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BP2.eu je výrobca komplexných riešení pre stavebníctvo. 
Ponúkame celú paletu výrobkov dedikovaných bytovej 
a investičnej výstavbe tj. strešnú krytinu, konštrukčné 
plechy, fasádne systémy, sendvičové panely, kazety a 
fasádne panely, odkvapové systémy, a tiež špecializované 
služby obrábania oceli v rámci Oceľového servisného 
strediska (OSS). Neustále rozširujeme svoj sortiment, 
prispôsobujúc sa novým požiadavkám trhu a 
technologického rozvoja.

BP2.eu svoju činnosť opiera na štyroch pilieroch: 
 
ĽUDIA.
 
Sme kolektív, ktorý má k sebe vzájomnú dôveru a úctu. Firmu a pozitívnu 
atmosféru tvoria ľudia. Proces 
riadenia, rozhodovania a informačného toku prebieha tak, aby v snahe o 
spoločný cieľ, každý vykonával svoju prácu pohodlne a spoľahlivo.  
 
VZŤAHY.
 
Dobré vzťahy vo firme aj mimo ňu, sú ďalším pravidlom fungovania 
BP2. Tvoríme dlhoročné, otvorené vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a 
spolupracovníkmi. Zameriavame sa na poctivú komunikáciu a otvorený 
dialóg. Dbáme o našich odberateľov ponúkajúc im moderné náradie 
spolupráce a podporu v marketingových programoch. 
 
TECHNOLÓGIE.
 
Najmodernejší strojový park, modernizovaný spolu s príchodom 
nových technológií, je jeden zo základných predpokladov činnosti 
BP2. Firma kladie dôraz na automatizáciu vnútorných procesov, čoho 
najlepším príkladom je formát EDI (Electronic Data Interchange) 
umožňujúci bezprostrednú výmenu dokumentov s dodávateľmi, a tiež 
eProfil - platforma obsluhy zákazníka, vďaka ktorej naši odberatelia 
môžu nielen zadávať objednávky bez nutnosti zasielania dodatočných 
dokumentov, ale tiež môžu priebežne sledovať status objednávky. 
 
KVALITA.
 
Laboratóriá kontroly kvality postavené BP2 v Dąbrowie Górniczej (PL) 
a Timisoare (RO), ktoré podrobujú výrobky testom odpovedajúcim 
dekádam pôsobenia rôznych atmosférických podmienok,  umožňujú 
poskytovanie dlhoročných reálnych záruk na naše výrobky.   Kvalita je 
podmienená správnym výberom najlepších dodávateľov z celého sveta. 
 
Dąbrowie Górniczej (PL) a Timisoare (RO), ktoré podrobujú výrobky 
testom odpovedajúcim dekádam pôsobenia rôznych atmosférických 
podmienok, umožňujú poskytovanie dlhoročných reálnych záruk na 
naše výrobky.  Kvalita je podmienená správnym výberom najlepších 
dodávateľov z celého sveta. 

Tvoríme zohratý kolektív, ktorý 
má k sebe vzájomnú dôveru a 
úctu. Snažíme sa o pozitívnu 
atmosféru a uvedomujeme si, 
že firmu tvoria ľudia.

VÝROBCA STREŠNÝCH 
A FASÁDNYCH KRYTÍN 
BP2.EU

IDEA
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Firma BP2.eu vznikla v roku 1995 v Krakove. Začiatky činnosti boli 
nasmerované na strešnú krytinu, ale v krátkom čase bola ponuka 
rozšírená o ďalšie výrobky. Ako prvá bola otvorená výrobná linka v 
Krakove. Odvážne zavádzame nové technológie a sledujeme svetové 
trendy, vďaka čomu sú naše výrobné línie vybavené v technologické 
novinky a práca nad ich zlepšovaním trvá. 
 
Moderný strojný park v Grojci, neprestajne modernizovaný a rozširovaný, 
je jedným zo štyroch integrovaných výrobných podnikov. Ďalším je 
podnik v Dąbrowie Górniczej vybudovaný v roku 2015. Nové smery 
rozvoja a hľadania atraktívnych trhových odbytísk spôsobili vznik S.C. 
IMPRO S.R. L. ® Sídlo rumunskej spoločnosti, ktorá je časťou kapitálovej 
skupiny BLACHPROFIL 2 ®, je takmer rovnaké ako výrobný závod v 
Grojci. 
 
Ako medzinárodná výrobná firma, ktorá vlastní svoju vlastnú logisticko-
distribučnú sieť na európskom trhu, prijali sme novú výzvu a na prelome 
roku 2017/2018, prevzali sme výrobný podnik sendvičových panelov 
v Timisoare. Plne funkčný podnik sa stal súčasťou spoločnosti S.C. 
IMPRO S. R. L.® a obohatil našu ponuku o sendvičové panely. Teraz 
naše výrobky sú dostupné v Poľsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Litve, 
Rusku, Bielorusku, Rakúsku, Bulharsku, Srbsku a Rumunsku. 

Adam Małysz je vyučený pokrývač, toto povolanie malo byť alternatívou neistej športovej kariéry. Dnes spomína na obdobie práce na streche 
a zdôrazňuje ohromný pokrok, aký sa uskutočnil v poslednej dekáde. Ambasádor sa aktívne zúčastňuje činností BP2. Pokrývači a športoví 
fanúšikovia majú možnosť zoznámiť sa s najlepším skokanom medzi pokrývačmi počas organizovaných stretnutí v rámci Akadémie majstrov BP2 a 
rôznych firemných akcií. 
 
Štvornásobný olympionik, majiteľ štyroch olympijských medailí a šiestich medailí majstrovstiev sveta, štvornásobný víťaz Svetového pohára, víťaz 
39 konkurzov SP., triumfátor 49. turnaja Štyroch skokanských mostíkov, víťaz 3 ročníkov Nordického turnaja a Letného Grand Prix, víťaz Turnaja 
štyroch národov 2010 a dvojnásobný víťaz Poháru KOP. Víťaz 39 individuálnych zlatých medailí Majstrovstiev Poľska. 
 
Po zakončení skokanskej kariéry Adam Małysz realizoval svoje sny spojené s motorizáciou. Schopný a všestranný športovec sa vysoko zapísal v 
tabuľkách výsledkov prestížnych terénnych pretekov ako Rallye Dakar, Sealine Cross Country a Baja. Zaujímavá a nevšedná cesta k úspechu bola 
hrboľatá, ale talent a determinácia Adama Małysza umožnili získanie úspechov v ťažkej disciplíne terénnych pretekov. 
 
Adam Małysz je nespornou legendou poľského športu. Človek, ktorému skoky na lyžiach vďačia za svoju ohromnú popularitu. V roku 2017 sa stal 
ambasádorom značky BP2.eu. Športová všestrannosť Adama Małysza nevzbudzuje pochyby. Obrovské úspechy v kategórii skokov na lyžiach ho 
predovšetkým robí najlepším skokanom našich časov. 

HISTÓRIA

AMBASÁDOR ZNAČKY 
ADAM MAŁYSZ
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Internetová platforma eProfil je rozšírený systém obsluhy zákazníka, 
ktorý je priebežne zdokonaľovaný o nové funkcie. Umožňuje takmer neobmedzenú 
kontrolu zadaných objednávok. Umožňuje zistiť etapu realizácie, lokalizovať  
prepravovaný výrobok na mape v skutočnom čase 
a plne kontrolovať saldo, platby a históriu transakcie. 
eProfil taktiež zabezpečuje prístup k aktuálnym cenníkom a akciám, 
ako aj možnosť ľahkého tvorenia odhadu nákladov pre koncového zákazníka. 
 
Modul optimalizátor strechy je možnosť bleskového, samostatného vypočítania potrebného materiálu v súlade s projektom, čo je jednoznačné so 
znížením množstva odpadov a zbytočných nákladov na nevyhnutné minimum. Program vizualizuje rozmiestene plechov na streche, pomáha zvoliť 
najekonomickejšie riešenie, generovať hotový projekt a zadať objednávku. Platforma obsluhy eProfil je viacfunkčné náradie zlepšujúce proces 
realizácie objednávok a šetriace čas našich zákazníkov. 

Venujeme veľkú pozornosť kvalite výrobkov, ktoré ponúkame, preto sme tiež 
vytvorili vlastné, profesionálne laboratórium, v ktorom naše výrobky, ako aj materiál, 
z ktorého sú vyrobené, sú podrobované objektívnemu testovaniu. Kontrola kvality 
pomocou najnovších úspechov techniky a moderného vybavenia, a tiež teamu BP2 
skúmajúceho procesy prebiehajúce v povrchoch a oceli, verne odrážajú niekoľko 
desiatok rokov pôsobenia rôznych atmosférických činiteľov. Vďaka  tak spoľahlivým 
testom môžeme ponúkať reálne najdlhšie záručné lehoty našich výrobkov. 

AKADÉMIA MAJSTROV BP2 je spôsob komunikácie a výmeny skúseností 
s nami spolupracujúcimi pokrývačmi a distribútormi. Jej začiatok 
siaha do roku 2017. AKADÉMIA MAJSTROV BP2, počas necelých 2 
rokov umožnila preškoliť 2500 pokrývačov z celej Európy. Školenie sa 
uskutočnilo v jednom zo 4 integrovaných výrobných podnikov 
v Dąbrowie Górniczej, v ktorom vznikla kompletne vybavená a plne 
funkčná konferenčná a školiaca infraštruktúra. Ďalší rok bol rokom 
terénnych školení. 
 
MOBILNÁ AKADÉMIA MAJSTROV BP2 precestovala takmer 10 000 
km, čo umožnilo predstaviť výrobky a spôsoby ich montáže 2000 
pokrývačom. V rámci Akadémia majstrov stále ponúkame cyklus 
praktických školení, v priebehu ktorých účastníci majú možnosť v malých 
skupinách rozšíriť svoje zručnosti a vedomosti pod vedením majstra 
pokrývačstva Waldemara Pieli. Sme presvedčení, že školenia a investície 
do realizátorov je základným predpokladom rozvoja branže. Školiace 
centrum v Dąbrowie Górniczej, ktoré spolu s moderným laboratóriom 
poskytuje veľa možností, je prístupné pre našich zákazníkov, ktorí chcú 
zvyšovať svoje kvalifikácie. 

Nová ponuka, ktorá sa rozvíja spolu s firmou, kladie na nás povinnosť 
zaistenia technickej podpory pre našich odberateľov. Praktické školenia, 
realizované v rámci Akadémie majstrov BP2 je súhrn praktických znalostí, 
ktoré umožňujú správnu prácu s našimi výrobkami a zavádzanie nových 
riešení používaných v strešných krytinách. V dobe dynamického pokroku 
je veľmi dôležité, aby majstri pokrývači sledovali zmeny a doplňovali 
svoje praktické vedomosti. Praktické školenia sú v ponuke BP2 už 
stabilné a aktívny dialóg a stretnutia s pokrývačmi obohacujú vedomosti 
oboch strán. 

Plná technická podpora taktiež znamená možnosť sa poradiť a pomoc od technických poradcov  BP2, v rámci programu MASTER ROOFER. 
Vyškolenie z technického a odborného hľadiska výrazne pomáha pokrývačom hravo zvládať montáž. Kompletný zoznam technických poradcov 
BP2 je prístupný na internetovej stránke.

Waldemar Piela, majster pokrývač, technický poradca BP2 je človek 
s bohatou históriou v branži. Povolanie vykonáva takmer 40 rokov. 
Okrem toho má svoj podiel na vzdelávaní, ako člen skúšobnej komisie 
Mazovskej remeselnej komory a expert v SITPMB. Ako jeden z tvorcov 
Poľského spolku pokrývačov plnil funkciu jeho predsedu. V priebehu 
jeho predsedníctva PSP získal status riadneho člena v Svetovej federácii 
pokrývačov IFD.
 
Snaha šírenia odborného vzdelávania ho spojila s firmou BP2. Ako 
vedúci tímu technických poradcov MASTER ROOFER, zaisťuje podporu v 
oblasti montáže a práce s výrobkami BP2. Človek, ktorý okrem úžasných 
vedomostí taktiež ochotne a s nadšením pomôže, preto je neoceniteľnou 
pomocou, ktorú je možné použiť v prípade akýchkoľvek montážnych 
alebo technických pochybností. 

ePROFIL

LABORATÓRIUM

Akadémia majstrov

Plná podpora 
BP2.eu

Majster pokrývač 
Waldemar Piela
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SÉRIA VÝROBKOV

VLASTNOSTI SÉRIE
• Dvojmodulové krytiny.
• Prelis typu „Z”.
• Opakovateľnosť farby a štruktúry povrchových úprav.
• Profesionálne balenie.
• Najnovšie technologické riešenie.

VLASTNOSTI SÉRIE
• Dvojmodulové krytiny.
• Montážne otvory.
• Rezanie 3D v súlade s tvarom vlny.
• Dostupné v širokej palete farieb a druhov povrchových úprav.

VLASTNOSTI SÉRIE
• Klasické plechové strešné škridly rezané na rozmer.
• Hotové montážne otvory. Na prelisoch 30 mm, 35 mm a 40 mm.
• Rezanie 3D v súlade s tvarom vlny.
• Prístupné v širokej palete farieb a druhov povrchových úprav. 

VLASTNOSTI SÉRIE
• Klasické plechové strešné škridly rezané na rozmer.
• Prístupné v širokej palete farieb a druhov povrchových úprav.
• Predĺžené rezanie pri odkvape.

2.0



2 MODULAR
SERIES

16. IZI ROOF

18. IZI LOOK

20. ZET ROOF

22. ZET LOOK

24. Farebná škála

25. Vstupný materiál
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MODULAR SERIES je séria najmodernejších modulových strešných krytín, 
vybavených inovačnými technologickými riešeniami a perfektne esteticky 
dopracovanými. Strešné krytiny sú vyrábané vo forme dvojmodulových 
kusoch, ktoré vo veľkej miere uľahčujú a urýchľujú prepravu a montáž. 
 
Modulové výrobky sú dostupné vo dvoch variantách pripevnenia: 
tradičnej, s viditeľnými skrutkami (IZI Roof a ZET Roof ) a pre náročných, s 
ukrytými skrutkami (IZI Look a ZET Look).  
 
 
Pokročilé technologické riešenia, stanoviace autorské inovácie na 
trhu strešných krytín, vyrobené s citom pre najdrobnejšie detaily a 
bezchybnou precíznosťou, vďaka  zautomatizovaným výrobným linkám.  
 
MODULAR SERIES odlišujú prednosti typické iba pre svoju triedu 
výrobkov: 
 
Forma dvojmodulových kusov zlepšuje nakládku, prepravu 
aj vykládku, a predovšetkým uľahčuje a urýchľuje montáž. Ľahké 
a neveľké kusy zaručujú ich pohodlnejší prísun na strechu 
a bezpečné skladovanie.  
 
Vysoký prelis typu „Z” je právne chránené riešenie vyvolávajúce vznik 
hlbokých tieňov medzi modulmi, vďaka  ktorým krytina v každých 
podmienkach osvetlenia prezentuje svoju jedinečnosť a dynamickú 
formu. Zámok „Z” dodatočne zabezpečuje rezané hrany pred koróziou.  
 
