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!
Podrobné záručné podmienky sú určené
v záručnom liste.
V prípade maloformátových plechových
krytín MODULAR SERIES a compaktných
strešných krytín COMPACT SERIES platí
záruka po registrácii na webovej stránke
www.warranty.bp2.eu.

VLASTNOSTI SÉRIE
Modulovosť.

Stálosť farieb a štruktúry povrchu.

Reliéf typu „Z”.

Profesionálne balenie.

Záruka 55 rokov - týka sa vybraných
povrchových úprav.
Najnovšie technologické riešenia.

VLASTNOSTI SÉRIE
Dvojmodulové tabule.

3D rezanie podľa tvaru vlny.

Montážne otvory.

Dostupné v širokej škále farieb
a typov povrchových úprav.

VLASTNOSTI SÉRIE
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Klasické plechové strešné krytiny rezané
podľa veľkosti.

3D rezanie podľa tvaru vlny.

Montážne otvory  
na prelisoch 30 mm, 35 mm a 40 mm.

Dostupné v širokej škále farieb
a typov povrchových úprav.

www.bp2.eu

MODULAR SERIES je séria inovatívnych strešných
modulových krytín vybavených najnovšími technologickými
riešeniami perfektne prepracovanými aj z hľadiska estetiky.
Strešné krytiny sa vyrábajú vo forme modulových tabúľ,
ktoré v značnej miere uľahčujú a urýchľujú prevoz, montáž
a skladovanie. Ide o mimoriadne efektívne riešenia
oceňované aj pre optimalizáciu pracovných nákladov
a redukovanie množstva odpadov na minimum.

Našu sériu modulových strešných krytín tvoria dva
renomované profily v dvoch variantoch. Základnom: IZI
Roof a ZET Roof a úplne zbavenom viditeľných skrutiek
pod názvami IZI Look a ZET Look.
MODULAR SERIES odlišujú výhody špecifické len pre túto
triedu produktov:
Použité technologické riešenia, ktoré predstavujú
autorské inovácie na trhu strešných krytín, vyrobené
s citom pre najmenšie detaily a maximálnou precíznosťou
vďaka automatickým výrobným linkám.
Vysoký prelis typu „Z” je právne chráneným riešením,
ktoré vytvára hlboké tiene medzi jednotlivými modulmi.
Vďaka tomu je krytina za každých svetelných podmienok
jedinečná svojím druhom, dynamickou formou a navyše
zabezpečuje rezané hrany pred koróziou.
Profesionálne balenie zahŕňa polystyrénové priehradky,
puzdro so sťahovačmi na viacnásobné použitie, stretchovú
fóliu a popruhy. Ich použitie zabezpečuje moduly, redukuje
riziko poškodenia a škrabancov počas nakladania, prepravy
a vykladania tovaru.
Záruka 55 rokov na vybrané povrchové úpravy je
najvyššou reálnou garanciou kvality produktu na
trhu strešných krytín vychádzajúcou z objektívnych
laboratórnych testov.
Garantovaná stálosť farieb a štruktúry sa uvádza
v záručnom liste.
Skrutky typu TORX (IZI Roof, ZET Roof), je menšia
viditeľnosť spojov a v konečnom dôsledku estetickejšia
strecha.
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Modulová
Plechová Strešná
Krytina IZI & Zet
10
14
20
24

izi roof
izi look
Zet roof
Zet look

IZI Roof

Modulová Plechová
roof
Strešná Krytina izi
204

33

1183
Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka

1183

Celková šírka

1233

Hrúbka plechu

0,5

Celková výška profilu

38

Výška prelisov

30

Dĺžka modulu

363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Účinná plocha (zakrytie) jedného listu

0,828 m2

10

237

ANTI-WAVE je systém precízne
vytvarovaných montážnych
výstupkov na miestach
tabule, ktoré sú optimálne na
upevňovanie. K základným
výhodám vyplývajúcim z použitia
tohto riešenia patria:
 vyznačenie optimálnych miest
na upevňovanie,
 redukcia vlnenia rovného
povrchu,
 nie je potrebné hobľovanie
strešných lát,
 montážne výstupky znižujú
viditeľnosť upevňovacích
prvkov,
 tvar výstupkov uľahčuje
odvádzanie vlhkosti
z montážnych bodov.

EASY LINK: s cieľom predísť efektu
vrstvenia na mieste spájania štyroch tabúľ
sa modulových strešných krytinách IZI
použilo vyrezanie rohu dolného prelisu.
Umožňuje to predísť kladeniu štyroch
vrstiev plechu na mieste spoja, vďaka
čomu zostáva povrch krytiny ideálne
rovný. Navyše, špeciálne vytvarovaný
profil krajných prelisov umožňuje ideálne
spojenie tabúľ bez viditeľných pozdĺžnych
spojov.

