Szanowni Państwo,
filozofia firmy Blachy Pruszyński opiera się na prostej zasadzie: biznes nie jest nadzwyczajnie skomplikowaną sztuką,
wystarczy, że prowadzi się go porządnie. Dewiza ta przyświeca nam na co dzień.
Stawiamy na jakość
Nasze pokrycia dachowe i systemy rynnowe to produkty najwyższej jakości. Zabiegamy o to, aby wyroby ze znakiem Blachy
Pruszyński postrzegane były jako te, które spełniają najbardziej wyśrubowane europejskie standardy.
Równie istotne jest dla nas zadowolenie Klientów, dlatego przykładamy szczególną uwagę do ich komfortowej i profesjonalnej
obsługi. Dbamy o nieustanne podnoszenie kwalifikacji naszych sprzedawców – zapewniamy im szkolenia nastawione na pogłębianie
wiedzy o produktach firmy Blachy Pruszyński.
Jesteśmy optymistami
Wierzymy, że skoro poradziliśmy sobie w czasie kryzysu, to okres wzrostu gospodarczego pozwoli naszej firmie dynamicznie się
rozwinąć. Już dziś jesteśmy przygotowani na sprostanie zwiększonemu zainteresowaniu naszymi wyrobami. Staramy się, aby oferta
firmy Blachy Pruszyński była kompletna oraz dostosowana do zmieniających się potrzeb Klientów.
Jesteśmy doceniani
Największym odbiorcą produktów firmy Blachy Pruszyński są Klienci indywidualni. Codziennie z naszych zakładów wyjeżdżają
pokrycia, które wystarczają do budowy 200 domów. Wybrane projekty, z prawdziwą przyjemnością, prezentujemy w tym katalogu.
Wszystkim Klientom dziękujemy za wybór firmy Blachy Pruszyński.
Krzysztof Pruszyński
Założyciel Grupy Pruszyński
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SIEC JEDNOSTEK
Firmy BL ACHY PRUSZYNSKI

O firmie

Grupę Pruszyński tworzy 20 spółek działających na terenie
Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier oraz Litwy.
Jest ona największym rodzimym producentem stalowych
pokryć dachów i elewacji. Wytwarza również materiały
wykończeniowe, płyty warstwowe ścienne i dachowe, profile
zimnowalcowane, kasety, kasetony elewacyjne oraz panele
ścienne, panele aluminiowe, sufity, akcesoria do systemów
gipsowo-kartonowych, wyroby z metali kolorowych, a także
okna i drzwi drewniane, aluminiowe i PCV.
Trzon Grupy stanowią firmy: Blachy Pruszyński – producent
m.in. blachodachówki (Kron, Szafir, ARAD Premium), blachy
trapezowej od T6 do T160, profili zimnogiętych; Punto
Pruszyński – producent m.in. paneli aluminiowych; Metkol
Pruszyński – firma sprzedająca metale kolorowe oraz Extral
– firma oferująca profile aluminiowe.
Budowana przez lata struktura, systematycznie rozwijana
i udoskonalana, okazała się odporna nawet na największe
zawirowania w światowej gospodarce.

Grupa Pruszyński jest dostawcą materiałów i technologii
przy realizacji największych i najambitniejszych projektów
inwestycyjnych w kraju. Była zaangażowana m.in. podczas
budowy fabryki Toyoty w Wałbrzychu, nowego Portu
Lotniczego Okęcie w Warszawie, Hal Targów Kielce oraz
wielu centrów handlowych w całej Polsce.
Jakość produktów i usług oferowanych przez spółkę
potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej. Jest ona też posiadaczem najbardziej prestiżowych
wyróżnień, jak choćby Godła „Teraz Polska” przyznanego
blachodachówce Szafir w XIII edycji Konkursu oraz sześciu
Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich
BUDMA. Firma została także uhonorowana m.in. tytułem
„Budowlanej Firmy Roku 2011” miesięcznika Builder,
statuetką Polskiego Herkulesa 2014, złotą statuetką Lidera
Polskiego Biznesu 2012, tytułem Kreatora Budownictwa 2014
oraz Budowlanej Marki Roku 2014 w kategorii „Pokrycia
dachowe lekkie” na podstawie wyników badań ASM
– Centrum Badań i Analiz Rynku.

