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Lățime totală:
Lățime acoperire:
Înălțime profil:
Înălțime ieșitură țiglă:
Lungime modul:
Număr module pe metru pătrat::

1222 mm
1170 mm
6 mm
35 mm
380 mm
2,247/m2

Janosik

O nouă dezvăluire a tradiției

Șindrila metalică JANOSIK este cea mai nouă propunere - produs inovator și unic în categoria sa cu design irepetabil. Punctul de plecare pentru
proiectanți a fost modelul original al șindrilei din lemn - înveliș tradițional, înscris permanent în spațiul arhitecturii muntenești, însă întâlnit și în
alte regiuni ale Poloniei. Drept rezultat al lucrărilor a luat naștere șindrila metalică JANOSIK, al cărei diferențiator este cea mai ridicată calitate și
caracterul regional deosebit. Forma, textura și structura acesteia nu se diferențiază de original, imitând cu fidelitate șindrila din lemn. Produsul
prezentat, pe lângă aspectul irepetabil, este caracterizat de costuri de exploatare reduse. Învelișul acoperit cu acest material egalează în durata de
viață învelișul fabricat din țiglă ceramică. Șindrila metalică Janosik se înscrie perfect în stilul original, muntenesc și premisele arhitecturii moderne,
ridicând estetica întregului acoperiș și integrându-se armonios în structura ambientului. Este un înveliș atractiv, funcțional și ușor, cu valori decorative deosebite.
Lucrând la JANOSIK, am dorit să creem un material, care să fie un răspuns la nevoile investitorilor, pentru care un factor foarte importante este aspectul
economic. Până în acest moment acesta putea fi o barieră în luarea deciziilor de proiect și de construcții. JANOSIK generează costuri mult mai mici și
este mult mai durabilă decât șindrila tradițională din lemn. Șindrila metalică JANOSIK a fost înregistrată la Oficiul Brevetelor Republicii Polone sub nr.
21388 și la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OHIM) sub nr. 002521567-0001.
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Aspectul
tradițional al
lemnului în forma din oțel
BLACHOTRAPEZ
Are exclusivitate pe teritoriul
Poloniei și al Europei pentru învelișul
PLADUR Relief Wood cu o garanție de 30 de ani

JANOSIK atrage atenția prin aspectul deosebit, care face legătura cu șindrila tradițională din lemn. Am obținut acest efect datorită
utilizării soluțiilor tehnologice inovatoare în parcul de mașini și creării unui material de bază PLADUR Relief Wood cu o garanție de
30 de ani. Învelișul PLADUR Relief WOOD, proiectat pe modelul lemnului, urmărește perfect structura acestuia, creând în acoperiș un
efect vizual irepetabil.
Oțelul german de calitate ridicată, folosit pentru producția șindrilei JANOSIK provine de la renumita uzină metalurgică ThyssenKrupp Steel
Europe – lider mondial de piață. Datorită protejării miezului din oțel cu un amestec de zinc și magneziu, tabla a obținut o durabilitate mai mare,
iar ciclul său de viață a fost prelungit. Am obținut o impresie estetică extraordinară, înnobilând materialul cu textură și învelișuri din vopsea.
Durabilitatea deosebită a învelișului de vopsea garantează o grosime de 36 de microni. Șindrila metalică JANOSIK se caracterizează printr-o
rezistență ridicată la coroziune, abraziune și murdărire. Iar protecția eficientă împotriva radiațiilor UV este asigurată de o culoare constantă a
acoperișului timp de mulți ani.
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Janosik
		Mută Munții!

Ușurința utilizării

Montaj ușor și suprafață largă de acoperire

Șindrila JANOSIK este un produs practic, caracterizat de ușurința utilizării. Spre deosebire de șindrila din lemn, acest tip de material nu necesită o
conservare atât de frecventă și de costisitoare și nici impregnare, fiind astfel mult mai funcțională. Pe tabla folosită pentru producția sa nu crește
mușchi, păstrându-și aspectul impecabil al învelișului.

Datorită profilului jos al șindrilei, obținem o suprafață de acoperire extinsă, ce face ca produsul să fie mai economic. Șindrila metalică JANOSIK este
simplă și rapidă în montaj, datorită posibilității de așezare a materialului din ambele părți, pe țiglă. Șindrila poate fi ușor transportată pe șantier, iar
apoi pe acoperiș. În plus, produsul este caracterizat de o greutate mică, iar datorită acestui fapt poate fi folosită cu succes la modernizarea clădirilor
de tip mai vechi, deoarece nu încarcă excesiv structura acestora.
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Acoperișuri Janosik are numai avantaje

Sistemul complet de accesorii pentru
ȚIGLA DE COAMĂ GRAN – este un element de finisare
proiectat pentru a completa cât mai bine șindrila JANOSIK.
Forma sa ideală se potrivește perfect și se adaptează formei
șindrilei.

Acoperișuri JANOSIK are numai avantaje
CENTURĂ SUB JGHEAB

design inovator – produs unic pe piață în categoria sa
model care reflectă fidel structura lemnului
produs din tablă de cea mai bună calitate furnizată de renumita uzină metalurgică Thyssen Krupp –
lider mondial de piață

GRINDĂ DE
CONTRAVÂNTUIRE
STANDARD

30 de ani de garanție scrisă
înveliș deosebit PLADUR Relief WOOD, pentru care Blachotrapez are exclusivitate.
Trăsăturile ei caracteristice sunt: rezistența crescută la coroziune, zgârieturi și abraziune culoare constantă a acoperișului timp de mulți ani, datorită protecției crescute împotriva radiațiilor UV
montaj simplu
sistem complet de șindrilă metalică pentru

BORDURA FRONTON

acoperiș
greutate mică nu necesită întreținere și impregnare, la fel ca în cazul adevăratei șindrile din lemn
PARAZAPADA
JGHEAB

GRINDA DE CONTRAVÂNTUIRE
MARYNA împreună cu șindrila metalică
JANOSIK formează perechea ideală.
Dedicată exclusiv acestui sistem, grinda
de contravântuire protejează învelișul
împotriva vântului puternic și îi asigură
etanșeitatea.szczelność.
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