
MODUŁOWA 
DACHÓWKA BLASZANA



Modułowa dachówka blaszana  to produkt wyraźnie różniący się od 
dostępnych na rynku rozwiązań. Szereg wyróżniających ją cech przynosi 
znaczące korzyści z zastosowania tego wyrobu. Wśród głównych atutów 
dachówki modułowej  wymienić można:

 - wysokie tłoczenie wraz z przetłoczeniem typu „Z" (rozwiązanie chronione 
prawnie) upodabniające odbiór wizualny pokrycia do tradycyjnej dachówki 
ceramicznej

- brak wkrętów na powierzchniach przetłoczeń (przetłoczenie typu „Z" działa 
na zasadzie zamka eliminując konieczność zszywania arkuszy w tym miejscu). 
Rozwiązanie to znacząco zmniejsza średnie zużycie wkrętów

- dedykowaną powłokę organiczną HERCULIT  (35 µm), zapewniającą wysoką 
odporność na zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne oraz pełną zgodność 
kolorów i struktury powłoki

- przetłoczenie typu „Z" powodujące powstanie głębokich cieni pomiędzy 
modułami. Sprawia to, że pokrycie w każdych warunkach oświetleniowych 
prezentuje unikalną, dynamiczną formę. Ponadto mniej widoczne stają się 
wkręty oraz łączenia poziome pomiędzy arkuszami 

- symetryczny kształt  sprawia, że kierunek montażu może zostać dowolnie 
wybrany przez wykonawcę. Symetryczność arkuszy umożliwia również 
zastosowanie metody montażu „na mijankę", w której poszczególne rzędy 
arkuszy są przesunięte względem siebie

- modułową formę i kompaktowy rozmiar pozwalający na zastosowanie 
efektywnych rozwiązań w sferach transportu, gospodarki magazynowej 
i organizacji pracy na budowie

- dedykowany system akcesoriów i mocowań dopełniający obrazu świetnie 
dopracowanego systemu dachowego.
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Materiałem wykorzystywanym do produkcji modułowej dachówki blaszanej
są blachy z powłoką HERCULIT . Jest to utwardzony poliester o grubości 35 µm. 
Powłoka ta charakteryzuje się wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia mechaniczne. Ponadto cechuje ją wysoka powtarzalność barwna 
pozwalająca zachować zgodność kolorów i struktury powłoki. Okres gwarancji 
przyznawany na ten materiał wynosi .

Aktualna dostępność obejmuje kolory: 
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Modułowość - rozmiar

®Kompaktowy rozmiar dachówek modułowych Zet , w stosunku do klasycznych 
stalowych pokryć dachowych, przyczynia się do znaczących usprawnień 
w obszarach transportu, montażu oraz gospodarowania odpadami. Dzięki 
modułowej formie uzyskujemy szybki i efektywny montaż pokrycia dachowego 
znacząco ograniczając koszty towarzyszące. 
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Szerokość efektywna 1150

37

Podstawowe dane techniczne profilu:

szerokość efektywna: 1150 mm

szerokość całkowita: ~1212 mm

wysokość tłoczenia: 30 mm

wysokość profilu: 50 mm

grubość blachy: 0,5 mm

długość modułu: 363 mm 
(rozstaw łat 350 mm)

®
powłoka organiczna: HERCULIT  (35 µm)

Dedykowane gąsiory zostały specjalnie zaprojektowane 
®

dla modułowej dachówki blaszanej Zet , dlatego ich 
średnica i rozmieszczenie przetłoczeń w pełni 
odpowiadają budowie pokrycia.

Ten sam materiał jak w przypadku 
®

dachówki modułowej Zet  zapewnia 
identyczne właściwości powłoki oraz 
zgodność kolorystyczną.