Profesionálne balenie obsahuje polystyrénové prekladky, špeciálny obal 
s opakovateľnou použiteľnosťou, fóliu stretch a spínajúce pásky.  
 
Špecializovaný  systém balenia zabezpečuje moduly, znižuje riziko 
poškodenia a odrenín pri nakládke, preprave a vykládke.  
 
Záruka dosahujúca 55 rokov na vybrané povrchové úpravy potvrdzuje 
vysokú kvalitu výrobkov na trhu strešných krytín, ktorú podporujú 
objektívne laboratórne skúšky vykonávané v špecializovanom laboratóriu 
BP2. Oceľ dodávaná do BP2 je analyzovaná v podrobných testoch a iba 
ich pozitívny výsledok ju kvalifikuje na výrobu  plechovej strešnej škridly. 
 
Opakovateľnosť farby a štruktúry je deklarovaná v záručnom liste. 
 
Špeciálne skrutky typu TORX (IZI Roof, ZET Roof) znamenajú menšiu 
viditeľnosť spojov a tým pádom vyššiu estetiku krytiny. 
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Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1183

Celková šírka 1233

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 38

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Efektívna plocha (krycia) jednotlivého 
kusu

 0,828 m2

1183

237204
33

20

ANTI Vlna EASY LINK PRELIS TYPU „Z”

ANTI Vlna je systém precízne 
vytvarovaných montážnych 
prehĺbení v optimálnych bodoch 
do inštalácie pripevnenia  listu. 
Základné výhody vyplývajúce z 
použitia tohto riešenia sú: 
 
 • označenie optimálnych miest 
pripevnenia, 

• redukcia napätia a vlnenia 
plochého povrchu, 

• nie je nutné hobľovanie dosák do 
spádu strechy, 

• prehĺbenie zníži viditeľnosť 
pripevnenia,

• vytvorenie prehĺbenia uľahčuje 
odvádzanie vlhkosti z montážnych 
bodov.

 Autorské riešenie, vďaka  ktorému 
sa krytina k sebe spája ako nikdy 
predtým.
V záujme eliminácie efektu 
vytlačovania prekrývajúcich sa 
plechov v mieste spojenia troch 
kusov, v modulových krytinách 
IZI bolo použité vyrezanie rohu 
dolného prelisu.

Dodatočne špeciálne vytvarovaný 
profil krajných prelisov umožňuje 
ideálne spárovanie listov, bez 
viditeľných pozdĺžnych spojení. 

PRELIS TYPU „Z”
je to technológia profilovania 
s využitím autorského prelisu typu 
„Z”, ktorý spôsobuje vznik hlbokých 
tieňov medzi modulmi. Vďaka tomu, 
krytina v každých podmienkach 
osvetlenia je jediná svojho druhu. 
Dynamická forma.

Tieň prelisu spôsobuje,
že vodorovné spojenia medzi kusmi 
sú takmer neviditeľné.
Má to podstatný vplyv na estetiku 
strešnej krytiny. 
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65

NEVIDITEĽNÉ 
PRE OČI

EASY LINK PRELIS TYPU „Z”

Modulové plechové strešné krytiny 
IZI Look znamenajú najvyššiu 
estetiku bez žiadnych kompromisov. 

Vlastnosťou odlišujúcou tieto krytiny 
je eliminácia skrutiek viditeľných 
na povrchu strechy, vďaka  čomu 
harmóniu neporušuje žiadny 
pripevňujúci prvok ani montážny 
otvor. 

 Autorské riešenie, vďaka  ktorému 
sa krytina k sebe spája ako nikdy 
predtým.
V záujme eliminácie efektu 
vytlačovania prekrývajúcich sa 
plechov v mieste spojenia troch 
kusov, v modulových krytinách 
IZI bolo použité vyrezanie rohu 
dolného prelisu.

Dodatočne špeciálne vytvarovaný 
profil krajných prelisov umožňuje 
ideálne spárovanie listov, bez 
viditeľných pozdĺžnych spojení. 

PRELIS TYPU „Z”
je to technológia profilovania 
s využitím autorského prelisu typu 
„Z”, ktorý spôsobuje vznik hlbokých 
tieňov medzi modulmi. Vďaka tomu, 
krytina v každých podmienkach 
osvetlenia je jediná svojho druhu. 
Dynamickú forma.

Tieň prelisu spôsobuje,
že vodorovné spojenia medzi kusmi 
sú takmer neviditeľné.
Má to podstatný vplyv na estetiku 
strešnej krytiny. 

1183

237204
33

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1183

Celková šírka 1233

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 38

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu
363 (vzdialenosť lát 350 
mm)

Efektívna plocha (krycia) jednotlivého 
kusu

 0,828 m2
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1150

37 230
20

PRELIS TYPU „Z”
PRELIS TYPU „Z” Na kompletný obraz strechy sa skladá nielen farba, tvar, ale tiež hra svetla a 
tieňa. Pri tvorbe nášho výrobku sme venovali pozornosť všetkým týmto aspektom. Všetko preto, 
aby projektovaná strešná krytina spájala v sebe najvyššiu estetiku, funkčnosť a trvanlivosť, ako aj 
bezpečnosť a rýchlosť montáže. Prelomová technológia profilovania s použitím prelisu typu „Z” 
spôsobuje vznik hlbokých tieňov medzi modulmi. Vďaka  tomu krytina v každých podmienkach 
osvetlenia prezentuje jedinečnosť a dynamickú formu. Tieň prelisu nielen tvaruje plastický obraz 
strešnej krytiny, ale predovšetkým spôsobuje, že skrutky a vodorovné spojenia medzi listami sú 
takmer neviditeľné. Má to podstatný vplyv na estetiku strešnej krytiny. 

• skrutky ukryté v tieni, 

• neviditeľné vodorovné 
spojenie,

• atraktívna a dynamická 
forma.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka ~1212

Hrúbka plechu 0,5

Celková šírka profilu 50

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Efektívna plocha (krycia) 
jednotlivého kusu

 0,805 m2
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45

1150

37 230
20

NEVIDITEĽNÉ PRE OČI
Modulové plechové strešné krytiny ZET Look znamenajú najvyššiu estetiku bez žiadnych 
kompromisov. Vlastnosťou odlišujúcou túto krytinu je eliminácia skrutiek viditeľných na povrchu 
strechy, vďaka  čomu harmóniu neruší žiadny pripevňujúci prvok ani montážny otvor. Systém 
montáže, projektovaný spoločne s majstrami pokrývačmi, je napriek technologickému pokroku 
veľmi jednoduchý. 

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka ~1212

Hrúbka plechu 0,5

Celková šírka profilu 50

Výška prelisu 30

Dĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)

Efektívna plocha (krycia) 
jednotlivého kusu

 0,805 m2

PRELIS TYPU „Z”
PRELIS TYPU „Z” Na kompletný obraz strechy sa skladá nielen farba, tvar, ale tiež hra svetla a 
tieňa. Pri tvorbe nášho výrobku sme venovali pozornosť všetkým týmto aspektom. Všetko preto, 
aby projektovaná strešná krytina spájala v sebe najvyššiu estetiku, funkčnosť a trvanlivosť, ako aj 
bezpečnosť a rýchlosť montáže. Prelomová technológia profilovania s použitím prelisu typu „Z” 
spôsobuje vznik hlbokých tieňov medzi modulmi. Vďaka  tomu krytina v každých podmienkach 
osvetlenia prezentuje jedinečnosť a dynamickú formu. Tieň prelisu nielen tvaruje plastický obraz 
strešnej krytiny, ale predovšetkým spôsobuje, že skrutky a vodorovné spojenia medzi listami sú 
takmer neviditeľné. Má to podstatný vplyv na estetiku strešnej krytiny. 

• skrutky ukryté v tieni, 

• neviditeľné vodorovné 
spojenie,

• atraktívna a dynamická 
forma.
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HERCULIT [HC]
 
Materiál používaný na výrobu modulových 
plechových strešných krytín IZI a ZET, povrch a 
spracovanie v tesnej spolupráci s popredným 
výrobcom lakov pre najlepšie oceliarne v 
Európe. Dlhoročné testovania doposiaľ 
používaných povrchov a monitorovania 
potrieb zákazníkov, so zvláštnym dôrazom na 
potreby pokrývačov, nám umožnilo skĺbiť tak 
veľa predností v jednom výrobku. HERCULIT 
je polyuretánmi vystužený polyester s vysokou 
odolnosťou voči mechanickému poškodeniu,   
35 μm. Na modulové plechové strešné krytiny 
IZI a ZET vyrobené v prevedení HERCULIT 
je 55 ročná záruka a zároveň je zaručená 
opakovateľnosť farieb a štruktúra povrchovej 
úpravy.

PLECHY V POVRCHOVEJ ÚPRAVE [UTK, HC]

Vstupný materiál, ktorý používame,je vyrábaný špeciálne pre modulové 
krytiny, pri úzkej spolupráci s dodávateľmi. Mimoriadnu pozornosť sme 
venovali kľúčovým vlastnostiam rozhodujúcim o kvalite a trvanlivosti 
strešných krytín tohto druhu.

Naše plechy zabezpečujú súlad farby a štruktúry povrchu a 
nadpriemerné antikorózne vlastnosti. Umožňuje nám to dávať dlhoročné 
záruky, bez nutnosti nákupu dodatočných prvkov, ako to často býva u 
konkurenčných výrobcov.

Výborná odolnosť proti oderu, mechanickému poškodeniu a slnečnému 
žiareniu spôsobuje, že strešná krytina aj po rokoch používania má svieži a 
elegantný vzhľad.

ULTIMAT [UTK]

Povlak hrúbky 35 μm, ktorá má veľmi vysokú 
odolnosť voči korózii a UV žiareniu (RC4/RUV4). 
Povlak ULTIMAT zrnitej štruktúry, inšpirovaný 
prírodou, neobsahuje chróm a ťažké kovy a 
ako ekologický výrobok podlieha recyklovaniu. 
Plech potiahnutý elastickým povlakom ULTIMAT 
môže byť profilovaný vo výnimočne nízkych 
teplotách. Vo vybraných variantoch záruka, akú 
majú výrobky v povlaku ULTIMAT, dosahuje 30 
rokov. 

Farebná škála Vstupný materiál

Kód
Hrúbka 

povrchovej 
úpravy

Hrúbka 
zinkovania

Odolnosť 
voči korózii

Odolnosť 
voči UV 
žiareniu

Záručná 
doba (roky)

HERCULIT 
[HC]

35 µm 275 g/m2 RC4 RUV4 55

Kód
Hrúbka 

povrchovej 
úpravy

Hrúbka 
zinkovania

Odolnosť 
voči korózii

Odolnosť 
voči UV 
žiareniu

Záručná 
doba (roky)

ULTIMAT 
[UTK]

35 µm 275 g/m2 RC4 RUV4 30

HC 3009

UTK 23

HC 7016

UTK 24

HC 8004

UTK 31

HC 8017

UTK 33

HC 9005

Strešné modulové krytiny IZI a ZET vyrobené v povrchovej úprave 
HERCULIT majú záruku opakovateľnosti farby a štruktúry.

Modulové strešné krytiny IZI a ZET vyrobené v povrchovej úprave 
ULTIMAT majú záruku opakovateľnosti farby a štruktúry.

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, preto predstavené farby  
majú výhradne orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

Záruka získava platnosť po vykonaní registrácie na internetovej stránke 
www.warranty.bp2.eu. Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

Zloženie materiálu

Legenda

Povlak organický  Základný náter Povlak kovovýPovlak antikorózny Oceľové jadro
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3D rezanieEASY LINK Hotové montážne otvory

Autorské riešenie, vďaka  ktorému moduly 
do seba zapadajú ako nikdy predtým. 
Špeciálne vyrezanie a vyprofilovanie 
krajného prelisu umožňuje ideálne spájanie 
modulov v mieste ich styku. 

Kompaktné strešné krytiny HETA 2.0 sú 
rezané v súlade s tvarom vlny, vďaka  čomu 
je vodorovné spojenie modulov menej 
viditeľné. 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné 
sparovania modulov. To je nielen uľahčenie 
montáže, ale aj významné urýchlenie práce.

Výrobok je dodávaný 
na palete v jednotlivom 

stohu.

2.0

COMPACT SERIES je línia výrobkov spájajúca prednosti 
strešných krytín rezaných na rozmer s modulovými 
riešeniami. Je to strešná krytina vyrábaná na základe 
klasických plechových strešných krytín vo forme ľahkých 
dvojmodulových formátov. Výrobky COMPACT SERIES 
tak ako modulové strešné krytiny majú rad predností 
spojených s prepravou, montážou a skladovaním. V rámci 
COMPACT SERIES sú prístupné profily, s veľkým renomé na 
trhu klasických plechových strešných krytín vo svojej ľahkej 
dvojmodulovej forme: ALFA 2.0, GAMMA 2.0, HETA 2.0, 
STIGMA 2.0 a BAVARIA Roof 2.0  
 
Prezentujeme najdôležitejšie vlastnosti strešných krytín 
COMPACT SERIES:  
 
Forma dvojmodulových formátov zlepšuje nakládku, 
prepravu aj vykládku, a predovšetkým uľahčuje a urýchľuje 
montáž. Ľahké a neveľké kusy znamenajú pohodlnejšiu 
dopravu na strechu a bezpečné skladovanie.  
 
Rezanie 3D v súlade s tvarom vlny, ktoré skrýva vodorovné 
spojenie listov, významne spája estetiku s konečnou úpravou 
strechy.  
 
Hotové montážne otvory na zvislom prelise, ktoré umožňujú 
rýchle a tesné sparovanie kusov. 
Toto nielenže uľahčuje montáž, ale aj významne zrýchľuje 
prácu.  
 
EASY LINK je autorské riešenie použité v kompaktných 
strešných krytinách HETA 2.0 a ALFA 2.0, vďaka  ktorému 
kusy krytiny k sebe pasujú ako nikdy predtým.  
 
Špeciálne vyrezanie a vyprofilovanie krajného prelisu 
umožňuje ideálne sparovanie modulov v mieste ich styku.  
 
Špeciálne skrutky typu TORX znamenajú menšiu viditeľnosť 
spojov a v dôsledku vyššiu estetiku krytiny. 
 
Prístupná v širokej palete farieb a druhov povrchových úprav.  

350 

 30 / 40 

1157
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Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1157

Celková šírka 1202

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 56/66

Výška prelisu 30/40

Dĺžka modulu 350

Efektívna plocha (krycia) 
jednotlivého kusu 0,810 m2

30/350
40/350
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3D rezanie3D rezanie Symetrický profilEASY LINK Hotové montážne otvoryHotové montážne otvory

Konštrukcia kompaktných strešných krytín 
STIGMA 2.0 umožňuje vykonávanie 
montáže v ľubovoľnom smere (z ľavej alebo 
pravej strany).

Autorské riešenie, vďaka  ktorému moduly 
do seba zapadajú ako nikdy predtým. 
Špeciálne vyrezanie a vyprofilovanie 
krajného prelisu umožňuje ideálne spájanie 
modulov v mieste ich styku. 

Kompaktné strešné krytiny STIGMA 2.0 sú 
rezané v súlade s tvarom vlny, vďaka  čomu 
je vodorovné spojenie modulov menej 
viditeľné. 

