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Klasické plechové strešné krytiny FINN www.bp2.eu

Technické 
informace

Plechová strešná krytina FINN, novinka v ponuke BP2 je výsledkom ďalších moderných technických riešení. 
Vzhľadom na svoje jedinečné estetické vlastnosti a originálny profil je tento model ideálny pre osoby 
vyhľadávajúce nevšedné riešenia.

Dostupná v CLASSIC SERIES sa pripravuje pre konkrétny projekt.

Hotové montážne otvory podstatne uľahčujú a urýchľujú montáž. Široký výber povrchových úprav a farieb 
či veľmi dlhé záručné doby dosahujúce pri niektorých povrchových úpravách až 40 rokov umožňujú krytine 
FINN odvážne sa zaradiť medzi najatraktívnešie produkty BP2.

Klasické plechové 
strešné krytiny FINN

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN - Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1190

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 43/48

Výška prelisu pre modul 350 25/30

Výška prelisu pre modul 400 25

Dĺžka tabule
min. 1070 
max. 6110

Váha ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka presahu pri delení tabúľ 20
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Klasické plechové strešné krytiny FINN www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!



6 7

Klasické plechové strešné krytiny FINN www.bp2.eu

Výhody 
produktu

SYMETRIA
Vykonávanie montáže v ľubovoľnom smere. 

Stavba klasických strešných krytín FINN 
umožňuje montáž v ľubovoľnom smere (z 

ľavej alebo pravej strany).

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory značne urýchľujú 
pokrývačské práce. (Týka sa to prelisu s 

výškou 30 mm)

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
PREVEDENÍ 

Vďaka bohatému výberu farebných 
prevedení a povrchových úprav, tak pre 
rovnú verziu, ako aj verziu s pozdĺžnymi 
prelismi, je možné strešnú krytinu FINN 
prispôsobiť takmer každému projektu.

ATRAKTÍVNE 
ZÁRUČNÉ DOBY

Záruky siahajúce až do 40 rokov, sú rovnaké 
ako pri ostatných produktoch zo skupiny 

CLASSIC SERIES.
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Kompaktné dvojmodulárne plechové strešné krytiny FINN 2.0 www.bp2.eu

Plechová strešná krytina FINN 2.0, novinka v ponuke BP2 je výsledkom ďalších moderných technických 
riešení. Vzhľadom na svoje jedinečné estetické vlastnosti a originálny profil je tento model ideálny pre 
osoby vyhľadávajúce nevšedné riešenia.

Dostupná v COMPACT SERIES, teda v mimoriadne atraktívnej verzii plechových strešných krytín v 
tabuliach, umožňujúcej rýchlu montáž, jednoduchú prepravu a pohodlné skladovanie. Okrem rovnej verzie 
je FINN 2.0 dostupná s efektnými pozdĺžnymi prelismi MICRO RIB a zároveň je prvou plechovou krytinou v 
našej ponuke s touto úpravou.

Hotové montážne otvory podstatne uľahčujú a urýchľujú montáž a vďaka symetrii je možné tabule 
montovať z ľubovoľného smeru, čo má značný vplyv na pohodlie pokrývača. Široký výber povrchových 
úprav a farieb či veľmi dlhé záručné doby dosahujúce pri niektorých povrchových úpravách až 40 rokov 
umožňujú krytine FINN 2.0 odvážne sa zaradiť medzi najatraktívnešie produkty BP2.

Kompaktné dvojmodulárne 
plechové strešné krytiny FINN 2.0

Technické 
informácie

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN 2.0 - Technické parametre [mm]

Efektívna šírka 1150

Celková šírka 1190

Hrúbka plechu 0,5 

Celková výška profilu 48

Výška prelisu pre modul 30

Modul 350

Efektívna plocha (pokrytie) 
jedného listu 0,805 m2

Váha ~ 4,5 kg/m2

Dĺžka presahu pri delení tabúľ 20
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Kompaktné dvojmodulárne plechové strešné krytiny FINN 2.0 www.bp2.eu

Naskenujte 
kód a zistite 

viac!
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Kompaktné dvojmodulárne plechové strešné krytiny FINN 2.0 www.bp2.eu

PROFILOVANIE 
MICRO RIB

FINN 2.0 je, ako prvá plechová strešná 
krytina v našej ponuke, dostupná s efektnými 

pozdĺžnymi prelismi MICRO RIB.

MODULARITA
Uľahčuje a urýchľuje montáž. Forma 

dvojmodulových tabúľ uľahčuje nakladanie, 
prepravu a vykladanie a predovšetkým 

uľahčuje a urýchľuje samotnú montáž. Ľahké 
a neveľké tabule umožňujú pohodlnejšiu 

prácu na streche a bezpečné skladovanie.

JEDINEČNÝ VZHĽAD
Vďaka dvom možnostiam úpravy: rovnej 
alebo s pozdĺžnymi prelismi MICRO RIB, 
je FINN 2.0 skvelým riešením nielen pre 

klasické, ale aj nevšedné projekty.

HOTOVÉ MONTÁŽNE 
OTVORY 

Hotové montážne otvory značne urýchľujú 
pokrývačské práce.

SYMETRIA
Vykonávanie montáže v ľubovoľnom smere. 
Stavba klasických strešných krytín FINN 2.0 
umožňuje montáž v ľubovoľnom smere (z 

ľavej alebo pravej strany).

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
PREVEDENÍ 

Vďaka bohatému výberu farebných 
prevedení a povrchových úprav, tak pre 
rovnú verziu, ako aj verziu s pozdĺžnymi 

prelismi, je možné strešnú krytinu FINN 2.0 
prispôsobiť takmer každému projektu.

ATRAKTÍVNE 
ZÁRUČNÉ DOBY

Záruky siahajúce až do 40 rokov, sú rovnaké 
ako pri ostatných produktoch zo skupiny 

COMPACT SERIES.

Zalety 
produktu
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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


