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O FIRMIE

METAL – SYSTEM
Firma Metal-System powstała w 2010 roku. Specja-
lizujemy się w produkcji pokryć dachowych, ele-
wacji wentylowanych, podbitek, sufitów kasetono-
wych oraz różnego rodzaju obróbek z blachy. 

Zdobyte długoletnie doświadczenie oraz zgrany ze-
spół pozwala nam na obsługę i realizację każdego 
projektu, zarówno prostego jak i skomplikowanego 
technicznie. Jesteśmy otwarci na zamówienia indy-
widualne, spełniamy oczekiwania najbardziej wy-
magających klientów.

SPIS TREŚCI

Dachy

Elewacje

Deski czołowe, Podbitki, Ogniomury

Systemy rynnowe

Blachy w taśmie i w arkuszach

Akcesoria
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O MATERIAŁACH

NASZE PRODUKTY
Nowoczesny park maszynowy CNC pozwala nam utrzy-
mać produkcję na odpowiednim poziomie, co wpływa 
na krótki czas realizacji oraz wysoką wartość oferowa-
nego asortymentu.  

Podejmując się kolejnych zadań stawiamy na indywidu-
alne podejście do Klienta, a naszą pracę cechuje rze-
telność, dokładność oraz profesjonalizm.

Doświadczenie, nowoczesne zaplecze maszynowe 
oraz znajomość aktualnych trendów na rynku pozwa-
lają nam zaproponować pełną gamę usług i pro-
duktów, takich jak:  systemy rynnowe, panele dacho-
we i elewacyjne wraz z rozwiązaniami nietypowymi.

ASORTYMENT

NASZE MATERIAŁY
W swojej ofercie posiadamy różne rodzaje blach, w tym 
ocynk, blachy powlekane, aluminium oraz blachy tytan 
cynk.

Trwałość i wysoka jakość blachy z którą pracujemy, po-
zwala nam na  szeroki wachlarz obróbek dekarskich.

Blachy tytan cynk występują w wielu kolorach,  grubo-
ściach oraz szerokościach, od blach naturalnych po pa-
tynowane. 

Blachy powlekane występują w szerokiej palecie RAL            
z których każdy wybierze coś dla siebie. 
Nie możemy zapomnieć o aluminium dostępnym w róż-
nych opcjach kolorystycznych oraz strukturalnych. 

Dobra jakość sprzedawanych przez nas blach przekła-
da się na odpowiednią ich plastyczność dając nam 
możliwość wykonania zarówno paneli na rąbek, click, 
ale i paneli z łezką, czy też karo, a także i innych profili.
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SYSTEMY DACHOWE 
W zależności od systemu dachu masz wybór między kla-
sycznymi rozwiązaniami, a projektami do specjalnych 
zastosowań. Materiał w postaci blachy posiada nie 
tylko wspaniałe zalety optyczno-techniczne, jest także 
materiałem niepalnym. Chroniącym przed oddziaływa-
niem warunków atmosferycznych. 

DACHY
Rąbek Stojący

Panel Karo

Panel Zatrzaskowy

Panel Łukowy

Sprawdzony wszechstronny system

Optymalne dopasowanie do każdej geo-
metrii dachu

Tradycyjny w wyglądzie i nowoczesny
w formie panel

System dedykowany do każdej krzywizny 
dachu - powierzchni wypukłych, wklęsłych
i stożkowatych
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Dane techniczne

Rodzaje materiałów

Zakres spadku: spadek minimalny wynosi 5 % (2,9°). Bez 
względu na stopień nachylenia połaci, dopuszcza się 
maksymalną długość blachy do 10 m. Zastosowanie pa-
neli o długości powyżej 10 m wymaga specjalnego opra-
cowania przez doradców. 

Sprawdzony, wszechstronny system pokryć dachowych do 
dachów płaskich, zakrzywionych  i „swobodnych”. Odpor-
ne na działanie warunków atmosferycznych. Przy małym 
nachyleniu dachu szwy są uszczelnione. Dyskretne połą-
czenia zapewniają lekki i elegancki wygląd.

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

DACHY

Charakterystyka systemu
• Pewne wykonanie detali w najbardziej newralgicznych miejscach (okap, komin, okno, kosz itd.)
• Brak widocznych mocowań na pokryciu dachu 
• Delikatny rysunek rąbka na dachu (w porównaniu do technologii  listwy)
• Szczelne połączenie blachy na całej długości dachu - od okapu do kalenicy
• Standardowe długości pasów blachy do 10 m (opcja do 16 m)

Podłoże dachu
• Podłoże z drewna litego stosując drobne szczeliny do 10 mm przy tego typu rozwiązaniu nie ma 

potrzeby stosować maty strukturalnej.
• Podłoże  z materiału drewnopodobnego (sklejka, płyta OSB ) wymagana mata strukturalna 

Produkt dostępny w materiałach: Miedź, Aluminium, Tytan-Cynk i stal powlekana. 