Kompaktné strešné krytiny ALFA 2.0 sú 
rezané v súlade s tvarom vlny, vďaka  čomu 
je vodorovné spojenie modulov menej 
viditeľné.

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, 
ale aj významné urýchlenie práce. 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, 
ale aj významné urýchlenie práce. „

Výrobok je dodávaný 
na palete v jednotlivom 

stohu.

Výrobok je dodávaný 
na palete v jednotlivom 

stohu.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1105

Celková šírka 1194

Hrúbka plechu 0,5

Celková šírka profilu 57/67

Výška prelisu 30/40

Dĺžka modulu 350

Efektívna plocha (krycia) 
jednotlivého kusu  0,774 m2

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1100

Celková šírka 1183

Hrúbka plechu 0,5

Celková šírka profilu 53/58

Výška prelisu 30/35

Dĺžka modulu 350

Efektívna plocha (krycia) 
jednotlivého kusu  0,770 m2

 350 

 
30 / 35

183

1100

23

350 

 30 / 40 

1105

220

27

30/350
40/350

30/350
35/350
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2.0

3D rezanie3D rezanie Hotové montážne otvoryHotové montážne otvory

Konštrukcia kompaktných strešných krytín 
GAMMA 2.0 umožňuje vykonávanie 
montáže v ľubovoľnom smere (z ľavej alebo 
pravej strany).

Konštrukcia kompaktných strešných krytín 
BAVARIA Roof 2.0 umožňuje vykonávanie 
montáže v ľubovoľnom smere (z ľavej alebo 
pravej strany).

Kompaktné strešné krytiny GAMMA 2.0 sú 
rezané v súlade s tvarom vlny, vďaka  čomu 
je vodorovné spojenie modulov menej 
viditeľné. 

Kompaktné strešné krytiny BAVARIA Roof 
2.0 sú rezané v súlade s tvarom vlny, vďaka  
čomu je vodorovné spojenie modulov 
menej viditeľné. 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, 
ale aj významné urýchlenie práce. 

Hotové montážne otvory na zvislých 
prelisoch umožňujú rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen uľahčenie montáže, 
ale aj významné urýchlenie práce. 

Výrobok je dodávaný 
na palete v jednotlivom 

stohu.

Výrobok je dodávaný 
na palete v jednotlivom 

stohu.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1212

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 50/60

Výška prelisu 30/40

Dĺžka modulu 350

Efektívna plocha (krycia) 
jednotlivého kusu  0,805 m2

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1120

Celková šírka 1206

Hrúbka plechu 0,5

Celková šírka profilu 50/60

Výška prelisu 30/40

Dĺžka modulu 350

Efektívna plocha (krycia) 
jednotlivého kusu  0,784 m2

Symetrický profilSymetrický profil

1120

224 63

20

350

30 / 40 

1150

37
230

20

350

30 / 40 

30/350
40/350

30/350
40/350
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CLASSIC SERIES je línia populárnych plechových strešných 
krytín, rezaných na rozmer, ideálne prispôsobených k 
projektu strechy. Línia klasických plechových strešných krytín 
obsahuje výrobky so stabilizovanou pozíciou na trhu: ALFA, 
GAMMA, HETA, STIGMA a BAVARIA Roof.  
 
Najdôležitejšie vlastnosti strešných krytín CLASSIC SERIES:  
 
Rezané na požadovaný rozmer, plechy sú ideálne 
prispôsobené pre konkrétny projekt strechy.  
 
Rezanie 3D v súlade s tvarom vlny, ktoré skrýva vodorovné 
spojenie jednotlivých kusov, významne spája estetiku s 
konečnou úpravou strechy.  
 
Hotové montážne otvory na zvislých prelisoch umožňujú 
rýchle spájanie kusov krytín. To je nielen uľahčenie montáže, 
ale značné zrýchlenie prác (týka sa verzie s prelisom 30 mm 
a vyšším).  
 
EASY LINK autorské riešenie zavedené 
v strešných škridlách HETA a ALFA, vďaka  ktorému kusy 
krytín k sebe pasujú ako nikdy predtým. Špeciálne vyrezanie 
a vyprofilovanie krajného prelisu umožňuje ideálne spojenie 
jednotlivých kusov v mieste ich styku. 
 
Dostupné vo všetkých farbách, hrúbkach a druhoch 
povrchových úprav.  

3D rezanieEASY LINK
Hotové montážne 
otvory

Autorské riešenie, vďaka  
ktorému moduly do 
seba zapadajú ako nikdy 
predtým. Špeciálne 
vyrezanie a vyprofilovanie 
krajného prelisu umožňuje 
ideálne spájanie modulov v 
mieste ich styku. 

Strešné krytiny HETA sú 
rezané v súlade s tvarom 
vlny, vďaka  čomu je 
vodorovné spojenie 
modulov menej viditeľné.

Hotové montážne otvory na 
zvislých prelisoch umožňujú 
rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen 
uľahčenie montáže, ale aj 
významné urýchlenie práce.  
Výška prelisu 30/40mm.

350 / 400 

25 / 30 / 40 

1157

26

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1157

Celková šírka 1202

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 51/56/66

Výška prelisu for module 350 25/30/40

Výška prelisu for module 400 25

Dĺžka modulu
min. 1110
max. 6010

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 60

Počet modulov

Modul 
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

1,11 1,26 3

1,46 1,66 4

1,81 2,06 5

2,16 2,46 6

2,51 2,86 7

2,86 3,26 8

3,21 3,66 9

3,56 4,06 10

3,91 4,46 11

4,26 4,86 12

4,61 5,26 13

4,96 5,66 14

5,31 6,06 15

5,66 6,46 16

6,01 6,86 17

6,36 7,26 18

6,71 19

7,06 20

7,41 21

25/350
25/400
30/350
40/350
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3D rezanie3D rezanie Symetrický profilEASY LINK
Hotové montážne 
otvory

Hotové montážne 
otvory

Konštrukcia  strešných 
krytín STIGMA umožňuje 
vykonávanie montáže v 
ľubovoľnom smere (z ľavej 
alebo pravej strany).

Autorské riešenie, vďaka  
ktorému moduly do 
seba zapadajú ako nikdy 
predtým. Špeciálne 
vyrezanie a vyprofilovanie 
krajného prelisu umožňuje 
ideálne spájanie modulov v 
mieste ich styku. 

Strešné krytiny STIGMA  
sú rezané v súlade s 
tvarom vlny, vďaka  čomu 
je vodorovné spojenie 
modulov menej viditeľné.

Strešné krytiny ALFA sú 
rezané v súlade s tvarom 
vlny, vďaka  čomu je 
vodorovné spojenie 
modulov menej viditeľné.

Hotové montážne otvory na 
zvislých prelisoch umožňujú 
rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen 
uľahčenie montáže, ale aj 
významné urýchlenie práce. 
Výška prelisu 30/40mm.

Hotové montážne otvory na 
zvislých prelisoch umožňujú 
rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen 
uľahčenie montáže, ale aj 
významné urýchlenie práce. 
Výška prelisu 30/40mm.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1105

Celková šírka 1194

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 52/57/67

Výška prelisu for module 350 25/30/40

Výška prelisu for module 400 25

Dĺžka modulu
min. 1070
max. 6110

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 20

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1100

Celková šírka 1183

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 38/43/53/58

Výška prelisu for module 350 15/20/30/35

Výška prelisu for module 400 15/20

Dĺžka modulu
min. 1110
max. 6010

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 60

Počet modulov

Modul 
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21

Počet modulov

Modul 
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

1,11 1,26 3

1,46 1,66 4

1,81 2,06 5

2,16 2,46 6

2,51 2,86 7

2,86 3,26 8

3,21 3,66 9

3,56 4,06 10

3,91 4,46 11

4,26 4,86 12

4,61 5,26 13

4,96 5,66 14

5,31 6,06 15

5,66 6,46 16

6,01 6,86 17

6,36 7,26 18

6,71 19

7,06 20

7,41 21

350 / 400 

15 / 20 / 
30 / 35

183

1100

23

350 / 400 

25 / 30 / 
40 

1105

220
27

25/350
25/400
30/350
40/350

15/350
15/400
20/350
20/400
30/350
35/350
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3D rezanie3D rezanie
Hotové montážne 
otvory

Hotové montážne 
otvory

Konštrukcia kompaktných 
strešných krytín GAMMA 
umožňuje vykonávanie 
montáže v ľubovoľnom 
smere (z ľavej alebo pravej 
strany).

Konštrukcia  strešných 
krytín BAVARIA Roof  
umožňuje vykonávanie 
montáže v ľubovoľnom 
smere (z ľavej alebo pravej 
strany).

Strešné krytiny GAMMA 
sú rezané v súlade s 
tvarom vlny, vďaka  čomu 
je vodorovné spojenie 
modulov menej viditeľné.

Strešné krytiny BAVARIA 
Roof  sú rezané v súlade s 
tvarom vlny, vďaka  čomu 
je vodorovné spojenie 
modulov menej viditeľné.

Hotové montážne otvory na 
zvislých prelisoch umožňujú 
rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen 
uľahčenie montáže, ale aj 
významné urýchlenie práce.  
Výška prelisu 30/40mm.

Hotové montážne otvory na 
zvislých prelisoch umožňujú 
rýchle a tesné spájania 
modulov. To je nielen 
uľahčenie montáže, ale aj 
významné urýchlenie práce.  
Výška prelisu 30/40mm.

Symetrický profilSymetrický profil

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1212

Hrúbka plechu 0,5

Celková šírka profilu 45/50/60

Výška prelisu for module 350 25/30/40

Výška prelisu for module 400 25

Dĺžka modulu
min. 1070, 
max. 6110

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 20

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1120

Celková šírka 1206

Hrúbka plechu 0,5 

Celková šírka profilu 45/50/60

Výška prelisu for module 350 25/30/40

Výška prelisu for module 400 25

Dĺžka modulu
min. 1070
max. 6110

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 20

Počet modulov

Modul 
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21

Počet modulov

Modul 
350 mm

Modul  
400 mm

Počet 
modulov

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21

350 / 400 

25 / 30 
/ 40 

1120

224 63
20

1150

37
230

20

350 / 400 

25 / 30 / 
40 

25/350
25/400
30/350
40/350

25/350
25/400
30/350
40/350
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RETRO SERIES je línia ekonomických strešných krytín, 
vo forme vyrábaných dĺžok podľa potreby k projektu strechy. 
V sérii sú štyri profily strešných krytín ALFA RETRO, GAMMA 
RETRO, HETA RETRO a STIGMA RETRO.  
 
Strešné krytiny RETRO SERIES sú vyrábané na potrebné 
rozmery, ktoré sú potrebné k projektu strechy. Ekonómia 
výrobku spôsobuje, že bude dokonalým riešením pre 
stavebníctvo. 
 
Výška prelisov profilov RETRO SERIES je 15 mm, a dĺžka 
modulu 350 mm. Strešné krytiny RETRO SERIES sa 
charakterizujú predĺženým rezaním pri odkvape, záložka pri 
nadpájaní plochu je 110 mm. 

Začiatok s nosom

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1157

Celková šírka 1202

Hrúbka plechu 0,5 

Výška prelisu 15

Dĺžka modulu
min. 1160
max. 6060

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 110

Počet modulov

Modul  
350 mm

Počet modulov

0,46 1

0,81 2

1,16 3

1,51 4

1,86 5

2,21 6

2,56 7

2,91 8

3,26 9

3,61 10

3,96 11

4,31 12

4,66 13

5,01 14

5,36 15

5,71 16

6,06 17

6,41 18

6,76 19

7,11 20

1157

26

350

15

15/350
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Začiatok s nosomZačiatok s nosom

183
23

1100

350

15

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1100

Celková šírka 1183

Hrúbka plechu 0,5 

Výška prelisu 15

Dĺžka modulu
min. 1160
max. 6060

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 110

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1105

Celková šírka 1194

Hrúbka plechu 0,5 

Výška prelisu 15

Dĺžka modulu
min. 1160
max. 6060

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 110

Počet modulov

Modul  
350 mm

Počet modulov

0,46 1

0,81 2

1,16 3

1,51 4

1,86 5

2,21 6

2,56 7

2,91 8

3,26 9

3,61 10

3,96 11

4,31 12

4,66 13

5,01 14

5,36 15

5,71 16

6,06 17

6,41 18

6,76 19

7,11 20

Počet modulov

Modul  
350 mm

Počet modulov

0,46 1

0,81 2

1,16 3

1,51 4

1,86 5

2,21 6

2,56 7

2,91 8

3,26 9

3,61 10

3,96 11

4,31 12

4,66 13

5,01 14

5,36 15

5,71 16

6,06 17

6,41 18

6,76 19

7,11 20

27
220

1105

350

15

15/35015/350

Symetrický profil
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Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1212

Hrúbka plechu 0,5

Výška prelisu 15

Dĺžka modulu
min. 1160 
max. 6060

Hmotnosť ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ 110

Počet modulov

Modul  
350 mm

Počet modulov

0,46 1

0,81 2

1,16 3

1,51 4

1,86 5

2,21 6

2,56 7

2,91 8

3,26 9

3,61 10

3,96 11

4,31 12

4,66 13

5,01 14

5,36 15

5,71 16

6,06 17

6,41 18

6,76 19

7,11 20

37
230

20

1150

350

15

15/350

Začiatok s nosom Symetrický profil
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LAMBDA 2.0 sú ľahké a univerzálne strešné 
panely. Konštrukcia panelov poskytuje 
viac konfiguračných príležitostí a zaručuje 
najnovšie technologické riešenie a perfektné 
dopracovanie má odraz vo vysokej estetike. 
 
Pozdĺžne profilovanie MICRO RIB na celom 
povrchu panela minimalizuje možnosť výskytu 
efektu vlnenia a konečná úprava COVER CAP 
a BEND LOOK zaisťuje bezúhonnú vizualizáciu 
strechy. Strešné panely majú modernú formu, 
ktorých krása je v minimalizme a funkčnosti, 
preto sa tak výborne osvedčujú ako v modernej, 
tak aj tradičnej architektúre. 
 
LAMBDA 2.0 je prístupná v dvoch šírkach panelu 
(515 mm a 307 mm – efektívnej šírky) a štyroch 
druhoch profilovania, čo umožňuje ideálne 
prispôsobenie k potrebám konkrétnej budovy a 
potrieb zákazníkov. 

TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE

LAMBDA 2.0 – Technické parametre [mm]

Druhy L.2.0.515 L.2.0.307

Výška drážky 25 25

Efektívna šírka 515 307

Celková šírka ~547 ~339

Hrúbka plechu 0,5 - 0,7 0,5 - 0,7

Dĺžka panelu min. 1000 / max. 10 000

COVER CAP MICRO RIB

Špeciálna záložka panelu pri odkvapovej 
časti strechy zakrýva a chráni reznú hranu a 
eliminuje nutnosť montovania skrutiek. 

Riešením dodatočne zlepšujúcim 
funkčnosť krytiny je prvok COVER CAP 
čiže obojstranné záslepky samotnej drážky 
panelu. Toto riešenie tiež zvyšuje vizuálny 
efekt a estetiku krytiny. Záslepky COVER 
CAP ostávajú po inštalácii krytiny zahnuté, 
čo skrýva viditeľné vo vnútri zámku spojenie 
listov a spôsobuje, že strecha aj zblízka 
prezentuje jednoliaty a harmonický povrch. 