PRELIS TYPU "Z"
Na celkový vzhľad strechy má vplyv
nielen farba a tvar, ale aj hra svetla
a tieňov. Pri tvorbe nášho produktu sme
zohľadnili všetky tieto aspekty. Všetko
preto, aby sme mohli navrhnúť strešnú
krytinu, ktorá sa vyznačuje dokonalými
estetickými vlastnosťami, funkčnosťou a
dlhou životnosťou, ale aj bezpečnosťou
a rýchlosťou montáže. Prelomová
technológia profilovania s využitím
prelisu typu „Z” garantuje vznik
hlbokých tieňov medzi jednotlivými
modulmi. Vďaka tomu je krytina
za každých svetelných podmienok
jedinečná svojím druhom a dynamickou
formou. Tieň prelisu vytvára plastický
obraz strešnej krytiny, ale predovšetkým
zaisťuje minimálnu viditeľnosť skrutiek
a horizontálnych spojov medzi
jednotlivými tabuľami.
To má podstatný vplyv na celkový
vzhľad strešnej krytiny.

 Skrutky ukryté v tieni,
 neviditeľné horizontálne spoje,
 atraktívna dynamická forma.

www.bp2.eu

naskenujte
a pozrite si
online galériu

IZI Look

Modulová Plechová
look
Strešná Krytina izi
204

33

1183
Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka

1183

Celková šírka

1233

Hrúbka plechu

0,5

Celková výška profilu

38

Výška prelisov

30

Dĺžka modulu

363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Účinná plocha (zakrytie) jedného listu

0,828 m2

14

237

PRE OČI NEVIDITEĽNÉ
Modulové plechové strešné
krytiny IZI Look prinášajú
dokonalý vzhľad bez akýchkoľvek
kompromisov. Tieto krytiny sú
charakteristické elimináciou
viditeľných skrutiek na povrchu
strechy, preto ich harmóniu
nenarúša žiadny upevňovací
prvok ani montážny otvor.
Systém montáže navrhnutý
v spolupráci s majstrami v
tejto branži je napriek svojej
inovatívnosti veľmi jednoduchý.

EASY LINK: s cieľom predísť efektu
vrstvenia na mieste spájania štyroch tabúľ
sa modulových strešných krytinách IZI
použilo vyrezanie rohu dolného prelisu.
Umožňuje to predísť kladeniu štyroch
vrstiev plechu na mieste spoja, vďaka
čomu zostáva povrch krytiny ideálne
rovný. Navyše, špeciálne vytvarovaný
profil krajných prelisov umožňuje ideálne
spojenie tabúľ bez viditeľných pozdĺžnych
spojov.

www.bp2.eu

Modulová plechová strešná krytina IZI

IZI je dvojmodulová
plechová strešná krytina
navrhnutá s dôrazom
na tie najmenšie detaily.
Jej ideálne rovný povrch
prekvapuje skromnou
eleganciou a futuristickým
charakterom, tvoriac
nadčasovú, mimoriadne
odolnú strešnú krytinu.
Jedinečná forma,
ľahkosť a rýchlosť
montáže, výnimočná
životnosť, prelis typu „Z”
a reprodukovateľnosť
farieb a štruktúry patria k
hlavným výhodám krytiny
IZI, ktoré potvrdzuje 55
ročná záruka. Základné
vlastnosti modulových
strešných krytín IZI:
 PLOCHÁ FORMA
Nadčasová a efektná
strešná krytina.

16

 VYSOKÝ PRELIS
TYPU „Z”
Právne chránený
inovatívny prelis
typu „Z”jedinečné
ekonomické, montážne a
estetické výhody.
 PERFEKTNÁ
V DETAILOCH
Bezchybná precíznosť
vyhotovenia a dokonalý
vzhľad.
 POZDĹŽNE PRELISY
Ideálne rovný povrch
zabezpečený pred
vznikom efektu zvlnenia.
 MODULOVOSŤ
Rýchla a jednoduchá
montáž pri nízkych
nákladoch.

 ŠPECIALIZOVANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
Ideálne prispôsobený,
funkčný a kompletný
strešný systém.
 ANTI-WAVE
Technologické riešenie
minimalizujúce napätie
a vlnenie rovného
povrchu.
 EASY LINK
Autorské riešenie, vďaka
ktorému k sebe tabule
priliehajú tak, ako nikdy
pred tým.

!
Záruka je platná až po registrácii
produktu na internetovej stránke
www.warranty.bp2.eu. Podrobné
záručné podmienky sú určené
v záručnom liste.

www.bp2.eu

naskenujte
a pozrite si
online galériu

ZET Roof

Modulová Plechová
roof
Strešná Krytina zet
37

230

1150

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Hrúbka plechu
Celková výška profilu
Výška prelisov

1150
~1212
0,5
50
30

Dĺžka modulu

363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Účinná plocha (zakrytie) jedného listu

0,805 m2

20

20

PRELIS TYPU "Z"
Na celkový vzhľad strechy má vplyv
nielen farba a tvar, ale aj hra svetla
a tieňov. Pri tvorbe nášho produktu
sme zohľadnili všetky tieto aspekty.
Všetko preto, aby sme mohli navrhnúť
strešnú krytinu, ktorá sa vyznačuje
dokonalými estetickými vlastnosťami,
funkčnosťou a dlhou životnosťou,
ale aj bezpečnosťou a rýchlosťou
montáže. Prelomová technológia
profilovania s využitím prelisu typu
„Z” garantuje vznik hlbokých tieňov
medzi jednotlivými modulmi. Vďaka
tomu je krytina za každých svetelných
podmienok jedinečná svojím druhom
a dynamickou formou. Tieň prelisu
vytvára plastický obraz strešnej krytiny,
ale predovšetkým zaisťuje minimálnu
viditeľnosť skrutiek a horizontálnych
spojov medzi jednotlivými tabuľami.
To má podstatný vplyv na celkový
vzhľad strešnej krytiny.