5

Najwyzsza jakosc
Produkty firmy Pruszyński posiadają odpowiednie atesty techniczne i higieniczne oraz spełniają wymagania jakościowe stawiane
produktom budowlanym. Blachodachówka profilowana jest z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma warstwami
lakieru, co gwarantuje jej długowieczność. Na wyroby firmy udzielana jest wieloletnia gwarancja - od 10 lub 30 lat.

Doskonala ochrona
Zapewniamy szeroki wybór powłok ochronnych standardowych oraz niestandardowych realizowanych na indywidualne
zamówienie. Wszystkie powłoki mają wysoką odporność na korozję i zarysowania oraz objęte są długoletnią gwarancją.

Estetyka
Na wysoką ocenę estetyki naszych produktów ma wpływ dostępność bogatej kolorystyki i różnorodność powłok
ochronnych. Nasza podstawowa paleta zawiera 25 barw, a zastosowana technologia barwienia zapewnia produktom
odporność na fotochemiczne procesy starzenia się co oznacza wieloletnią trwałość koloru.

Firma Blachy Pruszynski otrzymala wiele nagród i wyróznien, w tym:

Tytuł Budowlana
Marka Roku 2014
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Ambasador Polskiej
Gospodarki w kategorii
„Marka Europejska”

Lider Polskiego Biznesu
w XXII edycji Konkursu
BCC

II miejsce w konkursie
Mazowiecka Firma
Roku 2007
Kategoria:
Budownictwo

Polski Herkules 2014
Builder

Solidne pokrycia dachowe i elewacyjne

Kompletny system
Bogata oferta firmy Pruszyński zapewnia kompleksowe wykończenie każdego dachu. Oprócz pokryć dachowych w ofercie
znajdują się włazy dachowe i najwyższej jakości okna dachowe. Dostępne są także materiały wykończeniowe takie jak
membrany, obróbki, akcesoria dekarskie, a także systemy rynnowe.

Innowacyjnosc
Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i produktowych jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynku. Produkty
ze znakiem Blachy Pruszyński są wytwarzane z wykorzystaniem najnowocześniejszych linii technologicznych wyposażonych
w sterowanie numeryczne, które gwarantują im precyzję produkcji i najwyższą jakość wykonania.

Znana i ceniona marka
Kilkudziesięcioprocentowy udział w łącznej sprzedaży decyduje o pozycji lidera firmy Pruszyński na rynku polskim. Wysoką
jakość produktów potwierdzają liczne, prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznane firmie i jej produktom.

Tytuł Odpowiedzialny
Pracodawca Lider HR 2011
nadany przez magazyn
gospodarczy Strefa Biznesu

Nagroda Stalowy Wilk Polskiej
Unii Dystrybutorów Stali
w kategorii „Społeczna
odpowiedzialność biznesu”

Tytuł Diament miesięcznika
Forbes 2010 w kategorii
firm o obrocie powyżej
250 mln zł
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Dom jednorodzinny Bieździanka k/Jasła
panel dachowy PD 510, system rynnowy Niagara, tytan-cynk

Panele dachowe NA R ABEK

NA RĄBEK
PANEL DACHOWY

Jestem estetką. Chciałam, aby nasz wymarzony dom, był
po prostu piękny. Dlatego już na etapie wyboru projektu
zwracałam

uwagę

na

dach,

bo

to

on

decyduje

o ostatecznym wyglądzie domu. Kiedy wybieraliśmy
rodzaj

pokrycia

dachowego,

zwróciłam

uwagę

na panele dachowe NA RĄBEK. Przekonała mnie
nowoczesność i estetyka pokrycia dachu. Dziś z radością
patrzę na mój dom i myślę – to był piękny wybór.
Katarzyna

Kasia, Grzegorz, Asia

i Basia oraz pies Kaja
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Dom jednorodzinny okolice Staszowa
panel dachowy na rąbek, system rynnowy Niagara, obróbki blacharskie

Panele dachowe NA R ABEK

NA RĄBEK
PANEL DACHOWY

Panele dachowe NA RĄBEK to produkt łączący tradycyjny
wygląd z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu
zamkowi łączenie odbywa się na zatrzask bez konieczności
zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach profilowań:
płaskim, falistym i z przetłoczeniami wzdłużnymi. Panele
produkowane są na dowolną długość, a maszynowo wycięte
zamki (w opcji dla paneli PD 510) pozwalają na montaż na listwie
startowej.