Wymiary materiałów
Szerokości efektywne paneli: - Miedź: 425 mm i 595 mm - Aluminium: 425mm i 575 mm - Tytan- cynk: 
425 mm, 575 mm i 595 mm - Stal powlekana 341 mm i 550 mm

RĄBEK STOJĄCY

Typy Budynków
Konstrukcje nowo projektowane lub modernizowane. 
Budynki przeznaczone na biura, budynki mieszkalne, 
budynki szkolne, hale gimnastyczne itp. 
Budynki nie mieszczące się w w/w kategoriach wyma-
gają oddzielnego opracowania i konsultacji.
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Rodzaje materiałów

Wszystkie łuski (łuski wielkowymiarowe, kwadratowe 
mogą być produkowane w licznych wariantach
i wymiarach z blachy w arkuszach, metodom maszy-
nową. Istnieje możliwość pokrycia powierzchni zaokrą-
glonych niemalże w sposób idealny. Klasyczne miejsca 
zastosowań dla małych łusek to pokrycia wież, lukarn, 
kominów czy też krawędzi dachów.

Łuski karo na dachu z blachy tworzą grupę małych kwadra-
tów. Łuski te posiadają w przeciwieństwie do płyt lub gon-
tów o podobnym kształcie na stronie górnej i na stronie 
dolnej wygięcia w formie płaskich rąbków. To umożliwia 
bezpieczne wykonanie w tej technologii wszelkich
krzywizn.

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

DACHY

Podłoże dachu
Podłoże z drewna litego lub płyty drewnopodobnej zabezpieczone papą lub membraną EPDM w 
zależności od rodzaju blachy. Minimalne nachylenie połaci nie powinno przekraczać 10°.

Typy Budynków
Obiekty objęte ochroną konserwatorską i sakralne, a także nowo budowanych apartamentowców, 
nowoczesnych budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej.
Budynki przeznaczone na biura, zabudowania przemysłowe. 

Wymiary
Min. powierzchnia 200 x 200 mm, 25,00 szt. / M² Maks. powierzchnia 530 x 530 mm, 3,56 szt. / M²

Produkt dostępny w materiale: Tytan-Cynk grubość od 0,6 mm do 0,8 mm, Miedź grubość od 0,6 mm 
do 0,7 mm, Aluminium grubość 0,7mm do 1 mm, Stal powlekana grubość 0,6 mm do 0,7 mm

PANEL KARO



12 13

Typy Budynków

Dane techniczne

Podłoże dachu

Rodzaje materiałów

Doskonale sprawdza się na pokryciu duchu o każdym 
nachyleniu, tworząc niepowtarzalny styl. Panel z rąb-
kiem zatrzaskowym dzięki szybkości i prostocie montażu 
znacznie przewyższa inne systemy.

Obiekty objęte ochroną konserwatorską i sakralne, a także 
nowo budowanych apartamentowców, nowoczesnych 
budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej.
Budynki przeznaczone na biura, zabudowania przemy-
słowe, budynki mieszkalne, budynki szkolne, hale gim-
nastyczne itp.

Tradycyjny w wyglądzie i nowoczesny w formie panel dacho-
wy z zamkiem zatrzaskowym. Produkt polecany głównie do 
pokrycia dachów w zależności od planowanego efektu, 
można podkreślić tradycyjny styl budowli, lub uwypuklić 
jej nowatorski charakter.

Spadek minimalny wynosi 80 przy łączeniu poprzecznym paneli spadek wynosi 140.
Długość maksymalne do 8000 mm, długość minimalna 1000 mm
Grubość materiału 0,5 mm , Waga 1m2 około 4,5 kg

Główne cechy

Stal powlekana

DACHY

Podłoże musi być typu ciągłego (max. odstępy między deskami wynoszą 5-10 mm szerokość deski 80 
mm), bez wystających elementów (np. gwoździe, śruby) mogących uszkodzić spodnią powierzchnię 
blachy. Podłoża z papy lub płyty OSB zabezpieczone membraną separacyjną. 

• Podłoże z drewna litego stosując drobne szczeliny do 10 mm przy tego typu rozwiązaniu nie ma 
potrzeby stosować maty strukturalnej.

