NASZ PANEL MARZEŃ
Będąc ekspertami w branży zadaliśmy sobie jedno ważne pytanie.
Czym jest panel marzeń? Dzięki zupełnie nowemu spojrzeniu
stworzyliśmy produkt o unikatowym kształcie.
W ofercie Blachotrapez panel dachowy i elewacyjny Terrano
oraz udoskonalona technologia Terrano IZO. Produkt dostępny
w większości powłok od Blachotrapez z gwarancją trwałości
nawet do 60 lat.

PRODUKT DOSKONAŁY

PANEL MARZEŃ

Przyjemny dla oka efekt wizualny to zasługa technologii zamka
zatrzaskowego, który zapewnia estetyczne połączenie dwóch
paneli. Dodatkowo zastosowanie technologii minifali oraz nanofali
sprawiło, iż Terrano odbija reﬂeksy świetlne, a efekt „falowania”
wywołany naprężeniami oraz niewielkimi nierównościami podłoża
jest mniej widoczny. Produkt doskonały w każdym detalu to
również zoptymalizowana wysokość rąbka o prostokątnym kształcie
nadająca pokryciu dachowemu elegancki i nowoczesny wygląd.
Terrano idealnie komponuje się z Systemami Rynnowymi KROP
odznaczającymi się niezawodnością i doskonałą funkcjonalnością.

TERRANO IZO –
JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

NOWOŚĆ

W ofercie Blachotrapez jedyny taki dostępny na polskim rynku
– innowacyjny system IZO. Jedną z wielu zalet systemu jest
zwiększona sztywność panelu, dzięki czemu pokrycie zachowuje
swój nienaganny kształt. W dodatku panele ze specjalną matą
nagrzewają się bardziej równomiernie. IZO to również szereg
korzyści użytkowych. Zapewnij sobie komfort akustyczny – system
minimalizuje hałas i absorbuje drgania panelu, co potwierdzają
zewnętrzne badania laboratoryjne. Spokój i harmonia we wnętrzu
Twojego domu.

NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA
Przy produkcji Terrano zastosowano najnowsze technologie
bazujące na urządzeniach światowego lidera. Proces jest w pełni
zautomatyzowany, a system organizacji produkcji opiera się na
standardzie pozwalającym na większą wydajność. Narzędzie
automatyzacji, które jest używane przez współczesny świat
przemysłowy w standardzie Blachotrapez. Dzięki indywidualnej
identyﬁkacji zamówienia Klient ma pewność, iż proces
powstawania produktu od surowca, aż przez całe zamówienie
jest w pełni kontrolowany.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szerokość całkowita:
Szerokość krycia rzecz.:
Grubość wyrobu gotowego (stal):
Grubość wyrobu gotowego (aluminium):
Wysokość rąbka:
Wysokość „clik”:
Minimalna długość arkusza:
Zalecana długość:

~316* / ~525 mm
281* / 495 mm
0,5 mm
0,6 mm*
28 mm
30,5 mm
1400 mm
max 8000 mm

*Nie dostępne w opcji z systemem IZO.

DOSTĘPNOŚĆ W POWŁOKACH
Pladur®
Wrinkle Mat

Pladur®
Wrinkle Mat Plus

SUPERIOR HB

Aluminium
STUCCO
/ MAT

*

Pladur®
Relief IceCrystal

Super Poliester
R-MAT

Pladur®
Relief Textured Wood
Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

*Nie dostępne w opcji z systemem IZO.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:
M

Minifala

N

Nanofala

WYRÓŻNIKI
PANELA
TERRANO
Prostokątny click
nakrywkowy

Terrano IZO - jedynie
w ofercie Blachotrapez
281

~316
495

Jednostajne przyjmowanie
i oddawanie temperatury

Prosty i szybki
w montażu

Absorpcja hałasu i drgań

28

Przetłoczenie

28

P

30,5

Gładki

30,5

G

~525

