbkou a životnosťou ako štandardné 
pozinkované plechy s vrstvou MAT 35 Standard. Podstatne vyššie 
parametre dosahujú vďaka jedinečnej technike zabezpečenia 
oceľového jadra spočívajúcej na jeho obojstrannom poťahovaní 
zliatinou zinku a horčíka (ZM).

To najdôležitejšie je nebadateľné
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certifikovaný distribútor plechov



PLADUR®

ThyssenKrupp Steel Europe AG

ThyssenKrupp Steel Europe AG

ThyssenKrupp Steel Europe AG

PLADUR®

PLADUR®

ThyssenKrupp Steel Europe AG

ThyssenKrupp Steel Europe AG 

CERTYFIKAT
PLADUR®

ThyssenKrupp Steel Europe
Stale rozwijamy stal

PLADUR®

ThyssenKrupp Steel Europe AG

ThyssenKrupp Steel Europe AG

ThyssenKrupp Steel Europe AG

PLADUR®

PLADUR®

ThyssenKrupp Steel Europe AG

ThyssenKrupp Steel Europe AG 

CERTYFIKAT
PLADUR®

ThyssenKrupp Steel Europe
Stale rozwijamy stal
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Naša profesionalita bola ocenená našim strategickým dodávateľom 
firmou ThyssenKrupp Steel Europe. Firma BLACHPROFIL 2® bola na 
základe starostlivého výberu zaradená do elitnej skupiny certifikovaných 

distribútorov plechov tohto renomovaného výrobcu. Certifikácia zahrnuje 
medzi iným profilovanie a distribúciu výrobkov vyrábaných technológiou 
EcoProtect®. Tieto výrobky sa vyznačujú nadpriemernými úžitkovými 
vlastnosťami, najmä zdokonalenou antikoróznou ochranou a vysokou 
odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a UV žiareniu. Táto skutočnosť 
je potvrdená dlhoročnou zárukou poskytovanou na výrobky BLACHPROFIL 2® 
vyrobené z tohto materiálu.
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Inovované výrobky radu EcoProtect® dodávané firmou ThyssenKrupp Steel 
Europe získali zvýšenú odolnosť proti korózii vďaka obojstrannej ochrane 
oceľového jadra zliatinou zinku a horčíka (ZM). Tento materiál zabezpečuje 
omnoho vyššiu odolnosť ako proti červenej, tak aj proti bielej korózii než 
štandardne používaná ochrana zinkovaním. Navyše pre dodatočné zlepšenie 
ochrany je metalická ochranná vrstva chránená lakovaním metódou „coil coating“. 
Plech sa v priebehu tohto procesu pokryje dvojitou ochrannou vrstvou, čo sa 
prejavuje synergickým efektom – ochranný účinok dvojitej vrstvy je vyšší než 
súčet účinkov jednotlivých zložiek. 
Plechy s vrstvou ZM sa dokonale osvedčil ako podklad pre dekoračné 
organické ochranné vrstvy PLADUR® a ICE CRYSTAL®, ktoré sa vyznačujú nielen 
trvanlivosťou, ale aj vysokými estetickými vlastnosťami. Objekty, kde bolo 
použité opláštenie s ochrannými vrstvami Pladur® EcoProtect® a ICE CRYSTAL® 
EcoProtect® charakterizuje reprezentatívny vzhľad.

Ochranné vrstvy EcoProtect® vykazujú dokonalú odolnosť pri profilovaní za 
studena, preto sú v súčasnosti dostupné vo všetkých systémoch plechových 
škridiel, strešných panelov, plochých plechov a taktiež plechov trapézových  
od T-7 do T-35 vyrábaných firmou BLACHPROFIL 2®.

Plechy s ochrannou vrstvou Pladur® EcoProtect® sa vyznačujú omnoho dlhším časom vzniku korózie, a to vďaka: 

- spomaľovaniu procesu voľnej korózie – vrstva ZM kompletne určená na katódovú ochranu;

- vytvoreniu trvalej ochrannej vrstvy na Fe, spomaľujúcej redukciu kyslíka, znižujúc tým súčasne mieru likvidácie ZM.

NoviNka
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PLADUR® EcoProtect® [TKep] –
plech s 15-ročnou záručnou lehotou

Ponúkame v trvalom predaji plechy radu EcoProtect® v nižšie prezentovaných 
farbách. Farebné odtiene mimo túto paletu sú dostupné na individuálnu objednávku 
(po konzultácii s oddelením predaja). Nasledujúce snímky zobrazujú vo zväčšení 
štruktúru ochranných vrstiev plechov EcoProtect®.

TKep 11

TKep 32

ICep 28

TKep 23

TKep 33

ICep 33

TKep 28

TKep 750

ICep 750

ICE CRYSTAL® EcoProtect® [ICep] –
plech s 20-ročnou záručnou 
lehotou

Technológia potlače neumožňuje dosiahnuť presné farby povlaku, preto sú zobrazené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. 
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V našej ponuke nájdete obojstranne pozinkované plechy DECORPLATE poťahované PVC fóliou imitujúcou drevo. 
Materiál sa vyznačuje vysokou mechanickou stálosťou a odolnosťou proti poveternostným podmienkam. Dobrá 
poddajnosť na tvárnenie zaisťuje rozsiahle možnosti použitia. Vynikajúco sa osvedčí všade, kde sa vzhľadom na 
náročné poveternostné podmienky, pôsobenie chemikálií alebo ekonomické dôvody neodporúča používať drevo.

Všeobecné vlastnosti*

Odolnosť proti oderu:  známka 5
    podľa normy DIN 54021/54022

Odolnosť proti vlhkosti:  povolená zmena farby v klíme kondenzačnej pary ≥ 3o    
    po 14 dňoch podľa šedej stupnice ISO 105-A02.

Odolnosť povrchu:    > 20 cN (skúška tvrdosti hádzaním).

Stabilita lisovania:   Žiadna zmena obrazu lisovania, lesku a farby pri krátkodobom   
    teplotnom zaťažení (trvanie skúšky 10 min. pri teplote 80 °C).  
   

Možnosť vzniku mikrotrhlín na povrchu: v prípade ohýbania alebo zmrašťovania na povrchuakrylátu.
(biely lom)

Tepelná odolnosť:   Konštantná odolnosť pri teplote ≤ 65 °C. Žiadne zmeny lesku, farby  
    alebo zrnitosti po 10 min. pri 80 °C.
   

Odolnosť proti chemickým faktorom: Vrstva vykazuje odolnosť proti pôsobeniu chemikálií ako: benzín,  
    amoniakálna voda, slabé vodno-alkoholové roztoky, čistiace   
    prostriedky bez abrazívnych odrobín, cement, sadra.

Čistenie a údržba:   Povolené je pravidelné čistenie bežne predávanými čistiacimi   
    prostriedkami okrem čistiacich prostriedkov na drhnutie. Dodatočná  
    konzervácia sa nevyžaduje.

Technické parametre

Druhy ocele DX51D Z100 / 275
DX52D -DX54D Z225 - Z275

Šírka pásu 1000 mm / 1250 mm

Hrúbka plechu 0,5 mm / 0,6 mm / 0,7mm

Hrúbka dekoračnej vrstvy 200 µm [± 10%]

Rozmerová stálosť > - 2,5 % [10 min pri 60o C]

Plechy DECORPLATE – vrstvy imitujúce drevo

Dodávame materiál spracovaný v rôznej miere.
Základné formy:

- zvitky
- pásy
- tabule
- tably
- klampiarske výrobky

Navyše môžeme použiť individuálne vybranú ochrannú fóliu.

* Zdroj – Replasa
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Na individuálnu objednávku navyše dodávame aj atypické odtiene a vrstvy mimo 
uvedenej vzorkovnice.