• Podłoże  z materiału drewnopodobnego (sklejka, płyta OSB ) wymagana mata strukturalna

• Produkt dostępny w materiale: stal powlekana. 
• Szerokości paneli:  300 mm i 510 mm

PANEL ZATRZASKOWY
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Dane techniczne

Charakterystyka systemu 

Typy Dachów

Rodzaje materiałów

Rodzaje materiałów i wymiary

Pokrycia dachowe panelu łukowego wykorzystu-
jące technikę rąbka stojącego są mocowane do podłoża 
pośrednio za pomocą stałych i przesuwnych haftr.  Spraw-
dzone elementy składowe systemu zapewniają ochronę 
i można je łatwo dostosować do różnych kształtów bu-
dynku.   Panele łukowe są dostępne w różnych rozmia-
rach z możliwością indywidualnego dopasowania do 
projektu zarówno współczesnego, jak i zabytkowego.

Minimalny promień dla wypukłych paneli łukowych
w technologii rąbka stojącego wynosi 0,6 m. Przy promie-
niu 12 m profilowanie panelu w łuk nie jest konieczne, acz-
kolwiek dopuszczalne. Przy mniejszych promieniach panele 
muszą być wyoblone ręcznie stosując odpowiednie maszy-
ny profilujące i narzędzia.  

Główne cechy

Blacha aluminiowa Miedź Tytan cynk

DACHY

• System dedykowany do każdej krzywizny dachu - powierzchni wypukłych, wklęsłych i stożkowa-
tych

• Szczelne połączenie blachy na całej długości dachu - od okapu do kalenicy lub od okapu do 
okapu

• Standardowe długości pasów blachy do 10 m (opcja do 16 m)
• Przejść do fasady i dachu można płynnie, dzięki czemu można łączyć różne materiały i dostoso-

wywać do swojego projektu.
• Krawędzie dachu są bezobsługowe i chronią konstrukcję dachu i elewacji przed wpływem wa-

runków atmosferycznych, dzięki czemu ich użytkowanie ma również długofalowy pozytywny 
wpływ na żywotność budynku.

Blacha aluminiowa, tytanowo-cynkowa i miedziana. Blacha stalowa powlekana nie nadaje się do 
profilowania po łuku. Szerokość od 430 mm do 600 mm, Grubość materiału od 0,7 mm do 0,8 mm

PANEL ŁUKOWY

Lukarny 
Dachy łukowe 
Krawędź dachu łącząca połać dachową z elewacją 
Kopuły 

Dachy o różnych krzywiznach
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SYSTEMY ELEWACJI
Elewacja budynku to jej pierwsza i najważniejsza wizy-
tówka. To od niej zależy prezentacja obiektu i sposób, w 
jaki zostanie odebrany. Co kluczowe – dobra elewacja 
to również profesjonalnie zabezpieczone ściany. Jeśli 
szukasz nowoczesnego pomysłu na elewację – konstruk-
cji, która połączy stylowy wygląd z idealnym dopaso-
waniem do bryły budynku, blacha tytanowo-cynkowa, 
aluminiowa, miedziana czy stalowa, to najlepsze roz-
wiązanie. Elastyczność i plastyczność blach sprawdzi się 
nawet w najbardziej nietypowych konstrukcjach archi-
tektonicznych.

Przedstawione systemy elewacyjne są dedykowane do 
elewacji wentylowanych. 

ELEWACJE Panel na rąbek 
kątowy

Panel 
Kieszeniowy

Panel Karo

Panel 
Kasetonowy

Panel 
Kaskadowy

Wszechstronność zastosowania
w architekturze

Nowoczesny design, szybki i prosty montaż

Dopasowanie do każdej geometrii 
 krzywizny budynku

Indywidualna i dopasowana produkcja 
dla każdego obiektu

Unikalny i indywidualny design
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Opis systemu

Charakterystyka pracy z systemem

Podłoże

Wymiary i grubość blachy

Rodzaje materiałów

Przy wysokości ok. 25 mm i szerokości ok. 12 mm, 
w technologii stojącego rąbka kątowego można
w ciekawy sposób podzielić optycznie powierzchnie 
elewacji. Pasy blachy układać można zarówno w pio-
nie, poziomie jak i ukośnie. Kątowy rąbek stojący wyróż-
nia się szczególnie niewielkimi naprężeniami materiału. 
W przeciwieństwie do podwójnego rąbka stojącego sto-
sowanego na dachu w tej technologii zamykane maszy-
nowo lub ręcznie jest tylko jedno ramię.

