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O AVALINE

Produkty marki AVALINE to najwyższa jakość oraz precyzja wykonania. Każdy 
z naszych produktów przechodzi restrykcyjne kontrole technologiczne. 
Dbamy, aby oferowane przez nas produkty nie traciły swoich właściwości 
przez możliwie długi czas. Raz zamontowane na dachu mają służyć Tobie 
przez długie lata, abyś nie musiał się martwić ich naprawami lub wymianą. 
Wybierając produkty AVALINE wybierasz jakość, która nie zna ustępstw.

JAKOŚĆ I PRECYZJA

Produkty marki AVALINE to produkty charakteryzujące się wysoką jakością 
i najwyższą precyzją wykonania. Jednocześnie za wysoką jakość możesz płacić 
niewygórowaną cenę. Marka AVALINE oferuje swoim Klientom realne ceny. Płać 
mniej za najlepszą jakość.

CENA vs JAKOŚĆ

Marka AVALINE dostępna jest wyłącznie w sieci Polskie Hurtownie Dachowe –
największej sieci hurtowni dachowych w Polsce. Jesteśmy w każdym 
województwie, łącznie niemal 120 oddziałów w całej Polsce. Każdy z naszych 
oddziałów dba o jak najwyższą jakość obsługi. Odwiedź nas i dowiedz się więcej 
o marce AVALINE oraz innych produktach oferowanych przez nasze hurtownie.

SIEĆ SPRZEDAŻY

120

Marka AVALINE to produkty do kompleksowego pokrycia Twojego dachu. 
W swojej ofercie mamy nie tylko nowoczesne pokrycia dachowe, ale także 
wszystkie niezbędne akcesoria dachowe i montażowe. Wszystkie nasze 
produkty dostępne są w różnych wersjach. Dzięki ich odmiennym parametrom 
możesz idealnie dopasować konkretny model do sowich wymagań i potrzeb.

SZEROKI ASORTYMENT

Nie udzielamy najdłuższych rynkowych gwarancji. Nie udzielamy gwarancji 
na wszystko. Nie stosujemy też trików i dziesiątek wyłączeń w regulaminach 
gwarancyjnych. Bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty, jesteśmy pewni 
ich najwyższych parametrów i udzielamy uczciwej gwarancji, która w razie 
jakichkolwiek problemów będzie przez nas uznana. Liczysz się dla nas Ty, liczy 
się dla nas Twoje zadowolenie.

UCZCIWA GWARANCJA
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AVALINE

Szanowni Państwo,

stworzyliśmy markę pokryć i akcesoriów dachowych z myślą o najwyższej jakości produktów i Waszej 

satysfakcji. Szczególnie dumni jesteśmy z naszej profesjonalnej gamy okien dachowych, która została 

stworzona dokładnie pod potrzeby polskiego rynku dachowego. Jej innowacyjność potwierdza 

prestiżowe wyróżnienie - Złoty Medal 2019 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury 

BUDMA. Od początku przyświecał nam jeden cel – stworzyć produkty, które nie będą miały sobie 

równych na rynku. Udało nam się dzięki połączeniu najnowszych osiągnięć technologicznych 

z innowacyjnymi rozwiązaniami. Korzystając z naszych produktów macie Państwo pewność, że są one 

wykonane z najlepszych surowców, jakie obecnie dostępne są na rynku. AVALINE oferuje pokrycia 

i akcesoria dachowe najwyższej jakości, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych. 

Nasze produkty to gwarancja bezpieczeństwa oraz niezawodności. Zalety produktów AVALINE 

docenili dekarze, którzy wybierają je ze względu na wysoką jakość oraz proste rozwiązania techniczne. 

Inwestorzy natomiast, decydując się na AVALINE, stawiają na pewną markę, dającą gwarancję spokoju 

na lata. Również Państwo możecie przekonać się jak trwałe i niezastąpione są produkty marki AVALINE. 

Zapraszam do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.

