Blachotrapez - Acoperișuri pentru mai multe generații
Firma Blachotrapez a fost înﬁințată în anul 1995, în Polonia, cu toate ca istoria ﬁrmei
datează încă din 1970, când Jan Luberda înregistrează pentru prima oară marca Blachotrapez.
Perseverența, devotamentul si inovația de-a lungul timpului a transformat o ﬁrmă mică din
domeniul tablei într-un important producător de învelitori din tablă.
În anul 2010, Blachotrapez își face simțită prezența și pe piața de tablă din România,
deschizând fabrica de la Baia Mare. Fabrica se extinde pe o suprafată de aprox. 1000 mp
cu o capacitate de producție anuală de 4 milioane de metri pătrați de tablă.
Fabrica Blachotrapez de la Baia Mare produce învelitori pentru acoperișuri, fațade și
accesorii de tinichigerie pentru piețele din România, Ungaria și Bulgaria. Blachotrapez este
unicul producător din România de țigle metalice și accesorii pentru acoperiș care folosește
materie primă ThyssenKrupp.
Peste 65% din comercializare se face în România, compania având atât o rețea proprie
de vânzare cu amănuntul (peste 20 de ﬁliale en detail pe tot teritoriul țării), cât și en-gros,
găsindu-se în peste 300 de puncte de distribuție en-gros.
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Țiglă metalică Simetrică

DETALII TEHNICE
Acoperire totală:
Acoperire efectivă, reală:
Grosimea tablei:
Înălţimea pantei:

224
1120
~1215

Lungimea modulului:
Lungimea minima a foii
Lungimea maximă a foii

1215 mm
1120 mm
0,5 mm
25 mm / 30 mm
20 mm
350 mm
720 mm/modul
5 970 mm
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Țiglă metalică
DETALII TEHNICE
Lăţime totală: 1200 mm
Lăţimea acoperirii reale: 1120 mm
Înălţimea pantei de prindere a ţiglei: 14 mm

22 mm

Î

Lungimea modulului ţiglei: 350/400mm
Lungimea minimă a foii: 850/950 mm
Lungimea maximă a foii: 5750 mm
Grosimea tablei: 0,5 mm

1200 mm

DETALII TEHNICE
Lăţime totală:
Lăţimea acoperirii reale:
Înălţimea pantei de prindere a ţiglei:
Î
Lungimea modulului ţiglei:
Lungimea minimă a foii:
Lungimea maximă a foii:
Grosimea tablei:

1195 mm
1120 mm
14 mm
22 mm
350/400mm
850/950 mm
5750 mm
0,5 mm

1195 mm
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Țiglă de tip șindrilă
Șindrila metalică Janosik se înscrie perfect în stilul original, muntenesc și premisele arhitecturii
moderne, ridicând estetica întregului acoperiș și integrându-se armonios înstructura ambientului.
Este un înveliș atractiv, funcțional și ușor, cu valori decorative deosebit

DETALII TEHNICE
Lățime totală: 1220 mm
Lățime acoperire: 1170 mm
Înălțime ieșitură țiglă: 35 mm
Înălțime profil: 6 mm
Lungimea modulului: 380 mm
Număr module pe m 2: 2,247/m 2

~1220

1170
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Panou de acoperiș
Aspectul tradițional și modern,
sub forma unui panou de
acoperiș sau fațadă

DETALII TEHNICE
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Grosimea tablei
Înălţimea falţului
Lungimea foii

476 mm
~515 mm
0,5 mm
32 mm
maximă 8 000 mm

27

Lăţimea efectivă
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Tablă trapezoidală

18

8

plus

DETALII TEHNICE

DETALII TEHNICE
Lăţime totală:
Lăţimea acoperirii reale:
Grosimea tablei:
Lungimea recomandată:

Lăţime totală:

1195 mm
1170 mm
0,5 mm
max 6 mb

Lăţimea acoperirii reale:
Grosimea tablei:
Lungimea recomandată:

1173 mm
1127 mm
0,5 - 0,75mm
max 12 mb

1127
1173

1170
1195

117

89,1
18

7,2
19,1

35

50

plus

plus

DETALII TEHNICE

DETALII TEHNICE
Lăţime totală:
Lăţimea acoperirii reale:
Grosimea tablei:
Lungimea recomandată:

1100 mm
1065 mm
0,5 - 0,75 mm
max 12 mb

Lăţime totală:
L ăţimea acoperirii reale:
Grosimea tablei:
Lungimea recomandată:

