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50 ÉV GARANCIA

KÜLÖNLEGES 
FELÜLET

INNOVATÍV 
FORMAVILÁG

NÉMET 
ALAPANYAG

ZSINDELY 
FORMAVILÁG

A BLACHOTRAPEZ-nak kizárólagosági jogai 
vannak az egyedi megjelenésű PLADUR 
RELIEF WOOD-bevonat használatára.

A klasszikus fazsindelyre hasonlító 
JANOSIK tökéletesen illeszkedik mind a 
régies házak stílusához, mind a modern 
építészeti elvárásokhoz. Növeli az épület 
esztétikai értékét. Tagadhatatlan előnye  
még csekély tömege is.

Alapanyagát a világszinten híres, 
legmagasabb minőségű acélt előállító 
német Thyssenkrupp kohászat állítja 
elő, speciálisan ehhez a termékhez.

Az acélzsindely egy karbantartást nem 
igénylő, a tetőszerkezetet minimálisan 
terhelő, zsindely formát idéző modell.



f é m  z s i n d e l y

JANOSIK

A JANOSIK fémzsindely a legkülönlegesebb acéllemez innovatív és egyedi 
dizájnnal. Kiindulási alapul az eredeti fazsindelyfedés szolgált, amely már 
beírta magát a tetőfedés történelmébe, ezzel tradicionális hátteret 
biztosítva modern utódjának. A JANOSIK a legmagasabb minőséget 
képviseli, a levédett formavilágnak és anyagösszetételnek köszönhetően 
nem térhet el az itt leírt kritériumoktól. Egyedi megjelenés és kimagasló 
tartósság jellemzi. A PLADUR RELIEF WOOD-bevonatnak köszönhetően a 
kerámiacserepekkel megegyezően rendkívül tartós. Tökéletesen 
illeszkedik az eredeti Zakopane tartományra visszavezethető építészeti 
stílushoz. Modern, harmonikus megjelenésével megnöveli az egész épület 
esztétikai értékét. 

KONCEPCIÓ

A JANOSIK fémzsindely tervezése során egy olyan terméket szerettünk 
volna létrehozni, ami elsődleges szempontként kezeli a fenntarthatóságot 
és a gazdaságosságot. Ennek érdekében egy kiemelkedő minőségű 
alapanyagra esett a választásunk, aminek legfontosabb  jellemzői a  
minimális karbantartási költség és a rendkívüli tartósság. A JANOSIK  a 
Lengyel Köztársaság szabadalmi tanusítványával rendelkezik.

FAHATÁSÚ MEGJELENÉS ACÉLBÓL

A JANOSIK egyedi megjelenésével vonzza a tekinteteket, ami fára jellemző 
klasszikus formavilág és az erős acél ötvözetének eredménye. Az innovatív 
technológiák alkalmazása a BLACHOTRAPEZ gyártóüzemeiben, valamint 
az egyedileg tervezett PLADUR RELIEF WOOD-alapanyag garantálja az 50 
év garanciát erre a termékre. A PLADUR RELIEF WOOD-bevonat 
természetes, fahatású megjelenést kölcsönöz neki, ezzel növelve a tető 
vizuális élményét.

Kiváló minőségű német acélból készül, amely a híres ThyssenKrupp 
kohászatból származik, és külön ehhez a termékhez került kifejlesztésre. 
Az acélmag cink és magnézium ötvözettel van bevonva, így nagyobb 
szilárdságú, magasabb garanciatartománnyal rendelkező alapanyagot 
kapunk. A többrétegű bevonati rendszer és a 36 mikron festékvastagság is 
rendkívüli tartósságot segíti. A JANOSIK fémzsindelyt a korrózióval 
szembeni nagy ellenállóképesség, valamint kopás- és 
szennyeződésállóság jellemzi. Garantáltan megvédi otthonát az időjárás 
viszontagságaitól, az UV-sugárzás elleni védelem pedig biztosítja, hogy a 
tető  megjelenése változatlan maradjon hosszú éveken keresztül.  

SZERELÉSE

A JANOSIK egy praktikus, könnyen szerelhető termék. Ellentétben a 
klasszikus fazsindellyel acélból készült, így nem igényel karbantartást, 
költséghatékony és funkcionális. Nehezebben telepszik meg rajta a moha, 
mint a faanyagokon, így hosszútávon is megőrzi kifogástalan 
megjelenését és famintázatát.

A BLACHOTRAPEZ kizárólagossággal rendelkezik a 
PLADUR RELIEF WOOD-bevonat alkalmazására 

egész Európában.

50 ÉV GARANCIA

~1222
1180

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Teljes szélesség:

Fedőszélesség:
Anyagvastagság:
Minta magasság:

Modulhossz:
Profilálás mélysége:

~1222 mm
1180 mm
0,5 mm
35 mm
380 mm
6 mm

Olvassa be a
QR kódot a
dimenziós
megjelenítéshez

GERINCELEM

Ennek a hiánypótló 
elemnek a tervezésénél 
fontos szempont volt a 
lehető legnagyobb fedési 
képesség elérése, a még 
jobb védelem érdekében. 
Formavilága tökéletesen 
illeszkedik a JANOSIK 
stílusához.

MARYNA 
OROMSZEGÉLY

Csak ehhez a termékhez lett 
kifejlesztve, tökéletesen 
illeszkedik a modulokhoz, 
így még nagyobb széllel 
szembeni ellenállóságot 
biztosít.

HÓFOGÓ

Egy elem, amely biztosítja 
a hó olvadásából 
származó csapadék 
fokozatos elvezetését, 
megkönnyítve az 
ereszcsatornába jutását.

EGYEDI KIEGÉSZÍTŐK