 Skrutky ukryté v tieni,
 neviditeľné horizontálne spoje,
 atraktívna dynamická forma.

ZET®Roof

naskenujte
a pozrite si
online galériu
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ZET Look

Modulová Plechová
look
Strešná Krytina zet
37

230

PRE OČI NEVIDITEĽNÉ
Modulové plechové strešné
krytiny ZET Look prinášajú
dokonalý vzhľad bez akýchkoľvek
kompromisov. Tieto krytiny sú
charakteristické elimináciou
viditeľných skrutiek na povrchu
strechy, preto ich harmóniu
nenarúša žiadny upevňovací
prvok ani montážny otvor.
Systém montáže navrhnutý
v spolupráci s majstrami v
tejto branži je napriek svojej
inovatívnosti veľmi jednoduchý.

20

1150

4,5 cm

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Hrúbka plechu
Celková výška profilu
Výška prelisov

1150
~1212
0,5
50
30

Dĺžka modulu

363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Účinná plocha (zakrytie) jedného listu

0,805 m2

24

www.bp2.eu

Modulová plechová strešná krytina ZET

Medzi hlavné prednosti
modulárnych dlaždíc ZET
patria:
 vďaka prelisu typu
„Z” sa skrutky a spoje
medzi tabuľami stávajú
nenápadnými,
 garantovaná opakovateľnosť
farieb a štruktúry,
 doteraz nedostupná
presnosť jednotlivých
prvkov strešného systému
vďaka robotizovanej,
automatickej výrobnej linke,
 neustála dostupnosť a
možnosť okamžitého
zaslania na ľubovoľné
miesto,

26

 profesionálne balenie
a zabezpečenie produktu
na zníženie rizika
poškodenia počas nakládky,
prepravy a vykládky,

 neobmedzená sloboda pri
formovaní krytiny
a obmedzenie spotreby
materiálu vďaka
symetrickosti modulu,

 pre bežné modulové
diely nedosiahnuteľná
ochrana proti korózii
vďaka ochrannou známkou
chránenému reliéfu typu „Z”,

 špecializované ošetrenie
a systém žľabov INGURI
dopĺňajú vlastnosti
vynikajúco spracovaného
strešného systému.

 zníženie priemernej
spotreby skrutiek. Reliéf
typu „Z” funguje na
princípe zámku,
eliminuje sa tak nutnosť
zošívania listov v tomto
mieste,

Modulová plechová strešná krytina ZET

28
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2

vlastnosti
modulových
strešných krytín
32
34
36
38

Pozastaviť čas
V dobrých rukách
Chráni a je chránené
Z najvyššej police

Pozastaviť
čas
Pre potrebu našich modulových krytín, sme
v tesnej spolupráci s najlepšími hutami, sme
opracovali špeciálny vsádzkový materiál.  
Mimoriadnu pozornosť sme pritom venovali
kľúčovým vlastnostiam rozhodujúcim o kvalite
a životnosti tohto typu strešných krytín.
Naše plechové krytiny sú zárukou vysokej
jednotnosti farieb a štruktúry povrchu
a vyznačujú sa nadpriemernými protikoróznymi
vlastnosťami a dlhou životnosťou. Vďaka tomu
vám vieme s prehľadom ponúknuť dlhoročnú
záruku, bez nutnosti nákupu dodatočných
prvkov, ako to často býva pri konkurenčných
produktoch. Dokonalá odolnosť proti
odieraniu, mechanickému poškodeniu
a slnečnému žiareniu garantuje, že strešná
krytina vyzerá aj po rokoch používania sviežo
a elegantne.
Modulové plechové škridly IZI a ZET
v povrchovej úprave HERCULIT to je: 55-ročná
záruka bez nutnosti nákupu dodatočných
doplnkov, jedinečná odolnosť proti
mechanických poškodeniam
a poškriabaniu, garancia stálosti farieb
a štruktúry povrchu, hrubá organická vrstva
(35 μm), dokonalá odolnosť proti korózii
a prefarbeniam spôsobeným slnečným
žiarením, hrúbka ochrannej zinkovej vrstvy

32

!
 áruka je platná až po
Z
registrácii produktu na
internetovej stránke
www.warranty.bp2.eu.
Podrobné záručné podmienky
sú určené v záručnom liste.

275 g/m2 a dokonalý vzhľad vďaka saténovej,
polomatnej štruktúre. Vďaka tomu je jedinou
povrchovou úpravou svojho druhu na trhu.
Modulové škridly IZI a ZET v povrchovej
úprave ULTIMAT to je: 30-ročná záruka bez
nutnosti nákupu dodatočných doplnkov,
garancia stálosti farieb a štruktúry povrchu,
hrubá organická vrstva (35 μm), dokonalá
odolnosť proti korózii a prefarbeniam
spôsobeným slnečným žiarením, dokonalý
pomer ceny a kvality, vysoká odolnosť proti
škrabancom, hrúbka ochrannej zinkovej vrstvy
275 g/m2 a dokonalý vzhľad vďaka matnej
zrnitej štruktúre povrchu.

