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blachodachówka MEGA modułowa
To druga generacja blachodachówki modułowej, zaprojek-

towanej zgodnie z obowiązującymi trendami architektoniczny-
mi. MEGA łączy w sobie funkcjonalność i piękno. Sprawdza się 
zarówno na dachach nowoczesnych , jak i pasywnych zaspoka-
jając gusty i oczekiwania Klientów

MEGA charakteryzuje:
* płaski kształt ,który doskonale wpisuje się we współcze-

sne trendy architektoniczne 
* symetryczny kształt umożliwia krycie w obie strony. 
* modułowość wpływa na minimalną ilość odpadów oraz 

ułatwia montaż i transport.
* nowatorska konstrukcja noża 3D zapewnia niewidoczne 

łączenie się arkuszy.
* nowatorski płaski kształt blachodachówki zapewnia do-

bre podparcie na łatach co ułatwia montaż. 

Sztywność konstrukcji blachodachówki MEGA daje możliwość 
produkcji długości klasycznych do 6330 mm arkuszy oraz możliwość 
połączenia z modułami co wpływa na ograniczenie ilość krawędzi 
ciętych a w konsekwencji na trwałość dachu oraz względy ekono-
miczne inwestycji.

Blachodachówka MEGA CLASSIC produkowana jest na żądanie 
Klienta w kilkunastu kolorach oraz w kilku rodzajach powłok .

 MEGA CLASSIC

DANE TECHNICZNE:
Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Długość modułu
Długość dwumodułu z zakładem 
Powierzchnia krycia dwumodułu 
Powierzchnia całkowita dwumodułu 
Głębokość przetłoczenia 
Grubość blachy

- 1185mm 
- 1150 mm
- 350/400 mm
- 730mm/830mm
- 0,81 m2/0,92m2

- 0,87 m2/0,98m2

- 30 mm
- 0,5 mm

SYSTEM
NAGRZEWANIA
PROMIENIKAMI

SYSTEM
NAGRZEWANIA
PROMIENIKAMI

DANE TECHNICZNE:
Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Długość modułu
Wysokość profilu 
Głębokość przetłoczenia 
Grubość blachy
Długość arkuszy

- 1185 mm 
- 1150 mm
- 350/400 mm
- 60 mm
- 30 mm
- 0,5 mm
- 730-6330 mm



blachodachówka SYMETRIA modułowa

System SYMETRIA

Wychodząc naprzeciw nowym trendom architektonicznym wprowa-
dziliśmy nową blachodachówkę modułową SYMETRIA, charakteryzującą 
się łatwością montażu i oryginalnym kształtem. Symetryczny nowator-
ski kształt blachodachówki modułowej SYMETRIA wpływa na ekonomię 
kosztów krycia połaci dachowych, szybkość montażu dzięki możliwości 
krycia w dwie strony. Nowoczesny system gilotynowy BD zastosowany 
przy cięciu krawędzi poprzecznych blachy wpływa na szczelność oraz 
niewidoczność połączeń. Kształt blachy z potrójnym przetłoczeniem 
podłużnym naśladuje dachówki ceramiczne oraz znacznie wpływa na 
usztywnienie profilu blachy. 

Na bazie blachodachówki modułowej SYMETRIA Spółka Nowax chcąc zmniej-
szyć koszty montażu dachów wielopołaciowych o skomplikowanym kształcie wpro-
wadziła do produkcji SYSTEM SYMETRIA, system ten polega na łączeniu na jednym 
dachu blachodachówki modułowej SYMETRIA z blachodachówką wykonywaną na 
wymiar o tym samym kształcie do długości 5620 mm. Zastosowanie SYSTEMU SY-
METRIA znacznie wpłynie na skrócenie czasu montażu blachodachówki, zmniejsze-
nie kosztów ekonomicznych a także minimalizacje odpadów nawet do 20 %.

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE:

DWUMODUŁ

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Długość modułu
Długość dwumodułu z zakładem 
Powierzchnia krycia dwumodułu 
Powierzchnia całkowita dwumodułu 
Wysokość profilu 
Głębokość przetłoczenia 
Grubość blachy

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Długość modułu
Wysokość profilu 
Głębokość przetłoczenia 
Grubość blachy
Długość arkuszy

- 1212 mm 
- 1123 mm
- 350/400 mm
- 720mm/820mm
- 0,79 m2/0,9m2

- 0,87 m2/0,99m2

- 50 mm
- 23 mm
- 0,5 mm

- 1212 mm 
- 1123 mm
- 350/400 mm
- 50 mm
- 23 mm
- 0,5 mm
- 720-5620 mm

SYSTEM
NAGRZEWANIA
PROMIENIKAMI
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SYSTEM
NAGRZEWANIA
PROMIENIKAMI



blachodachówka DIANA

blachodachówka ATENA

Oferujemy blachodachówkę DIANA zaprojektowaną z myślą o zwiększeniu 
estetyki i szczelności dachu. Dzięki zastosowaniu najnowszych metod projek-
towych zdołaliśmy stworzyć blacho-dachówkę o ekskluzywnym i finezyjnym 
kształcie na miarę XXI wieku. Podwójne rowki odwadniające o znacznej głębo-
kości pod zakładem blachodachówki znacznie wpływają na szczelność dachu.

Polecamy blachodachówkę ATENA profilowaną na najnowszych liniach produkcyj-
nych napędzanych serwonapędami i sterowanych cyfrowo. Najnowocześniejsza tech-
nologia zastosowana do produkcji blachodachówki ATENA pozwoliła nam wytworzyć 
produkt o niebywałej precyzji wykonania i ekskluzywnym wyglądzie. Duża efektyw-
ność krycia (1120 mm) pozwala w znacznym stopniu ograniczyć koszty inwestycji 
i czas realizacji. Głębokie przetłoczenie blachodachówki ATENA oraz zastosowanie 
wysokiej jakości powłok matowych na blasze wsadowej pozwoliło nam na doskonałe 
odwzorowanie wyglądu dachówek ceramicznych. 

