
LEVEL
blachodachówka płaska

szerokość całkowita: 1222 mm

szerokość krycia efektywnego: 1180 mm

wysokość przetłoczenia: 30 mm

wysokość profilu: 40 mm

długość modułu dachówki: 350 mm

długość całkowita arkusza: 715 mm

powierzchnia efektywna arkusza: 0,83 m2

grubość blachy: 0,5 mm

waga arkusza: ok. 3,65 kg

powłoki: 

poliester standard (10 lat gwarancji)
poliester mat (10 lat gwarancji)
HDX (30 lat gwarancji)

akcesoria: gąsiory, blacha płaska
czarny 

(~RAL 9005)
pol. standard, 
pol. mat, HDX

czekoladowy brąz
(~RAL 8017)
pol. standard, 
pol. mat, HDX

antracytowy
(~RAL 7016)
pol. mat, HDX

PRODUKTY DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W SIECI POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE

Innowacyjny kształt blachodachówki AVALINE LEVEL tworzy niezwykły harmonijny układ na połaci dachu. Imitując 
pokrycie z dachówki płaskiej sprawia, że koło Twojego dachu nikt nie przejdzie obojętnie. Najwyższej jakości niemiecka 
stal ArcelorMittal oraz specjalne powłoki ochronne sprawiają, że na blachodachówkę AVALINE LEVEL możemy udzielić 
nawet 30 lat gwarancji. AVALINE LEVEL to nowa jakość na polskim rynku pokryć dachowych.  

   www.avaline.pl           www.phd.pl



PRODUKTY DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W SIECI POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE

AVALINE PRESTIGE

efektywna powierzchnia arkusza 0,77 m2

szerokość całkowita profilu  57 mm

szerokość efektywna   1100 mm

długość modułu   350 mm

powłoka poliester standard 25 µm

ROUGH MAT 30 µm

pakowanie    200 szt./paleta

gwarancja  30 lat

grubość rdzenia   0,5 mm

minimalny spadek dachu   9o

akcesoria blacha płaska, gąsiory baryłkowe

czarny 
(~RAL 9005)

ciemnobrązowy 
(~RAL 8019)

grafitowy 
(~RAL 7024)

wiśniowy
(~RAL 3009)

czekoladowy brąz
(~RAL 8017)

ceglasty
(~RAL 8004)

PARAMETRY

Avaline PRESTIGE to nowoczesna blachodachówka 
o atrakcyjnym kształcie, dzięki któremu dach 
zyska niepowtarzalny wygląd. Dostępna jest 
w formie dwumodułowych arkuszy, co pozwala 
na jej niezwykle łatwy oraz szybki montaż. Avaline 
PRESTIGE wykonana jest z najwyższaj jakości 
szwedzkiej blachy SSAB, dzięki czemu jej gwarancja 
sięga 30 lat. 

quality

AVALINE MAGNUM

Avaline MAGNUM to doskonała blachodachówka 
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.

antracytowy
(~RAL 7016)

wysokość całkowita profilu 44 mm

wysokość całkowita  1180 mm

szerokość efektywna   1100 mm

długość modułu   350 mm

długość minimalna 800 mm

długość maksymalna 6800 mm

powłoka poliester standard 25 µm

ROUGH MAT 30 µm

gwarancja  30 lat

grubość rdzenia   0,5 mm

minimalny spadek dachu   9o

akcesoria blacha płaska, gąsiory baryłkowe


