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Innowacyjne obróbki, które przyśpieszą 
prace dekarskie

Kategorie obróbek

Podążając za głosem specjalistów dekarstwa, stworzyliśmy dedykowane obróbki blacharskie, 
które zauważalnie ułatwią i przyśpieszą prace oraz pomogą w uniknięciu błędów technicznych.

Obróbki stanowią uzupełnienie dla naszej najnowszej linii produktów, między innymi należących 
do PANEL, MODULAR I COMPACT SERIES.

Zwróciliśmy uwagę nie tylko na kompatybilność i szeroką gamę kolorystyczną, ale również 
trwałość i łatwość montażu, aby zoptymalizować czas pracy.

Zeskanuj kod aby pobrać instukcję montażu.

Wiatrownice Gąsiory Rynny koszowe i pasy rynnowe

Obróbki przyścienne Dodatki
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Wiatrownica ADAPT - NOWOŚĆ

Obróbka blacharska dedykowana dla produktów z serii MODULAR, COMPACT 
SERIES. Zawinięcie górnego elementu wiatrownicy ułatwia montaż na zewnętrznej 
ściance korytka spływowego. Wiatrownica wyposażona jest w zagłębienia 
montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. Dzięki 
temu wkręty montażowe nie są widoczne. Największą zaletą jest możliwość regulacji 
szerokości krycia w zależności od szerokości deski wiatrownicy. (Zakres regulacji 
wynosi od 240 mm do 320 mm) Korytko spływowe w zestawie, które pełni role 
zaczepu do wiatrownicy ma na celu odprowadzać wodę z brzegowej części dachu. 
Obróbka występuje w wersji prawej oraz lewej.
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grubość 
blachy

0.5 mm

długość 550 mm

wysokość 240-320 mm

Idealne dopasowanie obróbki do 
pokrycia dachowego.

Możliwość regulacji szerokości krycia w 
zależności od wymiarów deski wiatrownicy. 
Zakres regulacji wynosi od 220 mm do 320 
mm, dzięki czemu obróbka może zostać 
wykorzystana dla wielu projektów pokryć 
dachowych.

Łatwy montaż i bezproblemowy 
transport.

Modułowa forma obróbki ułatwia montaż 
na wysokości przez jedną osobę oraz 
optymalizuje koszty transportu związane z 
realizacją projektu, a także czas wznoszenia 
obróbki na dach.

Najwyższa estetyka bez żadnych 
kompromisów.

Niewidoczny system mocowania dodaje 
elegancji, tworząc jednolitą i harmonijną 
połać dachu, niezakłóconą żadnym 
elementem lub otworem montażowym.

REGULACJA 
KRYCIA

MODUŁOWOŚĆ

ADAPT 
LEWA

ADAPT 
PRAWA

NIEWIDOCZNE 
WKRĘTY

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym 
zagłębieniom w obróbce, czas 
potrzebny na jej montaż został skrócony, 
wyeliminowaliśmy również ryzyko 
popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów. 

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE
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Wiatrownica ADAPT
PANEL SERIES - NOWOŚĆ
Obróbka blacharska dedykowana dla produktów z serii PANEL SERIES 
charakteryzująca się niespotykaną estetyką oraz brakiem widocznych wkrętów 
na jej powierzchni. Zawinięcie górnego elementu wiatrownicy ułatwia montaż na 
brzegowej krawędzi panela. Największą zaletą jest możliwość regulacji szerokości 
krycia w zależności od szerokości deski wiatrownicy. (Zakres regulacji wynosi od 
240 mm do 320 mm) Wiatrownica wyposażona jest w zagłębienia montażowe, 
które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. Dzięki temu wkręty 
montażowe nie są widoczne. Obróbka występuje w wersji prawej oraz lewej.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 550 mm

wysokość 240-320 mm
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Idealne dopasowanie obróbki do 
pokrycia dachowego.

Możliwość regulacji szerokości krycia w 
zależności od wymiarów deski wiatrownicy. 
Zakres regulacji wynosi od 220 mm do 320 
mm, dzięki czemu obróbka może zostać 
wykorzystana dla wielu projektów pokryć 
dachowych.

Łatwy montaż i bezproblemowy 
transport.

Modułowa forma obróbki ułatwia montaż 
na wysokości przez jedną osobę oraz 
optymalizuje koszty transportu związane z 
realizacją projektu, a także czas wznoszenia 
obróbki na dach.

Najwyższa estetyka bez żadnych 
kompromisów.