Piotr Kośla
Prezes Zarządu Komplementariusza

Grupa Zakupowa  PHD Sp. z o.o. Sp. K.
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OKNA DACHOWE

Niezwykle ważnym aspektem w przypadku okien dachowych są ich parametry energooszczędności. Okna AVALINE 
to produkty dostosowane do najwyższych wymogów użytkowych. Ich współczynnik przenikania ciepła wynosi 
Uw = 1,3 w przypadku okien dwuszybowych i Uw = 1,1 w przypadku okien trzyszybowych dwukomorowych. Warto 
podkreślić, że jest to współczynnik całego okna, co jasno wskazuje, że są to okna wysoko energooszczędne. Tak dobre 
współczynniki przenikania ciepła zostały osiągnięte przez odpowiednio skonstruowane pakiety szybowe, których 
współczynnik wynosi U = 0,8. Jednocześnie okna AVALINE posiadają optymalny współczynnik przenikalności energii 
słonecznej. To bardzo ważne parametry, które przekładają się bezpośrednio nie tylko na komfort użytkowy poddasza, 
ale także na wysokość rachunków za ogrzewanie. 

Gama okien dachowych AVALINE została dobrana względem potrzeb rynkowych. W ofercie AVALINE znajdują się 
zarówno okna drewniane, jak i PCV do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienka, kuchnia, suszarnia). 
Okna te dostępne są w najpopularniejszych rozmiarach, które stosowane są w budownictwie jednorodzinnym, 
a także deweloperskim oraz użyteczności publicznej. 

AVALINE ELITE AVALINE ELITE PCV

Nawiewnik - 22m³/h 

Współczynnik Uw 1.1

Podwójna warstwa lakieru ramy i skrzydła

Hartowana szyba zewnętrzna

Super energooszczędna konstrukcja

Pakiet trzyszybowy

Kołnierz termoizolacyjny PTA w zestawie

Kołnierz paroprzepuszczalny PPA w zestawie

Szybka i łatwa instalacja

Nawiewnik - 22m³/h 

Współczynnik Uw 1.1

Wysoka wodoszczelność

Hartowana szyba zewnętrzna

Super energooszczędna konstrukcja

Pakiet trzyszybowy

Kołnierz termoizolacyjny PTA w zestawie

Kołnierz paroprzepuszczalny PPA w zestawie

Szybka i łatwa instalacja

25 
lat*

gwarancji

*gwarancja standardowa 10 lat rozszerzona o dodatkowe 15 lat na zawiasy i pakiet szybowy przed gradobiciem 3

25 
lat*

gwarancji
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AVALINE PRO AVALINE PRO PCV

Nawiewnik - 22m³/h 

Współczynnik Uw 1.3

Podwójna warstwa lakieru ramy i skrzydła

Hartowana szyba zewnętrzna

Trwała ościeżnica ze skandynawskiego drewna

Szybka i łatwa instalacja

Nawiewnik - 22m³/h 

Współczynnik Uw 1.3

Wysoka wodoszczelność

Hartowana szyba zewnętrzna

Trwała i łatwa w utrzymaniu konstrukcja PCV

Szybka i łatwa instalacja

AVALINE BASE wyłaz dachowy AVALINE GO

Współczynnik Uw 1.3

Hartowana szyba zewnętrzna

Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń 
nieużytkowych i nieogrzewanych.

Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą szczelność 
i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć 

dachowych.

10 
lat

gwarancji

10 
lat

gwarancji

10 
lat

gwarancji

2 
lata

gwarancji
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AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

ROLETA ZACIEMNIAJĄCA

Efekt prawie 100% zaciemnienia 
– doskonała do sypialni lub pomieszczeń, 
gdzie niezbędny jest duży zakres regulacji 
oświetlenia.

ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA

Skutecznie rozprasza światło. Daje 
możliwość zatrzymania w trzech 
określonych pozycjach.

ROLETA ZACIEMNIAJĄCA

Zewnętrzna markiza chroniąca przed 
nadmiernym promieniowaniem 
słonecznym bez ograniczenia widoku.

KOŁNIERZ TERMOIZOLACYJNY

Docieplenie ościeżnicy i minimalizacja strat 
ciepła.

