


Firma BLACHOTRAPEZ oferuje swoim klientom 
trzy podstawowe typy paneli: 
znany już Państwu - Panel Retro PLUS oraz dwie 
nowe wariacje - Panel  Retro 25 i Panel Retro 38

Cechy produktu:
- dwie wersje szerokości

- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej     

   oferowanej przez Blachotrapez

- opcja bez przetłoczeń, z jednym lub dwoma 

przetłoczeniami

- wysokość rąbka 38mm

Cechy produktu:
- trzy wersje szerokości

- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej            

  oferowanej przez Blachotrapez

-opcja bez przetłoczeń, z jednym lub dwoma 

przetłoczeniami

- wysokość rąbka 25mm

Retro 38 Retro 25
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Panele sprawdzają się doskonale przy 
renowacji obiektów zabytkowych (dworki, 
kościoły, kamienice), jednocześnie 
odpowiadając wymogom nowoczesnej 
architektury. Ponadto jako blachy 
dachowe o wyjątkowej trwałości, stanowią 
ekonomicznie atrakcyjną alternatywę 
dla innych materiałów pokryciowych 
wykonanych z blachy.

Cechy produktu:
- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej            

  oferowanej przez Blachotrapez

- wysokość rąbka 32mm

Retro PLUS
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 Retro 38

Opcja przetłoczenia - P

Kody produktu:

Retro38/315 *opcje:P/W/WZ

Retro38/529 *opcje:P/W/WZ

Opcja wycięcia 
pod zagięcie - W

Opcja zagięcia do listwy 
startowej - WZ

Szerokość całkowita ~315

Przetłoczenia (wysokość 1 mm):
Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm
Podwójne przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm

Szerokość całkowita ~529

Wysokość rąbka
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Grubość blachy
Długość arkusza

38
   498 284
~529 ~315

0,5 - 0,7
max 8 000
min 1 400
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*parametry podane w mm



 Retro 25

Kody produktu:

Retro25/239 *opcje:/W/WZ

Retro25/340 *opcje:P/W/WZ

Retro25/554 *opcje:P/W/WZ

Opcja przetłoczenia - P Opcja zagięcia do listwy 
startowej - WZ

Opcja wycięcia 
pod zagięcie - W

Szerokość całkowita ~239

Przetłoczenia (wysokość 1 mm):
Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm
Podwójne przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm

Wysokość rąbka
Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Grubość blachy
Długość arkusza

25
   521    309 209
~554 ~340 ~239

0,5 - 0,7
max 8 000
min 1 400

Szerokość całkowita ~554

Szerokość całkowita ~340
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*parametry podane w mm



 Retro PLUS

Szerokość efektywna
Szerokość całkowita
Grubość blachy
Wysokość rąbka
Długość arkusza

476
   ~515

0,5
32

max 8 000

27
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Szerokość efektywna 476

Kod produktu:

RetroPLUS/515

Kod
Retro38/315
Retro38/529
Retro25/239
Retro25/340
Retro25/554
RetroPLUS/515

Grubość
 blachy

0,5-0,7 [mm]

0,5-0,7 [mm]

0,5-0,7 [mm]

0,5-0,7 [mm]

0,5-0,7 [mm]

0,5 [mm]

max. dł.
arkusza
8 000 mm

8 000 mm

8 000 mm

8 000 mm

8 000 mm

8 000 mm

P
wys. 

rąbka
38 mm

38 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

szer.
efekt.

284 mm

498 mm

209 mm

309 mm

521 mm

476 mm

szer.
całk.

~315 mm

~529 mm

~239 mm

~340 mm

~554 mm

~515 mm

W WZ

-

Opcje

*parametry podane w mm



Akcesoria dedykowane
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Listwa
podgąsiorowa

Pas nadrynnowy
startowy

Zalecenia:

- niedopuszczalne jest stosowanie podczas montażu narzędzi powodujących efekt termiczny
- montaż można rozpocząć od strony lewej lub prawej.
- podczas chodzenia po dachu, zaleca się stosowanie obuwia o czystej i miękkiej powierzchni

Listwa podgąsiorowa

Dobór listwy podgąsiorowej uzależniony jest od rodzaju 
panela, który wybraliśmy na pokrycie naszego dachu.

Wkręty montażowe

Do montażu paneli dachowych RetroPLUS, Retro 25 i Retro 
38, stosuje się wkręty montażowe:

„L” 4,2 x 32 mm przy mocowaniu arkuszy do konstrukcji 
drewnianej 

lub 
„L”4,2 x 19 mm w przypadku mocowania do stali.
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