DECORPLATE – základné použitie:

Plechy s vrstvami DECORPLATE si uplatnenie nachádzajú najmä na miestach, na ktorých je vzhľadom 
na všeobecnú štylistiku alebo aranžovanie objektu nutné použitie materiálu s farebným odtieňom, 
štruktúrou a vzorom dreva, vzhľadom na rôzne dôvody sa však neodporúča používať prirodzené dre-
vo. Takými dôvodmi môžu byť: náročné poveternostné podmienky, kontakt s chemikáliami, vysoké 
rozpätie teplôt, mechanické pôsobenie. Vďaka vysoko hodnotenému estetickému vzhľadu a odolno-
sti proti náročným podmienkam plechy s vrstvami DECORPLATE predstavujú ideálne riešenie.

Najčastejšie použitie:

- stavebné výplne (dvere, okná, parapety a podobne);
- fasádne obklady – výhodná alternatíva pre panely z PVC;
- podhľady;
- kovový nábytok;
- konštrukcie na domáce spotrebiče;
- komponenty výťahov;
- elektroinštalácie; 
- široký rozsah dekoračných prvkov.

Vrstvy v ponuke:

Zlatý dub [E-500]

Tmavý orech [E-726]

Mahagón [E-502]

Svetlý dub [E-533]

Macore [E-506]

13
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Dodávatelia

Arcelor Mittal je jednou z najväčších svetových a jedinou globálnou oceliarskou spoločnosťou. Disponuje závodmi na 
4 kontinentoch. V Poľsku sústreďuje cca 70 % výrobného potenciálu poľského hutníckeho priemyslu, v rámci štyroch 
najväčších poľských železiarní lokalizovaných v mestách Krakov, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec a Świętochłowice. 

Koncern vyrába oceľ pre všetky hlavné hospodárske sektory využívajúce oceliarske výrobky, predovšetkým pre 
motorizačný priemysel, výrobu domácich spotrebičov, strojárenstvo a stavebníctvo.

www.arcelormittal.com

US Steel Košice je veľká huta pôsobiaca na trhu viac ako 40 rokov. Jej vlastníkom je United States Steel Corporation, 
v súčasnosti najväčší výrobca ocele v USA, ktorého počiatky siahajú do roku 1901. Výhodná poloha slovenského 
závodu (na juhovýchode Slovenska), plná certifikácia výrobkov a podpora najnovších svetových technológií výroby 

ju radia do pozície našich najvýznamnejších dodávateľov.

www.usske.sk

Tata Steel je jedným z popredných svetových výrobcov ocele. Závod Myriad vo francúzskom Louvroil má vďaka 
sústredeniu moriarne, valcovne, galvanizovne, maliarne a lakovne na jednom mieste obrovské možnosti umožňujúce 
individuálne programovanie dodávok. Závod dosiahol popredné postavenie na trhu vzhľadom na ponúkané termíny 

výroby a vybavovanie objednávok. Neustály rozvoj zaznamenávame aj v rámci spolupráce s ďalšími závodmi skupiny 
lokalizovanými v Shotton (Anglicko) a Ijmuiden (Holandsko).

www.tatasteeleurope.com

Voestalpine je jednou z popredných európskych priemyselných skupín v sektore železa, ocele a hliníka. Pôsobí vo 
viacerých oblastiach, z ktorých najväčšiu časť skupiny predstavuje oceliarsky sektor. Výrobky tejto pobočky sú 
dodávané najmä pre európsky motorizačný priemysel, výrobu domácich spotrebičov a stavebníctvo. V týchto 

segmentoch je Voestalpine jedným z významnejších dodávateľov.

www.voestalpine.com

Priemyselná skupina Marcegaglia spracováva 5 mil. ton ocele ročne, čo z nej v globálnom meradle robí jedného z 
lídrov tohto odvetvia. Skupina založená v roku 1959 v lokalite Gazoldo Ippoliti (Taliansko) má v súčasnosti obchodné 
zastúpenia a priemyselné závody po celom svete. Kovospracujúci a hutnícky závod v Ravene (Taliansko), uvedený 

do prevádzky v roku 2001, disponuje vysokokapacitným výrobným potenciálom na morenie, valcovanie za studena, 
zinkovanie, žíhanie, valcovanie a poťahovanie plechov dodávaných v zvitkoch.

www.marcegaglia.com

14

ThyssenKrupp Steel Europe je medzinárodná priemyselná skupina zameraná na obchodovanie s oceľou, 
priemyselné dobrá a poskytovanie služieb. Výrobky dodáva a služby ponúkané na celom svete poskytuje 
vyše 700 podnikov koncernu. Skupina ThyssenKrupp vo väčšine oblastí svojej pôsobnosti zaujala 

popredné postavenie v medzinárodnom rozsahu a nachádza sa na prvom mieste medzi európskymi 
železiarňami. Vďaka blízkej vzdialenosti od výrobných závodov, vysokej kvalite materiálu a bezkonfliktnej 
spolupráci je skupina jedným z našich strategických partnerov a objemy materiálu odoberaného z týchto 
železiarní neustále rastú.   BLaCHPRoFiL2® je certifikovaným distribútorom plochých plechov 
vyrábaných firmou Thyssenkrupp Steel Europe.                                                                                  

www.thyssenkrupp-steel-europe.com

NoviNka



www.bp2.sk

Výroba

Výrobný potenciál BLACHPROFIL 2® sa systematicky zvyšuje od začiatku existencie 
firmy. Sústavne modernizujeme a rozširujeme strojový park. Zavádzame nové 
výrobky, rozširujeme rozsah ponúkaných služieb v každom sektore činnosti. 

Všetky výrobné procesy prebiehajú pod kontrolou 
integrovaného informatického systému triedy ERP. Výrobky 
sú profesionálne balené a chránené na dobu prepravy. 
Plechová strešná krytina má navyše na spodnej strane potlač, 
umožňujúcu potvrdiť originalitu pôvodu výrobku.
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Plechové strešné krytiny vyrábané spoločnosťou BLACHPROFIL 2® majú na spodnej strane potlač umožňujúcu overiť pôvod výrobku.

16

Plechové strešné krytiny a fasády:        
Ochranné vrstvy v ponuke.

Vlastnosti vrstiev

Povrchové vrstvy Trieda STANDARD Trieda  PLUS Trieda  PREMIUM

Kód ZN INT RAL AZ TK TKep ICep HPS

Hrúbka vrstvy 200 g/m2

275 g/m2 15 µm 25 µm 185 g/m2 35 µm 35 µm 35 µm 200 µm

Korózia
 (odolnosť) + + + +++ ++ +++ +++ +++

UV žiarenie 
(odolnosť

neuvádza 
sa + + neuvádza 

sa + ++ ++ +++

Poškriabanie 
(odolnosť) +++ + + +++ ++ ++ ++ +++

Pružnosť   +++ + + ++ ++ ++ ++ +++

Záručná doba (roky) neuvádza 
sa

neuvádza 
sa 10 25 10 15 20 do 40

Výrobky vo vrstvách triedy PREMIUM si nevyžadujú ochranu rezaných hrán lakom.

Označenia vrstiev

ZN      -   Pozinkovaný plech
AZ      -   ALUZINEK
INT     -   POLYESTER Interior
RAL    -   POLYESTER Standard
TK       -   MAT 35 Standard
TKep  -   PLADUR® EcoProtect®
ICep   -   ICE CRYSTAL® EcoProtect®
HPS    -   HPS200® Ultra

BETA®
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Plechové strešné krytiny BETA®® 15/350

Efektívna šírka 1150

230

33,5 

+ Výrobok umožňuje zvoliť si dĺžku modulu: 
    350 mm alebo 400 mm.

+ Najekonomickejšia škridla v ponuke.

+ Možnosť voľby čiary strihania: rovno alebo 3D – podľa tvaru vlny.