Pozdĺžne mikroprofilovanie na celom 
povrchu minimalizuje možnosť výskytu 
efektu vlnenia plochej časti panelu.

BEND LOCK
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MICRO RIB [M] 
 
Mikropozdĺžne profilovanie na celom povrchu 
minimalizuje možnosť výskytu efektu vlnenia 
plochej časti panelu.

REPROFILOVANIE TYPU [R]

Konečná úprava povrchu panelu
s pozdĺžnym  reprofilovaním
so symetrickými drážkami.

Kód  výrobku: 
LW.2.0.515.M

Strešný panel LAMBDA 2.0
s pozdĺžnym mikroprofilovaním 
MICRO RIB a predpripraveným 
výrezom na ohyb.

Kód  výrobku: 
LW.2.0.515.R

Strešný panel LAMBDA 2.0
s dvojitým pologuľatým 
reprofilovaním a predpripraveným 
výrezom na ohyb.

Kód  výrobku: 
LWZ.2.0.515.M

Strešný panel LAMBDA 2.0
s pozdĺžnym  mikroprofilovaním 
MICRO RIB a ohybom BEND LOCK.

Kód  výrobku: 
LWZ.2.0.515.R

Strešný panel LAMBDA 2.0
s dvojitým pologuľatým 
reprofilovaním a ohybom BEND 
LOCK.

515

25

515

25

515

25

515

25
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POVRCH BEZ REPROFILOVANIA [P]

Klasický povrch panelu bez
akéhokoľvek reprofilovania.

REPROFILOVANIE TYPU [T25]

Konečná úprava povrchu panelu
s pozdĺžnym  reprofilovaním na tvar
širokého trapézu.

Kód  výrobku: 
LW.2.0.515.P

Strešný panel LAMBDA 2.0
s plochým povrchom a 
predpripraveným výrezom na ohyb.

Kód  výrobku: 
LW.2.0.515.T25

Strešný panel LAMBDA 2.0
s dvojitým reprofilovaním 
trapézovým a predpripraveným 
výrezom na ohyb.

Kód  výrobku: 
LWZ.2.0.515.P

Strešný panel LAMBDA 2.0
s plochým povrchom a ohybom 
BEND LOCK.

Kód  výrobku: 
LWZ.2.0.515.T25

Strešný panel LAMBDA 2.0
s dvojitým reprofilovaním 
trapézovým a ohybom BEND LOCK.

515

25

515

25

515

25

515

25

POZOR! Vzhľadom ku konštrukcii strešných panelov je možný výskyt efektu
tzv. „vlnenia” plechu na krytine. Je to prirodzený jav pre tento typ výrobkov.
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Kód  výrobku: LW.2.0.307.M Kód  výrobku: LW.2.0.307.R

Kód  výrobku: LW.2.0.307.T25 Kód  výrobku: LW.2.0.307.P

Kód  výrobku: LWZ.2.0.307.M Kód  výrobku: LWZ.2.0.307.R

Kód  výrobku: LWZ.2.0.307.T25 Kód  výrobku: LWZ.2.0.307.P

M

307

25
M

307

25
R

307

25 25
R

307

25
P

307

25
P

307307

T25
25

307

T25
25

POZOR! Vzhľadom ku konštrukcii strešných panelov je možný výskyt efektu
tzv. „vlnenia” plechu na krytine. Je to prirodzený jav pre tento typ výrobkov.
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Vysoko automatizovaná a technologicky rozvinutá výrobná 
linka bola vybavená dvoma spolupracujúcimi jednotkami 
robotov, umožňujúcimi  implementáciu inovačného procesu 
zabezpečenia a balenia panelov, ktoré umožňujú ich 
prepravu vo zvislej pozícii.

Také riešenie minimalizuje riziko poškodenia výrobku v 
preprave, ako aj behom manévrovania s ním na stavbe. 
Robotizácia výrobných procesov, vďaka ktorej je dokonalá 
precíznosť a presnosť vyrobeného materiálu a taktiež zaisťuje 
maximálnu kvalitu. 

• Unikátna výrobná linka vybavená dvoma spolupracujúcimi 
jednotkami robotov.

• Vyššia efektívnosť výrobnej linky, ochrana pri doprave. 

• Balenie vo zvislej pozícii. 

• Veľmi vysoká opakovateľnosť parametrov výrobku.

INOVAČNÁ 
VÝROBNÁ LINKA
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Použitie odpovedajúceho odkvapového systému umožňuje efektívne odvádzanie vody 
zo strešnej krytiny, čo má kľúčový význam pre jej životnosť a funkčnosť. 
Chráni tiež fasádu budovy pred škodami spôsobenými vlhkosťou. 
 
Systémy INGURI 125/87 a 150/100 sú kompletné odkvapové systémy, vyrábané z obojstranne 
poťahovanej ocele. Všetky prvky systému boli navrhnuté tak, aby zaistili správne sparovanie a 
ľahkú a rýchlu montáž. 
 
Tvar a hĺbka žľabu zaisťuje účinné odvádzanie vody aj pri intenzívnych a dlhodobých zrážkach. 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POPIS PRVKOV

100

90

150

INGURI 125/87

INGURI 150/100

rozmery [mm]

87

80

125

1 ODKVAPOVÝ ŽĽAB

2 ÚCHYT ŽĽABU

3 ROH VNÚTORNÝ

4 ROH VONKAJŠÍ

5 KRYT ROHU

6 ŽĽABOVÁ SPOJKA

7 STABILIZÁTOR

8 ŽĽABOVÉ ČELO

9 ODTOK

10 KOLENO ZVODOVEJ RÚRY

11 ZVODOVÁ RÚRA

12 ZVODOVÁ ODBOČKA

13 REVÍZIA

14 VÝTOKOVÉ KOLENO

15 SPOJKA ZVODOVEJ RÚRY

16 OBJÍMKA RÚRY 

17 OBJÍMKA RÚRY KU KOLÍKU

18 KOLÍKY K OBJÍMKE

19 HÁK NA KROKVU

20 ČELNÝ HÁK

11

12

1910

1 2

4

3

9
7

6

5

8

13

15

14

16

18

17

20



66 67

Oceľové odkvapové systémy INGURI www.bp2.eu

OCHRANA VÁŠHO DOMU

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 môžu 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.

POKOJ NA MNOHO ROKOV

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.

SPOĽAHLIVÁ TESNOSŤ

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.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

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.

ÚČINNOSŤ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU

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

INGURI NA CESTE

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.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI VPLYVU POVETERNOSTNÝCH 
PODMIENOK

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®.

BOHATÁ PALETA FARIEB

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.

KOMPLETNÁ PONUKA

Kúpou kompletnej strešnej krytiny spolu s odkvapovým systémom INGURI získavate dlhšiu záruku.

* 30 rokov povlak ULTIMAT [UTK]
* 40 rokov povlak HERCULIT [HC]

VÝHODY ODKVAPOVÉHO
SYSTÉMU INGURI 30
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ODKVAPOVÝ ŽĽAB 
 
Tvar žľabu INGURI bol špeciálne 
navrhnutý tak, aby zaistil vysokú 
účinnosť v odvádzaní vody. Má 
veľkú hĺbku a odpovedajúci 
profil, aby aj behom intenzívnych 
zrážok efektívne odvádzal vodu zo 
strešnej plochy bez rizika preliatia. 
Odkvapové žľaby vyrábame v 
štandardných dĺžkach 4 a 3 m. 

ZVODOVÁ RÚRA 
 
Zvodové rúry systému INGURI 
majú priemer 87 a 100 mm. 
Štandardná dĺžka rúr je 3 a 1 m. 
Pripevnenie k fasáde sa vykonáva 
pomocou špeciálnych objímok 
zabezpečujúcich správnu 
vzdialenosť od múru budovy. 

HÁK NA KROKVU 
 
Hák na krokvu je montovaný priamo 
na krokvu strechy. 

ČELNÝ HÁK 
 
Čelný hák je prvok, ktorý sa montuje 
do čelnej dosky odkvapu. 

REVÍZIA
 
Tento prvok zadržiava a umožňuje 
odstrániť nečistoty vpadajúce 
do zvodovej rúry spolu s vodou, 
napr. lístie, perie, malé konáre. 
To pomáha udržať priechodnosť 
systému, a tým pádom jeho plnú 
funkčnosť. Taktiež sa využíva ako 
lapač dažďovej vody, ktorý odvádza 
vodu do suda.

ÚCHYT ŽĽABU 
 
Prvok umožňujúci dodatočné 
pripevnenie odkvapového žľabu 
k strešnej konštrukcii. Zabraňuje 
deformáciám alebo odtrhnutiu 
odkvapového žľabu vplyvom 
veľkého zaťaženia, napr. v dôsledku 
zosuvu nahromadeného snehu zo 
strechy.

ŽĽABOVÉ ČELO 
 
Prvok pre uzavretie odkvapového 
žľabu na jeho koncoch. Toto čelo je 
veľmi hlboké a dodatočne vybavené 
tesnením. 

OBJÍMKA RÚRY / OBJÍMKA RÚRY KU 
KOLÍKU 
 
Naša ponuka obsahuje dva typy 
objímok: s montážnymi otvormi pod 
ľubovoľne vybraný druh pripevnenia 
a prispôsobené k špeciálnemu 
pripevňujúcemu prvku.  

SPOJKA ZVODOVEJ RÚRY 
 
Zvodové rúry sa spájajú pomocou 
spojky. Starostlivé vyhotovenie 
tohto prvku spôsobuje, 
že v mieste spoju nehrozí únik vody. 

KOLÍKY K OBJÍMKE 
 
Dodávame kolíky k objímke 
v troch dĺžkach: 160, 250 a 300 mm. 

PRÍSLUŠENSTVO 
 
Zabezpečujeme ďašie príslušenstvo 
k odkvapovému systému: 
protišmykový a silikónový sprej, 
opravný lak. 

ROH VNÚTORNÝ/ 
ROH VONKAJŠÍ
 
Estetické a funkčné spojenie 
odkvapových žľabov v rohoch 
budovy zabezpečujú rohové prvky. 
Naša ponuka obsahuje vnútorný a 
vonkajší roh v štandardnom uhle 
90°, ako aj vo verzii s uhlom 135°. 

ODTOK ODKVAPOVÉHO ŽĽABU - 
KOTLÍK 
 
Odtok odoberá vodu z 
odkvapových žľabov a smeruje ju 
do zvodovej rúry. Správna montáž 
tohto prvku významne ovplyvňuje 
funkčnosť celého odvodňovacieho 
systému. Odtok odkvapového žľabu 
systému INGURI veľmi dobre sedí 
s ostatnými prvkami, čo zaručuje 
ľahkú montáž. Dostupné verzie: 
125/87, 125/100, 150/100. 

KRYT ROHU 
 
Kryt zabraňuje preliatie vody cez 
roh. Má to význam predovšetkým 
v situácii, keď je namontovaný na 
vnútorný roh, ktorý prijíma veľké 
množstvo vody zo žľabov. Okrem 
toho plní tiež dekoratívnu úlohu. 

ŽĽABOVÁ SPOJKA 
 
Jednotlivé úseky odkvapového 
žľabu alebo žľabu s rohom sa spájajú 
pomocou žľabovej spojky. Systém 
INGURI je zabezpečený spojkou 
(západkový mechanizmus), ktorá 
zaisťuje pevné a trvalé spájanie 
pri rýchlej a jednoduchej montáži. 
Spojka je štandardne vybavená 
tesnením, ktoré zaručuje tesnosť 
spojenia a je vyrobená z plechu 
v identických farbách ako iné časti 
systému, zabezpečuje vysokú 
estetiku. Spojka je štandardne 
vybavená stabilizátorom, ktorý 
dodatočne spevňuje spojenie. 

ZVODOVÁ ODBOČKA (TEE) 
 
Ak je nutné odvádzanie vody z 
dvoch zvodových rúr do jedného 
výtokového kolena, použite 
zvodovú odbočku. 

VÝTOKOVÉ KOLENO
 
Posledným prvkom pri odvádzaní 
vody je výtokové koleno, ktoré 
odvádza vodu zo zvodovej rúry. 
Ponúkaný výrobok má uhol 63° a 
prierez 87 alebo 100 mm. 

KOLENO ZVODOVEJ RÚRY 
 
Umožňuje prispôsobenie prvkov 
systému k rôznym tvarom strechy a 
fasády. Ponúkaný výrobok ma uhol 
63°. 
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Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, preto predstavené farby  
majú výhradne orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste.

* Biela farba je dostupná len pre systém INGURI 150/100.

ČEREŠŇA

TMAVOHNEDÁ

ČKOLÁDO-
VO HNEDÁ

GRAFIT

BIELA*

TEHLA

ČIERNA

ALUZINC

Hrúbka 
povrchovej 
úpravy 

Hrúbka zinko-
vania

Odolnosť voči 
korózii

Odolnosť voči 
UV žiareniu

Záručná doba 
(roky)

50 µm 275 g/m2 RC4 RUV3 30 

Povrchová 
úprava hrúbka 

Odolnosť voči 
korózii

Odolnosť voči 
UV žiareniu

Záručná doba 
(roky)

185 g/m2 RC3 nepoužiteľné 15 

INGURI

Odkvapové žľaby INGURI sú vyrábané z 
plechu na základe tepelne pozinkovanej 
vrstvy, ktorý je po chemickom očistení a 
pasivácii viacvrstvovo natretý antikoróznym 
povlakom, ako aj dekoratívnym organickým 
povlakom. Hrúbka plechu je 0,6 mm, organický 
povlak je materiál s veľkou odolnosťou voči 
atmosférickým činiteľom, mechanickému 
poškodeniu a pôsobeniu slnečného žiarenia 
(UV) odpovedajúceho za stratu farby.

Aluzinc INGURI [AZ 185]

Je to oceľový plech obojstranne pokrytý zliatinou 
hliníka a zinku v procese, ktorý sa približuje 
žiarovému zinkovaniu. Vďaka  tomu spĺňa 
najprísnejšie požiadavky kladené na odolnosť 
plechov proti atmosférickej korózii a korózii  
vo vlhkom prostredí. Dodatočne má ochranný 
polymérový povlak Easyfilm.

Dodávateľmi materiálu na výrobu odkvapových žľabov INGURI sú 
renomované oceliarske koncerny, dodávajúce oceľ najvyššej kvality v 
podobe plechov Aluzinc – pozinkovaných a povrchovo upravených – 
vstupný materiál na výrobu odkvapových systémov.  
 
Starostlivý výber vstupného materiálu má podstatný vplyv 
na kvalitu a životnosť výrobku. Prejavuje sa to na jeho odolnosti voči 
korózii  a vyblednutí farieb.  
 
Preto majú odkvapové systémy INGURI takú dlhú záručnú dobu.

