ARTYKU PROMOCYJNY DACHY REGAMET

Dlaczego warto wybieraÊ pokrycia dachowe zbblachy?
Dach zbblachy jest jednym zbnajpopularniejszych wbnaszym budownictwie. Jego wïaĂciwoĂci ibzalety
dostrzegajÈ zarówno dekarze, jak ibsami uĝytkownicy. Nowoczesne pokrycia dachowe zbblachy
dajÈ inwestorom ogromne moĝliwoĂci. Zarówno wbprzypadku budowy domów, jak ibobiektów
gospodarczych, przemysïowych czy renowacji zabytków.
POKRYCIA DACHOWE
ZbBLACHY NA DOMY
Blachodachówka to szczelne, odporne pokrycie dachowe majÈce wysokÈ odpornoĂÊ
na obciÈĝenia. To jedno zbnajtrwalszych
pokryÊ dachowych. Blachodachówka wytrzymuje nawet kilkadziesiÈt lat wbniezmienionym stanie, zachowujÈc atrakcyjny
wyglÈd dachu. DostÚpna jest wbtradycyjnych arkuszach ciÚtych na wymiar, jak
ibpanelach moduïowych, tak jak blachodachówka MONA. Blachodachówka wbarkuszach ciÚtych na wymiar dedykowana jest
dachom obprostej formie – jedno- ibdwuspadowym. Zbkolei wersja dwumoduïowa to
rozwiÈzanie wbprzypadku dachów obwielopïaszczyznowym ksztaïcie, zbwieloma
lukarnami. Blachodachówka speïnia wymogi, jakie stawia przed niÈ wspóïczesne
budownictwo. Èczy ona wbsobie elegancjÚ ibnowoczesnoĂÊ, trafiajÈc nawet wbnajbardziej wymagajÈce gusta inwestorów.
DostÚpna jest wbwielu kolorach dziÚki czemu moĝna jÈ dopasowaÊ do kaĝdego rodzaju elewacji ibstolarki.

BLACHA TRAPEZOWA
NA KA¿DY DACH
Duĝe budynki przemysïowe, magazyny,
hale oraz wiaty muszÈ byÊ odpowiednio
zabezpieczone. TrwaïoĂÊ ibszczelnoĂÊ konstrukcji wiÈĝe siÚ zbfunkcjÈ jakÈ peïniÈ –
przechowywaniem towarów ibsprzÚtu, garaĝowaniem pojazdów. Tego typu budynki
pokrywa siÚ zwykle blachÈ trapezowÈ. To
trwaïy materiaï, odporny na róĝnego typu
warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Sprawdza siÚ wbszczególnoĂci na obiektach przemysïowych obniewiel-
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kim nachyleniu dachu. BlachÚ trapezowÈ
cechuje wysoka szczelnoĂÊ ibwytrzymaïoĂÊ. Firma DACHY Regamet oferuje blachy
trapezowe wbszerokiej gamie wzorów.

ELEWACJE ZbBLACHY
Blacha trapezowa to materiaï znajdujÈcy szerokie zastosowanie wbbudownictwie – nie tylko jako pokrycie dachowe,
ale takĝe jako elewacje Ăcian budynków.
Tak róĝnorodne zastosowanie uzyskujemy dziÚki moĝliwoĂci ciÚcia blachy na dowolny wymiar. To bardzo trwaïy materiaï obwysokiej odpornoĂci na dziaïanie
niekorzystnych warunków pogodowych.
Pokrycia dachowe zbblachy trapezowej nie
nasiÈkajÈ wodÈ ibnie obciÈĝajÈ konstrukcji dachu (abtym samym caïego budynku).
Ponadto, waĝnÈ kwestiÈ jest cena blachy
trapezowej. To jedno zbnajtañszych pokryÊ
dachowych na rynku. Co waĝne, atrak-

cyjna cena nie wyklucza wysokiej jakoĂci.
Inwestor przy zakupie blachy trapezowej
oszczÚdza jednak nie tylko na materiale. OszczÚdnoĂÊ dotyczy takĝe czasu – ïatwy montaĝ znacznie przyspiesza wszelkie prace budowlane.

CZYM POKRYWAm DACHY
ZABYTKOWE?
Wspóïczesne rozwiÈzania dostÚpne na
rynku pokryÊ dachowych pozwalajÈ nie
tylko na budowanie piÚknych ibtrwaïych
domów, ale takĝe renowacjÚ obiektów zabytkowych. Wymiana dachu zabytkowego musi byÊ odpowiednio przeprowadzona, abpokrycie dachowe speïniaÊ wymogi
konserwatora zabytków. Czy do renowacji dachu moĝna zatem wykorzystaÊ blachÚ dachowÈ? Jak najbardziej! TakÈ moĝliwoĂÊ daje inwestorom blacha na rÈbek
stojÈcy.
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EstetykÈ blacha na rÈbek stojÈcy nawiÈzuje do tradycyjnych pokryÊ dachowych.
Dawniej, ïÈczenie na felc (czyli rÈbek stojÈcy) byïo jednÈ zbnajpopularniejszych technik dekarskich. Wykonywane byïo rÚcznie
ibwymagaïo ogromnej precyzji. Obecnie,
dziÚki zastosowaniu nowoczesnych narzÚdzi ibtechnologii przeĝywa swój renesans.
Klasyczna forma blachy na rÈbek tworzy
piÚkny ibponadczasowy dach. Moĝna jÈ instalowaÊ przy bardzo maïym nachyleniu
dachu oraz wtedy, kiedy konstrukcja dachu
jest bardzo zïoĝona. Za montaĝem przemawiajÈ ponadto walory uĝytkowe. Blacha
na rÈbek jest szczelna, odporna na dziaïanie opadów atmosferycznych. Dedykowana
jest do renowacji obiektów zabytkowych:
dworków, kamienic ibkoĂcioïów.

