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PRUSZYŃSKI SP. Z O.O. 

Wyraziste przetłoczenie prze-
łamane płaskimi fragmenta-
mi przypomina skandynaw-

ski styl projektowania – zdecydowany, 
ale nawiązujący do minimalizmu. Taki 
wzór idealnie sprawdzi się na da-
chach domów w nowoczesnej archi-
tekturze, ale nie tylko! Na dachach tra-
dycyjnych tworzy elegancki rysunek, 
idealnie dopełniający całość. Specy-
ficzny wygląd zawdzięczamy wyso-
kim, półokrągłym wytłoczeniom, które 
są przerywane wypłaszczeniami. Wła-
śnie w tym miejscu znajdziemy drob-
ne, wypukłe linie. To dzięki nim panel 
zachowuje swoją sztywność – unik-
niemy w ten sposób pofalowania bla-
chy pod wpływem działania tempera-
tury czy niepożądanych odkształceń, 
które mogłyby wyniknąć podczas 
montażu. Blachodachówka FIORD 
jest panelowa, a więc produkowana  

NOWE BLACHODACHÓWKI  
PANELOWE – FIORD  

FIRMY BLACHY PRUSZYŃSKI
Dzisiejszy rynek budowlany jest 
wymagający. Stale zmieniające się 
trendy oraz rosnąca konkurencja 
nadaje tempo rozwoju. Firma 
Blachy Pruszyński nie pozostaje 
w tyle i prezentuje najnowszą 
propozycję swojej jesiennej oferty. 
Blachodachówka panelowa FIORD 
jest pokryciem z nowoczesnym 
przetłoczeniem, które sprawdzi  
się na każdym dachu. 

w formie dwurzędowych modułów o 
jednakowych wymiarach. W ten spo-
sób podzielone arkusze są bardzo 
łatwe w montażu. Dzięki niewielkiej 
wadze z łatwością można nimi ma-
newrować na dachu, więc do ich ukła-
dania wystarczą dwie osoby. Bla-
chodachówka jest symetryczna, co 
oznacza, że możemy montaż przepro-
wadzić od lewej lub od prawej strony. 
Nieduże wymiary paneli ułatwiają ich 
transport i składowanie. Pakowane są 
one w niewielkie paczki, które umiesz-
czane są na europaletach. W ten spo-
sób przewieziona na plac budowy bla-
chodachówka może czekać na swoją 
kolej już na miejscu, ale pamiętajmy, 
aby w odpowiedni sposób zabezpie-
czyć ją przed wilgocią. Precyzyjne wy-
konanie zapewnia idealne dopaso-
wanie paneli do siebie, a połączenia 
między nimi są niemal niewidoczne.

Statuetka TOP BUILDER to 
zawsze ogromne 

wyróżnienie dla naszej firmy. 
Świadczy przede wszystkim  
o zaangażowaniu i stałym rozwoju 
przedsiębiorstwa. Systematyczny 
wzrost sprzedaży zagwarantował 
nam pozycję lidera na rynku 
pokryć dachowych oraz 
elewacyjnych. Tytuł ten należy 
jednak pielęgnować, dlatego 
systematycznie wprowadzamy 
kolejne nowości na rynek 
budowlany. Takim wyrobem jest 
blachodachówka panelowa 
FIORD. Nowoczesne przetłoczenie 
urozmaica naszą ofertę  
i odpowiada na najnowsze  
trendy w budownictwie.  
W Blachy Pruszyński stawiamy 
przede wszystkim na jakość, 
dlatego wykorzystywana przez  
nas stal pochodzi od 
renomowanych producentów,  
a każdy wyrób jest zabezpieczony 
odpowiednimi powłokami, które 
gwarantują trwałość koloru na 
wiele lat. Dbałość o szczegóły to 
zasada, którą się kierujemy – 
dlatego również inwestujemy  
w rozbudowywanie hal 
produkcyjnych, gdzie wykonujemy 
zarówno elementy standardowe, 
jak i te na specjalne zamówienie.

MAŁGORZATA LUBCZYŃSKA 
Dyrektor Marketingu  
Blachy Pruszyński