FAREBNÁ ŠKÁLA VSTUPNÝ MATERIÁL

Zloženie materiálu

Legenda

Povlak organický  Základný náter Povlak kovovýPovlak antikorózny Oceľové jadro
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Značka BP2 neustále vyvíja a prispôsobuje produkty potrebám svojich zákazníkov, 
preto sme aktualizovali našu ponuku klampiarskych prvkov, ktoré šetria pracovný čas 
na streche, zaručujú solídne spracovanie a najvyššiu estetiku. Ich odborná montáž je 
dôležitá k úspechu dobre vyhotovených strešných detailov.

NOVÉ KLAMPIARSKE PRVKY V PONUKE!

 
ZÁVETERNÁ LIŠTA III

Dvojdielny prvok, ktorý sa skladá z odtokového žliabku 
a hornej časti lišty. Vyznačuje sa estetickými bočnými 
prelismi. Ďalšou výhodou sú montážne priehlbiny na 
spodnej časti, vďaka čomu nie je potrebné skrutkovať 
skrutky na vrchnej časti lišty. Montáž prebieha 
zafalcovaním jej horného okraja.

 
ODKVAPOVÉ LEMOVANIE POD FÓLIU

Lemovanie zaisťujúce odvod kondenzu zo strešného plášťa 
do odkvapu (pri čelových hákoch) alebo za odkvapové 
lemovanie (v prípade nadkrokvových hákov)

 
LEMOVANIE STENY  
S DILATAČNOU LIŠTOU

Dvojdielne lemovanie zabezpečujúce tesnosť spojenia 
hlavného lemovania so stenou. Umožňuje tepelný posun 
medzi plechmi bez ich rozťahovania.

 
SPOJKA PRE STREŠNÝ PANEL 
LAMBDA 2.0 [NOVÁ VERZIA 
KLAMPIARSKEHO PRVKU]

Lemovanie zabezpečujúce priečne spojenie panelov. 
Zaručuje vysokú estetiku tohto spojenia.

 
UNIVERZÁLNA ODKVAPOVÁ LIŠTA / 
PREDĹŽENIE ZÁVETERNEJ LIŠTY 

Univerzálna odkvapová lišta sa 
vyznačuje špeciálnym spodným 
ohybom, ktorý slúži aj na uzavretie 
podhľadov. Táto lišta slúži aj ako 
predĺžovací diel záveternej lišty.

 
ZÁVETERNÁ LIŠTA III - LAMBDA 2.0

Okrajový prvok strechy sa vyznačuje estetickými bočnými 
prelismi. Ďalšou výhodou sú montážne priehlbiny na 
spodnej časti, vďaka ktorým sú skrutky upevňujúce na 
plechu pre oči prakticky neviditeľné.



76 77

Klampiarske prvky a príslušenstvo www.bp2.eu

Štandardné klampiarske výrobky s 
rozmermi 2 m dĺžky a 0,5 mm hrúbky. 
Neštandardné klampiarske výrobky do 
dĺžky  8 m a do hrúbky 2 mm.

Hrebenáče a klampiarske výrobky sú neoddeliteľným prvkom každej krytiny. 
Zabezpečujú pred pretekaním a vetrom a súčasne vďaka nim strecha získava 
estetický vzhľad. 
 
Klampiarske výrobky sú vyrobené z plechov v povrchových úpravách, tak ako vami 
vyrábaná  plechová strešná krytina, trapézové plechy a strešné panely. 

KLAMPIARSKE VÝROBKY

ZÁVETERNÁ LIŠTA

   NEW   

   NEW   
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ÚŽĽABIE A ODKVAPOVÉ PÁSY

   NEW   

   NEW   

ŠTARTOVACIE ODKVAPOVÉ LEMOVANIE LAMBDA 2.0 ODKVAPOVE LEMOVANIE POD 

KRYTINU I
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Príslušenstvo

V našej ponuke je aj príslušenstvo. 
Umožňuje profesionálnu montáž
a zabezpečenie strechy alebo fasády.
V stálom predaji máme výrobky vysokej 
kvality renomovaných výrobcov:  

• vetracie pásy hrebeňa, 
• tesnenia (tiež expanzné), 
• spojovacie materiály, 
• silikóny klampiarske, 
• vetracie komínky,
• strešné komunikácie,  
• svetlíky,
• tesniace manžety, 
• tesniace pásky, 
• strešné fólie, 
• farmárske skrutky a skrutky typu 

TORX. 

Pochôdzny systém

Pochôdzny systém je prvkom vybavenia strechy, ktorého inštalácia umožňuje bezpečný prístup ku komínom, 
vetrákom a anténam. Prístup je možný v každej ročnej dobe, neprekáža ani silná snehová pokrývka. Po 
inštalácii pochôdzneho systému tiež končí obava pred mechanickým poškodením (vydutím) strešnej krytiny. 

Všetky uvedené súčasti sú vyrábané z vysokokvalitnej, pozinkovanej a práškovo lakovanej ocele. Zaručujú 
dlhoročné používanie bez nutnosti natierania alebo doplňovania úbytkov spôsobených koróziou. Vďaka  
svojej konštrukcii odolajú veľmi silnému zaťaženiu vetrom, a proti dôsledkom zasneženia a námraze pôsobí 
špeciálne navrhnutý rebrovaný protišmykový povrch. Výrobky sú dostupné v bohatej palete farieb, čo 
umožňuje synchronizáciu farby krytiny strechy s komínovými lávkami a inými súčasťami systému. 

V ponuke máme:

• kominárske lávky,
• kominárske schodíky,
• zachytávače snehu.

Skrutka typu TORX z ocele a s podložkou 
z EPDM sa požívajú na upevňovanie plechu k drevenému 
podkladu, taktiež sú určené na modulové plechové strešné 
krytiny (MODULAR SERIES) a kompaktné (COMPACT 
SERIES). Skrutka je tiež určená k spájaniu plechov medzi 
sebou na zvislých prelisoch. Základnou prednosťou 
je ergonomický tvar hlavy, vďaka ktorému sú skrutky menej 
viditeľné, čo zlepšuje estetický vzhľad celej strechy. 
 
Skrutky sú dostupné v rovnakých farbách ako strešná krytina. 

Vetracie komínky a strešné okná

Správne vetranie strechy má kľúčový význam pre odvádzanie 
nadbytočnej vodnej pary z budovy, čo súčasne zabraňuje jej kondenzácii 
v miestnostiach. Naša ponuka obsahuje vetracie komínky spolu s 
kompletom príslušenstva umožňujúceho hermetickú inštaláciu na 
strešnej ploche, ako aj dodatky: anténne prestupy a vetráky. Ponuka 
komínkov je prispôsobená k všetkým druhom strešných krytín. 

Komínky, ktoré ponúkame sú dostupné taktiež vo verzii
s dodatočným zateplením zabraňujúcim kondenzácii vodnej pary vo 
vetracom otvore. Odporúčané sú predovšetkým k vetraniu miestností s 
veľkou koncentráciou vlhkosti akými sú kuchyne, kúpeľne alebo garáže. 

Použitie našich strešných okien umožňuje vybavenie podkrovia, pričom 
zaručuje ich plné osvetlenie. Nezávisle na uhle sklonu strechy alebo 
vzdialenosti  krokiev je možné vybrať okná, ktoré zodpovedajú potrebám 
a očakávaniam zákazníka. 

Okrem toho ponúkame špeciálne okná do miestností so zvýšenou 
vlhkosťou, s veľmi nízkymi uhlami sklonu alebo s elektrickým ovládaním. 
Možnosť otáčania okien zaručuje jednoduché udržiavania čistoty a 
príslušné zabezpečenie dreva na etape výroby – umožňuje dlhoročné 
používanie bez dodatočných konzervačných zákrokov. 

Strešné svetlíky

Strešné svetlíky sú trapézové profily vyrobené
z polykarbonátu prepúšťajúceho slnečné lúče. Sú používané 
k presvetleniu budov a ich prednosťou sú nižšie náklady v 
porovnaní so sklenenými ekvivalentmi a možnosť montáže v 
studených halách.

Dostupné profily : T18, T18 ECO, T35, T50*

*na objednávku
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NOVINKA V PONUKE VLNITÝ 
PLECH SINUS!

Vlnité plechy používané v stavebníctve. Používa sa ako prekrytie striech, ale aj ako fasádne opláštenie menších objektov, ako sú garáže alebo 
prístrešky. Čoraz častejšie sa využívajú aj v projektoch modernej bytovej výstavby.

Vlnitý profil SINUS je ukážka úspešnej kombinácie tradičného tvaru s najnovšími ochrannými nátermi. V nadväznosti na klasické formy ponúka 
široké možnosti, vďaka čomu objekt získava zaujímavý vizuálny efekt.

 Technické parametre [mm]

 Efektívna šírka 1064

 Celková šírka ~1100

 Výška profilu 18

 Hrúbka plechu 0,5–1,0

 Maximálna dĺžka listu 8000

1064

76 R 23,85

D

E

ZÁRUKA
DO 40 ROKOV

JEDNODUCHÁ 
INŠTALÁCIA

MOŽNOSŤ 
PERFORÁCIE
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Ponúkame perforovanie trapézových plechov. Podrobnosti (tvar, veľkosť, 
rozmiestenie otvorov a iné) sú podľa požiadaviek zákazníka a po individuálnej 
dohode s obchodným oddelením. Viac informácií nájdete na strane 124.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1177

Celková šírka ~1210

Výška profilu 7,0

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 6000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1100

Celková šírka ~1161

Výška profilu 13

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 8000

1177

18 99117

84 33

D

E

110

1100

75

35
D

E

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1075

Celková šírka ~1125

Výška profilu 17

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 12 000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1125

Celková šírka ~1173

Výška profilu 17

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 12 000

1075

101

71 63

134 33
D

E

155

1125

40 30

37117

188

71

D

E
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Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1065

Celková šírka ~1106

Výška profilu 34

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 12 000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1080

Celková šírka ~1120

Výška profilu 34

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 12 000

1065

212
D

E

32 20 270

18090

1080

D

E

Ponúkame perforovanie trapézových plechov. Podrobnosti (tvar, veľkosť, 
rozmiestenie otvorov a iné) sú podľa požiadaviek zákazníka a po individuálnej 
dohode s obchodným oddelením. Viac informácií nájdete na strane 124.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1055

Celková šírka ~1100

Výška profilu 47

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 12 000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1020

Celková šírka ~1054

Výška profilu 53

Hrúbka plechu 0,5–1,0

Maximálna dĺžka 12 000

38 34264

120 144

1055

D

E

1020

29255 50

137 118 255

D

E
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Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1002

Celková šírka ~1040

Výška profilu 61

Hrúbka plechu 0,7–1,25

Maximálna dĺžka 12 000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1130

Celková šírka ~1165

Výška profilu 82

Hrúbka plechu 0,7–1,5

Maximálna dĺžka 14 000

1002

250

66

D

E

1130

282 65

94

D

E

Ponúkame perforovanie trapézových plechov. Podrobnosti (tvar, veľkosť, 
rozmiestenie otvorov a iné) sú podľa požiadaviek zákazníka a po individuálnej 
dohode s obchodným oddelením. Viac informácií nájdete na strane 124.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1011

Celková šírka 1045

Výška profilu 134

Hrúbka plechu 0,7–1,5

Maximálna dĺžka 14 000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 930

Celková šírka ~974

Výška profilu 135

Hrúbka plechu 0,7–1,5

Maximálna dĺžka 14 000

930

310 221

8787

D

E

258

337247

1011

78

90

D

E
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Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 950

Celková šírka ~994

Výška profilu 134

Hrúbka plechu 0,7–1,5

Maximálna dĺžka 14 000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 840

Celková šírka ~880

Výška profilu 155

Hrúbka plechu 0,7–1,5

Maximálna dĺžka 14 000

840

280 170 110

40240

D

E

950

316 228

8989

D

E

Ponúkame perforovanie trapézových plechov. Podrobnosti (tvar, veľkosť, 
rozmiestenie otvorov a iné) sú podľa požiadaviek zákazníka a po individuálnej 
dohode s obchodným oddelením. Viac informácií nájdete na strane 124.

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 750

Celková šírka ~790

Výška profilu 162 

Hrúbka plechu 0,75–1,5

Maximálna dĺžka 14 000

Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 840

Celková šírka ~883

Výška profilu 200

Hrúbka plechu 0,75–1,25

Maximálna dĺžka 15 000

750

250

40 210

110 140

D

E

840

420

199221

79
D

E



10 Stenová kazeta a 
PROSYSTHERM

94. Stenová kazeta

95. Montáž

96. PROSYSTHERM protipožiarna stena 90 min
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U priemyselných objektoch sú vysoké 
požiadavky na ohňovzdornosť a používané 
materiály musia mať vysoké izolačné vlastnosti. 
Práve k takým účelom je vyhradená stenová 
kazeta. 
 
Výrobok používaný ako vnútorný prvok 
fasádových systémov sa charakterizuje 
predovšetkým rýchlosťou a ľahkosťou montáže. 
Ako vonkajšia konečná úprava sa môže použiť 
ľubovoľné vonkajšie obloženie (vlnitý a 
trapézový plech, fasádny panel LINEA, fasádna 
kazeta SKRIN). 

STENOVÁ 
KAZETA

Ponúkame perforovanie stenové kazety. Podrobnosti (tvar, veľkosť, 
rozmiestenie otvorov a iné) sú podľa požiadaviek zákazníka a po individuálnej 
dohode s obchodným oddelením. Viac informácií nájdete na strane 124.

600

A, B,
C, D

Technické parametre [mm]

A 100

B 130

C 160

D 200

Stenové kazety sú montované na oporných stĺpoch [1].  
 
Spojovací prvok je vyberaný k materiálu, z ktorého sú vyrobené stĺpy [3]. 
 
Utesňovací pás nalepte pozdĺž stĺpov [2], na čele kazety [5] a medzi kazetami [6].  
 
Na spájanie kaziet spojených vertikálne použite spojovací prvok 4,8×20 mm [4].  
 
Pri horizontálnom spojovaní kaziet [7] ponechajte odstup ~1 cm, aby konštrukcia mohla voľne 
pracovať. 

MONTÁŽ

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Stenová skladba PROSYSTHERM, ktorý ponúka firma BP2 je zárukou 
vysokej ohňovzdornosti pre investičné stavebníctvo a zároveň má 
tento výrobok vysokú termickú a akustickú izolačnú schopnosť. Jej 
hlavné použitie je v obchodných, priemyselných a verejne prospešných 
objektoch. 
 
Izolačným materiálom vysokej kvality firmy ROCKWOOL sú dosky 
s dvojitou hustotou z minerálnej vlny. Systém doplňujú  utesňujúce 
a pripevňujúce výrobky firmy SFS INTEC, vďaka  ktorým je montáž 
rýchlejšia a ľahšia.  
 
Fasáda v systéme PROSYSTHERM má triedu EI90 (nerozširovania ohňa 
rovnako pri požiari vo vnútri ako aj zvonku budovy a zachováva požiarnu 
odolnosť do 90 minút). PROSYSTHERM je skladba niekoľkých veľmi 
ľahko montovateľných komponentov. Súčasti systému ponúkame 
v mnohých variantoch (rozmery, materiál, farebnosť). Taká skladba 
systému poskytuje veľa možností, v porovnaní so  sendvičovými panelmi, 
prispôsobenia vzhľadu a parametrov krytiny individuálnym potrebám. 

