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Technické
informácie

Strešný panel ZIPP je ďalšou novinkou v ponuke BP2.eu, ktorá má mnoho funkcií, no pohodlnosť a rýchlosť
montáže sú najcharakteristickejšími hodnotami.
Svojím vzhľadom pripomína klasické strešné panely, no vďaka širokému profilu, ktorý umožňuje výnimočne
široké pokrytie, zastrešenie zaberie oveľa menej času ako použitie väčšiny strešných panelov na trhu.
Celok dopĺňa široká škála farieb, dostupnosť mnohých povrchových úprav a dlhá záruka, na vybrané
povrchové úpravy až 40 rokov.
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Technické parametre [mm]

PROFILOVANIE
MICRO RIB 20

[M20]
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Výška profilu

25

Celková šírka

1102

Efektívna šírka

1065

Hrúbka plechu

0,5-0,7

Dĺžka krytiny

min. 1000
max. 8 000
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Naskenujte kód
a dozviete
sa viac!
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Výhody
výrobku
ZIPP má tiež mnoho vizuálnych výhod. Estetiku
strechy umocňuje dvojito tvarované razenie imitujúce
zacvakávací šev, minimalizujúce viditeľnosť skrutiek.
Na druhej strane BEND LOCK umožňuje montáž
odkvapovej časti bez použitia skrutiek. Atraktívne
vyzerajúca pozdĺžna profilácia MICRO RIB navyše
minimalizuje efekt vlnitosti panelu.

ŠIROKÝ SORTIMENT
FARIEB

EKONOMICKÝ
ŠIROKÝ PROFIL

RÝCHLOSŤ
INŠTALÁCIE

Dvojnásobná šírka v porovnaní so
štandardnými strešnými panelmi vám
umožňuje znížiť náklady na strešný materiál.

Tvar a technológie panelu ZIPP zaisťujú
jednoduchú a rýchlu montáž na strechu.

Panely ZIPP sú dostupné v širokej škále
povrchových úprav a farebných prevedení.
To umožňuje dokonalé prispôsobenie sa
potrebám konkrétnej budovy.

BEND LOCK
PROFILOVANIE MICRO RIB
Pozdĺžna mikroprofilácia na celej ploche plechu
minimalizuje možnosť vlnitého efektu plochej časti
panelu.
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Špeciálny záhyb panelu pri odkvapovej
časti strechy maskuje a chráni hranu rezu a
eliminuje potrebu montáže skrutiek.
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ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
NIP: 6762431701
+48 12 415 55 51
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facebook.com/blachprofil2
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instagram.com/bp2_eu
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