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Střešní panely ZIPP

Technické
informace

Střešní panel ZIPP je další novinkou v nabídce BP2.eu, která má mnoho funkcí, ale pohodlnost a rychlost
montáže jsou nejcharakterističtějšími hodnotami. Svým vzhledem připomíná klasické střešní panely, ale díky
širokému profilu, který umožňuje výjimečně široké pokrytí, zastřešení zabere mnohem méně času než použití
většiny střešních panelů na trhu.
Celek doplňuje široká škála barev, dostupnost mnoha povrchových úprav a dlouhá záruka na vybrané
povrchové úpravy až 40 let.Střešní panel ZIPP je další novinkou v nabídce BP2.eu, která má mnoho funkcí,
ale pohodlnost a rychlost montáže jsou nejcharakterističtějšími hodnotami. Svým vzhledem připomíná
klasické střešní panely, ale díky širokému profilu, který umožňuje výjimečně široké pokrytí, zastřešení
zabere mnohem méně času než použití většiny střešních panelů na trhu. Celek doplňuje široká škála barev,
dostupnost mnoha povrchových úprav a dlouhá záruka na vybrané nátěry až 40 let.
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Technické parametry [mm]

PROFILOVÁNÍ
MICRO RIB 20

[M20]

2

Výška profilu

25

Celková šířka

1102

Efektivní šířka

1065

Tloušťka plechu

0,5-0,7

Délka krytiny

min. 1000
max. 8 000
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Naskenujte kód
a dozvíte
se více!
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Výhody
výrobku
ZIPP má také mnoho vizuálních výhod. Estetiku
střechy umocňuje dvojitě tvarované ražení imitující
zacvakávací šev, minimalizující viditelnost šroubů. Na
druhé straně BEND LOCK umožňuje montáž okapové
části bez použití šroubů. Atraktivně vypadající
podélné profilování MICRO RIB navíc minimalizuje
efekt vlnění.

ŠIROKÝ SORTIMENT
BAREV

EKONOMICKÝ
ŠIROKÝ PROFIL

RYCHLOST INSTALACE

Panely ZIPP jsou dostupné v široké škále
povrchových úprav a barevných provedení.
To umožňuje dokonalé přizpůsobení se
potřebám konkrétní budovy.

Tvar a technologie panelu ZIPP zajišťují
jednoduchou a rychlou montáž na střechu.

Dvojnásobná šířka ve srovnání se
standardními střešními panely vám umožňuje
optimalizovat náklady na střešní materiál.

BEND LOCK
PROFILOVÁNÍ MICRO RIB
Podélná mikroprofilace na celé ploše plechu
minimalizuje možnost vlnitého efektu ploché části
panelu.
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Speciální záhyb panelu při okapové části
střechy maskuje a chrání hranu řezu a
eliminuje potřebu montáže šroubů.
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BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
NIP: 6762431701
+48 12 415 55 51
centrala@bp2.eu
bp2.eu

facebook.com/blachprofil2
Zakłady produkcyjne:
Production plants:

instagram.com/bp2_eu

Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa

linkedin.com/company/blachprofil-2

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza

youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