PROSYSTHERM 
PROTIPOŽIARNA 
STENA 90 MIN

Stenová kazeta                  Minerálna vlna                      Trapézový plech                   PROSYSTHERM

Schéma predstavuje najčastejšie 
problémy pri tradičných metódach 
zatepľovania minerálnou vlnou. 
Moderné komponenty systému 
PROSYSTHERM vďaka svojim 
jedinečným vlastnostiam  sa 
vyvarujú všetkým problémom 
uvedeným v schéme.

[1] Oporné stĺpy. 
 
[2] Tesnenie. 
 
[3] Stenová kazeta (4 varianty šírky). 
 
[4] Spojovací prvok 4,8×20 mm. 
 
[5] Minerálna vlna s dvojitou hustotou. 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[6] Dištančný spojovací prvok 5,5×63 mm. 
 
[7] Trapézový plech. 
 
[8] Tesnenie. 
 
[9] Nastreľovací klinec (min. 3 na stranu kazety). 
 
[10] Spojenie kaziet po dĺžke.

Prierez pohľadu z boku

Tradičný systém – izolácia 
štandardnou minerálnou vlnou:

Spojenie kaziet po dlžke

[1]
[2]
[3]
[4]

[1] Výskyt efektu tepelného mostu spôsobujúceho premŕzanie. 
 
[2] Prenos vibrácií (nízka akustická izolácia). 
 
[3] Usadzovania vlny. 
 
[4] Neúplné využitie priestoru pre izoláciu. 
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100. Panely stenové

102. Panely strešné
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Je možné vytvoriť 
neštandardné sendvičové panely 
s neštandardnými parametrami. 
Podrobnosti treba dojednať 
s obchodným oddelením.

SENDVIČOVÉ 
PANELY

Minerálna vlna

pena PUR/PIR

Legenda

Stenový sendvič s viditeľným 
zámkom PUR/PIR

HPP PSD

DRUHY PROFILOVANIA:

COREPuR

COREPiR

* V hladkom profilovaní je možný výskyt ľahkého zvlnenia 
povrchu - minimálna hrúbka obloženia 0,5 mm.

PSD PKSPVS PSL

tesnenie

fólie

PUR/PIR

samovrtná  skrutka

Hrúbka panelu PUR [mm] 25 40 50 60 80 100 120 150

Hrúbka panelu PIR [mm] - - 50 60 80 100 120 150

Hmotnosť [kg] 1/m2  9,31 9,88 10,26 10,64 11,40 12,16 12,92 14,12

Jadro PUR/PIR

Efektívna šírka 1000 mm

Celková šírka 1018 mm

Min. dĺžka panelu 2,50 mb

Max. dĺžka panelu 13,50 mb

Hrúbka plechu 
vonkajšia/vnútorná

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Koeficient U [W/m2k] 0,78 0,5 0,41 0,34 0,26 0,21 0,17 0,14

Vonkajšia/vnútorná druh 
profilovania COREPUR

PSD – Vlna/Drážka

Vonkajšia/vnútorná druh 
profilovania COREPIR

PVS – Vlna/Fiberglass

PKS – Vlna/Bitumenized felt

PSL– Vlna/Hladké*

Povrchové úpravy RAL, HC, HPS200

Príslušenstvo systém pripevnenia, tesnenie, Klampiarske výrobky

Stenový sendvič s ukrytým 
zamkom PUR/PIR  

Stenový sendvič s minerálnou vlnou,
s viditeľným zámkom

HPP PSF HPP MDD

DRUHY PROFILOVANIA: DRUHY PROFILOVANIA:

PSF PFL

samovrtná  
skrutka

tesnenie

fólie

PUR/PIR

COREPuR

COREPiR
COREwool

* V hladkom profilovaní je možný výskyt ľahkého zvlnenia 
povrchu - minimálna hrúbka obloženia 0,5 mm.

* V hladkom profilovaní je možný výskyt ľahkého zvlnenia 
povrchu - minimálna hrúbka obloženia 0,5 mm.

Hrúbka panelu PUR [mm] 40 60 80 100 120

Hrúbka panelu PIR [mm] - 60 80 100 120

Hmotnosť [kg] 1/m2  10,8 11,56 12,32 12,32 13,89

Jadro PUR/PIR

Efektívna šírka 1000 mm

Celková šírka 1047 mm

Min. dĺžka panelu 2,50 m

Max. dĺžka panelu 13,50 m

Hrúbka plechu 
vonkajšia/vnútorná

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Koeficient U [W/m2k] 0,50 0,38 0,27 0,21 0,17

Vonkajšia/vnútorná druh 
profilovania

PSF – Vlna/Drážka

PFL - Vlna/Hladké*

Povrchové úpravy RAL, HC, HPS200

Príslušenstvo
systém pripevnenia, tesnenie, 
Klampiarske výrobky

Hrúbka panelu [mm] 60 80 100 120 150

Hmotnosť [kg] 1/m2 14,18 15,70 17,70 19,70  22,70

Jadro Minerálna vlna 100 kg/m3

Efektívna šírka 1000 mm

Celková šírka 1018 mm

Min. dĺžka panelu 2,50 mb

Max. dĺžka panelu 13,50 mb

Hrúbka plechu 
vonkajšia/vnútorná

0,5 –0,7 / 0,5–0,7 mm

Koeficient U [W/m2k] 0,50 0,41 0,34 0,28

Vonkajšia/vnútorná druh 
profilovania

MDD – Vlna/Drážka

FDD – Vlna/Drážka perforated

MDL - Vlna/Hladké*

Povrchové úpravy RAL, HC, HPS200

Príslušenstvo
systém pripevnenia, tesnenie, 
Klampiarske výrobky

Minerálna vlna

samovrtná  skrutka

MDD FDD MDL
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Strešný sendvič PUR/PIR Strešný sendvič PUR/PIR

HPT TD5 HPT TD3

DRUHY PROFILOVANIA: DRUHY PROFILOVANIA:

COREPuR

COREPiR
COREPuR

COREPiR

* V hladkom profilovaní je možný výskyt ľahkého zvlnenia 
povrchu - minimálna hrúbka obloženia 0,5 mm.

* V hladkom profilovaní je možný výskyt ľahkého zvlnenia 
povrchu - minimálna hrúbka obloženia 0,5 mm.

tesnenie

PUR/PIR

fólie

tesnenie

PUR/PIR

fólie

TD3TD5 TL3TL5 TK3 VRTK5 VR

Hrúbka panelu PUR [mm] 30 40 50 60 80 100 120

Hrúbka panelu PIR [mm] - - - 60 80 100 120

Hmotnosť [kg] 1/m2 10,23 10,61 10,99 11,37 12,13 12,89 13,65

Jadro PUR/PIR

Efektívna šírka 1000 mm

Celková šírka 1067 mm

Min. dĺžka panelu 2,50 mb

Max. dĺžka panelu 13,50 mb

Hrúbka plechu 
vonkajšia/vnútorná

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Koeficient U [W/m2k] 0,67 0,51 0,41 0,35 0,26 0,21 0,18

Vonkajšia/vnútorná druh 
profilovania

TD5 – Trapezoidal T-40/Drážka

HPP TL5 - Trapezoidal T-40/Hladké*

TK5 VR  Trapezoidal T-40 / Fiberglass

Povrchové úpravy RAL, HC, HPS200

Príslušenstvo
systém pripevnenia, tesnenie, Klampiarske 
výrobky, Strešné svetlíky

Hrúbka panelu PUR [mm] 40 50 60 80 100

Hrúbka panelu PIR [mm] - 50 60 80 100

Hmotnosť [kg] 1/m2  10,21 10,59 10,97 11,73 12,49

Jadro PUR/PIR

Efektívna šírka 1000 mm

Celková šírka 1067 mm

Min. dĺžka panelu 2,50 mb

Max. dĺžka panelu 13,5 mb

Hrúbka plechu 
vonkajšia/vnútorná

0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,7 mm

Koeficient U [W/m2k] 0,51 41 0,34 0,26 0,21

Vonkajšia/vnútorná 
druh profilovania

TD3 – Trapezoidal T-40/Drážka

TL3 – Trapezoidal T-40/Hladké*

TK3 VR  Trapezoidal T-40 / Fiberglass

Povrchové úpravy RAL, HC , HPS200, inox, aluminium

Príslušenstvo systém pripevnenia, tesnenie, 
Klampiarske výrobky, Strešné svetlíky

Strešný sendvič
s minerálnou vlnou

Strešný sendvič
obrátený PUR

HPT MTD HPT TK5 CB

DRUHY PROFILOVANIA: DRUHY PROFILOVANIA:

COREwool COREpur

* V hladkom profilovaní je možný výskyt ľahkého zvlnenia 
povrchu - minimálna hrúbka obloženia 0,5 mm.

Minerálna vlna

PUR

vymedzovač
fólie

skrutka

tesnenie

MTD MTL TK5CBFTD

Hrúbka panelu [mm] 60 80 100 120 150

Hmotnosť [kg] 1/m2 16,85 18,85 20,85 22,85 25,85

Jadro Minerálna vlna

Efektívna šírka 1000 mm

Celková šírka 1067 mm

Min. dĺžka panelu 2,50 mb

Max. dĺžka panelu 13,50 mb

Hrúbka plechu 
vonkajšia/vnútorná

0,5–0,7 / 0,5–0,7 mm

Koeficient U [W/m2k] 0,52 0,42       0,35 0,29

Vonkajšia/vnútorná druh 
profilovania

MTD – Trapez T-40/Drážka

FTD – Trapez T-40/Drážka perforated

MTL - Trapez T-40 / Hladké*

Povrchové úpravy RAL, HC, HPS200

Príslušenstvo
systém pripevnenia, tesnenie, 
Klampiarske výrobky, Strešné svetlíky

Hrúbka panelu [mm] 30 40 50 60 80 100

Hmotnosť [kg] 1/m2 8,08 8,42 8,80 9,18 9,94 10,70

Jadro PUR

Efektívna šírka 1000 mm

Celková šírka 1060 mm

Min. dĺžka panelu 2,50 mb

Max. dĺžka panelu 13,50 mb

Hrúbka plechu 
vonkajšia/vnútorná

0,4–0,7 mm

Koeficient U [W/m2k] 0,50 0,43 0,35 0,3 0,23 0,19

Vonkajšia/vnútorná druh 
profilovania

TK5 CB – Bitumenized felt/Trapez T-40

Povrchové úpravy RAL, HC, HPS200

Príslušenstvo
systém pripevnenia, tesnenie, 
Klampiarske výrobky, skylight
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Fasádne kazety sú výrobky, ktoré sa vďaka svojej univerzálnosti vo veľkom používajú v stavebníctve. 
Fungujú dobre ako fasádne obklady na nových, ale aj zmodernizovaných budovách. Môžu byť použité na 
opláštenie najmenších budov, ako sú garáže, kôlne alebo rodinné domy, veľkoplošné fasády kancelárskych, 
komerčných, verejných budov alebo bytových domov. 
 
Ponuka BP2 obsahuje širokú škálu produktov umožňujúcich vykonávanie investičných úloh. Naše kazety 
môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Podľa očakávaní klienta sa na ochranu kaziet používajú 
rôzne povrchové úpravy, pričom sa zohľadňuje trieda korozivity ocele. Farba uvedená zákazníkom nie je pre 
nás problémom. Vyvinuli sme systémové riešenia, ako sú rohy, lichobežníkové prvky atď., ktoré požadujú 
architekti v rámci stavebného projektu. Môžeme vyrobiť neštandardné prvky pre potreby klienta. Ponúkame 
pomoc pri každom investičnom procese: od fázy projektovania po etapu implementácie, prijatia zariadenia a 
uvedenia ho do prevádzky.

FASÁDNE KAZETY SKRIN

skrin  NEW   

Ponúkame možnosť perforácie kaziet SKRIN v širokom 
rozsahu rozmerov a tvarov. Podrobnosti sú stanovené
individuálne s obchodným oddelením.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické parametre

Šírka A1 min/max - horizontálna montáž 300/3000 mm

Výška B1 min/max - horizontálna montáž 300/800 mm

Šírka A1 min/max - vertikálna montáž 300/3000 mm

Výška B1 min/max - vertikálna montáž 300/1000 mm

Hrúbka C1 30 mm

Šírka škáry - horizontálna SH/FV zvislá 25/25 mm

Montážne otvory oválne 6x15 mm, okrúhle Ø 9 mm

Vetracie otvory oválne 6x15 mm

Hrúbka plechu 1,25 mm

Nátery a farby
podľa individuálnej potreby
zákazníka

Spojovník skrytý/viditeľný

Spôsob montáže horizontálny/vertikálny

Maximálne a minimálne rozmery fasádnej kazety SKRIN

Vertikálny systém

rozmery štandardných kaziet

rozmery kaziet za príplatok rozmery štandardných kaziet

rozmery kaziet za príplatok

Horizontálny systém
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Základná kazeta na montáž v horizontálnom systéme

Základná kazeta na montáž v vertikálnom systéme

A1

B1

15

60

Fv

A1 A1

C
1

Fh

B1
B1

C1

Horizontálny systém Vertikálny systém

A1

B1

Fh

B1
B1

C1

Fv

A1 A1

C
1

60

15

Horizontálny systém Vertikálny systém

Rohová kazeta L na montáž v horizontálnom systéme
A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

Rohová kazeta U na montáž v horizontálnom systéme
A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm, B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A2

B1
15

A1

A3

B1
15

A2A1



112 113

Fasádne kazety a panely www.bp2.eu

Rohová kazeta L na montáž v vertikálnom systéme
A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

Rohová kazeta U na montáž v vertikálnom systéme
A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A2

B1

15

A1

A3

B1

15

A2A1

Lichobežníková kazeta na montáž v horizontálnom systéme
A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

Lichobežníková kazeta na montáž v vertikálnom systéme
A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm

A1

B1

B2

A1

B1

B2
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P03
Profil podstawowy 20/90

P02
Profil końcowy 20/50

P04
Profil narożnikowy 20/160

P01
Profil pośredni 20/50

O01
Profil startowy

O04
Obróbka okienna pozioma górna

O08
Obróbka połączenia

z innym elementem elewacji

Profil základný  20/90 Profil koncový 20/50

Profil stredný 20/50

Profil rohový  20/160

Profil štartovací

Prvok pre vodorovné horné spracovanie okna 
Prvok pre spojenie s iným prvkom fasády

O05
Obróbka okienna pozioma dolna

O07
Obróbka okienna pionowa

O02
Obróbka attykowa

P07
Wspornik obróbki attykowej

O06
Wspornik obróbki okiennej poziomej dolnej

O03
Obróbka narożnika wewnętrznego

Prvok pre vodorovné dolné spracovanie okna Podpera pre vodorovné dolné spracovanie okna

Prvok pre spracovanie vnútornej podperyPrvok pre zvislé spracovanie okna

Prvok pre spracovanie atiky Podpera pre spracovanie atiky
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[1] oceľová stenová kazeta. 
[2] minerálna vlna – termická izolácia. 
[3] P01 medziprofil 20/50. 
[4] fólie pre izoláciu proti vetru. 
[5] podperný stĺp. 
[6] tesnenie. 
[7] spojovací prvok (nastrelovací klinec alebo skrutka). 
[8] P03 profil základný 20/90. 
[9] samovrtný spoj. 
[10] samovrtný spoj. 
[11] fasádna kazeta Skrin. 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Použitie fasádnych kaziet SKRIN umožňuje 
estetickú a trvanlivú konečnú úpravu fasády. 
Môžu byť použité na celej budove alebo na 
vybraných reprezentačných fragmentoch, akými 
sú čelné fasády alebo kancelárske časti budov. 
Odlíšenie formou a materiálmi pre konečnú 
úpravu fasádnych častí objektu je častým 
riešením v modernom staviteľstve. 
 