Nagrody i wyróznienia
Rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy

Złoty Medal
MTP BUDMA 2012

Medal Europejski 2010
BCC

Statuetka Top Builder 2012
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Dom jednorodzinny w okolicy Warszawy
blachodachówka ARAD Premium, stalowy system rynnowy NIAGARA, okna dachowe AURA

Blachodachówka AR AD Premium

Własny dom był marzeniem całej naszej rodziny. Moją
uwagę zwrócił opis blachodachówki panelowej ARAD
Premium, która ma ciekawy kształt. Ograniczone do
minimum

odpady

materiału

–

ten

argument

zauważyła również moja oszczędna żona uznając,
że liczy się każdy dobrze wydany grosz. Dodatkowo
mamy 30 lat gwarancji. Niewielkie, dwumodułowe
arkusze – to kolejna zaleta. A gdy się jeszcze okazało,
że nie będzie widać wkrętów, a montaż jest prosty,
uznałem swój wybór za znakomity. A efekt końcowy
oceńcie sami.
Łukasz

cper, Lena i pies Falco

Jola, Łukasz, Nadia, Ka
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Plebania przy kościele pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła
okolice Nowego Targu
blachodachówka panelowa ARAD Premium

Blachodachówka AR AD Premium

Blachodachówka panelowa ARAD Premium to innowacja
na rynku. Niewielkie jedno-i dwumodułowe arkusze ARAD
Premium to nie tylko prosty montaż i bezpieczny transport, ale
przede wszystkim ograniczone do minimum odpady materiału.
Oprócz nowoczesnego kształtu oraz powłok PURMAT i PURLAK
z 30-letnią gwarancją, najważniejszą cechą nowego produktu
jest nowatorski montaż – prosty, bez widocznych wkrętów.

Nagrody i wyróznienia
Rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy

Złoty Medal
MTP BUDMA 2013

Statuetka Top Builder 2012
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Dom jednorodzinny w okolicach Staszowa
blachodachówka KRON, rynny NIAGARA oraz akcesoria dachowe

Blachodachówka KRON

MMA

Zawodnik
i 5-krotny Mistrz Świata

BLACHODACHÓWKA

STRONG MAN
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Dom jednorodzinny w okolicach Staszowa
blachodachówka KRON

Blachodachówka KRON

Blachodachówka KRON jest eleganckim i trwałym pokryciem
dachowym nadającym się na wszystkie rodzaje dachów
stromych. Łącząc w sobie tradycję z nowoczesną technologią
znajduje zastosowanie przy budowie domów jednoi wielorodzinnych, budynków gospodarczych, obiektów
sakralnych oraz przy renowacji starych dachów.

Nowoczesny kształt to główna cecha, która wyróżnia
blachodachówkę KRON. Budynki w których zastosowano to
pokrycie, zyskały niepowtarzalny, indywidualny charakter,
dlatego cieszy się ono od lat niesłabnącą popularnością wśród
klientów.

Nagrody i wyróznienia

Złoty medal
MTP BUDMA 2005

Budowlana Firma Roku 2011 tytuł
przyznany przez miesięcznik
Builder
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Dom jednorodzinny aktora Jana Nowickiego
blachodachówka SZAFIR oraz akcesoria dachowe

Blachodachówka SZAFIR

Jan Nowicki - aktor
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Pensjonat Magnat Inn Zakopane
Blachodachówka SZAFIR

Blachodachówka SZAFIR

Blachodachówka SZAFIR to produkt uhonorowany Polskim
Godłem Promocyjnym Teraz Polska XIII edycji. Fakt ten oraz
klasyczny kształt wpływają na to, że blachodachówka SZAFIR
jest najchętniej kupowanym pokryciem dachowym z naszej
oferty. Blachodachówka SZAFIR jest dostępna we wszystkich
powłokach z oferty, zwłaszcza w powłokach PURMAT
i PURLAK z 30-letnią gwarancją.

