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Blachodachówka Finnera
– idealna na nowy i remontowany dach
Wymiana pokrycia dachowego to przedsiÚwziÚcie, które naleĝy
zaplanowaÊ z duĝym wyprzedzeniem. Przede wszystkim trzeba
odpowiednio wybraÊ materiaï nowego pokrycia. SpoĂród
obecnie dostÚpnych na rynku doskonale nadaje siÚ do tego
blachodachówka moduïowa Finnera.

Finnera, kolor antracytowy

wbgotowym dachu nietrudno wymieniÊ
pojedynczy arkusz lub wstawiÊ dodatkowe
okno poïaciowe.
Co waĝne, blachodachówka oferowana jest
w komplecie z niezbÚdnymi obróbkami blacharskimi (miÚdzy innymi gÈsiorami, wiatrownicami, rynnami koszowymi) i systemem
rynnowym. Wszytkie elementy idealnie do
siebie pasujÈ, dziÚki czemu pokrycie montuje siÚ sprawnie i szybko, abryzyko popeïnienia
bïÚdów jest ograniczone.

EFEKTOWNY DACH

N

iewielki ciÚĝar stawia blachodachówki na pierwszym miejscu przy remontach dachów. Finnera, podobnie jak
blachy w arkuszach, jest bardzo lekka. Samo
pokrycie waĝy okoïo dziesiÚciu razy mniej
niĝ tradycyjna dachówka ceramiczna. Jest
to szczególnie waĝne przy wymianie dachówek ceramicznych ibcementowych oraz eternitu. Niewielki ciÚĝar moduïów Finnera pozwala na uïoĝenie zbnich nowego pokrycia bez
nadmiernego obciÈĝania wiÚěby. Dlatego stara konstrukcja dachu najczÚĂciej nie wymaga
kosztownego ibtechnicznie skomplikowanego
wzmacniania.

KRÓTKI CZAS REMONTU
Prace remontowe na dachu zazwyczaj obejmujÈ usuniÚcie starego pokrycia wraz z ïatami, zamocowanie nowego pokrycia i oczyszczenie dachu. Zwykle trwa to od dwóch dni
do dwóch tygodni. Dobrze jest ten czas skróciÊ do minimum. BlachodachówkÚ Finnera
moĝna kupiÊ od rÚki. Pojedynczy moduï ma
staïe, niewielkie wymiary (1190 x 705 mm),
dziÚki czemu niezbÚdnÈ iloĂÊ po prostu odbiera siÚ zbmagazynu i przewozi na plac budowy. Dobzakupu tego modelu blachodachówki w zupeïnoĂci wystarczÈ przybliĝone
wymiary poïaci dachu. Warto dodaÊ, ĝe dziÚ-

ki niezbyt duĝemu formatowi ïatwo jest przechowywaÊ moduïy na budowie, nawet na
niewielkiej dziaïce. Na jednej standardowej europalecie mieĂci siÚ 310 arkuszy, czyli 232,5 m2. TakÈ wïaĂnie powierzchniÚ ma
wiÚkszoĂÊ dachów.

REALNE OSZCZ}DNO¥CI
NiezaprzeczalnÈ zaletÈ wymiany starego pokrycia dachowego na oryginalnÈ blachodachówkÚ Finnera sÈ nieduĝe koszty. Nie jest konieczne zatrudnianie duĝej ekipy dekarskiej.
Nieduĝy ciÚĝar przy porÚcznym formacie
sprawia teĝ, ĝe transport moduïów na dach
nie wymaga specjalistycznego sprzÚtu ani duĝej ekipy dekarskiej. W zupeïnoĂci wystarczÈ
do tego dwie osoby.
Moduïy doskonale sprawdzajÈ siÚ na dachach skomplikowanych, z wieloma zaïamaniami poïaci. Nieduĝy format sprawia, ĝe ïatwo jest dopasowaÊ je do ksztaïtu dachu.
Znacznie ograniczone jest powstawanie odpadów przy ciÚciu. Zwykle nie przekraczajÈ 5%
zamówionej partii towaru.
NiewÈtpliwÈ zaletÈ jest teĝ to, ĝe na prostych poïaciach ïatwo uniknÈÊ przycinania
moduïów. Kolejny moduï podkïada siÚ pod
juĝ uïoĝony o takÈ liczbÚ fal, jaka jest potrzebna wbkonkretnym miejscu. DziÚki temu nawet

Oryginalna blachodachówka Finnera wyróĝnia siÚ spoĂród innych wyprofilowaniem
przedniej krawÚdzi arkusza. Wszystkie poïÈczenia moduïów sÈ niewidoczne, a uzyskana powierzchnia poïaci dachowych jest gïadka ibestetyczna.
Ten model pokrycia jest dostÚpny w szeĂciu
najpopularniejszych ibnajbardziej uniwersalnych kolorach: grafitowym, antracytowym,
wiĂniowym, ciemnobrÈzowym, czarnym, ceglastym i czekoladowobrÈzowym. atwo wiÚc
harmonijnie dopasowaÊ dach do elewacji i architektury domu.
Duĝe znaczenie ma trwaïoĂÊ blachodachówki Finnera. Moduïy sÈbwytwarzane ze stali
bardzo dobrej jakoĂci, dostarczanej zbwïasnych
hut firmy Ruukki. To pozwala od samego poczÈtku rygorystycznie kontrolowaÊ jakoĂÊ materiaïu i udzielaÊ dïugoletniej gwarancji (40 lat
gwarancji technicznej ib15blat gwarancji estetycznej). BlachodachówkÚ Finnera zabezpiecza jedna z najlepszych powïok organicznych
–bPurex. DziÚki temu pokrycie nie wymaga
specjalistycznej pielÚgnacji. }
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