Niewidoczny system mocowania dodaje 
elegancji, tworząc jednolitą i harmonijną 
połać dachu, niezakłóconą żadnym 
elementem lub otworem montażowym.

REGULACJA 
KRYCIA

MODUŁOWOŚĆ
NIEWIDOCZNE 
WKRĘTY

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym 
zagłębieniom w obróbce, czas 
potrzebny na jej montaż został skrócony, 
wyeliminowaliśmy również ryzyko 
popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów. 

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

ADAPT 
LEWA

ADAPT 
PRAWA
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Wiatrownica III - NOWOŚĆ

Uniwersalna obróbka blacharska, zamykająca brzegową krawędź dachu. Osłania 
płaszczyzny zewnętrznej deski (lub krokwi) przed warunkami atmosferycznymi i 
wpływa na estetykę wykończenia pokrycia dachowego. Wiatrownica wyposażona 
jest w zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce 
wiatrownicy. Dzięki temu wkręty montażowe są mało widoczne.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 150 mm
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ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom 
w obróbce, czas potrzebny na jej montaż 
został skrócony, wyeliminowaliśmy również 
ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów. 

Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja 
możliwości wystąpienia efektu falowania. 

System minimalizujący wystąpienie efektu 
falowania obróbki, zabezpiecza ją przed 
wpływem naprężeń termicznych, które 
odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz 
obniżając trwałość. 

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

SYSTEM ANTI 
WAVE
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Wiatrownica II - NOWOŚĆ

Obróbka blacharska, zamykająca brzegową krawędź dachu. Osłania płaszczyzny 
zewnętrznej deski (lub krokwi) przed warunkami atmosferycznymi i wpływa na 
estetykę wykończenia pokrycia dachowego. Wiatrownica wyposażona jest w 
zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. 
Dzięki temu wkręty montażowe są mało widoczne.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 150 mm

20

20

90

40

14
0

15

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom 
w obróbce, czas potrzebny na jej montaż 
został skrócony, wyeliminowaliśmy również 
ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów. 

Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja 
możliwości wystąpienia efektu falowania. 

System minimalizujący wystąpienie efektu 
falowania obróbki, zabezpiecza ją przed 
wpływem naprężeń termicznych, które 
odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz 
obniżając trwałość. 

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

SYSTEM ANTI 
WAVE
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Wiatrownica II - NOWOŚĆ

Obróbka blacharska, zamykająca brzegową krawędź dachu. Osłania płaszczyzny 
zewnętrznej deski (lub krokwi) przed warunkami atmosferycznymi i wpływa na 
estetykę wykończenia pokrycia dachowego. Wiatrownica wyposażona jest w 
zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. 
Dzięki temu wkręty montażowe są mało widoczne.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 150 mm
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ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom 
w obróbce, czas potrzebny na jej montaż 
został skrócony, wyeliminowaliśmy również 
ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów. 

Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja 
możliwości wystąpienia efektu falowania. 

System minimalizujący wystąpienie efektu 
falowania obróbki, zabezpiecza ją przed 
wpływem naprężeń termicznych, które 
odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz 
obniżając trwałość. 

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

SYSTEM ANTI 
WAVE
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Gąsior AIR - NOWOŚĆ

Gąsior wentylowany o długości 1 m jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie 
dachu w kalenicy. Jest on dedykowany do pokryć dachowych z serii PANEL SERIES. 
Jego zadaniem jest uszczelnianie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy 
dachu. Największą zaletą gąsiora wentylowanego jest fabrycznie wykonana 
perforacja na ściance czołowej, która umożliwia wentylacje zarówno pokrycia dachu, 
jak i poddasza, bez potrzeby montażu dodatkowej listwy wentylacyjnej w kalenicy.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 1088 mm

wysokość 85 mm
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ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja 
możliwości wystąpienia efektu falowania. 

System minimalizujący wystąpienie efektu 
falowania obróbki, zabezpiecza ją przed 
wpływem naprężeń termicznych, które 
odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę 
oraz obniżając trwałość. 

Łatwy montaż i bezproblemowy transport.

Modułowa forma obróbki ułatwia montaż 
na wysokości przez jedną osobę oraz 
optymalizuje koszty transportu związane z 
realizacją projektu, a także czas wznoszenia 
obróbki na dach.

Skuteczne wentylowanie dachu.

Fabrycznie wykonana perforacja umożliwia 
skuteczne wentylowanie dachu, zastępując 
tym samym listwę wentylacyjną, dzięki 
czemu czas pracy nad realizacją projektu 
jest zauważalnie krótszy.