  BETA®® 15/400

  BETA®® 15/350 3D

  BETA®® 15/400 3D

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1216

Hrúbka plechu 0,5

Výška profilu 33,5

Výška prelisov 15

Dĺžka modulu 350 / 400

Dĺžka tabule min 500,   
max 5750

Hmotnosť cca 4,5 kg/m2   

Dĺžka záložky pri 
delení tabúľ

150

Súpis modulových tabúľ

Modul 350 
mm

Modul 400 
mm Počet modulov

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
5,75 m

max

14

5,40 m 15

5,75 m 16

BETA® je rad plechových škridiel navrhnutých špeciálne s cieľom dodávať výrobky s dobrými úžitkovými vlastnosťami pri súčasnom tlaku na 
ekonomické faktory. Preto sú plechové škridle BETA® ponúkané hlavne na investičné účely a zákazníkom, ktorí sa pri výbere výrobku riadia hlavne 
cenou. Každá objednávka je realizovaná so zohľadnením rozmerov jednotlivých plôch strechy tak, aby straty materiálu boli minimálne.

Plechové škridle ECO® majú unikátny tvar vlny, ktorý 
je chráneným vzorom firmy BLACHPROFIL 2®. 
Vyznačuje sa symetrickosťou, s ktorou sa nestretnete 

u žiadnych konkurenčných výrobkov, čo dáva strešnej 
krytine eleganciu a strecha pokrytá týmto výrobkom sa 
vyznačuje špičkovým estetickým vzhľadom.

Ponúkame dve verzie strihania škridiel ECO®: po priamke a v tvare vylisovanej vlny (3D).

strihanie štandardné – po priamkeStrihanie 3D podľa tvaru vlny

17

NoviNka
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Efektívna šírka 110083

183,3

38 / 43

 15 / 20 

350 / 400

Plechové škridle ALFA® a OMEGA® sú moderné a trvanlivé výrobky, ktoré v sebe sofistikovane spájajú tradičný vzhľad a pokročilú technológiu 
výroby. Hĺbka tvárnenia a klasická línia predurčujú ich použitie nie len na nové strechy, ale aj na strechy reštaurované. Dostupnosť širokého 
sortimentu doplnkov a príslušenstva navyše rozširuje oblasť ich použitia.

Pre všetky strešné systémy z našej ponuky sú k dispozícii nasledujúce doplnky: 
tesnenia hrebenáča a odkvapu, ventilačný prestup, pochôdzny systém.

Plechové strešné krytiny ALFA®plus 15/350

Súpis modulových tabúľ

Modul 350 
mm

Modul 400 
mm Počet modulov

0,46 m 0,51m 1

0,81 m 0,91m 2

1,16 m 1,31m 3

1,51 m 1,71m 4

1,86 m 2,11m 5

2,21 m 2,51m 6

2,56 m 2,91m 7

2,91 m 3,31m 8

3,26 m 3,71m 9

3,61 m 4,11m 10

3,96 m 4,51m 11

4,31 m 4,91m 12

4,66 m 5,31m 13

5,01 m 5,71m 14

5,36 m
6,11m
max

15

5,71 m 16

6,06 m 17

  ALFA®plus 15/400

  ALFA®plus 20/350

  ALFA®plus 20/400

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1100

Celková šírka 1183

Hrúbka plechu 0,5

Výška profilu 38 / 43

Výška prelisov 15 / 20

Dĺžka modulu 350 / 400

Dĺžka tabule min 460,  
max 6110

Hmotnosť cca 4,5 kg/m2   

Dĺžka záložky pri 
delení tabúľ

110

+ Výrobok s možnosťou voľby dĺžky modulu: 
350 mm alebo 400 mm.

+ Výhodný pomer kvality k cene.

+ Dve výšky profilu: 20 mm alebo 15 mm.
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350 / 400

15 / 20 

95

140

47 / 52

Plechové strešné krytiny OMEGA® 15/350
                                                                             

Súpis modulových tabúľ

Modul 350 
mm

Modul 400 
mm Počet modulov

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
5,75 m

max

14

5,40 m 15

5,75 m 16

+ Výrobok vhodný na veľkoplošné strechy.

+ Klasická línia pripomínajúca keramickú škridlu.

+ Krytina s možnosťou voľby dĺžky:
    modulu: 350 mm alebo 400 mm.

OMEGA® 15/400
OMEGA® 20/350
OMEGA® 20/400

Efektívna šírka 1085

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1085

Celková šírka 1180

Hrúbka plechu 0,5

Výška profilu 47 / 52

Výška prelisov 15 / 20 

Dĺžka modulu 350 / 400

Dĺžka tabule min 500,   max 
5750

Hmotnosť cca 4,5 kg/m2   

Dĺžka záložky pri 
delení tabúľ

150

19
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32

27

33,5

155

Spájanie panelov 

Efektívna šírka 476

Strešný panel LAMBDA®

Vzhľadom tradičný a formou moderný strešný panel 
so stojatou drážkou. Vhodný najmä na renováciu 
pamiatkovo chránených a sakrálnych objektov, 
s obľubou používaný aj pri novostavbách apartmánov, 
rodinných domov a verejných budov. Rýchlosťou 
a jednoduchosťou montáže podstatne prevyšuje 
plechy s dvojitou drážkou, a vďaka zvýšenej pevnosti 
sa môže klásť na latách bez nutného vykladania 
plášťa doskami. Tieto prednosti umožňujú používanie 
panelu LAMBDA® aj ako nástenného panelu, čím 
umožňujú originálnu konečnú horizontálnu alebo 
vertikálnu úpravu fasády.

Špeciálne projektovaný západkový zámok umožňuje rýchle a isté spájanie 
panelov bez nutnosti používania dodatočných spojovacích prvkov. Vďaka 
rozmiestneniu montážnych otvorov pozdĺž drážky sú kotviace skrutky 
zakryté susedným panelom. Efektom je strešná krytina s vysokým estetickým 
vzhľadom bez viditeľných upevnení.

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 476

Celková šírka ~513

Hrúbka plechu 0,5 - 0,6

Výška drážky 32

Dĺžka tabule max 8 000

+ Vhodný najmä na renováciu pamiatkovo chránených 
a sakrálnych objektov.

+ Vysoký estetický vzhľad: neviditeľné kotviace prvky.  

20

Spôsob spájania panelov vyvinutý 
firmou BLACHPROFIL 2® je právne 
chránený priemyselný vzor.
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Strešná verzia [T7D] Fasádna verzia [T7E]

Trapézové plechy sú výrobky, ktoré si vďaka svojim univerzálnym vlastnostiam nachádzajú široké uplatnenie v stavebníctve. Osvedčujú sa ako 
strešná krytina, ako aj opláštenie fasád počnúc najmenšími objektmi (garáže, prístrešky) a veľkoplošnými výrobnými halami či obchodnými 
centrami končiac. Naša ponuka zahŕňa širokú škálu výrobkov, od úspornejších riešení až po vysoké konštrukčné profily s parametrami, ktoré ich 

umožňujú využiť aj pri tých najnáročnejších priemyselných aplikáciách.

Trapézový plech T- 7

Efektívna šírka 1177Efektívna šírka 1177

18

18 84

99

99

84

117

117

33

33

Pri všetkých profiloch trapézového 
plechu môžeme použiť vrstvu proti 
kondenzácii. Takáto vrstva pohlcuje 
kondenzát a zabraňuje prieniku vlhkosti 
neizolovanými povrchmi.

Strešná verzia [T14D] Fasádna verzia [T14E]

Trapézový plech   T-14 Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1100 Hrúbka plechu 0,5 - 0,6

Celková šírka ~1140 Maximálna dĺžka tabule 8 000

Výška profilu 12

Efektívna šírka 1100 Efektívna šírka 1100

56 56

73 7327 27

44 44

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1177 Hrúbka plechu 0,5 - 1,0

Celková šírka ~1210 Maximálna dĺžka tabule 6 000

Výška profilu 7,0

21

Príslušenstvo systému pre trapézové plechy v strešnej 
verzii:

• tesnenia hrebenáča a odkvapu;

• pochôdzny systém;

• presvetľujúci PVC profil;

• ventilačný prestup.

