BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49A
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tel. 18 26 85 200, fax 18 26 85 215
blachotrapez@blachotrapez.eu
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Bendras plotis:
Dengiamas (naudingas) plotis:
Profilio aukštis:
Lanksto aukštis:
Modulio ilgis:
Modulių kiekis vienam kvadratiniam metrui:

1222 mm
1170 mm
6 mm
35 mm
380 mm
2,247/m2

Janosik

Tradicija nauju veidu

Skardos malksnos JANOSIK, tai mūsų naujausias produktas – inovacinis ir unikalus nepakartojamo dizaino gaminys. Projektuotojai jį kūrė vadovaudamiesi originaliomis medinėmis malksnomis – Podhalės ir kitiems Lenkijos regionams būdinga tradicine stogų danga. Darbų rezultatas – skardos
malksnos JANOSIK, kurioms būdinga aukščiausia kokybė ir ypatingas tradicinis regiono architektūros pobūdis. Jų pavidalas, tekstūra ir kompozicija
atitinka originalą, tai tiksli medinių malksnų imitacija. Pateiktas gaminys ypatingas ne tik savo išskirtine išvaizda, bet ir mažomis eksploatavimo
sąnaudomis. Šiai stogo dangai būdingas su keraminių čerpių danga panašus tarnavimo laikas. Skardos malksnos JANOSIK puikiai įsirašo į originalią
Podhalės regiono architektūrinę stilistiką bei šiuolaikinės architektūros kompozicijas, pagerina stogo estetiką ir harmoningai deri su aplinka. Tai
labai patraukli, funkcionali ir lengva, ypatingų dekoratyvinių privalumų turinti stogo danga.
Kurdami JANOSIK, norėjome sukurti medžiagą, kuri būtų atsakas investuotojų poreikiams, kuriems labai svarbus veiksnys yra ekonominiai aspektai.
Ikšiol tai dažnai buvo barjeras priimant įvairius projektavimo ir statybos sprendimus. Naudojant JANOSIK sumažėja sąnaudos, be to, ši medžiaga už
medines malksnas patvaresnė. Skardos malksnos JANOSIK užregistruotos Lenkijos Respublikos patentų tarnyboje numeriu 21388 ir Vidaus rinkos
derinimo tarnyboje (OHIM) numeriu 002521567-0001.
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Tradicinė
medienos išvaizda
plieno pavidalu
BLACHOTRAPEZ
Lenkijoje ir visoje Europoje turi išimtines teises
apsauginei PLADUR Relief Wood dangai, kuriai
suteikiama 35 metų garantija

JANOSIK patraukia dėmesį ypatinga, tradicines medines malksnas primenančia išvaizda. Šį rezultatą pasiekėme taikydami inovatyvius
gamybos įrangos technologinius sprendimus ir kurdami PLADUR Relief Wood bazinę medžiagą, kuriai suteikiama 35 metų garantija.
Apsauginė PLADUR Relief Wood danga atsiskleidžia medienos imitacijos raštais, puikiai imituodama jos struktūrą ir suteikdama stogui
nepakartojamo žavesio.
JANOSIK gaminamos iš kokybiško vokiško plieno, kurio gamintoja – pasaulio masto lyderė ThyssenKrupp Steel Europe plieno gamykla.
Plieninė šerdis apsaugota cinko ir magnio lydiniu, todėl plienas patvaresnis ir galintis ilgiau tarnauti. Ypatingą estetinį įspūdį pasiekėme medžiagos
tekstūra ir lakų dangomis. Lako dangos patvarumą garantuoja 36 mikronų storio sluoksnis. Skardos malksnos JANOSIK pasižymi dideliu atsparumu
korozijai, nusitrynimui ir purvui. Veiksminga apsauga nuo UV spindulių užtikrina nekintančią stogo spalvą daugeliui metų.
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Janosik
		verčia kalnus!

Paprasta naudoti

Nesudėtingas montavimas ir didelis dengimo plotis

JANOSIK, tai praktiškas gaminys, kurį paprasta naudoti. Priešingai medinėms malksnoms, ši medžiagos rūšis nereikalauja dažno ir brangaus
konservavimo bei impregnavimo, dėl to ji yra funkcionalesnė.

Dėl žemo malksnos profilio gaunamas didelis dengimo plotis, todėl produktas yra ekonomiškas. Skardos malksnos JANOSIK lengvai ir greitai
montuojamos, nes gaminį galima kloti iš abiejų pusių, kaip plytas. Gaminį lengva atgabenti į statybvietę, po to ant stogo. Produktas pakankamai
lengvas, jį galima naudoti modernizuojant senus pastatus – jis pernelyg neapsunkins jų konstrukcijos.
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Janosik tik privalumai

Pilna stogų dangos reikmenų sistema
KRAIGAS GRAŃ –apdailos elementas suprojektuotas taip, kad
geriausiai papildytų JANOSIK dangą. Jo tobula forma puikiai
dera su malksnomis ir prisitaiko prie jų pavidalo.

Skardos malksna JANOSIK, tai daugybė privalumų ir naudos:
APATINIS LAŠTAKIS

naujoviškas dizainas – vienintelis tokio pobūdžio produktas rinkoje
tobulai atspindi medienos struktūrą
aukščiausios kokybės produktas iš vokiškos skardos, kurios gamintojas yra pasaulio masto lyderė –
ThyssenKrupp plieno gamykla

VĖJALENTĖ
STANDARD

35 metų rašytinė garantija
išskirtinė apsauginė PLADUR Relief WOOD danga, į kurią Blachotrapez turi išskirtines teises. Ši danga
labiau atspari korozijai, nusitrynimui ir purvui
veiksminga apsauga nuo UV spindulių užtikrina nekintančią stogo spalvą daugeliui metų
lengva montuoti
pilna stogo dangos reikmenų sistema

ŠONINĖ
VĖJALENTĖ

lengvumas
priešingai medinėms malksnoms, nereikalauja dažno konservavimo bei impregnavimo
SNIEGO UŽTVARA
SKARDJUOSTĖ

VĖJALENTĖ MARYNA ir plieno
malksnos JANOSIK – tobula pora.
Šiai sistemai skirta vėjalentė apsaugo
dangą nuo stipraus vėjo ir užtikrina
jos sandarumą.
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