Blachodachówka profilowana jest z blachy dwustronnie
ocynkowanej i powlekanej kilkoma warstwami lakieru,
co gwarantuje jej długowieczność. Szeroka gama kolorów
i możliwość dopasowania blachodachówki do różnych
płaszczyzn pozwala na dostosowanie dachu do elewacji
i otoczenia.

Nagrody i wyróznienia

Orły Polskiego Budownictwa
III miejsce w konkursie
Orły Polskiego Budownictwa
w kategorii „Producenci
Materiałów Budowlanych”

Polskie Godło Promocyjne
XIII edycji „Teraz Polska”
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Dom jednorodzinny okolice Stąporkowa woj. świętokrzyskie
blachodachówka OPTIMA ARAD, system rynnowy NIAGARA, obróbki blacharskie

Blachodachówka OPTIMA AR AD

Blachodachówka ARAD dostępna jest również w wersji
klasycznej - pod nazwą OPTIMA ARAD - w postaci arkuszy
ciętych na wymiar montowanych w sposób tradycyjny.
Pokrycie oferowane jest we wszystkich powłokach i kolorach
z palety Blachy Pruszyński.

Nagrody i wyróznienia

Budowlana Firma Roku 2013
tytuł przyznany
przez miesięcznik Builder
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Osiedle domów jednorodzinnych OCICE
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

blachodachówka panelowa MODUS ARAD

Blachodachówka MODUS Arad

MODUS Arad to blachodachówka panelowa, która swoim
kształtem nawiązuje do pokrycia ARAD Premium. Różnice
zawierają się w sposobie montażu oraz dostępności we
wszystkich powłokach i kolorach z oferty Blachy Pruszyński.

Nagrody i wyróznienia

Certyfikat Warygodności Biznesowej
Dun&Bradstreet Poland

Medal Europejski 2014
BCC

27

Hotel w Bustenii w Rumunii
Blachodachówka RUBIN Plus, blacha płaska, obróbki blacharskie

Blachodachówka RUBIN Plus

BLACHODACHÓWKA

Blachodachówka RUBIN Plus należy do najbardziej
ekonomicznych pokryć dachowych. Dzięki swej niewielkiej
wadze (ok. 4,7 kg) nie wymaga zastosowania ciężkiej konstrukcji
więźby, co przekłada się m.in. na mniejsze zużycie drewna.
Ciężar ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy renowacji
starych dachów, których konstrukcję nieco już nadszarpnął czas.

Blachodachówka RUBIN Plus to kształt w całości
i kompleksowo opracowany przez Pruszyński Sp. z o. o.
z uwzględnieniem odpowiednio wysokich walorów
estetycznych przy zachowaniu doskonałych parametrów
użytkowych – szerokość kryjąca arkusza to aż 1150 mm.

Nagrody i wyróznienia

Złoty Laur Klienta 2009
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Dom jednorodzinny Zakopane
panel dachowy REGLE

Panel dachowy REGLE

REGLE

Panele dachowe REGLE to oryginalna alternatywa dla
klientów, którym zależy na trwałym i szczelnym pokryciu dachu,
przy zachowaniu tradycyjnego wyglądu gontu drewnianego.
To odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów
z bali, restauracji i zajazdów o charakterze regionalnym.
Trwałość gwarantują poliuretanowe powłoki PURLAK
i PURMAT z 30-letnią gwarancją.