System elewacji na rąbek stojący polega na łączeniu po-
szczególnych pasów blachy w kierunku podłużnym, a rąbek 
kątowy to typowa metoda stosowana na elewacjach. Od-
znacza się on mocniejszym od rąbka podwójnego zaak-
centowaniem na płaszczyźnie elewacji dzięki szerokości 
rąbka ok. 12 mm. Szerokie zastosowanie maszyn profilują-
cych wraz z minimalną ilością akcesoriów ułatwia pracę. 

Z uwagi na wygodę pracy powinno się zredukować długość pasów blachy do maks. 6,0 m. Opty-
malną
redukcję falowania blachy osiąga się przy długościach pasów do 4 m. Pasy łączone są ze sobą przy
pomocy prostego felca poprzecznego.

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

ELEWACJE

System przeznaczony jest do stosowania na ścianach pionowych. Montaż paneli jest dozwolony 
w układzie poziomym lub pionowym na szkielecie nieciągłym z litego drewna. Przy podłożu niekom-
patybilnym należy używać membrany separacyjnej. Podkonstrukcja nośna może być wykonana
z elementów drewnianych lub stalowych ocynkowanych.

Blacha stalowa
• Szerokość pasa od 346 mm do 555 mm
• Grubość materiału od 0,6 mm do 0,7 mm
• Ograniczona długość pasa maks. 6,0 m
• Optymalna maks. 4,0 m

Blacha aluminiowa, tytanowo-cynkowa i miedziana
• Szerokość pasa od 430 mm do 600 mm
• Grubość materiału od 0,8 mm do 1,0 mm
• Ograniczona długość pasa maks. 6,0 m
• Optymalna maks. 4,0 m

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa, tytanowo-cynkowa i miedziana

RĄBEK KĄTOWY

Charakterystyka systemu
Do elewacji wentylowanych w technice rąbka kątowe-
go zalecamy stosowanie pasów blachy  o szerokości 430 
mm lub mniejszych. Tego typu zabiegi znacznie obniżają 
prawdopodobieństwo falowania materiału.
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Zalety systemu paneli kieszeniowych  

Montaż systemu

Typy Budynków

Wymiary i grubości blachy Formy specjalne

Rodzaje materiałów

• Nowoczesny system paneli
• Pionowy i poziomy podział elewacji
• Zmienna szerokość fugi 0 - 20 mm
• Długości paneli do 4000 mm
• Możliwość wykonania łuków
• Szybki i prosty montaż w oparciu o łączenie na „pióro-wpust”

System paneli kieszeniowych  można łatwo i szybko zamontować, a po zakończeniu pracy mocowa-
nia są niewidoczne i podkreślają  estetykę budynku.

Podkonstrukcja nośna może być wykonana z elementów 
drewnianych lub stalowych ocynkowanych

Panele kieszeniowe szczególnie sprawdzają się jako sys-
tem elewacyjny o wysokich wymaganiach estetycznych 
- budynki komercyjne, biurowe oraz budynki użyteczno-
ści publicznej o nowoczesnym wyglądzie. Panele pio-
nowe są coraz częściej używane także do wykonania 
małych elewacji, takich jak mansardy, balkony czy 
ściany szczytowe budynków.

Charakterystyczną cechą elewacji w systemie panelu kie-
szeniowego jest wyraźny podział linii w pionie. W zależności 
od projektu na elewacji można stosować różny rytm. 
Dodatkowo ten rodzaj panelu elewacyjnego umożliwia 
pionowy, poziomy lub ukośny kierunek montażu.
Ten system elewacyjny daje wiele możliwości przy pro-
jektowaniu fasad budynków. Ponadto ten panel można 
zastosować na sufitach i podbitkach.

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

ELEWACJE

• Szerokość całkowita 200 mm - 333 mm
• Grubość blachy 1.0 mm
• Standardowe długości 1000 mm i 4000 mm
• Długość maksymalna 4000 mm

• Wklęsłe i wypukłe zaokrąglone panele
• Perforacja widocznej powierzchni

Blacha stalowa powlekana, tytanowo-cynkowa, aluminiowa i miedziana

PANEL KIESZENIOWY
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Charakterystyka produktu

Podłoże

Wymiary

Rodzaje materiałów

Wykorzystanie panelu karo otwiera przed inwestorem 
i projektantem różnorodne możliwości kształtowania 
elewacji. Elementy te mogą być montowane zarówno 
poziomo, pionowo, jak i po skosie. Możliwe jest także wy-
konywanie elewacji w formie wypukłej lub wklęsłej.