* Kołnierz w zestawie z każdym oknem 
ELITE oraz ELITE PCV

KOŁNIERZ Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ

Kołnierz wykonany z doskonałej jakości 
membrany dachowej AVALINE X, który 
skraca czas montażu i zapewnia najwyższą 
wodoszczelność zamontowanego okna 
w konstrukcji dachowej.

* Kołnierz w zestawie z każdym oknem 
ELITE oraz ELITE PCV

OTWIERACZ ELEKTRYCZNY DO OKNA

Pełny zestaw do elektrycznego otwierania 
okien. Umożliwia podłączenie trzech okien 
pod jeden sterownik. 

ELITE oraz ELITE PCV

*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

ROLETA ZEWNĘTRZNA

Najbardziej efektywne rozwiązanie 
chroniące przed nagrzewaniem 
słonecznym.

DRĄŻEK DO OTWIERANIA OKNA

Ułatwia otwieranie okien wysoko 
zamontowanych. 

KOŁNIERZE DO POKRYĆ DACHOWYCH

W ofercie AVALINE znajdują się kołnierze 
do wszystkich pokryć dachowych o różnych 
kształtach oraz wysokościach. Dodatkowo 
oferujemy kołnierzez zespolone o różnych 
układach pionowych i poziomych z różną 
ilością otworów.
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Schody strychowe to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie pozwalające wprowadzić funkcjonalność zachowując 
jednocześnie powierzchnię użytkową. Oferta marki AVALINE zaspokaja potrzeby szerokiej grupy użytkowników. 
Dwa rozmiary w każdym modelu naszych schodów strychowych to odpowiedź na oczekiwania rynku. Dzięki temu 
nasze schody mogą być stosowane w różnych budynkach, mieszkaniach, lokalach użytkowych oraz przy różnych 
układach przestrzennych. Schody strychowe AVALINE są zaprojektowane w taki sposób, aby chronić użytkowników 
– m.in. antypoślizgowa powierzchnia stopni, brak wystających elementów, poręcz. Wszystkie schody strychowe 
AVALINE są już zmontowane, gotowe do szybkiej instalacji.

AVALINE TERMO AVALINE STALLUX

Dostępne rozmiary skrzyń: 120×60, 120×70

Obustronnie biała klapa typu „sandwich” 26 mm

Drewniana drabina 3-segmentowa

Stopnie schodów łączone z drabiną na „jaskółczy ogon”

Antypoślizgowy profil stopni

Zamek dociskający – brak wystających elementów

Skrzynia z uszczelką o wysokości 13 cm

Maksymalne obciążenie 150 kg

Schody kompletnie zmontowane do szybkiego montażu

Doskonała szczelność między klapą schodów a ościeżnicą 
dzięki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni

Certyfikat TÜV

Dostępne rozmiary skrzyń: 120×60, 120×70

Obustronnie biała klapa typu „sandwich” 26 mm

Drewniana drabina 3-segmentowa

Stopnie schodów łączone z drabiną na „jaskółczy ogon”

Antypoślizgowy profil stopni

Zamek dociskający – brak wystających elementów

Skrzynia z uszczelką o wysokości 13 cm

Maksymalne obciążenie 150 kg

Schody kompletnie zmontowane do szybkiego montażu

Doskonała szczelność między klapą schodów a ościeżnicą 
dzięki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni

Certyfikat TÜV

AVALINE EXTREME
Dostępne rozmiary skrzyń: 120×60, 120×70

Obustronnie biała klapa typu „sandwich” 76 mm

Drewniana drabina 3-segmentowa

Stopnie schodów łączone z drabiną na „jaskółczy ogon”

Antypoślizgowy profil stopni

Zamek dociskający – brak wystających elementów

Skrzynia z uszczelką o wysokości 18 cm

Maksymalne obciążenie 150 kg

Schody kompletnie zmontowane do szybkiego montażu

Doskonała szczelność między klapą schodów a ościeżnicą 
dzięki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni

Certyfikat TÜV



www.avaline.pl

BLACHODACHÓWKI

8

AVALINE PRESTIGE
blachodachówka modułowa

AVALINE PRESTIGE to blachodachówka modułowa 
o nowoczesnym designie i doskonałych parametrach 
wytrzymałościowych. Dzięki atrakcyjnym kształtom 
AVALINE PRESTIGE nada każdemu dachowi 
niepowtarzalny wygląd. Dostępna jest w formie 
dwumodułowych arkuszy, co pozwala na jej niezwykle 
łatwy oraz szybki montaż. Avaline PRESTIGE 
wykonana jest z najwyższej jakości szwedzkiej 
blachy SSAB, dzięki czemu jej gwarancja sięga 
30 lat. Poza wysoką odpornością na działanie 
czynników atmosferycznych AVALINE PRESTIGE 
charakteryzuje się także specjalną konstrukcją 
przetłoczeń z cofniętym kątem, które wzmacniają 
blachodachókę w newralgicznych miejscach. 
Przetłoczenie blachodachówki AVALINE PRESTIGE 
posiada specjalny rowek, który wyznacza miejsca 
montażu. Dzięki temu użyte do mocowania wkręty 
AVALINE są niemal niewidoczne na połaci dachu.

efektywna powierzchnia arkusza: 0,77 m²
szerokość całkowita profilu: 1185 mm
szerokość efektywna arkusza: 1100 mm
długość modułu: 350 mm
powłoka: poliester połysk, rough mat
pakowanie: 200 szt./paleta
gwarancja: 30 lat
grubość rdzenia: 0,5 mm
minimalny spadek dachu: 9°

*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

CZARNY
ral 9005

WIŚNIOWY
ral 3009

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

CZEKOLADOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

GRAFITOWY
raf 7024
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AVALINE MAGNUM
blachodachówka cięta na wymiar

AVALINE MAGNUM to doskonała blachodachówka 
cięta na wymiar, wykonana ze szwedzkiej stali SSAB. 
Dzięki najlepszym surowcom użytym do jej produkcji 
zyskała 30-letnią gwarancję. Innowacyjny kształt 
AVALINE MAGNUM tworzy harmonijną całość, 
która prezentuje się na dachu niezwykle atrakcyjnie. 
AVALINE MAGNUM to blachodachówka cięta na 
wymiar, dzięki czemu zaspokoi potrzeby nawet 
najbardziej wymagających Inwestorów.

CZARNY
ral 9005

WIŚNIOWY
ral 3009

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

CZEKOLADOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

GRAFITOWY
raf 7024

długość minimalna: 800 mm
długość maksymalna: 6800 mm
powłoka: poliester połysk, rough mat
gwarancja: 30 lat
grubość rdzenia: 0,5 mm
minimalny spadek dachu: 9°

GĄSIORY BARYŁKOWE

 (2100 mm, wersja duża i mała) 
BLACHA PŁASKA FOLIOWANA

(mat i połysk 2 m x 1,25 m)

DODATKI DO BLACHODACHÓWEK

*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo
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SYSTEM RYNNOWY STAL

Rynny stalowe AVALINE to jedne z najlepszych systemów 
stalowych dostępnych na rynku. Główną zaletą rynien AVALINE 
jest ich niezwykle prosty i szybki montaż, co potwierdzają dekarze. 
System rynnowy AVALINE to także niezawodna szczelność 
i jakość. System stalowy AVALINE wykonany jest z najwyższej 
klasy szwedzkiej stali z huty SSAB. Wysoką jakość potwierdza 
30-letnia gwarancja. 

CIEMNY BRĄZ 
ral 8019

CZARNY
ral 9005

GRAFIT
ral 7016

JASNY BRĄZ
ral 8017

(135/90)

*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

30 
lat

gwarancji



www.avaline.pl

RYNNY  I PODBITKA

11

SYSTEM RYNNOWY PCV

Rynny AVALINE PCV to gwarancja długoletniej i niezawodnej 
ochrony Twojego dachu oraz budynku. Rynny AVALINE 
charakteryzują się wysokiej klasy polichlorkiem winylu użytym 
do ich produkcji. Specjalna mieszanka zapewnia również 
całkowity recykling rynien, dzięki czemu są one produktem 
ekologicznym. Cały system wyposażony został w specjalnie 
profilowane wykończenia, które zapewniają szybki i łatwy 
montaż oraz uniemożliwiają wypięcie się rynien. System AVALINE 
wyposażony jest także w trójwarstwowe uszczelki eliminujące 
możliwość wystąpienia przecieków.