Nagrody i wyróznienia

Złoty Medal MTP BUDMA 2015

Nagroda Top Builder 2015
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Dom jednorodzinny w okolicach Kielc
Blachodachówka panelowa TUR

Blachodachówka panelowa TUR

Monitorując preferencje klientów i podążając za trendami
w projektowaniu w 2014 roku oferta firmy została poszerzona
o pokrycie w nowym, nieco bardziej surowym kształcie niż
dotychczas. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów nowe
pokrycie dostępne jest w dwóch wariantach do wyboru.
Blachodachówka panelowa TUR to jedno i dwumodułowe
panele, pakowane na paletach i dostępne są od ręki. Propozycja
ta idealnie sprawdzi się jako pokrycie dachów o skomplikowanej
połaci, gwarantując minimalna ilość odpadów. Jej alternatywa
- blachodachówka GRYF to

opcja dla osób preferujących

pokrycia dostarczane w arkuszach ciętych na wymiar.

Nagrody i wyróznienia

Kreator Budownictwa 2014
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Rynny NIAGAR A

Rynny NIAGARA to kompletny i uniwersalny system
odwadniania dachu, przeznaczony zarówno dla nowych, jak
i remontowanych budynków.
Projektując go dołożyliśmy wszelkich starań by stworzyć w pełni
funkcjonalny system, który spełniłby estetyczne oczekiwania
inwestorów oraz praktyczne wymagania montażystów.
Nieustannie rozwijanie linii tego produktu sprawiło, że systemy
rynnowe NIAGARA juz dwukrotnie zostały uhonorowane
Złotym Medalem MTP BUDMA.

Nagrody i wyróznienia

Złoty Medal Budma 2014
dla rynien Niagara
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Złoty Medal Budma 2015
dla rynien Niagara Tytanium

Rynny NIAGAR A

Oferta systemów NIAGARA zadowoli najbardziej wymagających klientów.
Rynny dostępne są w różnych wersjach:
<
Poliuretan
<
Ocynk
<
Tytan Cynk
<
Tytanium
<
Miedź
Ponadto by jak najlepiej dopasować system rynnowy do potrzeb budynku
rynny NIAGARA wykonane są aż w 8 rozmiarach.
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Akcesoria dachowe i obróbki blacharskie

Dla zachowania optymalnych parametrów dachu niezbędne jest zastosowanie akcesoriów dekarskich. W ich skład wchodzą między
innymi, uszczelki, kołnierze uszczelniające, kominki wentylacyjne, wkręty lub gwoździe dekarskie czy też bariery śniegowe.
Ich przeznaczenie i sposób zastosowania szczegółowo opisane jest w instrukcjach montażu poszczególnych profili dachowych.

Obróbki blacharskie są jednym z najważniejszych elementów systemu dachowego. Wykonuje się je z blachy płaskiej najczęściej w takim
samym kolorze, co pokrycie dachu. Prawidłowe i fachowe zamontowanie obróbek zapewni szczelność i odpowiednią estetykę pokrycia.
Wymiary i ich wygląd zależą od kształtu i specyfiki dachu. Obróbki standardowe to między innymi kalenice, rynny koszowe, pasy
nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice górne i boczne, bariery śniegowe.

wkręty
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kominki

kołnierze

NOWOSCI

Kalenica OMEGA to alternatywa dla typowych kalenic dedykowanych
dachom stalowym. Zamierzeniem projektanta było nadanie niebanalnego
charakteru elementowi, który przez innych producentów traktowany jest
jedynie jako standardowy komponent dachu. Niezwykły kształt kalenicy
OMEGA sprawi, że dach będzie prezentował się jeszcze lepiej. Kalenica
dostępna jest we wszystkich kolorach i powłokach z oferty Blachy Pruszyński

Podbitka z blachy perforowanej TP7 to rozwiązanie, które posiada wszelkie
atuty by zastąpić stosowane zwyczajowo podbitki z tworzyw sztucznych.
Wśród wielu zalet tego produktu należy wymienić brak falowania, lepszą
sztywność, odporność na starzenie i odbarwianie, możliwość zamówienia
na wymiar oraz dobrania kolorystyki idealnie do pokrycia. Podbitka
z perforowanej blachy jest tania, łatwa w montażu, zapewnia wreszcie
konieczną w przypadku pełnego deskowania cyrkulację powietrza.
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Okna dachowe AUR A

