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Klasické plechové střešní krytiny FINN www.bp2.eu

Technické 
informace

Plechová střešní krytina FINN, novinka v nabídce BP2, je výsledkem dalších moderních technických 
řešení. Díky svému výjimečně estetickému provedení a originálnímu profilu je to výrobek pro ty, kdo dávají 
přednost nešablonovitému přístupu ke střechám.

Je dostupná v CLASSIC SERIES a připravuje se přesně pro daný projekt.

Připravené montážní otvory značně usnadňují a urychlují montáž. Široký výběr povlaků a barev či velmi 
dlouhá záruční doba, která u vybraných povlaků dosahuje až 40 let, umožňují plechové střešní krytině FINN 
najít bez váhání své místo mezi nejatraktivnějšími výrobky BP2.

Klasické plechové 
střešní krytiny FINN

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN - Technické parametry [mm]

Efektivní šířka 1150

Celková šířka 1190

Tloušťka plechu 0,5 

Celková výška profilu 43/48

Výška prolisu u modulu 350 25/30

Výška prolisu u modulu 400 25

Délka tabule
min. 1070 
max. 6110

Hmotnost ~ 4,5 kg/m2

Délka překrytí při dělení tabulí 20



4 5

Klasické plechové střešní krytiny FINN www.bp2.eu

Načtěte kód 
a zjistěte 

více!



6 7

Klasické plechové střešní krytiny FINN www.bp2.eu

Přednosti 
výrobku

SYMETRIČNOST
Provádění montáže libovolným směrem. 

Konstrukce klasických střešních krytin FINN 
umožňuje provádět montáž libovolným 

směrem (zleva nebo zprava).

PŘIPRAVENÉ 
MONTÁŽNÍ OTVORY

Připravené montážní otvory značně urychlují 
a usnadňují práci pokrývačům. (Platí pro 

výšku prolisu 30 mm)

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
POVRCHOVÝCH 

ÚPRAV
Velký výběr barev a povlaků jak u rovné 
verze, tak u verze s podélnými prolisy, 

umožňuje přizpůsobit FINN téměř každému 
projektu.

ATRAKTIVNÍ ZÁRUKA
Poskytovaná záruka dosahující až 40 let je 
stejná jak u ostatních výrobků ze skupiny 

CLASSIC SERIES.
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Kompaktní dvoumodulové plechové střešní krytiny FINN 2.0 www.bp2.eu

Plechová střešní krytina FINN 2.0, novinka v nabídce BP2, je výsledkem dalších moderních technických 
řešení. Díky svému výjimečně estetickému provedení a originálnímu profilu je to výrobek pro ty, kdo dávají 
přednost nešablonovitému přístupu ke střechám.

Je dostupná v COMPACT SERIES, tedy ve velmi uživatelsky atraktivní verzi plechových střešních krytin v 
tabulích, která umožňuje rychlou montáž, snadnou dopravu, pohodlné skladování. Vedle rovné varianty je 
FINN 2.0 dostupná s efektními podélnými prolisy MICRO RIB a je tak první plechovou střešní krytinou v naší 
nabídce s touto úpravou. 

Připravené montážní otvory značně usnadňují a urychlují montáž a díky symetričnosti je možné tabule 
montovat libovolným směrem, což přispívá k pohodlí pokrývače při práci. Široký výběr povlaků a barev či 
velmi dlouhá záruční doba, která u vybraných povlaků dosahuje až 40 let, umožňují plechové střešní krytině 
FINN 2.0 najít bez váhání své místo mezi nejatraktivnějšími výrobky BP2.

Kompaktní dvoumodulové 
plechové střešní krytiny FINN 2.0

Technické 
informace

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN 2.0 - Technické parametry [mm]

Efektivní šířka 1150

Celková šířka 1190

Tloušťka plechu 0,5 

Celková výška profilu 48

Výška prolisu u modulu 30

Modul 350

Efektivní plocha (pokrytí) 
jednoho listu 0,805 m2

Hmotnost ~ 4,5 kg/m2

Délka překrytí při dělení tabulí 20
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Kompaktní dvoumodulové plechové střešní krytiny FINN 2.0 www.bp2.eu

Načtěte kód 
a zjistěte 

více!
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Kompaktní dvoumodulové plechové střešní krytiny FINN 2.0 www.bp2.eu

PROFILOVÁNÍ 
MICRO RIB

FINN 2.0 je jako první plechová střešní 
krytina v naší nabídce dostupná s efektními 

podélnými prolisy MICRO RIB.

MODULÁRNOST
Usnadňuje a urychluje montáž. Forma 
dvoumodulových tabulí zjednodušuje 

nakládku, dopravu a vykládku, a především 
usnadňuje a urychluje montáž. Lehké a 
nevelké tabule znamenají pohodlnější 

dodání na střechu a bezpečné uchovávání.

VÝJIMEČNĚ 
ESTETICKÉ 
PROVEDENÍ

Díky dvěma variantám úpravy - rovné a s 
podélnými prolisy MICRO RIB - je FINN 

2.0 výborné řešení nejen pro klasické, ale i 
nešablonovité projekty.

PŘIPRAVENÉ 
MONTÁŽNÍ OTVORY

Připravené montážní otvory značně urychlují 
a usnadňují práci pokrývačům.

SYMETRIČNOST
Provádění montáže libovolným směrem. 

Konstrukce klasických střešních krytin FINN 
2.0 umožňuje provádět montáž libovolným 

směrem (zleva nebo zprava).

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
POVRCHOVÝCH 

ÚPRAV
Velký výběr barev a povlaků jak u rovné 
verze, tak u verze s podélnými prolisy, 
umožňuje přizpůsobit FINN 2.0 téměř 

každému projektu.

ATRAKTIVNÍ ZÁRUKA
Poskytovaná záruka dosahující až 40 let je 
stejná jak u ostatních výrobků ze skupiny 

COMPACT SERIES.

Přednosti 
výrobku
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS

Uncoiling and slitting 
SERVICES