DACHY REGAMET
– PRODUCENT
BLACHODACHÓWEK
IbBLACH TRAPEZOWYCH
DACHY Regamet to jeden zbczoïowych producentów blachodachówek ibblach trapezowych wbPolsce. Wbswojej ofercie posiada
takĝe bogaty wybór akcesoriów dachowych
ibobróbek blacharskich wykonywanych na
indywidualne zamówienia klientów. Firma
powstaïa wb1991 roku wbMielcu ibod tego
momentu sukcesywnie rozwija swojÈ dziaïalnoĂÊ. Firma DACHY Regamet produkuje 7 wzorów blachodachówek: Maxima,
Olimpia, Roma, Mona, Gloria, Panel,
Dwumoduïówka, szeroki asortyment trapezów: T7, T14, T18, T20, T20 Plus, T35
ibT35 Plus oraz nowoĂÊ – Blacha na RÈbek
StojÈcy.
Od poczÈtku istnienia firma stawia na
najwyĝszÈ jakoĂÊ oferowanych produk-

tów. Dlatego do ich produkcji uĝywa tylko najlepszych surowców. TrwaïoĂÊ wyrobów gwarantuje technologia profilowania
blach, które powlekane sÈ specjalnymi powïokami organicznymi. Pokrycia dachowe zbblachy powstajÈ zgodnie zbnormÈ europejskÈ, abjakoĂÊ potwierdzajÈ liczne
certyfikaty oraz prestiĝowe nagrody. Od
2005 roku przedsiÚbiorstwo przez kilka lat
otrzymywaïo statuetkÚ „Gazele Biznesu”
dla najdynamiczniej rozwijajÈcej siÚ firmy. Wb2009 roku firma DACHY Regamet
zajÚïa III miejsce wbrankingu Diamenty
Forbesa. Ponadto firma moĝe pochwaliÊ siÚ
wyróĝnieniami „Lidera Budowlanego” oraz
„Firmy Godnej Zaufania”.
Nieustanny rozwój firmy DACHY Regamet
pozwoliï na stworzenie wïasnej sieci oddziaïów ibdilerów, która obejmuje województwo
podkarpackie, maïopolskie, ĂwiÚtokrzyskie,
ïódzkie, lubelskie, mazowieckie oraz podlaskie. Oferta przedsiÚbiorstwa kierowana

jest zarówno do klientów detalicznych, jak
ibhurtowych. Gïówny punkt sprzedaĝy ibadministracja znajduje siÚ wbMielcu. Gïówny
zakïad produkcyjny wb2005 roku zostaï przeniesiony do Rzemienia, gdzie zajmuje teren
30 000 m2. Hala produkcyjna obejmuje obszar 2100 m2, abgotowe produkty skïadowane sÈ wbdwóch magazynach obpowierzchni
500 m2. Drugi zakïad produkcyjny znajduje
siÚ wbJarosïawiu, gdzie zostaïy uruchomione
4 linie produkcyjne. }
Ze szczegóïowÈ ofertÈ zapoznasz siÚ na
stronie: http://www.regamet.pl

Na co zwróciÊ uwagÚ przy wyborze nowego pokrycia zbblachy?
Wybór rodzaju blachy na dach warto skonsultowaÊ zbdoradcÈ, który pomoĝe dopasowaÊ go do
kÈta pochylenia dachu, konstrukcji, rodzaju poïaci ibwarunków otoczenia. Wbswojej ofercie posiadamy blachodachówki ibblachy trapezowe, stosowane wbbudownictwie tradycyjnym, zabytkowym, jak ibnowoczesnym. Blachodachówki wystÚpujÈ wbarkuszach ciÚtych na wymiar ibwbwersji dwumoduïowej dedykowanej na dachy ob skomplikowanym ksztaïcie, ze wzglÚdu na niskÈ
odpadowoĂÊ. Oferujemy równieĝ blachy trapezowe, doskonale sprawdzajÈce siÚ przy wymianie
pokrycia dachowego, czÚsto montowane sÈ bez wiÚkszych przeróbek wiÚěby dachowej, jak ibprzy
nowo powstajÈcych obiektach. NowoĂciÈ jest profil zwany blachÈ na rÈbek stojÈcy, jego wzór
pozwala na wykonanie dachu, który stylem nawiÈzuje do dawnego krycia budynków blachÈ
ukïadanÈ na felc, lecz wbnowoczesnym wydaniu. Na trwaïoĂÊ blach ma wpïyw gruboĂÊ rdzenia
stalowego ibrodzaj powïoki zabezpieczajÈcej która zwiÚksza odpornoĂÊ na korozjÚ, promieniowanie UV ibuszkodzenia mechaniczne.

Centrala
PPUH „REGAMET” Sp. J
ul. Wojsïawska 14, 39-300 Mielec
Lista oddziaïów na www.regamet.pl
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