ROKOV
IZI & ZET - HERCULIT

ROKOV
IZI & ZET - ULTIMAT

 Dlhoročná záruka bez nutnosti nákupu
doplnkových prvkov,
 vysoká odolnosť proti korózii,
 vysoká odolnosť proti UV žiareniu,
poškriabaniu a odieraniu.  

V dobrých
rukách
Využitie najmodernejších technologických
riešení umožňuje vytváranie strešných krytín
spĺňajúcich tie najvyššie kvalitatívne požiadavky.
Zrobotizované a zautomatizované línie
na výrobu modulovej strešnej krytiny
a príslušenstva a stanovište pre paletizáciu,
zabezpečujú dosiahnutie veľmi vysokej presnosti
a opakovateľnosti vykonania.  
V konečnom dôsledku to znamená, že ak sa
rozhodneme pre modulovú škridlu IZI a ZET,
môžeme si byť istí, že jednotlivé prvky budú
do seba ideálne zapadať a budú vytvárať
jednoliatu štruktúru strešnej plochy.

 Precíznosť a konštantnosť procesov,
 zlepšenie efektivity výrobnej linky,
 mimoriadne vysoká identickosť
parametrov produktu.

34

Chráni a je
chránené
Použitie razenia typu „Z” v oceľových strešných
konštrukciách možno považovať za prelomové
riešenie. Táto právne chránená technológia prináša
so sebou mnohé výhody:
PRAKTICKOSŤ
Razenie typu „Z” spĺňa pri skladaní jednotlivých
tabúľ funkciu zámku. Skrutky na miestach spojov
jednotlivých tabúľ už nie sú potrebné, na rozdiel od
konkurenčných produktov.

Presnosť a bezpečnosť:
 právne chránená
technológia zámku „Z”,
 žiadne skrutky na miestach
spojov tabúľ,
 rýchla, bezpečná montáž,
 bezpečnosť – žiadny
kontakt vody so zrezanými
hranami.

!

ESTETIKA
Tie najvyššie estetické vlastnosti zaručujú:
- absencia skrutiek na povrchu prelisu a menší počet
skrutiek na strešnej ploche (IZI Roof / ZET Roof)
- celková eliminácia viditeľných skrutiek na strešnej
ploche (IZI Look / ZET Look)
- neviditeľné spoje na styku troch tabúľ
- hlboké tiene tvorené prelisom typu „Z”, ktoré
krytine dodávajú výrazný charakter vzhľadom
pripomínajúci tradičnú keramickú krytinu.

 riemyselný vzor modulovej plechovej strešnej
P
krytiny IZI podlieha ochrane Patentového úradu
Poľskej republiky (č. 65339) a je zaregistrovaný
na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO) ako zapísaný dizajn Spoločenstva (ZDS)
č. 006202198-0044.

BEZPEČNOSŤ
Stekajúca voda obchádza horizontálne spoje tabúľ
a zrezané hrany, čím sa minimalizuje riziko vzniku
korózie na týchto miestach. Plechové škridly
IZI a ZET nepreukazujú citlivosť na vysychanie
krovu a konštrukcia zámku typu „Z” umožňuje
mikroventiláciu krytiny.

 riemyselný vzor modulovej plechovej strešnej
P
krytiny ZET podlieha ochrane Patentového úradu
Poľskej republiky (č. 65339) a je zaregistrovaný
na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO) ako zapísaný dizajn Spoločenstva (ZDS)
č. 002993147-0001.

36
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Z najvyššej
police
Sklady pre skladovanie na blokových regáloch
zabezpečujú skladovanie hotových výrobkov,
v plnom rozsahu zabezpečených pred
všetkými potenciálne škodlivými činiteľmi,
v optimálnych podmienkach.
Profesionálna skladovacia základňa poskytuje
plnú prístupnosť výrobku a možnosť rýchleho
dodania do ľubovoľnej lokalizácie na svete.

 Okamžitá prístupnosť,
 rýchla dodávka do ľubovoľnej lokalizácie.

38

naskenujte
a pozrite si
online galériu
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Technické
Informácie

44 Farebné Odtiene IZI & zet
45 Vsádzkový Materiál IZI & zet

Technické informácie

Farebné Odtiene izi & zet

!
Záruka je platná až po
registrácii produktu na
internetovej stránke
www.warranty.bp2.eu.
Podrobné záručné podmienky
sú určené v záručnom liste.

