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Marka ARAD PREMIUM powstała 

jako odpowiedź na rosnące wyma-

gania Klientów. Wśród dostępnych 

na rynku blaszanych pokryć da-

chowych jest to zdecydowanie kla-

sa premium. Produkt dedykujemy 

odbiorcom, którzy szukają rozwią-

zań wykraczających poza standard, 

bowiem produkt ten zdecydowa-

nie wyróżnia się na tle konkurencji. 

Blachodachówki ARAD (dzięki specjalnemu profilowaniu) tworzą bar-

dzo efektowne pokrycie, a  jednocześnie są lekkie i szybkie w montażu. 

Ma to kluczowe znaczenie w przypadku konstrukcji niektórych budyn-

ków. Jedna z dwóch wersji produktu – ARAD PREMIUM – wyposażona 

została w ukośne przetłoczenia, które dodatkowo poprawiają wygląd da-

chu. Ma to także praktyczne znaczenie – zwiększa sztywność materiału. 

Blachodachówka ARAD PREMIUM sprzedawana jest w stosunkowo nie-

wielkich dwumodułowych panelach, a nie w postaci tradycyjnych arkuszy. 

To znacznie upraszcza np. kwestię transportu dachówek na plac budowy 

czy ich instalację na samym dachu. Ułatwienie dla dekarzy stanowi też 

fakt, że blachodachówki ARAD PREMIUM wyposażone są w gotowe otwo-

ry montażowe umiejscowione tak, aby zamaskować użyte do mocowania 

wkręty. Inna wyczuwalna zaleta – to cięty po fali brzeg pokrycia dacho-

wego. Rozwiązanie to zapewnia doskonałe przyleganie kolejnych pane-

li i umożliwia ich montaż na specjalnej listwie startowej bez widocznych 

łączników. Poza estetycznym wyglądem oraz niezwykłą użytecznością, 

blachodachówki ARAD PREMIUM wyróżnia trwałość. Pokrycia te dostęp-

ne są w dwóch opcjach:

   w powłoce YODOGAWA, gdzie rdzeń zabezpieczony jest przed korozją 

stopem alucynku. FINCO STAL Sp. z o.o. posiada wyłączność na dystry-

bucję blach japońskich z huty YODOGAWA STEEL WORKS. Surowiec 

wykorzystany do produkcji blachodachówki ARAD PREMIUM cha-

rakteryzuje się doskonałą przyczepnością powłoki oraz odporno-

ścią na podwyższone temperatury 

  w powłoce PURMAT z 55 mikronową warstwą lakieru poliuretanowego, 

która przy swej bardzo dobrej odkształcalności jest wyjątkowo trwa-

ła i odporna na zarysowania, będące bezpośrednią przyczyną korozji. 

ARAD PREMIUM:

panele z gotowymi otworami montażowymi

niewidoczne łączniki (w połaci dachu niewidoczne są wkręty montażowe)

ukośny zamek montażowy

cięcie po brzegu fali

symetryczny profil (zmniejsza ilość odpadów)

FINCO-STAL sp. z o.o. 
ul. Skulska 7, Nowa Bukówka, 96-321 Żabia Wola

tel. 46 857 82 52; faks 46 857 82 54
www.fincostal.com.pl

 Wysokiej jakości dachy 
stworzone z japońskiej blachy
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