1098 mm
1047 mm
0,5 - 1,0 mm
max 12 mb

1065

1047

1100

1098

174

39

35

45
30

145
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Material șarjă
Pladur® Wrinkle Mat / Pladur® RAL Premium

1. Lac decorativ mat
2. Lac protector
3. Strat metalic ZM EcoProtect®
4. Miez de oţel

2. Lac protector
3. Strat metalic ZM
EcoProtect®

Pladur® Relief IceCrystal

20 de ani garanţie scrisă
1. Lac colorant pentru suprafeţe
2. Lac cu structura cristalelor de gheaţă
3. Lac protector
4. Strat metalic ZM EcoProtect®
5. Miez de oţel
30 de ani garanţie scrisă

4. Strat metalic ZM
EcoProtect®
3. Lac protector

Pladur® Wrinkle - Culori mate conform modelelor cunoscute, sistem de acoperire cu 2 straturi, grosimea peliculei minimum 35 µm.
Pladur® RAL Premium - Culori lucioase conform modelelor cunoscute, sistem de acoperire cu 2 straturi, grosimea peliculei minimum 35 µm.
Pladur® IceCrystal - Table cu o structură brevetată a suprafeței care imită modelele florale de gheață, sistem de acoperire cu 3 straturi, grosimea peliculei min. 36 µm.

Colorcoat HPS200®Ultra

1. Lac decorativ
2. Lac protector
3. Strat metalic Gallvaroy (95% zinc + 5% aluminiu)
4. Miez de oţel

2. Lac protector
3. Strat metalic Gallvaroy
(95% zinc+ 5% aluminiu)

Până la 40 de ani garanţie scrisă
Steel (Corus), care este un amestec de 95% zinc cu 5% aluminiu,
care asigură o protecţie fără egal împotriva coroziunii, chiar şi pe marginile tăiate. Grosimea peliculei organice în produsul Colorcoat HPS200®Ultra este de 200 µm.

SUPERIOR HB
Un înveliș nou, rezistent din clasa LUCIU PREMIUM cu un amestec de acril și vopsea poliesterică - grosime înveliș 50 microni.
2. Strat
protector de zinc
4. Strat interior

1. Pelicula exterioară cu grosimea
de 50 microni cu amestec de acril
2. Strat protector de zinc
3. Miez de oţel

30 de ani garanţie scrisă

Tablă de oţel Poliester

1. Lac decorativ
2. Lac protector
3. Strat metalic
4. Miez de oţel

10 de ani garanţie scrisă

Tablele cu peliculă sunt cele mai des folosite dintre învelitorile de acoperiş. În prezent se folosesc tablele zincate, zincate pe ambele părţi cu vopsea grund
anticorozivă sau organică. Ultimul strat este cel mai important deoarece oferă culoare şi aspect şi este expus la condiţiile externe ale micronilor.

Aluzinc AZ185
Aluzincul este o tablă acoperită pe ambele părţi de un aliaj de aluminiu şi zinc în procesul de galvanizare, apropiat de procesul de zincare termică. Aluzincul
îndeplineşte cele mai stricte cerinţe de rezistenţă a tablelor la coroziunea atmosferică şi coroziunea în medii umede. Procentajul diferitelor componente ale
aliajului în cantităţi de: Aluminiu 55%, Zinc 43,4% şi Siliciu 1,6%, permite obţinerea unei rezistenţe ridicate la coroziune prin acţiunea sinergică a protecţiei catodice
a zincului şi efectului de ecranare al aluminiului. Firma Blachotrapez utilizează în producţie numai Aluzinc cu masa de 185g/m2 (produs cu 25 de ani garanţie)
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Sistem pluvial
Sistemele pluviale sunt o parte integrantă a fiecărei învelitori executate corect. Protejează împotriva
scurgerilor și umezirii, îndeplinind în același timp o funcție estetică.
Sistemul BLACHO este un sistem complet de jgheaburi, obținut din tablă de oțel de cea mai bună
calitate cu un strat organic sau metalic Aluzinc. Toate elementele sistemului au fost proiectate în asa fel încât
să se potrivească între ele și să poate fi instalate ușor și rapid.
Forma și adâncimea jgheaburilor permit evacuarea eficientă a apei chiar și în timpul ploilor abundente și
de lungă durată. Furnizorii de materie primă pentru producția de jgheaburi BLACHO sunt renumitele firme
producătoare de oțel și furnizoare de tablă Aluzinc de cea mai bună calitate, zincată și vopsită, care este folosită
ca materie primă pentru producția burlanelor de scurgere.
Alegerea corespunzătoare a furnizorului de materie primă are o influență crucială asupra calității și
durabilității produsului la coroziune și decolorare. Datorită acestui fapt, pentru sistemul de jgheaburi BLACHO
se oferă o perioadă de garanție corespunzător de lungă.
Sistemul de jgheaburi BLACHO este produs din tablă galvanizată la cald, care după curățarea chimică și
supunerea la pasivizare este acoperită cu straturi de protecție anticorozive și peliculă organică decorativă.
Grosimea tablei este de 0,6 mm, iar stratul organic este din poliuretan cu grosimea de 50 µm - material cu o
rezistență ridicată la agenții atmosferici, deteriorare mecanică și acțiunea razelor solare (UV) responsabile de
pierderea culorii.