NoviNka
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Strešná verzia [T18D] Fasádna verzia [T18E]

152

Fasádna verzia [T18E-E]

31

31

103 134

103 13471

71

63

63

39,5
39,5

32

32

36

36115

115

152

70
185

185

70 60 60

Strešná verzia [T35D] Fasádna verzia [T35E]

30
38

38

71

71168

168 121 206

121206
30

34

34

Trapézový plech T-18 Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1070 Hrúbka plechu 0,5 - 0,6

Celková šírka ~1115 Maximálna dĺžka tabule 8 000

Výška profilu 18

Trapézový plech T-                       ECO18 Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1120 Hrúbka plechu 0,5 - 0,75

Celková šírka ~1165 Maximálna dĺžka tabule 12 000      

Výška profilu 17

Trapézový plech  T- 35 Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1035 Hrúbka plechu 0,5 - 1,0

Celková šírka ~1070 Maximálna dĺžka tabule 12 000      

Výška profilu 34

Efektívna šírka 1070 Efektívna šírka 1070

Efektívna šírka 1120 Efektívna šírka 1120

Efektívna šírka 1035 Efektívna šírka 1035

Strešná verzia [T18E-D]

22
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Trapézový plech  T- 50

32

37,5

34

38

37,5 34

32

20

20

270

263,7

263,7

270

180
180

90

143,7 120

120 143,7

90

Fasádna verzia [T55E]

Fasádna verzia [T35E-E]

Fasádna verzia [T50E]

Trapézový plech  T- 55 Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1020 Hrúbka plechu 0,5 - 1,0

Celková šírka ~1054 Maximálna dĺžka tabule 12 000      

Výška profilu 53

Efektívna šírka 1020

Efektívna šírka 1080

Efektívna šírka 1055 Efektívna šírka 1055

Efektívna šírka 1080

Efektívna šírka 1020

50

28,5

28,5

255 137 118

255137 118 50

Strešná verzia [T55D]

Strešná verzia [T35E-D]

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1055 Hrúbka plechu 0,5 - 1,0

Celková šírka ~1100 Maximálna dĺžka tabule 12 000      

Výška profilu 47

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 1080 Hrúbka plechu 0,5 - 1,0

Celková šírka ~1120 Maximálna dĺžka tabule 12 000      

Výška profilu 34

23

Strešná verzia [T50D]

Trapézový plech  T- 35 ECO                 

NoviNka

NoviNka
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Strešná verzia [T62D] Fasádna verzia [T62E]

246 38 118 128

38

208

208246128 11856

56

36

36

61

275

275

175 140315

315 40140 40

4040

46
46

60

60

175

87

90Trapézový plech  T-

Trapézový plech  T- 62
Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 984 Hrúbka plechu 0,6 - 1,25

Celková šírka ~1015 Maximálna dĺžka tabule 12 000      

Výška profilu 61

Na našej webovej stránke www.bp2.pl sme 
umiestnili aj tabuľky zaťaženia a technické 
listy pre všetky profily trapézového pechu v 
našej ponuke.

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 945 Hrúbka plechu 0,6 - 1,5

Celková šírka ~985 Maximálna dĺžka tabule 12 000      

Výška profilu 87

Efektívna šírka 984 Efektívna šírka 984

Efektívna šírka 945 Efektívna šírka 945

24

Strešná verzia [T90D] Fasádna verzia [T90E]
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270 310144166 40

Trapézový plech  T-

Trapézový plech  T-

135

153

Efektívna šírka 930

Efektívna šírka 840Efektívna šírka 840

Efektívna šírka 930

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 840 Hrúbka plechu 0,7 - 1,5

Celková šírka ~873 Maximálna dĺžka tabule 14 000      

Výška profilu 153

Ponúkame perforovanie trapézových 
plechov. Podrobnosti (tvar, 
veľkosť, rozmiestnenie otvorov a 
ďalšie) sú dohadované individuálne 
s obchodným oddelením.

Perforovanie 

Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka 930 Hrúbka plechu 0,7 - 1,5

Celková šírka ~964 Maximálna dĺžka tabule 14 000      

Výška profilu 135

240 280

183

183

97

97

240 280

40

40

15
3

15
3

Strešná verzia [T135D]

Strešná verzia [T153D]

Fasádna verzia [T135E]

Fasádna verzia [T153E]

270 310 14416640
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1

2

DR!PSTOP – antikondenzačná vrstva

Kondenzácia vodnej pary je jav vznikajúci na neizolovaných oceľových strešných krytinách. Môže viesť k vzniku konkrétnych problémov, napr. vzniku 
korózie, vlhkosti v podkroví alebo poškodeniu materiálov, ktoré sa nachádzajú pod strechou. 
Spoločnosť BLACHPROFIL 2® ponúka jednoduché, úsporné, no napriek tomu efektívne riešenie problému kondenzácie pár: aplikáciu antikondenzačnej 
vrstvy povlaku DR!PSTOP. Jedná sa o samolepiacu membránu určenú na prilepenie na spodnú stranu plechu. Hlavné prednosti aplikácie tejto 
technológie sú nasledovné: 

Technológia:
1. Aplikácia 
antikondenzačnej vrstvy 

2. Tvarovanie

absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy v dôsledku kondenzácie vodných pár;  +

dodatočná ochrana proti korózii (najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím, napríklad v maštaliach,   +
 stajniach a podobne); 

vyššia odolnosť ako u štandardných izolácií a parozábran, nepodlieha degradácii, je odolná proti pretrhnutiu;  +

ľahko sa čistí štandardnými prostriedkami (hadica alebo tlaková umývačka);  +

zvýšenie stupňa protihlukovej izolácie krytiny;  +

je nehorľavá a odolná proti bakteriálnej degradácii. +

Antikondenzačný povlak sa aplikuje na pás plochého plechu pred tvarovaním. 
Zaistí sa tým ideálna priľnavosť po celom povrchu strešnej krytiny. 

Použitie: 
Antikondenzačná vrstva DR!PSTOP si uplatnenie nachádza v rôznych stavbách 
s kovovou strešnou krytinou. Spomedzi všetkých môžeme uviesť bytovú 
výstavbu, priemyselné a športové objekty, hospodárske budovy a rôzne 
prístrešky a zastrešenia (napr. čerpacie stanice). 

Montážne pokyny: 

Počas montáže je absolútne nutné odstrániť antikondenzačnú vrstvu DR!PSTOP z miest, ktoré bránia odvodu 
vlhkého vzduchu. Týka sa to predovšetkým: 

1. Častí krytiny priamo nad stenou a mimo budovou (napr. hrebeň); 

2. V prípade, ak sa krytina skladá z niekoľkých pozdĺžne spojených tabúľ – na mieste, kde sa tabule prekrývajú.

Z plechu s aplikovanou vrstvou môžeme vytvarovať ľubovoľný profil plechovej 
strešnej krytiny, trapézového plechu z našej ponuky alebo strešného panelu. 

26
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+ !

Vo večerných hodinách spôsobuje prechod rosným bodom 
zrážanie vodných pár na vnútorných častiach strešnej krytiny.   

Správna ventilácia – komín zaisťuje odvod vlhkého 
vzduchu. 

Nesprávna ventilácia – vlhký vzduch nie je 
odvádzaný von.

Vlastnosti:  

K procesu kondenzácie vodných pár dochádza vo chvíli, keď 
poveternostné podmienky dosahujú rosný bod, čiže teplotu a vlhkosť, 
pri ktorých sa vodná para vo vzduchu začínajú zrážať. Zvyčajne sa to 
deje pri západe slnka. V noci kondenzujúca vodná para odkvapkáva z 
neizolovanej krytiny. Antikondenzačná vrstva je membrána so špeciálne 
navrhnutými vreckami, ktoré na jednej strane zadržiavajú vlhkosť 
a predchádzajú tým odkvapkávaniu kondenzovanej vodnej pary a na 
druhej strane izolujú strešnú krytinu proti priamemu styku s vodou. 
Vlhkosť sa počas dňa odparí z vrstvy späť do atmosféry. V nočných hodinách vrstva DR!PSTOP kondenzovanú paru 

absorbuje a zadržiava. To zabraňuje odkvapkávaniu vody, ku 
ktorému dochádza pri nechránených krytinách. 