V takých projektoch fasádne kazety, vďaka 
širokej palete farieb a flexibilite rozmerov, 
sú ideálnou voľbou. Aby vysoká estetika a 
funkčnosť fasády boli zachované, dodávame 
systémové rohy 
a individuálne vyrábané spracovania.

[1] murovaná stena. 
[2] oceľová závora z profilov Z. 
[3] vertikálny montážny rošt z profilov. 
[4] minerálna vlna - termická izolácia. 
[5]izolačné fólie proti vetru. 
[6] fasádna kazeta SKRIN. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]Prednosťou zavesených fasád vyrobených 
s použitím fasádnych kaziet SKRIN je rýchla a 
ľahká montáž. Môžu byť použité na 
ľubovoľnej stene, pretože sú zavesené na 
podkonštrukcii, ktorú stanoví oceľový rošt 
vyrobený zo základných profilov P03 20/90. 
 
Na kazetách SKRIN sú namontované otvory v 
tvare fazúľ umožňujúcich kompenzáciu napätia 
(roztiažnosť plechu). Pretože základné profily 
P03 20/90 sú základom pre vertikálne spojenie 
kaziet, sú vyrobené z rovnakej farby ako kazety, 
poskytujú efekt jednoliateho povrchu. Pre 
dodatočné vystuženie sa používajú medziprofily 
P01 20/50. Horizontálne spojovanie kaziet sa 
robí v zámku, ktorý je profilovaný v hornom 
a dolnom okraji kaziet. 
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Fasádne panely LINEA sú výborné pre spájanie  v 
rámci fasády s inými druhmi obloženia, akými sú: 
fasádne kazety alebo panely na stojacu drážku 
LAMBDA 2.0, čo zabezpečuje atraktívny vizuálny 
efekt. 
 
V spojení so širokým výberom farieb 
a povrchových úprav umožňuje originálne 
riešenia projektov fasády. V dôsledku 
roztiažnosti materiálu vplyvom tepla, pri montáži 
panelov je potrebné zohľadniť prehnutie čelnej 
plochy 
(vypuklosť). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základnými prednosťami fasádnych panelov 
LINEA je ich ľahká a rýchla montáž a 
flexibilita v prispôsobovaní krytiny k 
tvaru fasády. flexibilita k nadpájaniu fasád.

FASÁDNE 
PANELY 
LINEA

linea

Ponúkame perforáciu fasádnych panelov LINEA. 
Podrobnosti (tvar, veľkosť, vzor otvorov a iné) 
sú individuálne dohadované s obchodným oddelením. 
Viac informácií nájdete na strane 124.

Existuje možnosť výroby neštandardných panelov LINEA. 
Podrobnosti dohodnite individuálne s obchodným oddelením.

rozmer A
800–6000 mm

20 mm

rozmer A

rozmer B
(efektívna šírka krytí) 

103–282 mm

rozmer B 
103–270 mm

rozmer B 
103–270 mm

joint = 15mm

FAREBNÁ ŠKÁLA

Rozsahy štandardných rozmerov fasádnych panelov [mm] 
Panely bez škáry

Kód výrobku 
Efektívna 
šírka

Líc 
panela

Rozsah 
hrúbky 
plechu

Dĺžka krytia

PS 282.417 282 282

0,7–1,0 800–6000PS 177.312 177 177

PS 115.250 115 115

Rozsahy štandardných rozmerov fasádnych panelov [mm]
Paneley - škáry 15 mm

Kód výrobku 
Efektívna 
šírka

Líc 
panela

Rozsah 
hrúbky 
plechu

Dĺžka krytia

PSF 270.417.15 270 255

0,7–1,0 800–6000PSF 165.312.15 165 150

PSF 103.250.15 103 88

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, preto predstavené farby  
majú výhradne orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

Podľa potrieb, okrem štandardnej palety farieb, sú na individuálnu objednávku 
dostupné neštandardné farby a povrchy.

RAL
1002

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

RAL
6020

RAL
9002

RAL
3009

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017
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Oceľové centrum služieb (OCS) vzniklo pre 
zákazníkov, ktorí hľadajú špeciálne materiály 
a vlastnosti v rôznom stupni spracovania. 
Zabezpečujeme stálu dostupnosť rôznych 
druhov plechu a širokej palety povrchov, ako aj 
možnosť realizácie individuálnych objednávok 
s ľubovoľnými parametrami. Spracovanie 
obsahuje prevíjanie, rezanie pozdĺžne a priečne. 
Zabezpečenie plechov je ochrannými fóliami v 
súlade s individuálnymi potrebami. 
 
Prijímame tiež objednávky na prepracovanie s 
použitím vlastného vstupného materiálu, pričom 
vysoká kvalita výrobných procesov umožňuje  
jeho optimálne využitie. 

OCEĽOVÉ  
SERVISNÉ 
CENTRUM

Ponúkame perforáciu plochých plechov. Podrobnosti (tvar, veľkosť, vzor 
otvorov a iné) sú dohadované individuálne s obchodným oddelením. 
Viac informácií nájdete na strane 124.

Dodávame nízko a vysoko spracovaný oceľový materiál používaný na 
výrobu širokej palety výrobkov. Disponujeme linkami na rezanie 
a strihanie plochých plechov a prevíjania zvitkov.

PLECHY PLOCHÉ

Iné veľkosti listov a formátov, ako aj hrúbky plechov sú dostupné na individuálnu objednávku.

Plechy pozinkované [mm]

Hrúbka 
plechu

Šírka pásu

0,40 1000

0,45 1250

0,50 1000, 1250, 1500

0,60 1000, 1250, 1500

0,70 1000, 1250, 1500

0,80 1000, 1250, 1500

0,90 1250, 1500

1,00 1000, 1250, 1500

1,25 1000, 1250, 1500

1,50 1000, 1250, 1500

2,00 1000, 1250, 1500

Plechy Aluzinok [mm]

Hrúbka 
plechu

Šírka pásu

0,50 1250

0,60 1250

0,70 1250

1,00 1250

Plechy s povrchovou úpravou [mm]

Hrúbka 
plechu

Šírka pásu

0,50 1250

0,70 1250

1,00 1250

1,25 1250

1,50 1250
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* Predložené údaje sa týkajú vstupného materiálu z ponuky BP2. Stanovenie parametrov pre prepracovanie vášho materiálu vyžaduje konzultáciu s 
oddelením predaja. Pri prevíjaní a pozdĺžnom rezaní platí tolerancia podľa týchto noriem pre hutníctvo: 

• tolerancia rozmerov a tvaru: EN 10143,  

• oceľ a kvalita povrchu: EN 10326, EN 10327,  

• organický povrch a kvalita povrchu: EN 10169.

Prevíjanie zvitkov bez rezania.

Priečne rezanie na listy a formáty podľa individuálnych 
požiadaviek.

Pozdĺžne rezanie na pásy podľa individuálnych požiadaviek.

Technické parametre*

Maximálna hmotnosť zvitkov 10 T

Maximálna šírka pásu 1500 mm

Hrúbka plechu 0,4–2,0 mm

Technické parametre*

Hrúbka plechu 0,4–2,0 mm

Minimálna veľkosť kusu 70×100 mm

Maximálna dĺžka pásu 6000 mm

Technické parametre*

Hrúbka plechu 0,4–2,0 mm

Minimálna šírka pásu 70 mm 

Vstupné parametre*

Maximálna hmotnosť zvitkov 10 T

Maximálna šírka pásu 1500 mm

Hrúbka plechu 0,4–2,0 mm

Pred rozrezaním, plechy podľa požiadaviek môžeme 
ofóliovať (ochranná fólia) alebo aplikovať na ne 
antikondenzačný povrch.

SLUŽBY REZANIA A NAVÍJANIA

125
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ZABEZPEČENIE A BALENIE

Spracovaný materiál je profesionálne zabezpečený 
a skladovaný. Pozdĺžne rezané zvitky sú skladované vo zvislej 
polohe na stojane a zväzované oceľovými páskami alebo 
zabezpečené fóliou stretch. 
 
Triedenie a balenie formátov je prispôsobené individuálnym 
požiadavkám zákaznikov.

Lepidlo 

• akrylové, vodné - ekologické, 
umývateľné vodou, 

• akrylové, na báze rozpúšťadla – 
nerozpúšťa sa vo vode, používa sa na 
matové povlaky,

• kaučukové, na báze rozpúšťadla – 
nerozpúšťa sa vo vode, používa sa na 
polyesterové povlaky.

Hrúbka fólie 

•  35–100μm.

Druh fólie

•  MAT/LESK.

Priepustnosť svetla 

•  krycie a transparentné fólie.

Kondenzácie vodnej pary

•  antikondenzačný povrch.

Odolnosť proti UV žiareniu

•  1 až 12 mesiacov.

Použitie

• Univerzálne fólie určené pre daný 
druh povrchu a k špeciálnemu 
použitiu, napr. k laserovému 
rezaniu (Fiber).

Zabezpečenie – druhy fólií

Na prianie zákazníka zabezpečujeme plech potiahnutím ochrannou fóliou. Štandardne používame fólie v 
individuálne zvolenom zložení v dôsledku testov pre daný povrch plechu: druh, hrúbka vrstvy lepidla a fólie, 
boli tak stanovené, aby zaistili odpovedajúcu priliehavosť a pri prevoze nepoškodili povrch. Ponúkame fólie s 
rozdielnymi parametrami, ktoré môžeme voliť individuálne s ohľadom na:
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PERFORÁCIA PLECHOV

Perforované plechy sú široko používané s cieľom dosiahnutia požadovaného 
štylistického efektu vo vonkajšej a vnútornej architektúre. Perforácie plechov sa 
výborne osvedčujú vo vetracích systémoch zavesených fasád alebo sa používajú k 
podsvieteniu fasády zvnútra.  Perforované plechy sú používané ako prvky nábytku 
alebo vybavenie domácich spotrebičov. Perforácia tiež zabezpečuje odhlučnenie a 
absorpciu zvuku v prípade výrobných a priemyselných objektov. 
 
Ponúkame perforáciu plechov metalickými a organickými povrchami z našej stálej 
ponuky.

*Perforované plechy môžeme reprofilovať cieľom vykonania plechovej krytiny a 
konštrukčných prvkov, akými sú: vlnité a trapézové plechy, stenové kazety, fasádne 
kazety SKRIN, fasádne panely LINEA.

Technické parametre 

Max. Šírka pásu 1500 mm

Hrúbka plechu 0,4–2,0 mm

*Dodatočne ponúkame perforáciu materiálu, ktorý si sami 
zabezpečíte. Podrobnosti sú dohadované individuálne s 
obchodným oddelením.

Vykonávame perforáciu v širokom rozsahu veľkostí a tvarov:

  guľaté,

  pozdĺžne (tzv. fazuľky),

  obdĺžnikové,

  šesťhranné,

  hviezdičky,

  nepravidelné.
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY ALUZINC A POZINK

POZINKOVANÉ PLECHY [ZN]

Plechy sú obojstranne žiarovo pozinkované v plynulom 
procese, čo chráni oceľové jadro proti korózii. Vyznačujú 
sa hladkým a jednoliatym povrchom splňujúcim najvyššie 
estetické požiadavky.

* Aluzinok.

ALUZINOK [AZ]

Je to oceľový plech obojstranne poťažený zliatinou hliníku 
a zinku v procese blízkom žiarovému zinkovaniu. Vďaka  
tomu spĺňa najprísnejšie požiadavky na odolnosť plechov 
proti atmosférickej korózii  a korózii  vo vlhkom prostredí. 
Dodatočne má ochranný polymérový povlak Easyfilm, ktorý 
chráni oceľové hrany v zvitkoch a zvyšuje estetiku povrchu. 
Záručná doba pre tento druh plechu je 25 rokov.

Prierez plechu

Legenda

Easyfilm* Povlak kovový Oceľové jadro

PLECHY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

PlPLECHY V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH [HC, UTK, ICep, INT, RAL]

Plechy v povrchových úpravách sú vyrábané žiarovo zinkovane alebo 
s nanesenou zliatinou (zinok, zinok horčík, zinok hliník). Tento materiál 
je počas prípravného chemického spracovania očistený a prechádza 
procesmi pasivácie, ďalej nasleduje viacvrstvové povliekanie jedným z 
mnohých dostupných povrchov. Je to zabezpečenie dokonalej ochrany 
metalických vrstiev a oceľového jadra pred atmosférickými vplyvmi. 
Povrchy môžu mať rôznu hrúbku, farbu a povrchovú textúru. Záručná 
doba je až 55 rokov.

Podrobné záručné podmienky sú uvedené v 
záručnom liste. Pre modulové strešné krytiny 
MODULAR SERIES a kompaktné strešné 
krytiny COMPACT SERIES je záruka platná po 
registrácii na webovej stránke 
www.warranty.bp2.eu.

Zloženie materiálu

Legenda

Povlak organický  Základný náter Povlak kovovýPovlak antikorózny Oceľové jadro
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OPISY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

HERCULIT [HC] ICE COVER ZM [ICep]

POLIESTER Standard [RAL]

Je to povrch vyvinutý v úzkej spolupráci 
s vedúcim výrobcom lakov pre najlepšie hute 
v Európe. Dlhodobé štúdie doposiaľ používaných 
povrchoch a sledovania potrieb zákazníkov, so zvláštnym 
prihliadnutím k potrebám pokrývačov, nám umožnilo skĺbiť 
mnoho rôznych predností v jednom výrobku. HERCULIT je 
polyuretánmi vystužený polyester, s vysokou odolnosťou 
proti mechanickému poškodeniu, hrúbky 35 μm. 
 
HERCULIT sa vyznačuje 40 ročnou zárukou, 
opakovateľnosťou farieb a štruktúry povrchu. Záručná doba 
pre IZI a ZET - 55 rokov. 

Silný (35 μm) organický povrch so zaujímavou kryštalickou 
povrchovou štruktúrou, pripomínajúcou silne nanesenú 
farbu.  Jadro je oceľové s nanesenou zliatinou zinku a 
horčíku, čo zabezpečuje zvýšenú ochranu pred koróziou. 
Výsledkom je významný rast odolnosti proti bielej a červenej 
korózii  v prostredí RC3. 
 
Záručná doba: 35 rokov.

Povrch hrúbky 35 μm, ktorá má veľmi vysokú odolnosť 
voči korózii  a UV žiareniu (RC4/RUV4). Povrch ULTIMAT so 
zrnitou štruktúrou, inšpirovaný prírodou, neobsahuje chróm 
a ťažké kovy a ako ekologický výrobok podlieha recyklácii. 
Plechy potiahnuté elastickým povrchom ULTIMAT môžu byť 
profilované vo výnimočne nízkych teplotách.  
 