1. jgheab
2. colțar interior
3. colțar exterior
4. îmbinare jgheab
5. capac jgheab
6. racord jgheab burlan
7. /8. cot burlan
9. jgheab
10. ramificație burlan
11. cot burlan
12. mufă
13. brățară burlan
14. cârlig lung
15. cârlig scurt
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Ferestre
Tehnologia modernă de pregătire și prelucrare a materialelor, controlul calității în fiecare etapă de
producție și testele efectuate în laboratoare independente reprezintă garanția unei calități ridicate a ferestrelor
BLACHO:

Calităţile ferestrelor:
• Suprafața mare și efectică de sticlă a ferestrelor permite iluminarea încăperii. Construcția rotativă și

mânerul funcțional amplasat în partea de jos a aripii asigură o deservire și utilizare confortabilă.

• Suprafața dintre geamuri este umplută cu gaz inert, iar geamul interior conține un strat cu emisii reduse

care reflectă razele de căldură. Acest lucru permite reducerea pierderilor de căldură pe timpul iernii și
limitarea încălzirii încăperii pe timpul verii.

• Profilul de lemn al aripii ferestrei a fost efectuat cu grijă pentru o estetică deosebită.
• Diferite tipuri de flanșe garantează montarea ferestreă OptiLight pe majoritatea învelitorilor de acoperiș,

pe acoperișuri cu unghiuri de înclinare diferite.

• Modelele folosite pe exteriorul ferestrelor BLACHO, determină obținerea unui aspect modern.
• Oferta bogată și complexă de accesorii pentru dotări suplimentare, ridică calitatea de utilizare a

ferestrelor creând posibilitatea de a controla acțiunea luminii, reduce căldura și de a economisi energia

Luminatoare
Fereastra economica de acces pe acoperiş este destinată încăperilor
neîncălzite, având rol de luminator. Construcţia lor facilitează accesul
pe acoperiş pentru lucrări de întreţinere.

Caracteristici tehnice:
• toc din lemn de pin impregnat în vid cu fungicid;
• cerceveaua este fabricată din aluminiu extrudat şi are o garnitură de etanşare;
• lăcuirea cercevelei se face în câmp electrostatic în culoarea gri-maro;
• geamul este securizat având rezistenţă ridicată la şocuri mecanice şi termice;
• mânerul de operare permite fixarea cercevelei în trei poziţii;
• se instalează pe acoperişuri cu panta cuprinsă între 15° şi 60°;
• setul de montaj permite instalarea rapidă şi uşoară pe şipci;
• rama de etanşare este universală şi face parte comună cu fereastra.
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Membrane
Membranele de acoperiș se folosesc ca straturi de prima invelire sub învelitoarea
acoperișurilor în pantă. Ele protejează termoizolația și contrucția acoperișului de
precipitații. Protejează de asemenea împotriva condensului care se formează sub
învelitoarea de bază.

