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Klasyczne dachówki blaszane FINN www.bp2.eu

Informacje 
techniczne

Dachówka blaszana FINN, nowość w ofercie BP2, to efekt kolejnych nowoczesnych rozwiązań 
technicznych. Ze względu na wyjątkową estetykę, oryginalny profil, jest produktem dla osób lubiących 
nieszablonowe podejście do dachów.

Dostępna w CLASSIC SERIES, przygotowywana jest pod dokładny projekt.

Gotowe otwory montażowe znacznie ułatwiają i przyspieszają montaż. Szeroki wybór powłok i kolorów 
czy bardzo długie okresy gwarancyjne dochodzące dla wybranych powłok do 40 lat, pozwalają 
blachodachówce FINN odważnie umiejscowić się wśród najbardziej atrakcyjnych produktów BP2.

Klasyczne dachówki 
blaszane FINN

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN - Parametry techniczne [mm]

Szerokość efektywna 1150

Szerokość całkowita 1190

Grubość blachy 0,5 

Wysokość całkowita profilu 43/48

Wysokość przetłoczenia dla modułu 350 25/30

Wysokość przetłoczenia dla modułu 400 25

Długość arkusza
min. 1070 
max. 6110

Waga ok. 4,5 kg/m2

Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy 20
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Klasyczne dachówki blaszane FINN www.bp2.eu

Zeskanuj kod 
i dowiedz 

się więcej!
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Klasyczne dachówki blaszane FINN www.bp2.eu

Zalety 
produktu

SYMETRYCZNOŚĆ
Prowadzenie montażu w dowolnym 

kierunku. Budowa dachówek  klasycznych 
FINN umożliwia prowadzenie montażu w 
dowolnym kierunku (od lewej lub prawej 

strony).

GOTOWE OTWORY 
MONTAŻOWE 

Gotowe otwory montażowe znacznie 
przyspieszają i ułatwiają pracę dekarzom. 
(Dotyczy wysokości przetłoczenia 30 mm)

SZEROKA GAMA 
WYKOŃCZEŃ

Duży wybór kolorystyki oraz powłok, 
zarówno dla wersji płaskiej i wersji w 

przetłoczeniami wzdłużnymi, pozwalają 
na dostosowanie FINN do niemal każdego 

projektu.

ATRAKCYJNE 
GWARANCJE

Udzielane gwarancje, dochodzące nawet do 
40 lat, są takie jak w pozostałych produktach 

z grupy CLASSIC SERIES.
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Kompaktowe dachówki blaszane FINN 2.0 www.bp2.eu

Dachówka blaszana FINN 2.0, nowość w ofercie BP2, to efekt kolejnych nowoczesnych rozwiązań 
technicznych. Ze względu na wyjątkową estetykę, oryginalny profil, jest produktem dla osób lubiących 
nieszablonowe podejście do dachów.

Dostępna w COMPACT SERIES, czyli bardzo atrakcyjnej w użyciu wersji blachodachówek w arkuszach, 
pozwalającej na szybki montaż, łatwy transport, wygodne magazynowanie. Oprócz opcji płaskiej, 
FINN 2.0,  dostępna jest z efektownymi przetłoczeniami wzdłużnymi MICRO RIB, będąc pierwszą 
blachodachówką w naszej ofercie o takim wykończeniu. 

Gotowe otwory montażowe znacznie ułatwiają i przyspieszają montaż, a symetryczność powoduje, że 
arkusze można montować z dowolnego kierunku, co wpływa na wygodę pracy dekarza. Szeroki wybór 
powłok i kolorów czy bardzo długie okresy gwarancyjne dochodzące dla wybranych powłok do 40 
lat, pozwalają blachodachówce FINN 2.0 odważnie umiejscowić się wśród najbardziej atrakcyjnych 
produktów BP2.

Kompaktowe dwumodułowe 
dachówki blaszane FINN 2.0

Informacje 
techniczne

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN 2.0 - Parametry techniczne [mm]

Szerokość efektywna 1150

Szerokość całkowita 1190

Grubość blachy 0,5 

Wysokość całkowita profilu 48

Wysokość przetłoczenia 30

Długość modułu 350

Powierzchnia efektywna (krycia) 
pojedynczego arkusza 0,805 m2

Waga ok. 4,5 kg/m2

Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy 20



10 11

Kompaktowe dachówki blaszane FINN 2.0 www.bp2.eu

Zeskanuj kod 
i dowiedz 

się więcej!
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Kompaktowe dachówki blaszane FINN 2.0 www.bp2.eu

PROFILOWANIE 
MICRO RIB

FINN 2.0, jako pierwsza blachodachówka 
dostępna jest z efektownymi przetłoczeniami 

wzdłużnymi MICRO RIB.

MODUŁOWOŚĆ
Ułatwia i przyspiesza montaż. Forma 
dwumodułowych arkuszy usprawnia 

załadunek, transport i rozładunek, a przede 
wszystkim ułatwia i przyspiesza montaż. 

Lekkie i niewielkie arkusze oznaczają 
wygodniejsze dostarczanie na dach i 

bezpieczne przechowywanie.

WYJĄTKOWA 
ESTETYKA

Dzięki dwóm opcjom wykończenia: 
płaskiej oraz z przetłoczeniami wzdłużnymi 

MICRO RIB, a także dzięki modułowości 
pozwalającej na dopasowanie formy do 
każdego kształtu dachu, FINN 2.0 jest 

znakomitym rozwiązaniem dla projektów 
nie tylko klasycznych, ale również 

nieszablonowych.

GOTOWE OTWORY 
MONTAŻOWE 

Gotowe otwory montażowe znacznie 
przyspieszają i ułatwiają pracę dekarzom.

SYMETRYCZNOŚĆ
Prowadzenie montażu w dowolnym 

kierunku. Budowa dachówek kompaktowych 
FINN 2.0  umożliwia prowadzenie montażu 
w dowolnym kierunku (od lewej lub prawej 

strony).

SZEROKA GAMA 
WYKOŃCZEŃ

Duży wybór kolorystyki oraz powłok, 
zarówno dla wersji płaskiej i wersji w 

przetłoczeniami wzdłużnymi, pozwalają na 
dostosowanie FINN 2.0 do niemal każdego 

projektu.

ATRAKCYJNE 
GWARANCJE

Udzielane gwarancje, dochodzące nawet do 
40 lat, są takie jak w pozostałych produktach 

z grupy COMPACT SERIES.

Zalety 
produktu
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

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