Gąsiory i obróbki blacharskie

wiśniowy [RAL 3009]wiśniowy [RAL 3009]

grafitowy [RAL 7043]grafitowy [RAL 7043]

ceglasty [RAL 8004]ceglasty [RAL 8004]

brązowy [RAL 8017]brązowy [RAL 8017]

czarny [RAL 9005]czarny [RAL 9005]

MateriałMateriał

Gwarancja uzyskuje ważność po dokonaniu rejestracji 
na stronie internetowej www.zet-roof.eu.
Gwarancja uzyskuje ważność po dokonaniu rejestracji 
na stronie internetowej www.zet-roof.eu.

Technologia druku nie pozwala na dokładne 
oddanie barw, dlatego powyższe kolory należy 

traktować orientacyjnie.

Technologia druku nie pozwala na dokładne 
oddanie barw, dlatego powyższe kolory należy 

traktować orientacyjnie.



Przetłoczenie typu „Z”Przetłoczenie typu „Z”

Transport

Dachówka modułowa  dostarczana jest na bezzwrotnych paletach. 
Do dostarczenia dachu nie jest wymagany specjalistyczny transport.

2Pojedyncza paleta zawiera 264 arkuszy, czyli 212,5 m  efektywnych pokrycia. 
Lekkie moduły umożliwiają również transport na miejsce prac montażowych 
(np. klatką schodową), który może być wykonany przez jedną osobę bez 
potrzeby zaangażowania zaawansowanego sprzętu.

®Zet

Paleta z arkuszami dachówki modułowej  jest zabezpieczona pokrowcem 
ochronnym. Jeżeli po rozpakowaniu palety jej zawartość nie zostanie 
wykorzystana w całości, pozostałe arkusze należy bezwzględnie ponownie 
zabezpieczyć pokrowcem.

®Zet

Ze względu na budowę arkuszy (przetłoczenie typu „Z") nie wolno pobierać 
kolejnych arkuszy z opakowania podnosząc je bezpośrednio do góry. Przed 
podniesieniem arkusza należy delikatnie wypchnąć go kilka centymetrów 
w przód by uniknąć uszkodzenia powłoki arkusza poniżej - ilustruje to 
poniższy rysunek.

Wyróżniającą cechą modułowej dachówki blaszanej  jest forma 
przetłoczeń (rozwiązanie to jest chronione prawnie). 
Tradycyjne dachówki blaszane posiadają przetłoczenie nachylone do 
powierzchni modułu pod kątem prostym. W modułowej dachówce blaszanej 

zastosowano bardziej zaawansowane rozwiązanie: przekrój 
powierzchni dwóch modułów i przetłoczenia pomiędzy nimi tworzy kształt 
litery „Z", a uskok przetłoczenia jest nachylony pod kątem ostrym do 
powierzchni poniższego modułu.  

Taka budowa profilu przynosi szereg korzyści:

- praktyczność: szybszy i prostszy montaż, eliminacja potrzeby stosowania 
wkrętów na powierzchni przetłoczenia (funkcja zamka)

- estetyka: brak wkrętów na powierzchniach przetłoczeń oraz mniejsza liczba 
wkrętów na połaci dachowej. Łączenia na styku trzech arkuszy pozostają 
mniej widoczne. Ponadto przetłoczenia typu „Z" tworzą głębokie cienie 
maskujące wkręty oraz poziome łączenia arkuszy, nadając pokryciu wyrazisty 
charakter, zbliżony w  odbiorze do tradycyjnej dachówki ceramicznej

- bezpieczeństwo: ściekająca woda omija poziome łączenia arkuszy, 
redukując ryzyko wystąpienia korozji w tych miejscach.
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Przetłoczenie typu  „Z" przyjmuje przy składaniu 
arkuszy funkcję zamka. Eliminuje to potrzebę 
dodatkowego zszywania arkuszy wkrętami na 
powierzchni przetłoczeń. Wpływa to korzystnie na 
bezpieczeństwo i szybkość montażu jak również 
estetykę pokrycia poprzez zredukowanie ilości 
widocznych wkrętów.