CIEMNY BRĄZ 
ral 8019

CZARNY
ral 9005

GRAFIT
ral 7016

JASNY BRĄZ
ral 8017

PODBITKA DACHOWA PCV

CIEMNY BRĄZ
ral 8019 

GRAFIT
ral 7016

JASNY BRĄZ
ral 8017

ORZECHZŁOTY DĄB

*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

(125/90)

10 
lat

gwarancji
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AVALINE DELTA MAXX PLUS

gramatura: 190 g/m²

rozciąganie wzdłuż: 450 N / 50 mm (+/-20)

rozciąganie w poprzek: 300 N / 50 mm (+/-20)

ekspozycja na promienie UV: do 3 miesiący

współczynnik Sd: 0,150 m

9% niższe zużycie energii grzewczej

membrana wyposażona w pas klejący

AVALINE DELTA MAXX PLUS to specjalny produkt 
stworzony we współpracy z jednym z najlepszych 
producentów termoizolacji na świecie – marką 
Dörken. Wspólne doświadczenie pozwoliło stworzyć 
produkt odpowiadający wysokim wymaganiom 
nowoczesnego budownictwa. Dzięki wykorzystaniu 
membrany AVALINE Delta Maxx Plus możemy 
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię grzewczą 
0 9%, co pokazały badania w Instytucie ciepłownictwa 
w Monachium na podstawie porównania dwóch 
dachów modelowych o powierzchni 100 m2. 
Jednocześnie dzięki warstwie filmu funkcyjnego 
doskonale wyprowadza wilgoć na zewnątrz, 
zapewniając ochronę przed zawilgoceniem. Wśród 
wielu zalet naszej membrany należy podkreślić 
wyposażenie jej w zintegrowany pas klejący 
ułatwiający montaż.

AVALINE X

gramatura: 170 g/m²

rozciąganie wzdłuż: 410 N / 50 mm (+/-70)

rozciąganie w poprzek: 390 N / 50 mm (+/-70)

ekspozycja na promienie UV: do 6 miesiący

współczynnik Sd: 0,120 m

membrana wyposażona w pasy klejące

Membrana AVALINE X to nowość wśród naszych 
wysokoparoprzepuszczalnych membran dachowych. 
Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 
absorpcyjnymi – AVALINE X pochłania wilgoć 
a następnie uwalnia ją na zewnątrz, dzięki czemu 
chroni warstwę ocieplenia. Zapewnia to specjalny 
pięciowarstwowy film TPU. Dodatkowo membrana 
AVALINE X jest bardzo wytrzymała – odporna na 
rozciąganie, uszkodzenia mechaniczne, działanie 
czynników atmosferycznych, a także wykazuje 
wysoką klasę odporności ogniowej (E). AVALINE X 
to także łatwiejszy montaż dla dekarza, dzięki dwóm 
zintegrowanym pasom kleju montażowego. Specjalna 
gładka powierzchnia zapewnia znacznie silniejsze 
połączenie z pasami klejącymi niż w przypadku 
tradycyjnych membran.

AVALINE SILVER
gramatura: 125 g/m²

wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 240 N / 50 mm (+/-60)

wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: 150 N / 50 mm (+/-50)

dopuszczalna ekspozycja na promienie UV: 6 tygodni

współczynnik Sd: 0,03 m

grubość filmu funkcyjnego: 33 g/m², 35µm

wersje: dostępne także z jednym lub dwoma pasami klejącymi
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MEMBRANY DACHOWE

