
Decra® - Piękno odporne na czas
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Trwała i wytrzymała
Lekka
Wytłumiona akustycznie
Odporna na ekstremalne warunki pogodowe
30 lat gwarancji

Decra® odznacza się najwyższą trwałością bez 
potrzeby konserwacji.

Decra® objęta jest 30-to letnią Imienną Gwarancją 
Jakości Icopal SA.

Decra® przewyższa tradycyjne materiały 
odpornością na huraganowe wiatry i ekstremalne 
warunki pogodowe.

Decra® jest 7 razy lżejsza od tradycyjnej dachówki. 
Doskonale nadaje się na remonty dachów i 
nadbudowy.

Dlaczego Decra ?
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Decra® zapewnia doskonałą szczelność pokrycia w 
zakresie pochyleń od 12o do 90o.

Decra® w odmianach z posypką ceramiczną ma 
korzystne własności akustyczne - tłumi dudnienie 
deszczu. 

Decra® to pokrycie dachowe przyjazne dla 
środowiska
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Decra®

piękno odporne na 
czas

Decra® to nowoczesne metalowe pokrycia dachowe 
nawiązujące stylistyką do pokryć tradycyjnych. Dachy 
Decra® są lekkie (od 4,5 do 7,4 kg/m2), bardzo trwałe i 
mają najwyższą odporność na ekstremalne warunki 
pogodowe. Różnorodne kształty i kolory, estetyczne 
wykończenia powierzchni, z kolorowej ceramizowanej 
posypki bądź z lakieru proszkowego, oraz bogata oferta 
eleganckich akcesoriów wykończeniowych umożliwiają 
dobór pokrycia do indywidualnych potrzeb.
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Decra® Elegance wyróżnia się elegancją kształtu i wykończenia 
z lakieru proszkowego w delikatnej satynie lub błysku. 
Zastosowany lakier, nanoszony w 4-fazowym procesie 
technologicznym, charakteryzuje się najwyższą stabilnością 
koloru, bardzo dobrym rozproszeniem kropel deszczu (niższa 
absorpcja wody niż w tradycyjnych powłokach).

Kolory: .......................................... Błysk – Czarny, Bordeaux 
.................................Satyna – Grafit, Kasztanowy, Terakota
Wymiary: .............................gabarytowe: 1324mmx420mm
................................................efektywne: 1260mmx370mm
Waga:  ......................................................................4,5kg/m2

Decra® Elegance
dyskretny urok 
nowoczesnej 
elegancji
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Decra® Classic kształtem nawiązuje do tradycyjnych 
dachówkowych pokryć ceramicznych i cementowych, 
ale pod względem odporności znacznie je przewyższa. 
Stosowana jest na nowych i remontowanych budynkach, 
również na obiektach zabytkowych.

Kolory: ... Czerwony, Czerwony Rustykalny, Teak, Antracyt
Wymiary dachówki: ...........gabarytowe: 1324mmx410mm
................................................efektywne: 1260mmx370mm
Waga:  .....................................................................6,6 kg/m2

Decra® Classic
klasyczna forma 
pięknego dachu
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Decra® Stratos spotkała się z powszechnym uznaniem na 
rynku polskim, w szczególności na Podhalu, gdzie coraz 
częściej zastępuje tradycyjny gont drewniany. Decra® 
Stratos to również doskonałe pokrycie na budynki o 
nowoczesnej architekturze.

Kolory: ..................................... Pepperstone, Teak, Antracyt
Wymiary dachówki: ..................gabarytowe: 1290x360mm
.......................................................efektywne: 1230x320mm
Waga:  .....................................................................7,1 kg/m2

Decra® Stratos
indywidualny 
styl tradycyjnego 
gontu



8

Kształtem przypomina dachówkę mnich-mniszka. 
Zaprojektowana została z myślą o mieszkańcach krajów 
śródziemnomorskich z wiekowymi tradycjami tego 
typu pokryć dachowych. Stosowana jest również przez 
entuzjastów z Europy Północnej, zafascynowanych 
śródziemnomorską kulturą.

Kolory: ..................................................Terakota Rustykalna
Wymiary dachówki: ..................gabarytowe: 1100x375mm
.......................................................efektywne: 1050x350mm
Waga:  .....................................................................7,4 kg/m2

Decra® Romańska
śródziemnomorski 
styl
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Decra® Octava jest nowoczesną stylizacją tradycyjnej 
dachówki marsylki. Doskonały przykład zastosowania 
tych lekkich pokryć to wymiana dachu lub nadbudowa.

Kolory: .................................................... Czerwony, Antracyt
Wymiary dachówki: ...........gabarytowe: 1310mmx415mm
................................................efektywne: 1250mmx370mm
Waga:  .....................................................................6,7 kg/m2

Decra® Octava
bliżej tradycji
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Decra® to oryginalny i wyjątkowo trwały materiał 
pokryciowy, wykonany na bazie najwyższej jakości stali 
zabezpieczanej wieloma powłokami antykorozyjnymi.

Żywica akrylowa, ceramizowana posypka mineralna i 
czysty lakier akrylowy pełnią ważną funkcję estetyczno-
ochronną, oraz stanowią akustyczne wytłumienie 
dachówki.

Odmiana Decra® Elegance zamiast posypki i warstw 
akrylowych wykończona jest z wierzchu lakierem 
proszkowym, nanoszonym już po wyprofilowaniu 
produktu.

Decra®

wybór najwyższej 
jakości

Stal

Alucynk

Primer epoksydowy

Żywica akrylowa

Posypka mineralna ceramizowana

Lakier akrylowy 

Najwyższej trwałości lakier proszkowy

Stal,
Alucynk
Primer epoksydowy
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Decra® należy do najszczelniejszych pokryć dachowych. 
Poprzeczne i podłużne zakłady są tak wykonane, 
że zapewniają doskonałą szczelność pokrycia w 
zakresie pochyleń od 12o do 90o , w każdych warunkach 
pogodowych.
Dachówki Decra mocowane są do łat za pomocą łączników 
Decra: gwoździ lub wkrętów. Łączniki są mało widoczne 
co zapewnia estetykę dachu, a ich usytuowanie od przodu 
łat (a nie jak zwyczajowo z góry) sprawia, że Decra ma 
doskonałą wytrzymałość na odrywanie przez wiatr.
Szeroki asortyment dostępnych akcesoriów przyspiesza 
montaż i podkreśla charakter pokrycia.

Niezawodny 
system montażu 



Icopal SA
ul. Łaska 169-197
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 601 725 526
       +48 43 823 41 11
www.decra.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Kontakt:
tel. +48 601 725 526
email: decra.pl@icopal.com

Icopal - Światowy ekspert 
hydroizolacji 

Icopal SA jest od ponad 30 
lat wiodącym producentem 
systemów hydroizolacyjnych 
w Polsce. Wchodzi w skład 
Grupy Icopal - światowego 
lidera w produkcji materiałów 
hydroizolacjyjnych działającego 
na rynku budowlanym od 
1876r. Obecnie koncern 
posiada 35 zakładów 
produkcyjnych i 95 biur 
handlowych w 30 krajach 
świata