Șuruburi

Calități
• permisivitate ridicată la vapori, proporțională
pe toată suprafața membranei
• elasticitate mare ceea ce ușurează montajul
• rezistența la apă care protejează acoperișul
• rezistența mare mecanică
• rezistența mare la ridiațiile UV
• gama largă de sortimente ceea ce ușurează
alegerea membranei potrivite
• informația completă care garantează
întrebuințarea corectă

www.blacho.ro
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Șuruburi
UTILIZARE
Fixarea tablelor profilate pe structura de lemn
RECOMANDĂRI DE MONTAJ
Adâncimea de găurire în oțel în funcție de numărul de straturi:
1 strat până la 2,5mm, 2 straturi până la 0,9mm fiecare, 3 straturi
până la 0,7mm fiecare. Pentru montare trebuie folosită o mașină de
înșurubat cu 1600-2000 rotații/min, cu moment de inșurubare reglabil.
ATESTATE
AT-15-4396/2006
MATERIAL
Conector: oțel cu conținut scăzut de carbon cu suprafața călită, zincat
electrolitic 25 µm, cu șaibă EPDM.
Șaiba:
T14 - oțel galvanizat cu strat vulcanizat din EPDM.
A14 - din aluminiu cu strat vulcanizat EPDM.
Posibilitatea de vopsire, pelicula de vopsire cu grosime de 40 µm, toate
culorile RAL și NCS.
PROPRIETĂȚI
Fabricat conform DIN 7504K.
Cap hexagonal 8mm.
Punctul de găurire redus asigură etanșeitatea optimă a îmbinării.
Întărirea capului previne ruperea.
Filet cu pas mare pentru lemn.
OBSERVAȚIE
Șaiba de oțel cu EPDM - PET-14 cu diametrul de 14mm este o șaibă standard
folosită pentru șuruburile de tip OD.
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Accesorii acoperiș

Coamă semirotundă
10

1.5

Terminație coamă

Coamă trapezoidală

1.5

6

3
6.5

12

12.5

12.5

1.5

1.5

1.5

Bordură fronton (1)

Șorț streașină (7)

Pazie laterală (3)

1.5

Parazăpadă

1.5

11
1.5
11

Racord perete (11)

1,5

Capac coamă

7

4

8.1

2

11

1.5

18

11

Dolie perete (12)

Dolie (16)

9.9

2

2

1.5

1.5

Opritor zăpada

3
14

12

1,5

Coame

Bordură laterală

1

3

7
16

Glafuri
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Mat 8019

Mat 3009

Mat 8004

Mat 6020

Mat 9005

Mat 7024

IC 8019

IC 3009

IC 8004

IC 6020

IC 9005

IC 7024

HPS 8017 Ultra

HPS 3009
3011 Classic

HPS 7016
5008 Signature

HPS 9005

Superior HB
RAL 8004

Superior HB
RAL 8019

Superior HB
RAL 9005

Superior HB
RAL 7024

RAL 8017

RAL 3011

RAL 8004

RAL 6020

RAL 5010

RAL 9010

RAL 3005

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7024

Alucynk

RAL 6029

Superior HB
RAL 3009

RAL

SUPERIOR
HB

HPS
Colorcoat

Pladur
Ice Crystal

Pladur
Wrinkle Mat

Paleta de culori

RAL 3009
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Transport

TRANSPORTUL
Materialul comandat îl livrăm la locul indicat de client (există posibilitatea preluării comenzii cu propriu
mijloc de transport). Descărcarea trebuie să fie făcută cu ajutorul unor echipamente speciale sau în cazul
lipsei acestora, manual de către un număr corespunzător de persoane, ceea ce va permite evitarea zgârieturilor,
deformărilor sau a altor defecțiuni accidentale (conform instrucțiunilor de depozitare și condițiilor de garanție)

DEPOZITAREA
Materialul trebuie depozitat într-un loc uscat și aerisit, departe de factorii agresivi (îngrășăminte, acizi). Nu
trebuie să fie pus direct pe podea. Materialul, protejat de o folie protectoare nu trebuie depozitat în locuri
expuse la soare (trebuie îndepărtată imediat folia). Se recomandă ca materialele achiziționate să nu fie
depozitate mai mult de 3 luni (conform instrucțiunilor de depozitare și condițiilor de garanție).

MONTAJUL
Pentru montarea tablei recomandăm șuruburi autoforante cu șaibă specială EPDM (rezistență deosebită
la condiții de temperaturi scăzute și ridicate). Sugerăm că numărul de șuruburi folosite la montare să fie
de 5-8 buc./m2. Tabla trebuie tăiată cu foarfecă specială de tablă (Nibler). A nu se folosi nici un fel de
polizoare unghiulare care cauzează deteriorarea vopselei! După finalizarea lucrărilor trebuie neapărat de
îndepărtat toate deșeurile de pe suprafața tablei.
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