Okna dachowe AURA to gwarancja wysokiej jakości,
za bardzo rozsądną cenę. Niezawodne okna zostały wykonane na
specjalne zamówienie firmy Pruszyński przez doświadczonego
skandynawskiego producenta. Izolacja termiczna i wodoszczelność
okien podlegają rygorystycznym testom, zgodnym z najnowszymi
normami europejskimi. Okna leżą bliżej powierzchni dachu
co poprawia ich izolacyjność cieplną jak również estetykę dachu.
W ofercie posiadamy również włazy dachowe i rolety
przyciemniające do okien.
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Gwarancje

Firma Pruszyński Sp. z o.o. udziela gwarancji:
<
30 lat – na produkty stalowe powlekane powłoką POLIURETAN - stosowane jako pokrycia zewnętrzne
oraz wewnętrzne dachów i ścian
<
15 lat – na produkty stalowe powlekane powłoką PUREX - stosowane jako pokrycia zewnętrzne
oraz wewnętrzne dachów i ścian
<
15 lat – system rynnowy NIAGARA
<
10 lat – na produkty stalowe powlekane powłoką POLIESTER - stosowane jako pokrycia zewnętrzne
oraz wewnętrzne dachów i ścian
<
10 lat – okna dachowe AURA
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Kolorystyka

Przykładowe kolory dla grubości blachy 0,5 mm*

Mat (35 µm)
RR 023

RR 750

RR 028

RR 032

RAL 8017

RR 033

RR 011

GRAFIT

CEGŁA

WIŚNIA

BRĄZ

BRĄZ

CZERŃ

ZIELEŃ

Mat gruboziarnisty (35 µm)
RR 023

RAL 7016

RR 750

RR 028

RR 032

RAL 8017

RR 033

RR 011

GRAFIT

CIEMNY GRAFIT

CEGŁA

WIŚNIA

BRĄZ

BRĄZ

CZERŃ

ZIELEŃ

(50 µm)
RR 023

RR 750

RR 011

RR 028

RAL 8017

RR 033

GRAFIT

CEGŁA

ZIELEŃ

WIŚNIA

BRĄZ

CZERŃ

(50 µm)
RAL 7024

RAL 8004

RR 028

RAL 8017

RAL 9005

GRAFIT

CEGŁA

WIŚNIA

BRĄZ

CZERŃ

*Firma posiada w ofercie również inne grubości blachy: 0,7 mm, 1,0 mm i 1,25 mm. Szczegółowe informacje można uzyskać w Punktach Sprzedaży i Dziale Technicznym.
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Poliester polysk (25 µm)
RAL 9010
ŚNIEŻNA BIEL
RAL 7016

RAL 9002
BIEL
RAL 5010

RAL 7035

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7000

RAL 7024

SZARY

GRAFIT

SZARY

SREBRNY

SREBRNY
METALIK

RAL 6029

RAL 6005

RAL 1021
ŻÓŁTY

PIASEK

RAL 3016

RAL 8016

GRAFIT

NIEBIESKI

ZIELEŃ

CIEMNA ZIELEŃ

RAL 8004

RR 028

RAL 3005

RAL 3007

CEGŁA

WIŚNIA

WIŚNIA

WIŚNIA

RR 032

RAL 9005

CIEMNY BRĄZ

CZERŃ

ZŁOTY DĄB

ALUCYNK

KORAL

RAL 1002

BRĄZ

RAL 8023
MIEDZIANY
RAL 8017
BRĄZ

(26 µm)
RAL 8017

RR 023

RR 750

RR 033

BRĄZ

GRAFIT

CEGŁA

CZERŃ

Przedstawiona kolorystyka powłok może różnić się od dostępnej rzeczywistej palety kolorów.
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Obiekty referencyjne

ARENA Ostróda

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki (Cent II)
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Targi Kielce

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
Cricoteka - Kraków

Centrum Wyposażenia Wnętrz MEBLOSTACJA Olsztyn

Siedziba firmy B52 w Aleksandrowie Łódzkim

Auto Centrum KOHNKE we Władysławowie

