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Gont blaszany Janosik
tradycyjny wygląd drewna w stalowej formie 
Blachotrapez wprowadził do oferty gont blaszany janosiK – wyrób innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju 
o niepowtarzalnym designie. jego kształt, tekstura i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. 
Prezentowany wyrób oprócz niepowtarzalnego wyglądu, cechują niskie koszty eksploatacji.  
dach pokryty tym materiałem dorównuje żywotnością pokryciu wykonanemu z dachówki ceramicznej. 

Punktem wyjścia dla projektantów był oryginalny 
wzór gontu drewnianego – tradycyjnego pokry-
cia, na stałe wpisanego w przestrzeń architektury 
podhalańskiej, ale spotykanego też w innych rejo-
nach Polski. W efekcie prac powstał gont blasza-
ny JANOSIK, którego wyróżnikiem jest najwyższa 
jakość i wyjątkowy regionalny charakter. 

Funkcjonalne i ekonomiczne pokry-
cie dachowe
Gont blaszany JANOSIK powstał z myślą o potrze-
bach inwestorów, dla których bardzo istotnym czyn-
nikiem są względy ekonomiczne. JANOSIK generuje 
dużo mniejsze koszty i jest o wiele trwalszy niż trady-

cyjny gont drewniany. Doskonale wpisuje się w ory-
ginalną, zakopiańską stylistykę oraz założenia nowo-
czesnej architektury, podnosi estetykę całego dachu 
i harmonijnie współgra z kompozycją otoczenia. 
Gont blaszany JANOSIK został opatentowany i zare-
jestrowany w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzę-
dzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (OHIM). 

wyjątkowo trwała powłoka – pladur 
relieF wood z 35-letnią gwarancją 
JANOSIK przykuwa uwagę wyjątkowym wyglą-
dem, nawiązującym do tradycyjnego gontu drew-
nianego. Efekt ten został osiągnięty dzięki zasto-

sowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicz-
nych w parku maszynowym i wytworzeniu bazo-
wego materiału PLADUR Relief Wood z 35-letnią 
gwarancją. Powłoka PLADUR Relief WOOD, zapro-
jektowana na wzór drewna, doskonale naśladu-
je jego strukturę tworząc na dachu niepowtarzal-
ny efekt wizualny. 
Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wypro-
dukowania JANOSIKA, pochodzi z renomowanej 
huty ThyssenKrupp Steel Europe – lidera świato-
wego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia stalo-
wego mieszanką cynku i magnezu, blacha zyska-
ła większą trwałość, a jej żywotność została wydłu-
żona. Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik 

Informacje o firmie:
Firma Blachotrapez powstała w  1995 roku, 
jednak jej początki sięgają lat 70-tych, kiedy to 
Jan Luberda wraz z  żoną założyli firmę dekar-
ską. Wykonując krycie dachów, montaż rynien 
i obróbek wykonywanych we własnym warsz-
tacie firma nieustannie się rozwijała. Z czasem 
firma przekształciła się z dekarskiej w produk-
cyjno-handlową. Na początku lat 90-tych głów-
nym obszarem działania firmy stał się hurtowy 
handel blachą i produkcja pokryć dachowych. 
W  1992 roku powstał pierwszy zakład pro-
dukcyjny w  Ponicach. Rok później pierwsza 
placówka sprzedaży detalicznej w  Sękocinie, 
a w 1995 w Krakowie. W związku z dużym po-
pytem pod koniec lat 90-tych na pokrycia da-
chowe, Blachotrapez zbudował kolejny za-
kład produkcyjny w  Rabce – Zaboria, rozpo-
częła się szybka ekspansja na terenie Podhala. 
W  tym roku producent wprowadził też alu-
cynk – nowy rodzaj pokryć dachowych. Z koń-
cem roku 2003 firma posiadała już 40 własnych 
placówek i otworzyła dział sprzedaży hurtowej. 
W latach 2004-2007 Blachotrapez osiągnął już 
na tyle silną pozycję na rynku krajowym, że roz-
począł ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2007 
roku produkty z oferty Blachotrapez można ku-
pić w  Czechach, Rumunii i  na Słowacji oraz 
na Węgrzech. W 2007 roku zakład produkcyj-
ny w Sękocinie przeszedł modernizację – po-
wstała nowa hala produkcyjna, wyposażona 
w  nowoczesne linie technologiczne. Na prze-
łomie 2010/2011 roku nastąpiła konsolidacja 
zakładów produkcyjnych południowej Polski 
w  jeden zakład produkcyjny w  Rabce-Zabor-
ni. Dziś Blachotrapez to trzy nowoczesne zakła-
dy produkcyjne, własny tabor samochodowy 
(ok. 150 samochodów ciężarowych i  dostaw-
czych), największa w Polsce własna sieć sprze-
daży detalicznej, ponad 130 placówek na te-
renie kraju, dwa biura handlowe obsługują-
ce klientów hurtowych: Rabka-Zdrój i  War-
szawa-Sękocin, Blachotrapez s.r.o. na Słowa-
cji z siedzibą Tvrdošine i 37 placówek handlo-
wych: Blachotrapez s.r.l w Rumunii z siedzibą 
w Baia Mare i 10 placówek handlowych oraz 
Blachotrapez s.r.o. w Czechach z siedzibą Ha-
vlíčkův Brod i 2 placówki handlowe.