13

AVALINE TITANIUM
gramatura: 165 g/m²

wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 305 N / 50 mm (+/-50)

wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: 155 N / 50 mm(+/-30)

dopuszczalna ekspozycja na promienie UV: 3 miesiące

współczynnik Sd: 0,02 m

grubość filmu funkcyjnego: 33 g/m², 35µm

wersje: dostępne także z jednym lub dwoma pasami klejącymi

gramatura: 185 g/m²

wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 370 N / 50 mm (+/-50)

wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: 235 N / 50 mm (+/-25)

dopuszczalna ekspozycja na promienie UV: 3 miesiące

współczynnik Sd: 0,04 m

grubość filmu funkcyjnego: 33 g/m², 35µm

wersje: dostępne także z jednym lub dwoma pasami klejącymi

gramatura: 230 g/m²

wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 350 N / 50 mm (+/-85)

wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: 260 N / 50 mm (+/-55)

dopuszczalna ekspozycja na promienie UV: 6 miesięcy

współczynnik Sd: 0,04 m

grubość filmu funkcyjnego: 70 g/m², 80µm

wersje: dostępne także z jednym lub dwoma pasami klejącymi

AVALINE PLATINIUM

AVALINE PREMIUM

długość: 25 m

szerokość: 50 mm 

włóknina + film dyfuzyjny + klej

REPARACYJNA 
UNIWERSALNA

REPARACYJNA 
LIFT

DO ŁĄCZENIA
MEMBRAN

długość: 25 m

szerokość: 60 mm 

włóknina + film dyfuzyjny + klej

długość: 25 m

szerokość: 100 mm

włóknina + film dyfuzyjny + klej

TAŚMY DO MEMBRAN
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szerokość: 1 m (tolerancja – 1%)

prostoliniowość: ≤ 30 mm/15 m

waga: 2,1 kg/m2 (± 10%)

rozciąganie wzdłuż / w poprzek: 450 N/50 mm (± 20%) / 300 N/m2 (± 20%)

wydłużenie wzdłuż / w poprzek: 40% (± 20%) / 40% (± 20%)

odporność na rozerwanie: 150 N (± 30%) 

stałość wymiarów: ≤ -0,6%

giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -15 °C

stałość przy temperaturze: ≥ 100 °C

reakcja na ogień: klasa E

wodoszczelność (metoda A): W1 kPa

przenikanie pary wodnej: 40 m

przyczepność posypki: 30% (± 10%)

odporność UV: minimum 2 lata

zintegrowany pas klejący

AVALINE BIT to połączenie papy z membraną 
dachową. Doskonały produkt dla osób, które muszą 
odłożyć w czasie położenie pokrycia dachowego. 
Avaline BIT to papa z rafinowanego asfaltu, 
modyfikowana SBS (styren-butadien-styren) na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od spodniej strony 
wyrób jest wykończony włókniną polipropylenową, 
a z wierzchniej drobnym łupkiem mineralnym. 

Avaline BIT pozwala odprowadzać na zewnątrz parę 
wodną zgromadzoną pod połaciami, dzięki czemu 
nawet nasiąknięta wodą konstrukcja dachu nie zbieleje 
i nie pokryje się pleśnią. Jednocześnie Avaline BIT 
chroni przed przenikaniem wilgoci do wnętrza. 
Odporność na warunki atmosferyczne bez przykrycia 
pokryciem dachowym wynosi najmniej 2 lata, natomiast 
gwarancja ogólna obejmuje aż 10 lat! 

14

PAPA DACHOWA 

AVALINE BIT

specjalna hartowana tkanina 
odporna na uszkodzenia, 
paroprzepuszczalna i elastyczna

doskonała na pełne deskowanie, 
możliwość bezpośredniego kryciaposypka bitumiczna dająca minimum 

2 lata odporności UV

2 
lata

odporności UV

10 
lat

gwarancji
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wentylacja (przy 200 kPa): 380 cm3/cm2/s

odporność UV: TAK

długość: 5000 mm

szerokość taśmy: 240/300/390 mm

materiał: aluminium/miedź

pas środkowy: dyfuzyjna tkanina techniczna

łączenie: szycie odporne na czynniki atmosf. i klejenie

wentylacja (przy 200 kPa): 380 cm3/cm2/s

odporność UV: TAK

długość: 5000 mm

szerokość taśmy: 175 mm

materiał: aluminium/miedź

pas środkowy: dyfuzyjna tkanina techniczna 

łączenie: szycie odporne na czynniki atmosf. i klejenie

15

KALENICA

*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

AVALINE VENT ROLL

AVALINE BLACH VENT

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016
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AVALINE  EuroTec Classic AL

