
PRODUCENT BLACH DACHÓWKOWYCH I TRAPEZOWYCH

Nasze wyroby produkowane są zgodnie 
z certyfikowanym systemem zarządzania jakości. 



PERŁA BLACHODACHÓWKA 

JOKER BLACHODACHÓWKA 

BLACHY DACHÓWKOWE - NAJLEPSZY WYBÓR

Firma „BLACH-DOM” oferuje blachy:
 obustronnie ocynkowane ogniowo,
 z obustronną powłoką aluminiowo-cynkową i dodatkowo lakierowane - SPT,
 obustronnie ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrem w połysku i macie,
 aluminiowe obustronnie powlekane poliestrem w połysku i macie.

Nasze blachy to:
 najwyższa jakość
 gwarancja długowieczności
 trwałość pokrycia
 różnorodność kolorystyczna
 estetyka
 funkcjonalność
 prosty montaż  



400400

BONA LONG BLACHODACHÓWKA 

BONA BLACHODACHÓWKA 

BLACHY DACHÓWKOWE - NAJLEPSZY WYBÓR

Firma „BLACH-DOM” oferuje blachy:
 obustronnie ocynkowane ogniowo,
 z obustronną powłoką aluminiowo-cynkową i dodatkowo lakierowane - SPT,
 obustronnie ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrem w połysku i macie,
 aluminiowe obustronnie powlekane poliestrem w połysku i macie.

Nasze blachy to:
 najwyższa jakość
 gwarancja długowieczności
 trwałość pokrycia
 różnorodność kolorystyczna
 estetyka
 funkcjonalność
 prosty montaż  

NOW
OŚĆ 



T-18 PROFIL DACHOWO-ELEWACYJNY 

T-18

T-14 PROFIL DACHOWO-ELEWACYJNY 

T-14

T-8 PROFIL ELEWACYJNY 

T-8

BLACHY  TRAPEZOWE

Firma „BLACH-DOM” oferuje blachy:
 na budynki mieszkalne
 na budynki użyteczności publicznej
 na budynki przemysłowe i hale

Nasze blachy to:
 duża wytrzymałość
 ekonomiczny materiał
 szeroki wybór profili
 różnorodna kolorystyka



T-35 PROFIL DACHOWO-ELEWACYJNY 

T-35

BLACHY  TRAPEZOWE

T-50 PROFIL DACHOWO-ELEWACYJNY 

T-50

Firma „BLACH-DOM” oferuje blachy:
 na budynki mieszkalne
 na budynki użyteczności publicznej
 na budynki przemysłowe i hale

Nasze blachy to:
 duża wytrzymałość
 ekonomiczny materiał
 szeroki wybór profili
 różnorodna kolorystyka



STOSOWANE  MATERIAŁY 

Stosowane materiały
 Blachy stosowane do produkcji pokryć z blachodachówki:
-z rdzeniem stalowym obustronnie ocynkowane ogniowo  powlekane poliestrem w połysku i macie
-z rdzeniem aluminiowym obustronnie powlekane poliestrem w połysku i macie

 Blachy stosowane do produkcji pokryć trapezowych:
-obustronnie ocynkowane ogniowo
-z obustronną powłoką aluminiowo-cynkową i dodatkowo powlekane powłoką organiczną SPT
-obustronnie ocynkowane ogniowo i powlekane  poliestrem w połysku i w macie
-aluminiowe obustronnie powlekane poliestrem w połysku i w macie.

 Blachy Solano. Nowość na rynku blach z gwarancją do 30 lat.
Z uwagi na zastosowanie specjalnego rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego nie wymaga zaprawek  
lakierniczych w miejscach cięcia blachy.

stal powlekana

aluminium powlekane

1. rdzeń stalowy
2. powłoka cynkowa Zn 275 g 
3. powłoka antykorozyjna
4. lakier podkładowy min. 5  m
5. lakier dekoracyjny 20 lub30  m
6. lakier ochronny min. 7 m

1. rdzeń aluminiowy
2. warstwa konwersyjna
3. lakier podkładowy 5  m
4. lakier dekoracyjny 
    polyester min. 20 m
5. lakier ochronny min. 7 m

alu-cynk

1. rdzeń stalowy
2. powłoka alucynku 
    150/185 g/m2

    -Al - 55 %
    -Zn - 43,4 %
    -Si - 1,6 %
3. powłoka lakieru SPT

ocynk

1. rdzeń stalowy
2. powłoka cynku Zn 200 g/m2

 1. Materiał w stanie dostawy należy przechowywać w po-
mieszczeniach suchych i przewiewnych,  zabezpieczonych 
przed nagłymi zmianami temperatury. Zalecana minimal-
na odległość od podłoża paczek 
i kręgów wynosi 200 mm.