HERCULIT
Materiál využívaný na výrobu modulových
plechových strešných krytín IZI a ZET
predstavuje povrchovú úpravu vyvinutú
v úzkej spolupráci s popredným výrobcom
lakov pre najlepšie oceliarne v Európe.
Dlhodobým skúmaním doposiaľ používaných
povrchových vrstiev a monitorovaním potrieb
klientov, so špeciálnym zohľadnením potrieb
pokrývačov, sa nám podarilo vytvoriť produkt,
v ktorom sa spája množstvo rôznych výhod.
HERCULIT je polyuretánom tvrdený polyester
s vysokou odolnosťou proti mechanickému
poškodeniu rôzneho typu s hrúbkou 35 μm.
Modulové plechové strešné tašky IZI a
ZET vyrobené
z plechov s povlakom HERCULIT majú
55-ročnú záruku. Okrem toho sa vyznačujú
opakovateľnosťou farieb a štruktúrou
povlaku.

HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

Modulové strešné krytiny IZI a ZET vyrobené z plechov s povrchovou
úpravou HERCULIT sú zárukou farebnej stálosti.
Hrúbka lako- Hrúbka
Záručná
Korózia
UV žiarenie
vanej povrcho- zinkového
doba
(odolnosť) (odolnosť)
povrchu
vej úpravy
(roky)

Kód
HERCULIT
[HC]

35 µm

275 g/m2

C4

RUV4

ULTIMAT
ULTIMAT [UTK] s hrúbkou 35
mikrónov má veľmi vysokú odolnosť
proti korózii a UV žiareniu (RC4 /
RUV4). Povrch sa vyznačuje zrnitou
štruktúrou inšpirovaný prírodou.
Vyznačuje sa vynikajúcou pružnosťou,
preto si aj po tvarovaní zachováva
svoje vlastnosti a tvar plný estetiky.
Povrchová úprava ULTIMAT [UTK]
neobsahuje chróm a ťažké kovy.
Modulová plechová strešná krytina IZI
a ZET vyrobená z plechov s povlakom
ULTIMAT obsahuje 30ročnú záruku.

55

!

UTK 23

UTK 24

UTK 31

UTK 33

Modulové strešné krytiny IZI a ZET vyrobené
z plechov s povrchovou úpravou ULTIMAT
sú zárukou farebnej stálosti.

Kód
ULTIMAT
[UTK]

44

HC 9005

Hrúbka lakovanej povrchovej úpravy
35 µm

Technológia tlače
neumožňuje presné
zobrazenie farieb,
z tohto dôvodu majú
uvádzané odtiene
orientačný charakter
a môžu sa líšiť
od skutočných.

Vsádzkový
Materiál izi &
POŤAHOVANÉ
PLECHY
[UTK, HC]
Nami využívaný vsádzkový materiál bol
vytvorený špeciálne pre modulové krytiny
v úzkej spolupráci s hutami. Mimoriadnu
pozornosť sme pritom venovali kľúčovým
vlastnostiam rozhodujúcim o kvalite
a životnosti tohto typu strešných krytín.
Naše plechové krytiny sú zárukou vysokej
jednotnosti farieb a štruktúry povrchu
a vyznačujú sa nadpriemernými protikoróznymi
vlastnosťami a dlhou životnosťou. Vďaka tomu
vám vieme s prehľadom ponúknuť dlhoročnú
záruku, bez nutnosti nákupu dodatočných

prvkov, ako to často býva pri
konkurenčných produktoch.
Dokonalá odolnosť proti
odieraniu, mechanickému
poškodeniu a slnečnému
žiareniu garantuje, že strešná
krytina vyzerá aj po rokoch
používania sviežo a elegantne.

Legenda
Organická vrstva
Základný náter
Antikorózny náter
Metalická vrstva

Prierez plechov potiahnutých

Oceľové jadro

Záručná
Hrúbka
Korózia
UV žiarenie
zinkového
doba
(odolnosť) (odolnosť)
povrchu
(roky)
275 g/m2

RC4

RUV4

30
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Oceľové
Odkvapové
Systémy
48 inguri
49 Farebné Odtiene INGURI

Oceľové odkvapové systémy

opis prvkov
3
1

5

2

rozmery v mm

4

8

125

9
7

87

6

10

19

INGURI 125/87
INGURI 150/100

21
22

20
18

11

17

16

15
12

14

48

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

80

Odkvapový žľab
Žľabový hák
Roh vnútorný
Roh vonkajší
Kryt rohu
Žľabová spojka
Stabilizátor spojky
Žľabové čelo
Odtok žľabu
Koleno zvodovej rúry
Zvodová rúra
Zvodová odbočka
Revízia
Výtokové koleno
Spojka zvodovej rúry
Skrutkovaná svorka na hmoždinku
Hmoždinky pre skrutkovaciu svorku
Objímka zvodovej rúry
90
Objímka rúry ku kolíku
Kolíky
Hák na krokvu
Hák čelný

Farebné Odtiene inguri
INGURI

100

Technológia tlače
neumožňuje presné
zobrazenie farieb, z tohto
dôvodu majú uvádzané
odtiene orientačný
charakter a môžu sa líšiť
od skutočných.