Przetłoczenie typu  „Z" przyjmuje przy składaniu 
arkuszy funkcję zamka. Eliminuje to potrzebę 
dodatkowego zszywania arkuszy wkrętami na 
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Modułowa dachówka blaszana  jest profilem symetrycznym, dlatego 
kierunek montażu jest dowolny - zakład można wykonać na prawą lub lewą 
stronę. Wybór kierunku montażu może być podyktowany np. względami 
estetycznymi. 
Należy zachować 350 mm rozstaw łat.
Prawidłowy montaż zakłada zachowanie kolejności układania arkuszy zgodnie 
ze schematem przedstawionym poniżej (w przypadku montażu od prawej 
strony).

®Zet

Prawidłowym sposobem montażu dachówki modułowej  jest metoda na 
tzw. „mijankę", w której poszczególne rzędy arkuszy są przesunięte 
względem siebie. Rozwiązanie to możliwe jest dzięki symetryczności arkuszy. 
Atutem takiego układu paneli jest brak punktów styku krawędzi czterech 
arkuszy. Ponadto nie występują w tych samych miejscach linie łączeń 
wzdłużnych co podnosi estetykę pokrycia.

®Zet

Kominki i przewody wentylacyjne

Systemy wentylacyjne stanowią istotny element 
prawidłowo funkcjonującego pokrycia dachowego. 
Oferowane przez nas kominki zapewniają 
możliwość regulacji kąta nachylenia, natomiast 
specjalnie wyprofilowana podstawa zapewnia 
doskonałe przyleganie i szczelność połączenia 
z pokryciem.

Systemy mocowań

Modułowa dachówka blaszana  
montowana jest z zastosowaniem wkrętów 
farmerskich. Akcesoriom tym stawiamy  
wysokie wymagania. Zapewniamy wysoką 
zgodność kolorystyczną mocowań 
z pokryciem dachowym.

®Zet

Śniegołapy i blachy płaskie

Śniegołapy zapewniają bezpieczeństwo 
zapobiegając niekontrolowanemu zsuwaniu 
się śniegu i lodu z powierzchni pokrycia 
dachowego. Zapewniamy też blachy płaskie 
do samodzielnego wykonania wykończeń 
i obróbek. Podobnie jak w przypadku 
obróbek blacharskich, śniegołapy oraz 

®
blachy płaskie posiadają powłokę HERCULIT  

®
- identyczną jak arkusze dachówki Zet .

Membrany, folie dachowe, uszczelnienia

Zapewniamy szeroką dostępność folii 
dachowych, membran oraz wszelkiego 
rodzaju uszczelnień, takich jak:
taśmy kalenicowe, taśmy i kołnierze 
uszczelniające, silikony.

Akcesoria

Lakiery zaprawkowe

Lakiery zaprawkowe stosowane są do 
zabezpieczenia krawędzi ciętych oraz 
ewentualnych uszkodzeń powłoki pokrycia 
powstałych podczas montażu. Poza funkcją 
ochronną pozwalają utrzymać najwyższą 
estetykę pokrycia dachowego.

Systemy rynnowe INGURI
®

Zastosowanie właściwego systemu 
orynnowania jest gwarancją spełniania 
wszystkich funkcji przez pokrycie dachowe. 
Oferowane przez nas systemy rynien 

® ®stalowych INGURI  125/87 oraz INGURI  
150/100 dostępne są w kolorach 
odpowiadających barwie  modułowych 

®
dachówek blaszanych Zet . Dzięki 
sprzedaży pełnych instalacji rynnowych 
oferujemy gotowy do montażu produkt.

Prawidłowe mocowanie dachówki modułowej  wymaga zastosowania 
minimum 3 wkrętów na arkusz. Mocowania umieszcza się poniżej przetłoczeń, 
tak aby zostały zamaskowane przez rzucany przez przetłoczenie cień.

®Zet

Miejsca montażu wkrętów

Montaż



Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66.
Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

41-303 Dąbrowa Górnicza 
ul. Budowlanych 10 www.zet-roof.eu