SYSTEM ANTI 
WAVE

MODUŁOWOŚĆ
FABRYCZNA 
PERFORACJA
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Rynna koszowa - NOWOŚĆ

Rynna koszowa to obróbka blacharska, zapewniająca odbiór i odprowadzanie wody 
deszczowej do rynny z dwóch niezależnych połaci dachu. Jest ona dedykowana dla 
produktów z serii PANEL SERIES, ze względu na poszerzoną listwę przeciw wodną, 
która służy jako zaczep do blach panelowych.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 95 mm

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Zwiększona szczelność dzięki 
innowacyjnemu rozwiązaniu.
  
Podwinięcie strefy brzegowej rynny 
koszowej pozwala na zwiększenie 
szczelności połączenia, uniemożliwiając 
występowanie wody na połacie dachu. 

Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja 
możliwości wystąpienia efektu falowania. 

System minimalizujący wystąpienie efektu 
falowania obróbki, zabezpiecza ją przed 
wpływem naprężeń termicznych, które 
odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz 
obniżając trwałość. 

SZCZELNOŚĆMICRO RIB

150

50

95

50
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Rynna koszowa - NOWOŚĆ

Rynna koszowa to obróbka blacharska, zapewniająca odbiór i odprowadzanie wody 
deszczowej do rynny z dwóch niezależnych połaci dachu, stykających się w tzw. 
koszu.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 95 mm

175

25

95

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Zwiększona szczelność dzięki 
innowacyjnemu rozwiązaniu.
  
Podwinięcie strefy brzegowej rynny 
koszowej pozwala na zwiększenie 
szczelności połączenia, uniemożliwiając 
występowanie wody na połacie dachu. 

Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja 
możliwości wystąpienia efektu falowania. 

System minimalizujący wystąpienie efektu 
falowania obróbki, zabezpiecza ją przed 
wpływem naprężeń termicznych, które 
odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz 
obniżając trwałość. 

SZCZELNOŚĆMICRO RIB

25
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Pas nadrynnowy startowy 
PANEL SERIES - NOWOŚĆ
Pas nadrynnowy startowy to obróbka blacharska zamykająca przestrzeń pomiędzy 
rynną a pokryciem dachu. Jego zaletą jest funkcja zaczepowa dla systemu BEND 
LOCK występująca w produktach z serii PANEL SERIES.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 155 mm
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ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym 
zagłębieniom w obróbce, czas 
potrzebny na jej montaż został skrócony, 
wyeliminowaliśmy również ryzyko 
popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów.

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE
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Gąsior IZI

Gąsior IZI jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie dachu w kalenicy, 
dedykowaną modułowej dachówce blaszanej IZI. Jego zadaniem jest uszczelnienie, 
jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 75 mm

75

85

230

75

30

Zwiększona szczelność dzięki 
innowacyjnemu rozwiązaniu.
  
Podwinięcie strefy brzegowej rynny 
koszowej pozwala na zwiększenie 
szczelności połączenia, uniemożliwiając 
występowanie wody na połacie dachu. 

SZCZELNOŚĆ
ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Gąsior ZET

Gąsior ZET jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie dachu w kalenicy, 
dedykowaną modułowej dachówce blaszanej ZET. Jego zadaniem jest 
uczszczelnienie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 1950 mm

wysokość 75 mm

75

230

35

175
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Gąsior baryłkowy

Gąsior baryłkowy to obróbka blacharska wieńcząca pokrycie dachu w kalenicy. Jej 
zadaniem jest uszczelnienie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu. 
Baryłkowaty kształt dostosowany jest do dachówek blaszanych.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 75 mm

75

230

35

175

Gąsior baryłkowy szeroki

Gąsior szeroki stosowany jest do wykończenia kalenicy dachu, nadaje mu 
monumentalnego i ciężkiego wyglądu. Odpowiada za uszczelnienie. grubość 

blachy
0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 109 mm

82
109

301

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 
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Gąsior trapezowy

Gąsior trapezowy jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie dachu w kalenicy. 
Jego zadaniem jest uszczelnienie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy 
dachu. Jak wskazuje nazwa, stosowany jest do blach trapezowych i jego kształt 
odpowiada formie trapezu.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 90 mm

60

20

90
70

95

215

Zakończenie gąsiora

Zakończenie gąsiora stanowi denko, jest ono elementem zabezpieczającym oraz 
maskującym, dopełniając estetyki wykończenia. grubość 

blachy
0.5 mm

długość 220 mm

wysokość 80 mm

80

225

35

175

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 
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Listwa okapu Pas nadrynnowy

