
BLACHY DACHÓWKOWE 

produkcji Firmy Pruszyński Sp. z o.o. – na indywidualne zamówienia 

 (POLIESTER POŁYSK, POLIESTER MATOWY, POLIESTER MATOWY GRUBOZIARNISTY, POLIURETAN, 
COLORCOAT HPS 200) 

oznaczenia opis 

 

SZAFIR 

 

 

 

 

Klasyczny kształt imitujący tradycyjną dachówkę ceramiczną. 
Produkowana jest w dwóch wariantach długości modułu 350 i 400 
mm.  Blachodachówka Szafir został nagrodzona POLSKIM GODŁEM 
PROMOCYJNYM XIII edycji Teraz Polska. 

długość modułu: 350 lub 400 mm 
wysokość przetoczenia: 15 lub 20 mm 
wysokość profilu: 20 mm 
szerokość użytkowa: 1100 mm 
szerokość całkowita: ~1180mm 
waga 1 m2 4,7 kg/m2 
 
max. zalecana długość arkusza:  
dla modułu 350 – 5000 mm 
dla modułu 400 –  5300 mm 

min. długość arkusza:  
dla modułu 350 – 800 mm 
dla modułu 400 –  900 mm 

akcesoria:  
 wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz. obróbki, farby zaprawowe 
 

 

KRON 

Nowoczesny kształt nadaje indywidualny charakter budynkom,  
w których dach pokryty został blachodachówką KRON .  
Blachodachówka KRON została nagrodzona Złotym Medalem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2005. 
Kształt blachodachówki opracowany został przez Pruszyński Sp.  
z o.o. i jest chroniony. 

długość modułu: 350 lub 400 mm 
wysokość przetoczenia: 15 lub 20 mm 
wysokość profilu: 20 mm 
szerokość użytkowa: 1100 mm 
szerokość całkowita: ~1170mm 
waga 1 m2 4,7 kg/m2 

max. zalecana długość arkusza:  
dla modułu 350 – 5000 mm 
dla modułu 400 –  5300 mm 

min. długość arkusza:  
dla modułu 350 – 800 mm 
 dla modułu 400 –  900 mm 

min. nachylenie połaci: 9o 



akcesoria:  
wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe 

 

RUBIN PLUS 

 

 

 

 

 

Najnowsza blachodachówka w ofercie  firmy Pruszyński. Kształt 
od początku do końca opracowany przez Pruszyński Sp. z o.o.  
z uwzględnieniem odpowiednio wysokich walorów estetycznych 
przy zachowaniu doskonałych parametrów użytkowych  
- szerokość kryjąca arkusza to 1150 mm !!! 

długość modułu: 350 lub 400 mm 
wysokość przetoczenia: 15 lub 20 mm 
wysokość profilu: 20 mm 
szerokość użytkowa: 1150 mm 
szerokość całkowita: ~1206mm 
waga 1 m2 4,7 kg/m2 

max. zalecana długość arkusza:  
dla modułu 350 – 5000 mm 
dla modułu 400 –  5300 mm 

min. długość arkusza:  
dla modułu 350 – 800 mm 
dla modułu 400 –  900 mm 

min. nachylenie połaci: 9o 

akcesoria:  
wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe 
 

 

 

BOND 

blachodachówka z posypką 

 

Blachodachówka Bond Exclusive to lekkie pokrycie dachowe  
z posypką kamionkową. Podstawę pokrycia tworzy wysokiej 
jakości blacha stalowa ze specjalnym wykończeniem powierzchni 
– metalizowaną termicznie warstwą ALUSAT – stopem 
aluminium, cynku oraz krzemu. Pokrycie jest produkowane  
w 6 podstawowych kolorach i w 6 na życzenie Klienta. 
Pięcioczęściowa konstrukcja dachówki upraszcza montaż  
i obniża ilość strat materiału do minimum. Przymocowuje się ją 
do łat polakierowanymi gwoździami nierdzewnymi lub wkrętami 
samogwintującymi z podkładką gumową. 

długość modułu - całkowita / krycia:  450 / 410 mm 
szerokość - całkowita / krycia:  1020 / 950 mm 
powierzchnia krycia 1 szt.:  0,39 m2 
il. sztuk na m2 dachówki:  2,56 szt. 
waga:  1 m2 - 6,5 kg/m2 
min. nachylenie dachu:  12o 

akcesoria: 
 blacha płaska, kalenice, zakończenia kalenicy, obróbki okapowe, 
obróbki muru, wiatrownice, dachówki wentylacyjne, kominek 
wentylacyjny, posypka kamionkowa, kominek do odprowadzania gazu, 
otwór antenowy, uchwyty drutu piorunochronu, bariery śniegowy, 
uchwyty barier śniegowych, ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie, 
farba do reparacji. 

 