 2. Składowanie wyrobów ocynkowanych, z powło-
ką aluminiowo-cynkową i powlekanych w miejscach, 
gdzie są one narażone na duże zmiany wilgotności i 
temperatury powietrza jest zabronione, gdyż może to 
doprowadzić do kondensacji pary wodnej między arku-
szami (zwojami) blachy, co może być przyczyną wystą-
pienia ognisk korozji w postaci białych i czarnych plam,  
a także powłoka lakieru może ulec odparzeniu.

 3. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeła-
dunku lub jej składowania, należy bezwzględnie wysuszyć 
wszystkie arkusze. Składowanie blachy zamoczonej do-
prowadzić może do uszkodzenia powłoki lub do powsta-
nia ognisk korozji.

 4. W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik 
winien blachę odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległa 
uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu.

 5. Podczas rozładunku, załadunku lub przekładania arku-
szy należy szczególnie uważać aby nie porysować powłoki 
blachy.

 6. Blachy ocynkowane, z powłoką aluminiowo-cynkową 
oraz powlekane zaleca się montować na dachu przed 
upływem 3 miesięcy od daty dostawy.

 7. W przypadku składowania dłuższego niż  1 miesiąc od 
daty dostawy blach ocynkowanych, aluminiowo - cynko-
wych i powlekanych, należy przełożyć każdy arkusz cienką 
przekładką, nie powodującą uszkodzeń mechanicznych,  
w przypadku blach powlekanych, które zabezpieczone  
są folią ochronną należy koniecznie tę folię zerwać. Umoż-
liwi to przewiew powietrza z dolnej i górnej  strony ar-
kusza, eliminując występowanie kondensacji pary wodnej 
między arkuszami.
Uwaga: dłuższe składowanie blachy z folią ochronną 
może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakieru.

 8. Zabrania się cięcia blach narzędziami kątowymi, powodu-
jącymi efekt termiczny. Użycie takich narzędzi doprowadza 
do uszkodzenia powłoki lakierowej blachy w miejscu cięcia,  
a w efekcie powoduje powstawanie korozji. 

 9. Wszystkie miejsca cięcia blachy, także powstałe podczas 
procesu produkcyjnego (końce arkuszy) oraz miejsca zary-
sowań muszą być zabezpieczone lakierem zaprawkowym 
przez firmę dekarską podczas montażu blachy, a w szcze-
gólności końce arkuszy w części okapowej (przy rynnie). 
Nie zabezpieczenie tych miejsc może  spowodować złusz-
czanie się powłoki lakieru i powstawanie ognisk korozji.

Transport i przechowywanie

solano 30

1. rdzeń stalowy 0,5 mm
2. lakier podkładowy
3. powłoka antykorozyjna Galtan
4. lakier ochronny 200 m



WZORNIK  KOLORÓW

Powyższy wzornik przedstawia kolory w sposób przybliżony.

czarny mat alu. zieleń mat alu. rudy mat alu. wiśnia mat alu. cloudy anticato

ocynk alucynk RAL 3011 alu. brąz mat alu.RAL 8017 alu.