Odkvapové žľaby INGURI sa vyrábajú
na báze žiarovo zinkovaného vstupného
plechu, ktorý je po chemickom vyčistení
a pasivácii podrobený procesu nanášania
viacerých vrstiev antikorózneho a
ČEREŠŇA
GRAFIT
TEHLA
Podrobné záručné
dekoračného organického materiálu. Plech
podmienky sú určené
má hrúbku 0,6 mm, zatiaľ čo organickú
v záručnom liste.
vrstvu tvorí materiál má veľmi vysokú
odolnosť proti atmosférickým podmienkam
a mechanickému poškodeniu a pôsobeniu
slnečného žiarenia (UV) zodpovedného za
stratu farby.
ČOKOLÁDOVÁ
TMAVOHNEDÁ BIELA*
ČIERNA
Systémy INGURI sa vyrábajú taktiež
HNEDÁ
z plechu Aluzinc 185 s dodatočnou
obojstrannou polymérnou vrstvou
Hrúbka lakova- Hrúbka
Záručná
Korózia
UV žiarenie
Easyfilm.
Kód
nej povrchovej zinkového
doba
(odolnosť) (odolnosť)
povrchu
úpravy
(roky)

!

INGURI
50 µm
[PUR/PUR]

150

!

275 g/m2

C4

RUV3

30

*BIELA farba je dostupná pre systém INGURI 150/100.   

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Oceľový plech s obojstrannou vrstvou
hliníkovej zliatiny a zinku v procese približnom
žiarovému zinkovaniu. Vďaka tomu spĺňa
najprísnejšie požiadavky na odolnosť plechu
proti atmosférickej korózii
a korózii vo vlhkom prostredí. Má dodatočnú
ochrannú polymérovú vrstvu SPT (tzv.
Easyfilm), ktorá chráni aj okraje ocele vo
zvitkoch a zvyšuje estetický vzhľad povrchu.

AZ

Kód

Hrúbka
vrstvy

Korózia
(odolnosť)

Aluzinc
[AZ 185]

185 g/m2

C3

UV žiarenie
(odolnosť)
neuvádza sa

Záručná
doba
(roky)
15
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Oceľové odkvapové systémy

VÝHODY ODKVAPOVÉHO
SYSTÉMU INGURI

50

!
Podrobné záručné podmienky sú
určené v záručnom liste.
POKOJ NA MNOHO ROKOV

30

Výrobca na systém INGURI poskytuje až 30-ročnú záruku. Takú dlhú záručnú lehotu zaručuje
použitie vysoko kvalitných materiálov a mnohoročné skúsenosti výrobcu. Vďaka použitiu
materiálov s najvyššími technickými parametrami našim zákazníkom poskytujeme výrobok, ktorý
im zaručí pokoj na dlhé roky.

OCHRANA VÁŠHO DOMU

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Správny odkvapový systém umožňuje efektívne odvádzať vodu zo strešnej krytiny, čo má
podstatný význam pre trvácnosť a funkčnosť celej strechy. Chráni tiež fasádu budovy pred
škodami, ktoré môže spôsobiť vlhkosť. Systémy INGURI 125/87 a 150/100 sú kompletné
odkvapové systémy, vyrábané z najkvalitnejšej ocele, pokrytej organickou vrstvou alebo
potiahnutej kovovými aluzinkovými povlakmi. Tento systém skutočne chráni váš dom.

Systém INGURI tvoria rozličné prvky, ktoré do seba ideálne pasujú, vďaka tomu je montáž
jednoduchá a rýchla. Kompletný odkvapový systém sa skladá zo spojovacích a upevňovacích
prvkov, ktoré zaručujú presnosť a správnosť upevnenia.

SPOĽAHLIVÁ TESNOSŤ

INGURI NA CESTE

Vďaka použitiu spojky so stabilizátorom a s tesnením, spojenia jednotlivých prvkov systému
sú tesné pri každom počasí. Tesné elastické a pevné spojenia chránia odkvapový žľab pred
vypadnutím v dôsledku zmršťovania a rozširovania, napr. pri silných mrazoch. Doplnením žľabu
je čelo, vybavené tesneniami, s možnosťou nitovania a priskrutkovania.

Dlhé prvky sú zabezpečené špeciálnou fóliou, vďaka ktorej zostáva dodaný materiál
nepoškodený. Odkvapy prepravujeme špeciálne prispôsobenými vozidlami, ktoré sú vybavené
prepravnými balkónovými systémami, ktoré zaručujú plnú bezpečnosť materiálu. Rovnako
dôležitá je aj efektívnosť, rýchlosť a flexibilita našej logistiky. Umožňuje nám obsluhovať dodania
na najvyššej úrovni.

ÚČINNOSŤ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU

BOHATÁ PALETA FARIEB

Odkvapové žľaby systému INGURI sú rozhodne hlbšie než konkurenčné výrobky, napriek tomu,
že majú podobný priemer. Ich konštrukcia predchádza nežiaducemu javu pretekania vody
cez žľab, k čomu dochádza počas prudkých lejakov. Ergonomické žľaby chránia fasádu pred
zatekaním.