V prípade väčšej zástavby môže byť tento jav umocnený pôsobením teplotného rozdielu – vnútri budova ostáva teplá, zatiaľ čo zvonka budovy teplota 
rýchlo klesá. Vlastnosti tepelnej vodivosti oceľových strešných krytín majú za následok silnú kondenzáciu vodných pár z teplej miestnosti na vnútornej 
strane strechy. 
DR!PSTOP zaručuje účinnú ochranu strešnej krytiny a materiálov pod ňou zastavením procesu zrážania pár. 

Podmienkou správneho fungovania membrány DR!PSTOP je zabezpečenie dobrej ventilácie budovy. Vzhľadom k tomu, že vlhký vzduch je ľahší ako 
suchý vzduch, vlhký vzduch sa hromadí pod strechou. Na to, aby mohla antikondenzačná vrstva uvoľniť vlhkosť počas dňa je potrebný odvod vlhkého 
vzduchu. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri projektovaní strechy.

UPoZoRNENiE! Spoj má trvalý charakter. Materiál DR!PSTOP nemožno odstraňovať a znova lepiť. Ak je DR!PSTOP používaný v stajniach alebo stodolách, 
odporúčame ho umyť aspoň raz za rok protiplesňovým prostriedkom. Pri montáži krytiny musíte odstrániť jav kapilárneho oddeleného priestoru. 

Antikondenzačná vrstva počas dňa odparí vlhkosť. 
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Ponúkame perforovanie stenových kaziet. Podrobnosti 
(tvar, veľkosť, rozmiestnenie otvorov a ďalšie) sú 
dohadované individuálne s obchodným oddelením.

A=100 mm, B=130 mm, C=160 mm, D=200 mm
A1=98 mm, B1=128 mm, C1=158 mm, D1=198 mm

Stenové kazety 

Investície sú často realizované pod silným časovým tlakom. 
Navyše musia priemyselné objekty spĺňať prísne požiadavky 
na bezpečnosť, izolačné vlastnosti a podobne. Práve pre 
takéto úlohy je určená stenová kazeta. Výrobok sa používa 
ako vnútorný prvok systému opláštenia fasády a vyznačuje 
sa predovšetkým rýchlou a jednoduchou montážou. K jeho 
ďalším vlastnostiam patrí vysoká odolnosť a nízka váha. 
Kazety je možné veľmi ľahko zatepliť izolačným materiálom 
priamo na stavenisku. Ako vonkajšiu povrchovú úpravu je 
možné použiť ľubovoľný vertikálne uložený trapézový profil.                                                                  
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[1] [7]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Stenové kazety sa montujú na oporných stĺpoch [1]. Ak sú 
vyrobené z ocele, odporúča sa použiť nastreľovanie [3], v 
ostatných prípadoch sa spojovacie prvky volia individuálne 
podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené stĺpy. Utesňovací pás 
sa nalepí pozdĺž stĺpov [2], na čelo kazety [5] a medzi kazety [6]. 
Na zošitie kaziet spájaných vertikálne sa uplatňuje spojovací 
prvok 4,8 mm x 20 mm [4]. Pri horizontálnom spájaní kaziet [7] 
je potrebné ponechať odstup ~ 1cm, aby konštrukcia mohla 
voľne pracovať.

Stenová kazeta je súčasťou systému opláštenia fasád 
PROSYSTHERM® ponúkaného spoločnosťou BLACHPROFIL 2®. Pri 
tomto systéme bol použitý inovačný spôsob montáže špeciálnej 
minerálnej vlny s dvojitou hustotou pri kazetách tak, že ich spoje 
sú tesne prikryté. Takáto konštrukcia redukuje vznik lineárnych 
tepelných mostov vo vonkajších stenách, čím minimalizuje 
tepelné straty. Systém dopĺňa trapézový plech a súprava 
upevňovacích dielov a tesniacich prvkov. PROSYSTHERM® 
testovaný na tepelnú, hlukovú a požiarnu izoláciu získal 
potvrdenie o splnení vysokých nárokov v týchto kategóriách. 
Každý komponent systému má tiež príslušné technické 
osvedčenia. 

Stenové kazety – montáž
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Systém fasádnych krytín v ponuke BLACHPROFIL 2® s názvom PROSYSTHERM® 
predstavuje ideálne riešenie v stavebníctve obchodných, priemyselných a verejných 
objektov. 

Uplatnenie vysokokvalitných konštrukčných prvkov systému vytvára efekt synergie. Preto 
spolupracujeme s poprednými dodávateľmi na trhu: 

odporúčaným izolačným materiálom sú dosky s dvojitou hustotou z minerálnej 
vlny značky ROCKWOOL – inovatívny produkt s výnimočne priaznivými úžitkovými 
vlastnosťami,  

systém spojov a tesniacich prvkov je ďalší komponent, ktorého úlohu nesmieme 
podceniť; odporúčame produkty SFS INTEC, kotviace riešenia určené na priemyselné 
použitie. 

Produkty vyššie uvedených firiem dodávame štandardne 
ako komponenty systému.
PROSYSTHERM® sa vďaka tomu ako komplexné 
jednoducho montovateľné riešenie vyznačuje 
ideálnymi vlastnosťami v rozsahu tepelnej, akustickej 
a ohňovzdornej izolácie: krycí plášť tohto systému má 
triedu NRO (nerozširuje oheň rovnako pri jeho pôsobení 
vnútri, ako aj zvonku budovy).

PROSYSTHERM®

PROSYSTHERM® je súprava niekoľkých veľmi ľahko 
montovateľných komponentov. Tieto komponenty systému 
ponúkame v mnohých variantoch (rozmery, materiál, 
farebné prevedenie). Takáto štruktúra systému umožňuje 
omnoho voľnejšie prispôsobenie vzhľadu a parametrov 
krytiny individuálnym potrebám ako v prípade 
sendvičových dosiek.

Produkty môžeme dodať priamo na miesto investície podľa 
vopred dohodnutého harmonogramu dodávok.

Na želanie klienta naše obchodné oddelenie pripraví 
alternatívne kalkulácie ponuky s prihliadnutím na 
uplatnenie rôznych výrobkov a odlišných variantov  
ich spájania. Umožní to vybrať najvýhodnejšie riešenie, 
ktoré berie do úvahy zadané kritériá. Jednotlivé prvky 
PROSYSTHERM® sú ponúkané na predaj aj samostatne.
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PROSYSTHERM® – komponenty systému 

Krycí plášť PROSYSTHERM® predstavuje komplexné riešenie 
založené na oceľových kazetách upevňovaných priamo 
na podperné stĺpy objektu. Stenové kazety sú zateplené 
špeciálnym izolačným materiálom – minerálnou vlnou 
so zlepšenými vlastnosťami tepelnej a hlukovej izolácie, 
ktorej štruktúra zabraňuje usadzovaniu vlny. Z vonkajšej 
strany je pokrytá trapézovým plechom ľubovoľného profilu. 
Dodávame komplet špeciálnych upevňovacích materiálov 
a tesniacich pások.

V systéme PROSYSTHERM® boli uplatnené novátorské 
riešenia, o. i. použitie minerálnej vlny s dvojitou hustotou 
s ryhovaním a dištančné spojovacie kusy. Umožňuje to 
vyriešiť problémy, ku ktorým dochádza pri tradičných 
metódach zatepľovania vlnou.

PROSYSTHERM® zaisťuje:

+ Zníženie efektu tepelných mostov a tým aj účinnejšiu 
tepelnú ochranu. 

+ Zlepšenie zvukovej izolácie.

+ Optimálne využitie priestoru na izoláciu.

+ Použitie vlny s dvojitou hustotou predchádza jej 
osadzovaniu.

Popri vysokých očakávaniach ohľadne montážnych riešení a estetického výrazu kladie moderné 
stavebníctvo požiadavky aj na funkčnosť krycích plášťov. Týka sa to najmä parametrov tepelnej a 
hlukovej izolácie a požiarnej odolnosti steny. Riešenie PROSYSTHERM® spoločnosti BLACHPROFIL 2® 
bolo v tejto oblasti podrobené detailným skúškam. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú vysokú účinnosť 
systému. Krytina zaisťuje významné úžitkové vlastnosti a vysokú bezpečnosť.