AVALINE EuroTec Fortis AL

AVALINE EuroTec Bonum AL

AVALINE EuroTec Fortis PB

materiał: plisowana taśma aluminiowa (0,14 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa 

klej butylowy na jednej stronie

długość: 5000 mm

szerokość: 300 mm

odporność UV: TAK

odporność na wodę i mróz: TAK

struktura: profilowana poprzecznie

materiał: plisowana taśma aluminiowa (0,14 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa 

klej butylowy na jednej stronie

długość: 5000 mm

szerokość: 300 mm

odporność UV: TAK

odporność na wodę i mróz: TAK

struktura: specjalny wzór 3D

materiał: plisowana taśma aluminiowa (0,14 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa 

klej butylowy na jednej stronie

długość: 5000 mm

szerokość: 300 mm

odporność UV: TAK

odporność na wodę i mróz: TAK

struktura: profilowana wzdłużnie i poprzecznie

materiał: plisowana taśma ołowiana (0,4 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa 

klej butylowy na jednej stronie

długość: 5000 mm

szerokość: 300 mm

odporność UV: TAK

odporność na wodę i mróz: TAK

struktura: specjalny wzór 3D

KOMIN

16 *kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016
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AVALINE  EuroTec PB3

AVALINE EuroTec N

materiał: plisowana taśma ołowiana (0,4 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa 

klej butylowy na jednej stronie

długość: 5000 mm

szerokość: 300 mm

odporność UV: TAK

odporność na wodę i mróz: TAK

struktura: specjalny wzór 3D

materiał: płaska taśma ołowiana (0,5 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa 

klej butylowy na jednej stronie

długość: 5000 mm

szerokość: 300 mm

odporność UV: TAK

odporność na wodę i mróz: TAK

AVALINE  EuroTec PB

materiał: plisowana taśma ołowiana (0,4 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa 

klej butylowy na jednej stronie

długość: 5000 mm

szerokość: 300 mm

odporność UV: TAK

odporność na wodę i mróz: TAK

struktura: profilowana poprzecznie

17*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

KOMIN
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Kominki wentylacyjne AVALINE to najwyższa 
jakość oraz nowoczesne rozwiązania. Dzięki 
specjalnie skonstruowanym dachówkom 
przejściowym nasze kominki są kompatybilne 
z każdym rodzajem dachu oraz pokrycia 
dachowego. Kominki AVALINE zostały 
skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie 
wykorzystywały energię wiatru, zamieniając 
ją w ciąg kominowy. Zapewnia to duża 
średnica naszych kominków oraz ich 
specjalne wyprofilowanie. Doskonała jakość 
materiałów, wykorzystanych do produkcji 
kominków AVALINE, gwarantuje ich długoletnie 
funkcjonowanie i niezmienną estetykę.

materiał: polipropylen barwiony w masie

średnica: Ø 125 mm / Ø 160 mm

przekrój wentylacyjny: 200 cm²

kominki dostępne w różnych wersjach, dostosowanych do:
papy / gontu / blachy płaskiej / blachodachówki / dachówek płaskich / 

dachówek karpiówek / dachówek falistych

kominek dostępny także ze specjalną taśmą klejącą ułatwiającą montaż

materiał: polipropylen barwiony w masie, PVC flex

średnica: Ø 125 mm, Ø  160 mm

średnica redukcji Ø 125 mm: 75 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm

średnica redukcji Ø 160 mm: 150 mm, 160 mm

18 *kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

WENTYLACJA
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materiał: stal w dwóch wariantach – ocynkowana lub lakierowana 