RAL 6029 RAL 6005 RAL 8004 RAL 9005RAL 5010

RAL 3005 RAL 3011 RAL 8017 RAL 9006RAL 9010

zielony matczarny mat wiśnia mat BTX 6701rudy mat

ciemny brąz mat szary mat RAL 1021 RAL 3009RAL 1002

solano 30 brąz solano 30 wiśnia solano 30 rudy solano 30 czarny



obróbka deski czołowej z 25 cm

obróbka boczna z 25 cm na blachę

wiatrownica standard z 25 cm na blachę 

obróbka boczna z 25 cm pod blachę

gąsior dachówkowy

śniegołap

wkręt farmerski

denko do gąsiora

GĄSIOR TRAPEZOWY 
z 31 cm

gąsior trapezowy

drabinka przeciwśniegowa

stopnie i ławy

folie paroprzepuszczalne

AKCESORIA - KOMPLETNY DACH GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 I ZADOWOLENIA KLIENTÓW



rynna koszowa standard z 50 cm

pas nadrynnowy standard z 25 cm

obróbka kominowa górna z 33 cmkliny, uszczelki profilowane do blach

lakier spray, taśma uszczelniająca dekarska, silikon

kołnierz Maser Flash MF4 wiatrownica standard z 25 cm pod blachę

AKCESORIA - KOMPLETNY DACH GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 I ZADOWOLENIA KLIENTÓW

system rynnowy Gamratparapetu na wymiar, max. do 2,5 mb długości



OKNA DACHOWE  FAKRO

NAJWYŻSZY STANDART OKIEN - KOMFORT W TWOIM DOMU

1. Rynna dachowa PCV 125, 150 i 75 mm dł. 2,3,4 m
2. Złączka rynnowa 125, 150 i 75 mm
3. Rynnowy lej spustowy 125, 150 i 75 mm
4. Narożnik wewnętrzny 125, 150 i 75 mm
5. Narożnik zewnętrzny 125, 150 i 75 mm
6. Uchwyt rynnowy 125, 150 i 75 mm
7. Denko rynnowe (prawe) 125, 150 i 75 mm
8. Denko rynnowe (lewe) 125, 150 i 75 mm
9. Denko rynnowe (uniwersalne) 125 mm
10. Rura PCV spustowa 110 i 63 mm; dł. 2,3,4 m
11. Złączka rury spustowej 110 i 63 mm

12. Kolano 110 i 63 mm
13. Obejma rury spustowej 110 i 63 mm
14. Rewizja 110 mm
15. Trójnik 110/110 i 110/63 mm
16. Redukcja 110/63 mm
17. Listwa mocująca (stal ocynk.)
18. Hak obejmy z wkrętem L-120, 
140, 160, 180, 200, 220
19. Listwa okapowa Z PCV (2,3,4 mm)
20. Podsufitka PCV pełna
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SYSTEMY RYNNOWE  GAMRAT

SZEROKI WYBÓR OKIEN DACHOWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI 

 najwyższa jakość wykonania
 bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
 nowatorskie rozwiązania
 najlepsze surowce
 najnowsze technologie 
 gwarancja trwałości
 bardzo dobre parametry termoizolacyjne



SIEDZIBA I FILIE

SIEDZIBA: 
34-220 Maków Podhalański, Białka 620 
Księgowość: NIP: 552-10-01-068, REGON: 070476604, tel./fax 033 8773747
Zakład produkcyjny, sprzedaż hurtowa i detaliczna:  
tel. 033 8773287, tel. 033 8771744, fax. 033 8773294  

FILIE:
 30-444 LIBERTÓW, ul. Góra Libertowska 30, 
tel. 012 270 36 40, tel./fax 012 270 36 49

 32-080 ZABIERZÓW, ul. Krakowska 400, 
tel./fax 012 285 32 30

 34-300 ŻYWIEC, ul. Kopernika 56 (kierunek Korbielów),
tel. 033 861 94 96, tel./fax 033 861 94 97

 34-300 ŻYWIEC, ul. Nimasów 1a (kierunek browary), 
tel./fax 033 861 84 44

 32-540 TRZEBINIA, ul. Długa 34, 
tel./fax 032 612 19 38

 43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Międzyrzecka 237,
tel. 033 812 28 73, fax 033 821 35 54

 42-263 WRZOSOWA k/Częstochowy, ul. Katowicka 54,
tel.034 327 60 97 034 321 82 72

 34-124 BARWAŁD DOLNY, tel. 033 872 26 60, 
tel./fax 033 872 26 67

 34-205 STRYSZAWA, 
tel./fax 033 874 79 29

 25-323 KIELCE, ul. Sandomierska 316, 
tel./fax 041 343 66 20

 95-080 TUSZYN, ul. Świętokrzyska 1, 
tel./fax 042 614 27 17

 34-470 CZARNY DUNAJEC, ul. Kantora 61a,
tel./fax 018 265 77 00, 048 501 770 941

 32-650 KĘTY, ul. Mickiewicza 80, 
tel. 033 845 10 21

 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, Brody 227, 
tel. 0 513 151 959, tel.\fax 033 876 50 28

 34-520 PORONIN, ul. Kasprowicza 57 a,
tel./fax 018 207 44 29, 048 515 146 684

 42-480 PORĘBA, ul. Armii Krajowej 56,
tel./fax 032 677 22 06

 37-464 STALOWA WOLA, ul. Sandomierska 150,
tel./fax 015 842 02 46

Zapraszamy do nowo otwartych oddziałów:
 39-102 Brzezówka 295 (koło Ropczyc),
 05-660 Warka, ul. Obwodowa 16

Przedstawiciele handlowi:
 woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie: tel. 516 066 699
 woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie: tel. 516 066 686
 woj. lubelskie, mazowieckie, łódzkie: tel. 516 066 177
 woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie: tel. 516 063 834
 woj. śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie: tel. 508 146 050
 woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie: tel. 513 152 005



-KOSZTORYS GRATIS
-FACHOWE DORADZTWO

-KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
-TRANSPORT GRATIS