Więcej informacji: 
www.blachotrapez.eu 

uszlachetnienia materiału teksturą i powłokami 
lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakier-
niczej gwarantuje grubość 36 mikronów. Gont bla-
szany JANOSIK jest odporny na korozję, ścieranie, 
zabrudzenia i promieniowanie UV. 

łatwość użytkowania i prosty montaż
JANOSIK charakteryzuje się łatwością użytkowania 
i funkcjonalnością. W przeciwieństwie do gontu 
drewnianego, ten typ materiału nie wymaga aż 
tak częstej i kosztownej konserwacji oraz impre-
gnowania. Niski profil sprawia, że uzyskujemy sze-
roką powierzchnię krycia, co korzystnie wpływa na 
ekonomiczność produktu. Gont blaszany JANO-
SIK jest prosty i szybki w montażu, dzięki możliwo-
ści układania materiału z obu stron, na cegiełkę. 

gont blaszany janosik  
to szereg zalet i korzyści:

 ■ innowacyjny design – produkt jedyny w swoim 
rodzaju na rynku,

 ■ wzór wiernie odzwierciedlający strukturę drewna,
 ■ produkt z najwyższej jakości niemieckiej blachy, 

dostarczanej przez renomowaną hutę Thys-
senKrupp – lidera światowego rynku,

 ■ 35 lat pisemnej gwarancji,
 ■ wyjątkowa powłoka PLADUR Relief WOOD, 

na którą Blachotrapez posiada wyłączność. 
Jej cechy charakterystyczne to: zwiększona 
odporność na korozję, zarysowania i ścieranie,

 ■ niezmienna barwa dachu przez wiele lat, dzię-
ki wzmożonej ochronie przed promieniowa-
niem UV,

 ■ prosty i szybki montaż. Możliwości układania 
materiału z obu stron, na cegiełkę,

 ■ kompletny system dachowy gontu blaszanego,
 ■ lekkość – nie obciąża konstrukcji starszych 

budynków,
 ■ bardziej funkcjonalny – nie wymaga aż tak 

częstej i kosztownej konserwacji oraz impre-
gnowania jak gont drewniany. 

Warto podkreślić, że 
Blachotrapez posiada na ten 

materiał wyłączność na terenie 
całej Polski i Europy.

Szerokość całkowita:   1222 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:  1170 mm
Wysokość profilu:    6 mm
Grubość blachy:    0,5 mm
Wysokość przetłoczenia uskoku dachówki: 35 mm
Długość modułu dachówki:   380 mm
Ilość modułów na metr kwadratowy:  2,247/m2

Cena/m2 efekt.:  49,19 zł netto
Cena za szt.:  21,88 zł netto

Blachotrapez 
www.blachotrapez.eu