Ponúkame výrobky v bohatej palete farieb, vďaka tomu odkvapový systém môže vytvárať
integrálnu súčasť dizajnu strechy a celého objektu. Náležitý výber farby odkvapového systému
zaručuje perfektný dizajn a harmóniu celej investície.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI VPLYVU POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK

KOMPLETNÁ PONUKA

Plech s hrúbkou 0,6 mm je pokrytý organickou vrstvou. Povlak je materiál, ktorý má veľmi vysokú
odolnosť voči vplyvu poveternostných podmienok, voči mechanickým poškodeniam ako aj voči
pôsobeniu slnečného (UV) žiarenia, a zodpovedá za udržanie pôvodného farebného odtieňa.
Systémy INGURI vyrábame aj z plechov Aluzinok 185 s dodatočným obojstranným polymérovým
povlakom Easyfilm.

Kúpou kompletnej strešnej krytiny spolu s odkvapovým systémom INGURI získavate dlhšiu
záruku.
* 30 rokov povlak ULITMAT [UTK]
* 40 rokov povlak HERCULIT [HC]
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Klampiarske
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a príslušenstvo
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Klampiarske prvky
Univerzálny odvetrávací prvok
Príslušenstvo
Pochôdzny systém
Vetracie komínky a strešné okná

Klampiarske prvky a príslušenstvo

Klampiarske
prvky

45
130

137

20

25

15

15

NOVINKA
7

30

ZÁVETERNÁ LIŠTA III
DVOJDIELNA

80

85

ÚŽĽABIE

10

15
35

23

75

ZÁVETERNÁ LIŠTA II
DVOJDIELNA

5

15

17

175

20

50

NOVINKA

ODKVAPOVÉ LEMOVANIE
POD KRYTINU

NOVINKA

30

17

85

20

80

ZÁVETERNÁ LIŠTA I
JEDNODIELNA

100

50

20

40

90

85

75

20

11

2

10

150

10

230

15

230

10

175

20

75

165

20

190

LEMOVANIE STENY
S DILETAČNOU LIŠTOU

52

20

29

25

Štandardné prvky
s 2 m dĺžkou a 0,5 mm
hrúbkou. Neštandardné
prvky s dĺžkou
8 m a 2 mm hrúbkou.*

NOVINKA

110

DILETAČNÁ LIŠTA

27

i

LEMOVANIE STENY VRCHNÉ

UKONČOVACÍ DIEL
HREBENÁČA - PLOCHÉ

HREBENÁČ ZET

NOVINKA
196

70
20

26

49
120

90

54

25

25

130

85

HREBENÁČ IZI

*Netýka sa uzáverov a sneholapov.

NOVINKA

55

20

Špeciálne pre  modulovou plechovou strešnou
krytinu IZI a ZET sme vypracovali systém
špeciálneho klampiarskeho spracovania.
Pre zabezpečenie maximálneho súladu
a optimálnu spoluprácu týchto elementov
v rámci konštrukcie strechy, štruktúra
spracovania berie do úvahy tvar a šírku
vlny pokrytia strechy.  A čo viac, použitie
toho istého vsádzkového materiálu umožňuje
získanie úplného súladu farby a štruktúry
povrchu. Tak dopracovaný systém spracovania
plechu tvorí dokonalú funkčnosť a bezpečnosť
pri zachovaní najvyššej estetiky pokrytia
strechy.

120

62

SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ

100

20
20

UNIVERZÁLNE ODKVAPOVÉ LEMOVANIE /
PREDLŽOVACÍ DIEL ZÁVETERNEJ LIŠTY

12

120

25

10
ODKVAPOVÉ LEMOVANIE
POD FÓLIU

ŠTARTOVACÍ PROFIL ZET Look

UNIVERZÁLNY ODVETRÁVACÍ PRVOK /
ŠTARTOVACÍ PROFIL

www.bp2.eu

Klampiarske prvky a príslušenstvo

Univerzálny
odvetrávací prvok
Zabezpečenie správnej ventilácie
strechy má kľúčový význam pre
celkovú funkčnosť strešnej krytiny.
Zabraňuje hromadeniu sa kvapiek
v jej spodnej časti, ktoré majú
negatívny vplyv tak na strešný
krov, ako aj samotnú strešnú
krytinu.
Univerzálny odvetrávací prvok je
produkt, ktorý vzhľadom na svoju

56

koštrukciu nachádza využitie ako
odvetrávací prvok pre krytiny
vyrobené s využitím modulových
strešných krytín IZI a ZET a navyše
je pre ne štartovacím profilom.
Umožňuje správne odvetrávanie
priestoru pod strešnou krytinou a
zároveň zabezpečuje strechu pred
prienikom malých hlodavcov alebo
vtákov pod škridlu.

Klampiarske prvky a príslušenstvo

Príslušenstvo
Ponuku našich výrobkov
dopĺňa príslušenstvo.
Umožňuje profesionálnu
montáž a zabezpečenie
strechy alebo fasády. V stálom
predaji máme vysoko kvalitné
výrobky renomovaných
spoločností:
 pásy (tiež rozpínavé),
 tesnenia,
 upevňovacie prvky,
 pokrývačské silikóny,
 ventilačné prestupy,
 tesniace manžety,
 tesniace pásky,
 strešné fólia,
 skrutky typu TORX.

