
EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ

NIESKAZITELNA ELEGANCJA

ICE CRYSTAL
EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ

Powłoka Ice Crystal została stworzona aby zapewnić 
blachodachówkom na Twoim budynku ekstremalną odporność 
na wysokie i niskie temperatury. Polska jest regionem 
charakteryzującym się jedną z najwyższych amplitud temperatury 
w Europie. Częste zmiany temperatury z niskiej na wysoką 
i odwrotnie degradują powłoki blachodachówek. W przypadku 
powłoki Ice Crystal o specjalnej strukturze ochronnej wpływ ten 
jest znacznie ograniczony. Tym samym Twoja blachodachówka 
będzie latami cieszyla niezmienną elegancją. Dodatkowo 
specjalna warstwa lakieru Ice Crystal nadaje blachodachówce 
efekt oszronienia (wykwitu lodu). Dzięki temu Twoje pokrycie 
dachowe zyskuje unikatowy i niepowtarzalny charakter.

NIESKAZITELNA ELEGANCJA
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PARAMETRY:
długość modułu:   350 mm

wysokość przetłoczenia:  30 mm

wysokość profilu:   25 mm

szerokość użytkowa:   1150 m

szerokość całkowita:   1198 mm

min. nachylenie połaci:  15o

TAMARA

KLASYCZNA ELEGANCJA

PARAMETRY:
długość modułu:   350 mm

wysokość przetłoczenia:  30 mm

wysokość profilu:   20 mm

szerokość użytkowa:   1120 m

szerokość całkowita:   1215 mm

min. nachylenie połaci:  15o
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Unikalny wzór pokrycia z finezyjnym 
kształtem. Lekka i prosta w montażu. 
Idealnie nadaje się do bardziej 
skomplikowanych projektów.

CZARNY
RAL 9005

ANTRACYT
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Blachodachówka nawiązująca swoim 
kształtem do dachówki ceramicznej. 
Avaline TAMARA to kolejne pokrycie 
dachowe w naszej ofercie łączące wspaniały 
wygląd i doskonałe parametry.

ARCTIC

FINEZYJNY KSZTAŁ

CZARNY ANTRACYT

producentem produktów marki Avaline są Blachy Pruszyński 
oraz Florian Centrum

*



PARAMETRY:
długość modułu:   350 mm

wysokość przetłoczenia:  30 mm

wysokość profilu:   11,5 mm

szerokość użytkowa:   1147 m

szerokość całkowita:   1186 mm

min. nachylenie połaci:  20o

PARAMETRY:
długość modułu:   350 mm

wysokość przetłoczenia:  30 mm

wysokość profilu:   13 mm

szerokość użytkowa:   1134 m

szerokość całkowita:   1199 mm

min. nachylenie połaci:  20o
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TIGRA

NOWOŚĆ W OFERCIE

DOSTĘPNE KOLORY

REALIZACJE REALIZACJE

NEL

NOWOCZESNY WYGLĄD

Blachodachówka panelowa TIGRA to nowość w ofercie AVALINE. Liczne przetłoczenia sprawiają, 
że ten produkt zyskuje oryginalny i nieoczywisty design. Kształt blachodachówki tworzy 
charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje poczucie porządku i harmonii 
na dachu. Dzięki zostosowaniu tzw. nanofali blacha zyskuje większą sztywność i wytrzymałość.

Blachodachówka Avaline NEL to blachdoachówka płaska posiadająca nowoczesny wygląd dzięki 
czemu wspaniale prezentuje się na dachu. Dzięki symetrycznemu kształtowi, pokrycie można 
montować w dwie strony, co ma wpływ na ekonomię kosztów krycia połaci dachowych. 
Blachodachówka NEL spełnia oczekiwania każdego wymagającego Klienta.
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NOWOŚĆ BESTSELLER

DESIGN
nowoczesny

DESIGN
nowoczesny