rozmiar: 1,2 m / 2,4 m / 3,6 m

wsporniki: TAK

odporność na UV: TAK

zestaw: płotek, 2 x wspornik, śruby

do dachów skośnych o nachyleniu od 15° do 60°

uniwersalny
do dachówek betonowych 

i ceramicznych
do dachówek 

betonowych i dachówek 
zakładkowych 

wielkoformatowych 
o zużyciu do 10 szt./m2

do blachodachówek 
o module 350 mm, 

w tym AVALINE 
Prestige i AVALINE 

Magnum

do blachodachówek 
o module 400 mm

do dachówek 
karpiówek

do blach na rąbek 
stojący

19*kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

OCHRONA SNIEGOWA

CZARNY
ral 9005

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

materiał: stal w dwóch wariantach – ocynkowana lub lakierowana 

rozmiar: 0,4 m / 0,8 m  //  stopień 140 x 256 mm

wsporniki: TAK

odporność na UV: TAK

zestaw: ława, 2 x wspornik, śruby  //  stopień, wspornik, śruby

do dachów skośnych o nachyleniu od 15° do 60°

KOMUNIKACJA DACHOWA

CZARNY
ral 9005

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

uniwersalny
do dachówek 

zakładkowych o zużyciu 
pow. 10 szt./m2 oraz 

karpiówek układanych 
w łuskę

do dachówek 
wielkoformatowych 

o zużyciu do 10 szt./m2

do blachodachówek 
o module 350 mm, 

w tym AVALINE Prestige 
i AVALINE Magnum

do blachodachówek 
o module 400 mm do blach na rąbek 

stojący
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AVALINE KOSZ DACHOWY

materiał: blacha aluminiowa (0,58 mm), 

blacha miedziana (0,55 mm)

powłoka: poliestrowa lakierowa

długość: 2000 mm

szerokość w rozwinięciu: 5000 mm

tłoczony poprzecznie

AKCESORIA DACHOWE

20 *kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych, rekomendujemy wizytę w oddziale sieci PHD w celu sprawdzenia kolorystyki na żywo

WSPORNIK ŁAT TYPU BLASZKA

materiał: stal ocynkowana ogniowo

szerokość płaskownika: 50 mm

szerokość wspornika: 30, 40, 50, 60 mm

grubość płaskownika: 1,5 mm

WSPORNIK ŁAT TYPU GWÓŹDŹ

materiał: stal ocynkowana ogniowo

rozstaw wspornika: 40 mm

dł. wspornika: 180, 210, 230, 260, 310 mm

grubość blachy: 1,5-2 mm

gwóźdź: Ø 7 mm

WKRĘTY FARMERSKIE

wkręty „farmerskie” 4,8 x 3,5 mm ze 
stalową podkładką do mocowania blach do 
konstrukcji drewnianej

USZCZELKA KLINOWA AVALINE

długość klina: 1000 mm

wysokość klina: 40, 60, 75 mm (±3%)

materiał: elastyczna pianka poliuretanowa 
z paskiem samoprzylepnym

GRZEBIEŃ Z KRATKĄ AVALINE

materiał: polimer barwiony w masie

długość: 1000 mm

szerokość: 85 mm

odporność UV: TAK

CZARNY
ral 9005

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

OCYNKGRAFITOWY
ral 7024

WIŚNIOWY
ral 3019

ZIELONY
ral 6020

BIAŁY ALPEJSKI
ral 9006

ZAPRAWKI DO BLACH I DACHÓWEK

CZARNY
ral 9005

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

GRAFITOWY
ral 7024

WIŚNIOWY
ral 3019

ZIELONY
ral 6020

BIAŁY ALPEJSKI
ral 9006

dla blach: wersje kolorystyczne uniwersalne; 
dla dachówek: wersje kolyrystyczne w połysku 
(glazura) i macie (angoba)

CZARNY
ral 9005

KASZTANOWY
ral 8012

CEGLASTY
ral 8004

CIEMNY BRĄZ
ral 8019

BRĄZOWY
ral 8017

ANTRACYTOWY
ral 7016

USZCZELNIACZE DEKARSKIE

podstawowy składnik: Polimer modyfikowany

gęstość: ok. 1.48 g/ml (IS0 1183)

ilość rozpuszczalnika: 0%

stabilność temp.: od -40°C do +90°C

odporność na wilgoć: bardzo dobra

wrażliwość na zamarznięcie: brak wrażliwości

TRANSPARENTNY CIEMNY BRĄZ
ral 8019

ANTRACYTOWY
ral 7016
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wszystko na Twój dach
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MARKA AVALINE DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W SIECI 

POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE

www.avaline.pl

www.phd.pl