Obróbka blacharska zapewniająca odprowadzenie skroplin z membrany dachowej 
do rynny (w przypadku haków doczołowych) lub poza pas podrynnowy (w 
przypadku haków nakrokwiowych)

Pas nadrynnowy to obróbka blacharska zamykająca przestrzeń pomiędzy rynną 
a pokryciem dachu. Odpowiada za odprowadzanie spływającej wody do rynien, 
wpływa także na estetykę wykończenia.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 20 mm

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 120 mm

10

20

120

85

90

15

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym 
zagłębieniom w obróbce, czas 
potrzebny na jej montaż został skrócony, 
wyeliminowaliśmy również ryzyko 
popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów.

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 
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Uniwersalny pas podrynnowy / 
przedłużenie wiatrownicy

Obróbka przyścienna I

Uniwersalny pas podrynnowy charakteryzuje się specjalnym dolnym zagięciem, które 
służy jednocześnie do zamknięcia podbitki dachowej. Obróbka ta służy również jako 
przedłużenie wiatrownicy.

Obróbka przyścienna zamykająca krawędź dachu. Stanowi estetyczne wykończenie 
pokrycia i uszczelnia miejsce styku dachu ze ścianą.grubość 

blachy
0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 190 mm

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 125 mm

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym 
zagłębieniom w obróbce, czas 
potrzebny na jej montaż został skrócony, 
wyeliminowaliśmy również ryzyko 
popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów.

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

19
0

20

15

20 15

15

85

85

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 
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Listwa dylatacyjna Obróbka przyścienna 
z listwą dylatacyjną

Listwa dylatacyjna mocowana jest mechanicznie do podłoża. Zastosowanie jej 
pozwala na stabilną pracę termiczną i uszczelnienie obróbki głównej.

Dwuczęściowa obróbka blacharska zapewniająca szczelność połączenia obróbki 
głównej ze ścianą. Ze względu na budowę obróbki przyściennej stanowi ona 
komplet wraz z listwą dylatacyjną. Listwa dylatacyjna mocowana jest mechanicznie 
do podłoża. Zastosowanie jej pozwala na stabilną pracę termiczną i uszczelnienie 
obróbki głównej.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 65 mm

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 135 mm

10

10

10

25

30

20 80

13
5

15

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym 
zagłębieniom w obróbce, czas 
potrzebny na jej montaż został skrócony, 
wyeliminowaliśmy również ryzyko 
popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów.

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym 
zagłębieniom w obróbce, czas 
potrzebny na jej montaż został skrócony, 
wyeliminowaliśmy również ryzyko 
popełnienia błędu i nieprawidłowego 
umiejscowienia wkrętów.

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

ZAGŁĘBIENIA 
MONTAŻOWE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 
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Łącznik paneli dachowych Uniwersalna obróbka 
wentylacyjna

Obróbka blacharska zapewniająca połączenie poprzeczne paneli. Uniwersalna obróbka wentylacyjna służy do wentylacji pokryć dachowych. 
Dodatkowo dla przetłoczeń typu „Z” stanowi profil startowy. Obróbka pozwala w 
odpowiedni sposób wentylować przestrzeń pod pokryciem oraz zabezpiecza przed 
przedostawaniem się małych gryzoni, oraz ptaków.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 500 mm

wysokość 120 mm

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 2000 mm

wysokość 26 mm

15

120

52

12 25

26

29

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 
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Profil startowy do ZET LOOK Śniegołap

Profil startowy służy jako zaczep do pierwszego rzędu arkuszy montowanych na 
okapie w produkcie ZET LOOK. Jego zadaniem jest utrzymanie stabilności blachy na 
okapie.

Bariera śniegowa, nazywana również śniegołapem ma za zadanie zatrzymać i 
rozbijać nawisy śnieżne osuwające się z połaci dachu. Jest to wyjątkowo ważna 
funkcja zapewniająca bezpieczeństwo.

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 120 mm

wysokość 49 mm

grubość 
blachy

0.5 mm

długość 196 mm

wysokość 70 mm

120

27

25

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

ESTETYCZNE 
DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

Najwyższa estetyka dopasowania do 
pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z 
myślą o pokryciach dachowych, stanowi 
wizualne dopasowanie projektu dachu, 
uzupełniając go o trwałość i najwyższe 
wrażenia estetyczne. 

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 

Obróbka blacharska dopasowana do barwy 
pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dopasowanie barwy obróbki do pokrycia 
dachowego w różnych kombinacjach. 
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