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE:

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Długość modułu
Wysokość 
Wysokość przetłoczenia 
Grubość blachy
Długość arkuszy

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Długość modułu
Wysokość 
Wysokość przetłoczenia 
Grubość blachy
Długość arkuszy

- 1165 mm 
- 1080 mm
- 350/400 mm
- 50 mm
- 20 mm
- 0,5 mm
- 460-6500 mm

- 1165 mm 
- 1080 mm
- 350/400 mm
- 50 mm
- 20 mm
- 0,5 mm
- 460-6500 mm

SYSTEM
NAGRZEWANIA
PROMIENIKAMI

SYSTEM
NAGRZEWANIA
PROMIENIKAMI



blacha panelowa  KLIK FELC KANADIAN
Blacha na rąbek stojący KLIK FELC KANADIAN to rozwiązania, które łączą w sobie 

funkcjonalność i piękno, doskonale sprawdzając się zarówno na dachach obiektów za-
bytkowych, sakralnych, nowoczesnych i pasywnych. Płaskie blachy, o prostej konstrukcji, 
spełniają oczekiwania miłośników minimalizmu, sprawdzając się zarówno jako pokrycie 
dachów, jak również jako okładziny elewacji zewnętrznych w położeniu pionowym jak i 
poziomym. Nowatorska konstrukcja zamków naszej blachy na rąbek, testowanej w warun-
kach kanadyjskich sprawia, że dachy pokryte blachą KLIK FELC są estetyczne i wytrzymałe 
przez długie lata. Przetłoczenia wzdłużne na blasze wzmacniają pokrycie dzięki czemu 
można je montować na łatach co znacznie wpływa na wagę konstrukcji i ekonomie inwe-
stycji. Badania prowadzone w warunkach kanadyjskich na siłę ssania wiatru dowiodły, że 
taka konstrukcja blachy na rąbek stojący świetnie się sprawdza w bardzo trudnych warun-
kach atmosferycznych. Aby blachy na rąbek stojący spełniły oczekiwania użytkowników, 
produkowane są z wyselekcjonowanych blach wsadowych w długościach zamawianych 
indywidualnie, dzięki czemu mogą zostać dostosowane do parametrów i kształ-
tów różnorodnych dachów.

DANE TECHNICZNE:
Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Zalecana długość
Grubość blachy

- 535 mm 
- 483 mm
- max 6,5 mb
- 0,5-0,7 mm

blachy TRAPEZOWE
blacha trapezowa T7 blacha trapezowa T12

DANE TECHNICZNE: DANE TECHNICZNE:
Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Zalecana długość
Grubość blachy

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Zalecana długość
Grubość blachy

- 1205 mm 
- 1180 mm
- max 6 mb
- 0,5-0,7 mm

- 1130 mm 
- 1040 mm
- max 8 mb
- 0,5-0,7 mm



blachy TRAPEZOWE

blacha trapezowa T18 szczelność

blacha trapezowa T14

blacha trapezowa T35

blacha trapezowa T18

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE:

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Zalecana długość
Grubość blachy

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Zalecana długość
Grubość blachy

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Zalecana długość
Grubość blachy

Szerokość całkowita 
Szerokość krycia 
Zalecana długość
Grubość blachy

Do wszystkich typowych profili blach możemy zaaplikować membranę antykondensacyjną celem zmniejszenia zjawiska 
kondensacji pary wodnej (instrukcja DRIPSTOP)

- 1150 mm 
- 1100 mm
- max 10 mb
- 0,5-0,8 mm

- 1080 mm 
- 1030 mm
- max 12 mb
- 0,5-0,8 mm

- 1120 mm 
- 1040 mm
- max 9 mb
- 0,5-0,7 mm

- 1150 mm 
- 1100 mm
- max 10 mb
- 0,5-0,8 mm



Metalowe systemy ogrodzeniowe

Obróbki blacharskie i parapety
Wykonujemy wszystkie obróbki na dowolne zamówienie

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym 
rozwiązaniom i trendom wprowadziliśmy do 
sprzedaży metalowe systemy ogrodzeniowe, 
które pozwolą zapewnić nowatorski i este-
tyczny wygląd posesji.

Metalowe sztachety mogą być montowane 
zarówno w orientacji pionowej , jak i poziomej 

Do wybory mamy dwa wzory: Profil E i P 
Sztachety wykonane są z blachy dwustron-

nie powlekanej co zwiększa ich żywotność w 
kolorach drewnopodobnych lub z palety RAL 
do 4 mb długości .



Powłoki blach Nowax

Nasi dostawcy

Nazwa Grubość powło-
ki dekoracyjnej

Odporność 
na korozję

Odporność na pro-
mieniowanie UV

Odporność na 
zarysowania

Elastycz-
ność

Okres gwarancji 
(lata)
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RD ZN(Ocynk) 200 g/m2

275 g/m2 nie dotyczy brak

AZ ( Alucynk) 150 g/m2

185 g/m2 nie dotyczy brak

RAL( Poliester połysk) 25 µm 10
MAT ( Poliester Mat) 35 µm 15
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M Mat HD45 KWARC (MP4HD) 45 µm 25

HDX (MP20) 50 µm 25
POLIESTER EXTRA (MPSH SHIMOCO) 60 µm 30
HPS (HPS 200 ULTRA) 200 µm 30

Powłoka HPS 200 ULTRA  nie wymaga zabezpieczenia lakierem krawędzi ciętych 
Powyższa prezentacja zawiera informacje orientacyjne.