31



32

www.bp2.sk

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

[ºC] [ºC]

Rozloženie izoterm v priereze zloženia kaziet.

Výsledky skúšok tepelnej izolácie

Hodnoty súčiniteľu prestupu tepla pri priehradkách boli stanovené s použitím metód výpočtov podľa noriem: 

- EN ISO 10211-1 „Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Časť 1: Všeobecné metódy“.

- EN ISO 10211-2 „Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Časť 2: Lineárne tepelné mosty”.

- EN ISO 6946 „Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda”.

Súčiniteľ prestupu tepla pri stene PROSYSTHERM® postavenej z: 

a) oceľovej kazety 600/100 hr. 0,75 mm 
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 160 mm) 
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,267 W/m2K. 

b) oceľovej kazety 600/130 hr. 0,75 mm 
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 170 mm) 
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,284 W/m2K. 

c) oceľovej kazety 600/130 hr. 0,75 mm 
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 190 mm) 
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,242 W/m2K. 

d) oceľovej kazety 600/160 hr. 0,75 mm 
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 200 mm) 
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,261 W/m2K.
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Skúšobná metóda/procedúra podľa: 

 - Normy EN 20140 - 3 Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. 
 - Laboratórne meranie vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií. 

 - Skúšobné procedúry: LA - 1:2000 Laboratórne meranie vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií. Indexy boli vypočítané podľa 
normy EN ISO 717 Akustika. Hodnotenie zvukovej izolácie stavebných konštrukcií a v budovách. Vzduchová nepriezvučnosť.

Charakteristická hluková izolačná schopnosť podľa EN 20140-3 

Frekvencia: f, Hz

referenčnej krivky  
(EN ISO 717-1)

Rozsah frekvencie podľa: 

Index podľa EN ISO 717-1

Nameraná charakteristika

Frekvencia
f [Hz]

R 1/3 oktávy
[dB]
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Klasifikácia požiarnej odolnosti:

Dosiahnutá požiarna trieda steny spĺňa požiadavky na budovy v triede „B”. 

Skúšobná metóda/procedúra podľa: 

 -  Norma 13501-2 (U) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok 
požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

- Správa LP-1178.2/07 zo skúšky požiarnej odolnosti krycieho plášťa – systém PROSYSTHERM® spoločnosti BLACHPROFIL 2®.

Výsledky skúšok nepriezvučnosti 

Výsledky skúšok požiarnej odolnosti 
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Minerálna vlna – minerálnou vlnou je možné vďaka jej vlastnostiam veľmi ľahko zatepliť stenu vytvo-
renú z oceľových kaziet. Môžu to urobiť aj osoby, ktoré nie sú odborníkmi, a to priamo na stavbe bez 
potreby nástrojov. Jej podstatnou vlastnosťou, ktorá minimalizuje tepelné straty, je špeciálna drážka 

umožňujúca montáž vlny spôsobom, ktorý tesne prikryje spoje kaziet. 

Prednosti ponúkanej minerálnej vlny s dvojitou hustotou: 
- vysoká tepelná izolácia; 
- nehorľavosť a odolnosť proti požiaru; 
- vysoká zvukotesnosť; 
- priepustnosť pár; 
- odolnosť proti vlhkosti;
- jednoduchá a rýchla montáž. 

Stenové kazety – vnútornú časť fasádneho systému PROSYSTHERM® tvoria stenové kazety. Montujú sa pria-
mo na konštrukčné piliere pomocou špeciálneho nastreľovacieho systému. Medzi jednotlivými kazetami aj 
medzi kazetami a prvkami nosnej konštrukcie sa používa tesnenie. 

Prednosti kaziet: 
- vysoká odolnosť;
- nízka hmotnosť; 
- jednoduchá a rýchla montáž. 

Podrobné informácie o ponúkaných stenových kazetách sú dostupné v danom technickom liste výrobku. 

Trapézový plech – vonkajšia krytina je vyrobená z trapézového plechu. Existuje možnosť 
použitia ľubovoľného profilu trapézového plechu z našej ponuky. Trapézové plechy sa na 
kazety montujú pomocou špeciálnych skrutiek. Dodatočne je možné použiť membránu 

medzi profilom a vlnou. 

Podrobné informácie o ponúkaných trapézových plechoch sú dostupné v daných technických 
listoch výrobku. 

Ostatné súčasti systému – špeciálne upevňovacie a utesňovacie 
prvky fasádneho systému PROSYSTHERM® umožňujú jeho 
presnú a rýchlu montáž. Vlastnosti ponúkaných spojovacích 

prvkov, priechodných klincov a tesnení zaručujú zachovanie všetkých 
úžitkových parametrov systému. 
Samozávrtné dištančné spojovacie prvky udržujú stály odstup 40 mm 
medzi základom stenových kaziet a vonkajším obložením z trapézového 
plechu. Umožňuje to plne využiť izolačné vlastnosti minerálnej vlny po 
celú dobu používania. 
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Stenová kazeta (4 šírkové varianty) 

Spájanie kaziet po dĺžke
Nastreľovací klinec (min. 2 na stranu kazety)

výskyt efektu tepelného mostu 
spôsobujúceho premŕzanie

Neúplné využitie priestoru na izoláciu

Prenos vibrácií (nízka akustická izolácia)

Usadzovanie vlny

Minerálna vlna s dvojitou hustotou

Spojovací prvok 4,8 x 20 mm

Dištančný spojovací prvok 5,5 x 63 mm

Trapézový plech

Tesnenie

Oporné stĺpy

Pohľad z boku Pohľad zhora

Tesnenie

PROSYSTHERM® - profilová schéma

Tradičný systém – štandardná izolácia minerálnou vlnou:

Nasledujúca schéma predstavuje najčastejšie problémy, ktoré sa objavujú pri tradičných metódach zatepľovania 
minerálnou vlnou. Novátorské komponenty systému PROSYSTHERM® umožňujú vďaka svojim jedinečným 
vlastnostiam vyhnúť sa všetkým nižšie uvedeným problémom.

35
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Ploché plechy

Dodávame nízko a vysoko ušľachtilý oceľový materiál používaný na výrobu širokej škály výrobkov. Disponujeme linkou na rezanie a strihanie plochých 
plechov a vinutie zvitkov.

Plechové tabule skladom:

- pozinkované plechy:
0,50 mm x 1000 mm x 2000 mm
0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
0,60 mm x 1250 mm x 2000 mm
0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm
1,00 mm x 1250 mm x 2000 mm

- plechy Aluzinc:
0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm

-- poťahované plechy:
0,50  mm x 1250 mm x 2000 mm
0,70  mm x 1250 mm x 2000 mm
1,00  mm x 1250 mm x 2000 mm

Ďalšie veľkosti tabúľ a tabiel a ďalšie hrúbky plechov sú dostupné na individuálnu objednávku.

Ponúkame perforáciu plochých plechov. Podrobnosti 
(tvar, veľkosť, rozmiestnenie otvorov a ďalšie) sú 
dohadované individuálne s obchodným oddelením. 

Parametre dostupné pri individuálnych objednávkach sa 
dojednávajú priamo s obchodným oddelením. 
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Výrobný program

Prevíjanie zvitkov bez rozrezávania.

Priečne rezanie na tabule a tably podľa individuálnych požiadaviek

Pozdĺžne rezanie na pásy podľa individuálnych požiadaviek. 

Maximálna dĺžka tabule: 6000 mm

Technické parametre*

Maximálna hmotnosť zvitkov 10 T

Maximálna šírka pásu 1500 mm

Hrúbka plechu 0,4  - 2,0 mm

Technické parametre*

Hrúbka plechu 0,4  - 3,0 mm

Minimálna veľkosť tably 70 mm x 100 mm

Technické parametre*

Hrúbka plechu 0,4  - 3,0 mm

Minimálna šírka pásu 70 mm 

Vstupné parametre

Maximálna hmotnosť zvitkov 10 T

Maximálna šírka pásu 1500 mm

Hrúbka plechu 0,4  - 3,0 mm

Pred rezaním plechu ho môžeme opatriť ochrannou fóliou alebo 
antikondenzačnou vrstvou. 