Záručná doba: 20 rokov.
Záručná doba MODULAR SERIES: 30 rokov. 
Záručná doba predĺžená na 30 rokov v spojitosti 
COMPACT SERIES v povrchu ULTIMAT [UTK] kúpených 
spolu s odkvapovým systémom INGURI vo farbách 
zahrnutých so zárukou opakovateľnosti farby a štruktúry. 

Základný organický povrch o hrúbke 25 μm. 
Povrch je jednoliaty, hladký - lesklý alebo 
metalický. Materiál so širokou škálou použitia. 
Vyrába sa v bohatej palete farieb 
 opísaných pomocou univerzálnej tabuľky farieb RAL. 
 
Záručná doba: 10 rokov. 

Záruka 
55 rokov

IZI / ZET

Záruka 
40 rokov

Záruka 
35 rokov

Záruka 
10 rokov

Podrobné záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste. Pre modulové strešné krytiny MODULAR SERIES a kompaktné strešné 
krytiny COMPACT SERIES je záruka platná po registrácii na webovej stránke www.warranty.bp2.eu.

SP35 Multilayer [SP35/MULTI] POLIESTER Interior [INT]

CHALKBOARD [C] MARKERBOARD [M]

Polyesterový lak o hrúbke 40 μm s vrstvou zinku Z275 alebo 
zinku-horčíka ZM120. Charakterizuje ho štruktúra dreva a 
odpovedajúca ochrana pred koróziou a UV žiarením. Táto 
kombinácia umožňuje vonkajšie použitie, najmä tam, kde 
je požadovaná vysoká odolnosť proti poveternostným 
podmienkam a tiež vysoká estetika.

Plech je potiahnutý 15 μm vrstvou polyesteru s hladkým 
a lesklým povrchom. Vzhľadom k neveľkej hrúbke 
organického povrchu je určený hlavne k použitiu v 
interiéroch a u stavebných prvkov nevystavených na priame 
pôsobenia atmosférických vplyvov.

Povrch určený na výrobu všetkých druhov tabúľ, ktoré je 
možné stierať na mokro, je vyrobená na báze pozinkovaného 
vstupného materiálu a potiahnutého lakom typu Chalkboard, 
umožňujúceho písanie na ňu kriedou. Má dodatočné 
zabezpečenie fóliou. 

Povrch určený na výrobu všetkých druhov tabúľ, ktorý je 
možné stierať na sucho. Je vyrábaný na báze pozinkovanej 
vsádzky a povliekaný špeciálnym lakom typu Markerboard. 
Povrch s leskom 80–90 GU a tvrdostí 2H. Je zabezpečený 
ochrannou fóliou.

ULTIMAT [UTK]
Záruka 

30 rokov
+ INGURI

Záruka 
30 rokov

MODULAR
SERIES

Záruka 
20 rokov
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VLASTNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Nižšie uvedený prehľad má orientačný charakter.

*Týka sa modulových plechových krytín IZI a ZET 
 
**Týka sa v spojitosti MODULAR SERIES a COMPACT SERIES v povrchu ULTIMAT [UTK] zakúpených spolu s odkvapovým systémom INGURI vo 
farbách zahrnutých zárukou opakovateľnosti. 

Kód Povrchové úpravy
Odolnosť voči 

korózii
Odolnosť voči UV 

žiareniu
Záručná doba (roky)

Zinc [ZN]
200 g/m2
275 g/m2

RC2 nepoužiteľné nepoužiteľné

Aluzinc [AZ 150] 150 g/m2 RC2 nepoužiteľné nepoužiteľné

POLIESTER Interior [INT] 15 μm RA2 nepoužiteľné nepoužiteľné

POLIESTER Standard [RAL] 25 μm RC3 RUV2 10

ULTIMAT 35 Standard [UTK] 35 μm RC4 RUV4 20, 30** 

Aluzinc [AZ 185] 185 g/m2 RC3 nepoužiteľné 25

ICE COVER ZM [ICep] 35 μm RC3 RUV4 35

HERCULIT [HC] 35 μm RC4 RUV4 40  [IZI, ZET - 55*]

Podrobné záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste. Pre modulové strešné krytiny MODULAR SERIES a kompaktné strešné 
krytiny COMPACT SERIES je záruka platná po registrácii na webovej stránke www.warranty.bp2.eu.

DOSTUPNOSŤ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Nižšie uvedený prehľad má orientačný charakter.

Možnosti vyhotovenia profilov v iných povrchoch sa  
dojednávajú individuálne s obchodným oddelením.

Kód ZN AZ 150 INT RAL AZ 185 UTK HC ICep

Povrchové úpravy 200/275 
g/m2

150 
g/m2 15 μm 25 μm 185g/m2 35 μm 35 μm 35 μm

MODULAR SERIES        

COMPACT SERIES        

CLASSIC SERIES        

LAMBDA 2.0        

Trapézové plechy 
T7 - T18 / T18 ECO        

Trapézové plechy 
T35 - T55        

Trapézové plechy 
T60        

Trapézové plechy 
T80 - T200        
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ANTIKONDENZAČNÝ 
POVLAK

DR!PSTOP
anikondenzačná vrstva

Kondenzácia vodnej pary je jav, ktorý sa vyskytuje na 
neizolovaných oceľových strešných krytinách. Tento jav môže viesť 
k vzniku konkrétnych problémov napr. vzniku korózie, vlhkosti 
v podkroví alebo poškodenia materiálov, ktoré sa nachádzajú 
nižšie. Firma BP2.eu ponúka jednoduché, ekonomické a súčasne 
účinné riešenie problému kondenzačnej vody, akým je aplikácia 
antikondenzačného povlaku DR!PSTOP. 

DR!PSTOP je samolepiaca fólia lepená na spodnú stranu plechu, 
ktorá sa aplikuje u nás vo výrobnom závode. Hlavnou prednosťou 
používania tejto technológie sú:

• absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy v 
dôsledku kondenzácie vodnej pary,
• dodatočná ochrana pred koróziou
(najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím,
ako napr. maštale),
• vyššia odolnosť ako u štandardných izolácií a parozábran,
nepodlieha degradácii, je odolná voči pretrhnutiu,
• ľahkosť čistenia pomocou štandardných prostriedkov
(napr. vysokotlakovým čističom - vapka),
• zvýšenie stupňa akustickej izolácie krytiny,
• nehorľavosť, odolnosť proti baktériám. Antikondenzačný povlak 
sa aplikuje na pás plochého plechu pred tvarovaním. Zabezpečuje 
to ideálnu priľnavosť na celom povrchu strešnej krytiny.

Použitie

Antikondenzačný povlak DR!PSTOP sa 
môže používať  vo všetkých nezateplených 
stavbách s kovovou strešnou krytinou. Týka sa 
to priemyslového stavebníctva, športových 
objektov, hospodárskych budov, prístreškov a 
zastrešení všetkého druhu.

Z plechu s aplikovaným povlakom DR!PSTOP 
vykonávame ľubovoľný profil plechovej strešnej 
krytiny alebo trapézového plechu z našej 
ponuky.
V prípade strešných panelov montovaných 
na doskách odporúčame použitie povlaku 
SOUNDCONTROL.
.

Montážne
pokyny

Počas montáže bezpodmienečne 
odstráňte antikondenzačný
povlak DR!PSTOP v miestach,
 ktoré neumožňujú únik vlhkého 
vzduchu.
To sa predovšetkým vzťahuje na:

1. časti krytiny priamo nad stenou a 
mimo stien budovy, 
2. miesta, kde sa prekladajú krytiny, 
trapézy – v prípade, keď sa krytina
prekladá nad seba, čiže v spojoch, 
kde je preložená.

SOUNDCONTROL
zvukotesný povlak

Použitie zvukotesného povlaku SOUNDCONTROL na oceľových 
strešných krytinách a fasád účinne zvyšuje úroveň ich akustickej 
izolačnej schopnosti. V dôsledku je redukovaný hluk spôsobený 
atmosférickými zrážkami, ako aj šírenie sa zvukov vo vnútri objektu. 
Krytiny s povlakom SOUNDCONTROL sa používajú v objektoch 
všetkých druhov, ktoré vzhľadom k veľkosti alebo určeniu vyžadujú 
vysoký akustický štandard, ako napr. výrobné haly, športové 
objekty, hospodárske a obytné budovy. Vzhľadom k výborným 
absorpčným vlastnostiam, povlak SOUNDCONTROL môže tiež 
plniť úlohu antikondenzačnej membrány. Montážne pokyny a 
požiadavky na vetranie objektu sú identické v prípade nižšie 
popísaného antikondenzačného povlaku DR!PSTOP.

1

2

Vlastnosti

Proces kondenzácie vodnej pary sa začína, keď 
atmosférické podmienky dosahujú rosný bod 
– to znamená stav teploty a vlhkosti, v ktorom 
sa vodná para v atmosfére začína kondenzovať. 
Obvykle k tomu dochádza pri západe slnka. V 
noci kondenzujúca vodná para odkvapkáva z 
neizolovanej krytiny. Antikondenzačný povlak je 
„látka” so špeciálne navrhnutými vreckami, ktoré 
zadržiavajú vlhkosť a z jednej strany zabraňujú jej 
odkvapkávaniu a z druhej strany izolujú krytinu 
od priameho kontaktu s vodou. Vlhkosť sa počas 
dňa odparí z povlaku späť do atmosféry.

Po použití môže byť jav kondenzácie 
umocnený teplotným rozdielom – vo vnútri 
 budovy je teplo, zatiaľ čo teplota z vonkajšej 
časti budovy rýchlo klesá. Vlastnosti tepelnej 
vodivosti oceľových strešných krytín spôsobujú 
silnú kondenzáciu vodnej pary z teplej 
miestnosti na vnútornej strane strechy. 
DR!PSTOP zaručuje účinnú ochranu 
strešnej krytiny a materiálov pod ňou, 
zastavením procesu kondenzácie pár. 
Podmienkou správneho fungovania DR!PSTOPu 
je zabezpečenie riadneho vetrania budovy. 
Pretože  vlhký vzduch je ľahší ako suchý, 
hromadí sa  pod strechou. Aby antikondenzačný 
povlak mohol uvoľniť vlhkosť počas dňa, 
nevyhnutný je odvod vlhkého vzduchu - 
cirkulácia. K tomu je potrebné prihliadnuť 
pri projektovaní strechy. Jedným zo spôsobov 
riešenia vetrania strechy budovy sú pokyny 
normy DIN 4108-3.

Večerná doba 
Prekročenie rosného bodu 
spôsobuje kondenzáciu vodnej 
pary vo vnútornej časti strešnej 
krytiny.

Nočná doba 
Povlak DR!PSTOP absorbuje a 
zadržuje kondenz. Zabraňuje 
to kvapkaniu vody ako je tomu 
v prípade nezabezpečenej 
krytiny.  

V priebehu dňa 
z antikondenzačného 
povlaku sa odparuje vlhkosť. 

Správna ventilácia 
Komín zabezpečuje odvod vlhkého vzduchu.  

Nesprávna ventilácia 
Vlhký vzduch nie je odvádzaný von.  

POZOR! Spojenie má stály charakter. Materiál DR!PSTOP nie je možné odstrániť a znova prilepiť. Pri použití DR!PSTOPu na krytinách 
hospodárskych budov sa odporúča jeho čistenie prípravkom najmenej raz ročne. Pri montáži krytiny je treba eliminovať jav 
kapilárneho rastu. Preto je tiež treba odstrániť ručne povlak DR!PSTOP v zóne odkvapu a hrebeňa (min. 10 cm odstupu). Plechy s 
naneseným antikondenzačným povlakom musia tesne priliehať k podperám a rámom konštrukcie. Preto musia byť pripevnené k 
podperám v každej spodnej vlne nezávisle na profile.
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HERCULIT [HC]

ICE COVER ZM [ICep]

ULTIMAT [UTK]

FAREBNÁ ŠKÁLA
Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, 
preto predstavené farby  majú výhradne orientačný charakter 
a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

Strešné krytiny MODULAR SERIES A COMPACT SERIES vyrobené v 
povrchovej úprave HERCULIT majú záruku opakovateľnosti farby.

Farby plechov v povrchu ULTIMAT majú záruku opakovateľnosti pre 
strešné krytiny COMPACT SERIES.

Dodatočne, na individuálnu objednávku, 
sú dostupné neštandardné farby a povrchy, 
ktoré nie sú v zobrazenej ponuke.

HC 3009

ICep 23

UTK 11

UTK 31

HC 8017

ICep 33

UTK 27

UTK 750

HC 7016

ICep 28

UTK 23

UTK 32

HC 9005

ICep 750

UTK 28

HC 8004

ICep 32

UTK 24

UTK 33

Štandardná hrúbka plechov je 0.5 mm

[0.6] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.6 mm

[0.7] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.7 mm

[0.8] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 0.8 mm

[1.0] Materiál je tiež dostupný v hrúbke 1.0 mm

Záruka 
55 rokov

Záruka 
35 rokov

POLIESTER Standard [RAL]

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

Povlak kovový

Tabuľové listy

*Dostupný tiež vo verzii objstranne farebného plechu: Winchester - SH252/SH252, Dark Oak - SH59/SH59, Golden Oak - SH65/SH65

RAL
1002

MARKER
BOARD

[M]

GO-4
Golden 
Oak 3D

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

SL59
Dark Oak

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

CHALK 
BOARD

[C]

SL252
Winchester

RAL
6020

RAL
9002

OCYNK
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

RAL
3009

SL65
Golden 

Oak

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

SL55
Venge

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017

[0.7] [0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.5] [0.6]
[0.5]*
[0.6]

[0.5]*
[0.6]

[0.5]*
[0.6]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.6]
[0.7]

[0.6-1.0]
[0.7]
[1.0]

[0.7]
[1.0]

[0.6]
[0.7]
[1.0]

Záruka 
10 rokov

Záruka 
30 rokov

+ INGURI

Záruka 
30 rokov

MODULAR
SERIES

Záruka 
20 rokov
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KONTAKT

Všetky uvedené číselné hodnoty, fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov v katalógu, sú orientačné a majú informačný 
charakter. Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby redakčného spracovania a tlače a na zmeny technických 
parametrov výrobkov.

Tento katalóg nepredstavuje ponuku v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
Copyright © 2021 BLACHPROFIL 2. Všetky práva vyhradené.
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BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

NIP: 6762431701

Zakłady produkcyjne:
Production plants:

Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa
tel. +48 12 628 03 00
fax +48 12 628 03 04
e-mail: grojec@bp2.pl

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 213 33 10
fax +48 32 213 33 60
e-mail: dabrowa@bp2.pl

www.bp2.eu

S.C. IMPRO® S.R.L.

Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

J12/1395/06.07.2009, CUI RO 24658640 BANCA 
TRANSILVANIA Cluj-Napoca

Centre de producţie:
Production plants:

Str. Leonadro da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III, Jud. Cluj

DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chişoda, Jud. Timiş.

www.impro.ro

1. Alwernia pri Krakove, Poľsko 
2. Dąbrowa Górnicza, Poľsko 
3. Temešvár, Rumunsko
4. Kluž Napoca, Rumunsko 

2 1

4
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