Skrutka typu TORX z nízkouhlíkovej ocele s podložkou z EPDM,
na upevňovanie plechu do dreveného podložia, určená na
modulové plechové strešné krytiny (MODULAR SERIES)
a kompaktné strešné krytiny (COMPACT SERIES). Skrutka
je zároveň určená na spájanie tabúľ na zvislých prelisoch.
Základnou výhodou je ergonomický tvar hlavičky, vďaka
ktorému sú skrutky menej viditeľné, čo má pozitívny vplyv
na vzhľad celej strechy. Skrutky sú dostupné vo farbách [RAL]:
3009, 7016, 7024, 8004, 8017, 9005.

Všetky uvedené komponenty
sa vyrábajú z vysokoakostnej,
pozinkovanej a práškovo
lakovanej ocele. Zaručujú
dlhoročné používanie bez
nutnosti natierať alebo dopĺňať
farbu následkom defektov
spôsobených koróziou. Vďaka
svojej konštrukcii sú odolné
aj proti mimoriadne silnému
náporu vetra. Následkom
zasneženia a zľadovatenia

58

Správne odvetranie strechy má kľúčový
význam pre odvod prebytku vodnej pary
z budovy, čo súčasne zabraňuje jej kondenzácii
v miestnostiach.
Naša ponuka zahrnuje vetracie komínky
vrátane kompletného príslušenstva
umožňujúceho hermetickú inštaláciu na
ploche strechy, a taktiež niektoré doplnky ako
anténové prestupy a prieduchy.
Jednotlivé modely komínkov boli špeciálne
prispôsobené inštalácii na daný typ strešnej
krytiny:
 komínky pre plechové modulové strešné
krytiny,
 komínky pre plechové kompaktné a tradičné
strešné krytiny,
 komínky určené pre ploché krytiny,
trapézové krytiny a strešné panely LAMBDA
2.0.

Pochôdzny
systém
Pochôdzny systém tvoria
strešné prvky, ktorých
inštalácia umožňuje bezpečný
prístup ku komínom, vetrákom
a anténam. Prístup je možný
v akúkoľvek ročnú dobu,
problém nerobí ani zasnežená
strecha. Inštaláciou strešného
pochôdzneho systému končia
aj obavy z mechanického
poškodenia (pomliaždenie)
strešnej krytiny.

Vetracie komínky
a strešné okná

a následného pošmyknutia
osôb zabraňuje špeciálne
navrhnutý, rebrovaný povrch.
Výrobky sú dostupné v bohatej
škále farieb, čo umožňuje
synchronizovať farebný odtieň
strešnej krytiny so stúpacími
plošinami a ďalšími súčasťami
systému.

RAL 3009

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

RAL 9007
RAL 3009

RAL 7016

Nami ponúkané komínky sú dostupné
taktiež vo verzii s dodatočným zateplením,
zabraňujúcim kondenzácii vodnej pary
v odvetrávacom potrubí. Odporúčajú sa
najmä na odvetrávanie miestností s vysokou
koncentráciou vlhkosti ako kuchyne, kúpeľne
alebo garáže.
Strešné okná – použitie nami ponúkaných
strešných okien umožňuje plne využiť
podkrovie a celé ho presvetliť.
Bez ohľadu na uhol sklonu strechy alebo
vzdialenosť krokiev si zákazník môže
vybrať okná zodpovedajúce jeho potrebám
a očakávaniam. Navyše ponúkame špeciálne
okná do miestností so zvýšenou vlhkosťou
a s veľmi nízkymi uhlami sklonu alebo
s elektronickým ovládaním. Možnosť otáčania
okna zaisťuje jednoduché udržiavanie čistoty
a primeraná ochrana dreva vo výrobnej
fáze umožňuje dlhoročné používanie bez
dodatočných údržbárskych zákrokov.

RAL 8004

!

V ponuke máme
 kominárske lávky
 kominárske schodíky
 protisnehové zábrany

RAL 8017

RAL 9005

RAL 9007

Technológia tlače
neumožňuje presné
zobrazenie farieb, z tohto
dôvodu majú uvádzané
odtiene orientačný
charakter a môžu sa líšiť od
skutočných.

www.bp2.eu

Kontakt

Poznámky

BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O.
Výrobné a logistické centrum
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
tel.
fax
e-mail:

+48 12 628 03 00
+48 12 628 03 04
grojec@bp2.pl

www.instagram.com/bp2_eu/

Výroba (priemyselné stavby)
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
tel.
fax
e-mail:

www.facebook.com/blachprofil2

www.linkedin.com/company/blachprofil-2
+48 32 213 33 10
+48 32 213 33 60
dabrowa@bp2.pl

www.youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

www.bp2.eu
S.C. IMPRO S.R.L.
Výrobné a logistické centrum
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
Výroba (sendvičové panely)
DDN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
www.impro.ro
Všetky číselné hodnoty a fyzikálne
a chemické vlastnosti výrobkov uvedené
v katalógu sú orientačné a názorné.
Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby
redakčného spracovania a tlače a na zmeny
technických parametrov výrobkov.

Tento katalóg je výzvou na predkladanie
ponúk v zmysle čl. 14 bodu 2 Dohovoru
Organizácie spojených národov o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru.
Copyright © 2021 BLACHPROFIL 2.
Všetky práva vyhradené.
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