*Uvedené údaje sa týkajú vsádzkového materiálu z ponuky 
BLACHPROFIL 2®. 
Určenie parametrov pre vlastný materiál si vyžaduje konzultáciu 
s obchodným oddelením. 
Pri prevíjaní a pozdĺžnom rezaní bez zásahu do šírky vsádzky 
platia tolerancie podľa noriem pre hutníctvo: 
- tolerancia rozmerov a tvaru: EN 10143;
- kovové vrstvy a kvalita povrchu: EN 10326, EN 10327;
- organické vrstvy a kvalita povrchu: EN 10169.

NoviNka
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Na zabezpečenie ochrany plechu je na prianie klienta plech potiahnutý ochrannou fóliou. Štandardne používame fóliu v zložení 
individuálne zvolenom pre danú vrstvu plechu: druh a hrúbka vrstvy lepidla aj fólie boli na základe skúšok stanovené tak, aby zabezpečili 
zodpovedajúcu priľnavosť a pri sťahovaní nepoškodili kryciu vrstvu. Ponúkame fólie s najrôznejšími parametrami, ktoré môžeme voliť 
individuálne s ohľadom na: 

 
Lepidlo: •	

•	
- vodné - •	 POzOR! reaguje s vlhkosťou, možné stopy na 
povrchu ochrannej vrstvy. 

•	
- riedidlové - nedochádza k vyššie uvedeným problémom.•	

Odolnosť proti UV žiareniu: 

1 až 12 mesiacov. 

Zabezpečenie – druhy fólie

Balenie

Hrúbka fólie:

35µm -   100µm

Priepustnosť svetla: 

Krycie a transparentné fólie 

Použitie:

Univerzálne fólie určené pre daný 
druh vrstvy a na špeciálne použitie, 
napríklad na laserové rezanie. 

Kondenzácia vodných pár:

Antikondenzačná vrstva.

Spracovaný materiál je profesionálne zabezpečený a 
skladovaný.
Pozdĺžne rezané zvitky sú skladované vo vertikálnej 
polohe na stojane a zväzované oceľovými pásmi 
alebo zabezpečené stretch fóliou. Triedenie a balenie 
formátov plechov je prispôsobené individuálnym 
požiadavkám podľa pokynov.
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ZÁVETERNÁ LIŠTA I OPLECHOVANIE STENY I

OBLÝ HREBENÁČ

PODPERA NA HREBENÁČE

PARAPET

OPLECHOVANIE STENY II ODKVAPOVÝ PLECH IIODKVAPOVÝ PLECH I

TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ

PREDLŽOVACÍ DIEL ZÁVETERNEJ LIŠTY

ÚŽĽABIE UKONČOVACÍ DIEL OBLÉHO HREBENÁČA

ZÁVETERNÁ LIŠTA II SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ

Klampiarske výrobky

Okrem štandardných vyššie 
uvedených klampiarskych výrobkov 
môžeme vyhotoviť klampiarske 
výrobky alebo parapet na 
individuálnu objednávku. 
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Metalické

Farebné odtiene

Okrem nižšie uvedených sú k dispozícii vrstvy PVDF, Plastisol a polyuretáno-
vé vo farbách zo vzorkovnice RAL – taktiež v metalizovanej verzii. 

Na individuálnu objednávku navyše dodávame aj atypické odtiene a vrstvy mimo uvede-
nej vzorkovnice. 

Technológia potlače neumožňuje dosiahnuť presné farby 
povlaku, preto sú zobrazené farby orientačné a môžu sa líšiť 
od skutočných. 

Plechové tabule 

Trieda PREMIUM

Trieda PLUS

Trieda STANDARD

Pozink

Metalické

40
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Ponuku našich výrobkov dopĺňa príslušenstvo. Umožňuje profesionálnu montáž 
a zabezpečenie strechy alebo fasády. V stálom predaji máme vysoko kvalitné 
výrobky renomovaných spoločností: 

- pásy (tiež rozpínavé) 
- tesnenia
- upevňovacie prvky 
- pokrývačské silikóny 
- ventilačné prestupy
- tesniace manžety
- tesniace pásky
- strešné fólia

Príslušenstvo

Pochôdzny systém 

Pochôdzny systém tvoria strešné prvky, ktorých inštalácia umožňuje bezpečný prístup ku komínom, vetrákom a anténam. Prístup je možný v akúkoľvek 
ročnú dobu, problém nerobí ani zasnežená strecha. Inštaláciou strešného pochôdzneho systému končia aj obavy z mechanického poškodenia 
(pomliaždenie) strešnej krytiny. 

Súčasťou súpravy ponúkanej našou spoločnosťou sú: 

• stúpacie plošiny; 
• kotviaci prvok stúpacej plošiny („kolíska“);
• stupne; 
• podpery plošiny/stupňov plechových krytín a trapézových  
  plechov; 
• nástenné ramená stúpacích plošín;
• spojovacie profily stúpacích plošín. 

Všetky uvedené komponenty sa vyrábajú z vysokoakostnej, 
pozinkovanej a práškovo lakovanej ocele. Zaručujú dlhoročné 
používanie bez nutnosti natierať alebo dopĺňať farbu následkom 
defektov spôsobených koróziou. Vďaka svojej konštrukcii sú 
odolné aj proti mimoriadne silnému náporu vetra. Následkom 
zasneženia a zľadovatenia a následného pošmyknutia osôb 
zabraňuje špeciálne navrhnutý, rebrovaný povrch. 

Výrobky sú dostupné v bohatej škále farieb, čo umožňuje 
synchronizovať farebný odtieň strešnej krytiny so stúpacími 
plošinami a ďalšími súčasťami systému. 
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Vetracie komínky

Technológia potlače neumožňuje dosiahnuť presné farby povlaku, preto sú zobrazené farby 
orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. 

Dostupné farby:

RAL 3009

RAL 8004

RAL 6020

RAL 8017

7016

RAL 8019

Správne odvetranie strechy má kľúčový význam pre odvod prebytku vodnej pary z budovy, čo 
súčasne zabraňuje jej kondenzácii v miestnostiach.

Naša ponuka zahrnuje vetracie komínky vrátane kompletného príslušenstva umožňujúceho 
hermetickú inštaláciu na ploche strechy, a taktiež niektoré doplnky ako anténové prestupy 
a prieduchy.

Jednotlivé modely komínkov boli špeciálne prispôsobené inštalácii na daný typ strešnej krytiny:

- komínky pre krytiny s nízkym profilom pre plechové škridle ECO® a ALFAplus®;
- komínky pre krytiny s vysokým profilom pre plechové škridle OMEGA®;
- komínky určené pre ploché krytiny, trapézové krytiny a strešné panely LAMBDA®.

Nami ponúkané komínky sú dostupné taktiež vo verzii s dodatočným zateplením, zabraňujúcim 
kondenzácii vodnej pary v odvetrávacom potrubí. Odporúčajú sa najmä na odvetrávanie 
miestností s vysokou koncentráciou vlhkosti ako kuchyne, kúpeľne alebo garáže.

42

Strešné okná – použitie nami ponúkaných strešných okien 
umožňuje plne využiť podkrovie a celé ho presvetliť. 

Bez ohľadu na uhol sklonu strechy alebo vzdialenosť krokiev 
si zákazník môže vybrať okná zodpovedajúce jeho potrebám 
a očakávaniam. Navyše ponúkame špeciálne okná do miestností 
so zvýšenou vlhkosťou a s veľmi nízkymi uhlami sklonu alebo 
s elektronickým ovládaním. 

Možnosť otáčania okna zaisťuje jednoduché udržiavanie čistoty 
a primeraná ochrana dreva vo výrobnej fáze umožňuje dlhoročné 
používanie bez dodatočných údržbárskych zákrokov.



Oceľový odkvapový systém INGURI® 125/87

RAL 3011

višňa hnedá

RAL 8017 Aluzinc 185

Použitie:

Vstupný materiál

Použitie správneho odkvapového systému umožňuje efektívne odvádzať 
vodu zo strešnej krytiny, čo má kľúčový význam pre jej trvanlivosť a 
funkčnosť. Chráni taktiež fasádu budovy pred poškodením spôsobeným 
vlhkosťou.

Systém INGURI® 125/87 je kompletný odkvapový systém vyrábaný 
z ocele najvyššej kvality, obojstranne potiahnutej ochrannou organickou 
vrstvou alebo metalickou vrstvou Aluzinc. Všetky prvky systému boli 
vyprojektované spôsobom, ktorý garantuje správne spájanie a jednoduchú 
a rýchlu montáž systému. Tvar a hĺbka žľabov zabezpečujú účinný odvod 
vody, a to aj počas intenzívnych a dlhodobých zrážok. 

Dodávateľmi materiálu na výrobu odkvapového systému 
INGURI® sú renomované oceliarske koncerny dodávajúce 
oceľ najvyššej kvality vo forme pozinkovaných a organickou 
ochrannou vrstvou potiahnutých plechov Aluzinc, ktoré 
predstavujú vstupný materiál pre výrobu odkvapového systému. 
Starostlivý výber dodávateľa vstupného materiálu má 
rozhodujúci vplyv na kvalitu a životnosť výrobku. Odráža sa v 
jeho odolnosti proti korózii a zmene farebných odtieňov. Preto 
sa na odkvapový systém INGURI® 125/87 poskytuje dlhoročná 
záruka.   

Odkvapové žľaby INGURI® sa vyrábajú na báze žiarovo zinkovaného 
vstupného plechu, ktorý je po chemickom vyčistení a pasivácii podrobený 
procesu nanášania viacerých vrstiev antikorózneho a dekoračného 
organického materiálu. Plech má hrúbku 0,6 mm, zatiaľ čo organickú vrstvu 
tvorí vrstva polyuretánu s hrúbkou 50 µm. - materiál má veľmi vysokú 
odolnosť proti atmosférickým podmienkam a mechanickému poškodeniu 
a pôsobeniu slnečného žiarenia (UV) zodpovedného za stratu farby. Systém 
INGURI® sa vyrába taktiež z plechu Aluzinc 185 s dodatočnou obojstrannou 
polymérnou vrstvou SPT Easy Film.

V trvalom predaji sú dostupné farby:

Prierez plechov potiahnutých ochrannou 
vrstvou:

NoviNka
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Prvky systému INGURI® 125/87

1. Odkvapový žľab
2. Roh vnútorný
3. Roh vonkajší
4. Žľabová spojka
5. Čelo odkvapu 
6. Odtok žľabu
7. /8. Koleno zvodovej rúry
9. Zvodová rúra
10. Zvodová odbočka
11. Výtokové koleno
12. Spojka zvodovej rúry
13. Objímka zvodovej rúry 
14. Objímky rúry s rozperným kolíkom
15. Hák na krokvu
16. Hák čelný

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Odkvapový žľab

Roh vnútorný/vonkajší

Žľabová spojka

Čelo odkvapu

Odtok žľabu

Koleno zvodovej rúry umožňuje prispôsobiť zvod odkvapového systému tvaru strechy 
a fasády. Ponúkaný výrobok je vytvarovaný do uhla 63° a jeho prierez má priemer Ø = 
87 mm.

Odtok (žľabový kotlík) zbiera vodu zo žľabov a odvádza ju do zvodovej rúry. 
Konštrukcia a správna montáž tohto prvku v značnej miere vplýva na funkčnosť celého 
odkvapového systému. Odtok žľabu systému INGURI® veľmi dobre lícuje s ostatnými 
prvkami, vďaka čomu je montáž vodotesná a solídna.

Prvok slúžiaci na ukončenie žľabu na jeho konci. 
Ponúkané čelo má veľkú hĺbku a je vybavené tesnením.

Jednotlivé úseky žľabov alebo žľab s rohom sa spájajú pomocou odporúčanej žľabovej 
spojky. Systém INGURI® je vybavený žľabovou spojkou – úchytkou (západkový 
mechanizmus) zabezpečujúcou pevné a trvácne spájanie, pričom montáž je rýchla a 
jednoduchá. Spojka je štandardne vybavená tesnením, ktoré garantuje tesnosť spoja, a 
vyhotovenie tohto prvku z plechu rovnakej farby ako ostatné časti systému poskytuje 
vysoké estetické vlastnosti.

Estetické a funkčné spojenie žľabov v rohoch a kútoch budov zabezpečujú žľabové 
rohy. Naša ponuka zahŕňa rohy: vonkajší a vnútorný so štandardným uhlom 90° ako aj 
vo verzii s uhlom 135°.

Tvar žľabu systému INGURI® bol špeciálne vyvinutý, aby zabezpečoval účinné 
odvádzanie zrážkovej vody. Má veľkú hĺbku (81,7 mm) a zodpovedajúce profilovanie, 
aby aj počas intenzívnych zrážok účinne odvádzal vodu z plochy strechy bez rizika 
pretečenia. Žľaby vyrábame v štandardných dĺžkach 4 m a 2 m. Iné dĺžky dostupné na 
základe individuálnej objednávky.

www.bp2.sk
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Koleno zvodovej rúry



Zvodová rúra

Zvodová odbočka

Výtokové koleno

Spojka zvodu

Objímka rúry
Objímky rúry s rozperným kolíkom

Žľabové háky

Žľabové háky sú veľmi dôležité prvky odkvapového systému. Ich kvalita a pevnosť 
rozhodujú o životnosti systému a jeho správnom fungovaní. V našej ponuke sú dva 
druhy hákov v niekoľkých dĺžkových variantoch, čo umožňuje zvoliť optimálne riešenie 
pre daný typ strešnej krytiny a strešnej konštrukcie:
- hák na krokvu vo verzii 70 mm, 160 mm, 210 mm, 300 mm,
- hák čelný.

Naša ponuka obsahuje dva typy objímok: vybavené montážnymi otvormi pre 
ľubovoľný spôsob upevnenia a vybavené odporúčaným kolíkom na zatĺkanie, ktorý je 
štandardne dostupný v štyroch dĺžkach: 80 mm, 120 mm, 160 mm a 200 mm.

Zvodové rúry sa spájajú pomocou spojky. Vďaka starostlivému vyhotoveniu tohto 
prvku odpadá riziko, že na mieste spoja bude dochádzať k unikaniu vody. 

Vývod z odkvapového systému tvorí výtokové koleno, ktorým vyteká voda zo zvodovej 
rúry. Ponúkaný výrobok má uhol kolena 63° a prierez Ø = 87 mm.

Ak je potrebné odviesť vodu z dvoch zvodových rúr do jednej, je potrebné použiť 
odbočku. Náš výrobok navyše umožňuje upraviť uhol sklonu pripájanej rúry, čo v 
značnej miere uľahčuje a urýchľuje montáž.

Zvodové rúry systému INGURI® majú priemer prierezu Ø = 87 mm a štandardné 
dĺžky 3 m a 1 m. Odvádza vodu nadol pozdĺž fasády. K fasáde sa upevňuje pomocou 
odporúčaných objímok, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu vzdialenosť od steny 
budovy.
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Výrobné a logistické centrum BLACHPROFIL 2® v Poľsku.
Grojec – 20 km západne od Krakova (A4 Katovice – Krakov).

Východné Slovensko:
GSM: +421 911 437 248

Západné Slovensko
GSM: +421 911 437 249

Regionálny vedúci predaja:
0048 126 28 03 28  

Zasielanie objednávok:
fax:  0048 124 20 25 50

Kontakt

Všetky číselné hodnoty a fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov uvedené v katalógu sú orientačné a názorné. Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby 
redakčného spracovania a tlače a na zmeny technických parametrov výrobkov.

Tento katalóg nie je prizvaním k predloženiu ponuky v zmysle čl. 14 bod 2 Konvencie Spojených národov o zmluvách medzinárodného predaja tovaru.
Copyright © 2012 BLACHPROFIL 2®. Všetky práva vyhradené.
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