Sprawdzone elementy składowe systemu zapewniają 
ochronę i można je łatwo dostosować do różnych kształ-
tów budynków. Panele karo są dostępne w różnych roz-
miarach z możliwością indywidualnego dopasowania 
do projektu zarówno współczesnego, jak i zabytkowe-
go.

Główny zakres zastosowania panelu karo to wielkoformato-
we powierzchnie. To na nich obecność panelu karo zazna-
cza się szczególnie wyraziście. Stosowanie różnych wiel-
kości panelu karo, różne umiejscowienie połączeń oraz 
kształty przebić nadają rytm płaszczyźnie, dając tym 
samym architektowi pełną swobodę przy planowaniu 
wyglądu elewacji.

Panele karo charakteryzują się dwoma rąbkami płaskimi wywiniętymi do przodu na górnej krawędzi 
oraz dwoma rąbkami odgiętymi do tyłu na krawędzi dolnej. Mocowanie łuski do podłoża odbywa się 
pośrednio za pomocą haftr i pasów mocujących.

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

ELEWACJE

• Podłoże z drewna litego stosując drobne szczeliny do 10 mm przy tego typu rozwiązaniu nie ma 
potrzeby stosować maty strukturalnej.

• Podłoże  z materiału drewnopodobnego (sklejka, płyta OSB ) wymagana mata strukturalna 

Wymiary standard – 555x555 mm, 345x345 mm, 245x245 mm, grubości blachy 0,50 mm do 0,70 mm. 
Panele karo są produkowane indywidualnie dla każdego obiektu w pożądanych lub wymaganych 
szerokościach i długościach.
  *Wszystkie wymiary pośrednie są możliwe do wykonania.

Blacha stalowa powlekana, tytanowo-cynkowa, aluminiowa i miedziana

PANEL KARO
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Cechy systemu

Montaż systemu

Grubości blachy

Rodzaje materiałów

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klien-
tów firma Metal-System oferuje system elewacji 
w pełni spełniający najwyższe wymagania jakościo-
we, charakteryzujący się uniwersalnością oraz bogatą 
różnorodnością materiałów, kolorystyki i kształtu.

Bogata kolorystyka oraz różnorodność oferowanych ro-
dzajów materiałów pozwala na operowanie efektem wi-
zualnym i tworzenie elewacji korzystnie wyróżniających się 
od otoczenia.

Dzięki stosowaniu coraz nowocześniejszych produktów o 
wyższych parametrach wytrzymałościowo-użytkowych 
możliwe stało się dowolne operowanie kształtami i kolora-
mi przy projektowaniu elewacji czy to na budynkach bu-
downictwa indywidualnego czy też przemysłowego.

Proces produkcji oraz system kontroli jakości zapewniają wysoką precyzję wykonania, dokładne utrzy-
manie wymiarów, co wydatnie wpływa na dokładność oraz prostotę montażu. Dla wszystkich typów 
kasetonów system przewiduje otwarte łączenia z ukrytymi mocowaniami. Łączenia poziome mogą 
mieć dowolną szerokość i uzależnione są wyłącznie od koncepcji zawartej w projekcie. System pa-
nelu kasetonowego dostępny jest w wersji standardowej z zamkiem prostym z przeznaczeniem do 
montażu w poziomie. System mocowań został tak opracowany, aby przy zachowaniu trwałości i 
szczelności połączeń między poszczególnymi elementami zachować możliwie największą łatwość i 
szybkość montażu. 

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

ELEWACJE

Podkonstrukcja nośna może być wykonana z elementów drewnianych lub stalowych ocynkowa-
nych.

• blacha stalowa powlekana – od 0,7 mm do 1,5 mm
• blacha tytanowo-cynkowa – od 0,8 mm do 1,5 mm
• blacha aluminiowa – od 1,0 mm do 1,5 mm
• blacha miedziana – od 0,8 mm do 1,5 mm

Blacha stalowa powlekana, tytanowo-cynkowa, aluminiowa i miedziana. Szerokość blachy 175 - 600 
mm, Długość blachy 100 - 2800 mm

PANEL KASETONOWY

Typy Budynków
Konstrukcje nowo projektowane lub modernizowane. 
Budynki przeznaczone na biura, zabudowania przemy-
słowe, budynki szkolne, hale gimnastyczne itp. 
Budynki nie mieszczące się w w/w kategoriach wyma-
gają oddzielnego opracowania i konsultacji.
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Rodzaje materiałów

Dane Techniczne

To estetyka i szczegóły decydują o wrażeniu przy fa-
sadach. Wszelkiego rodzaju profile przyłączeniowe, 
narożniki, profile kieszeniowe mogą wystąpić w tym 
systemie. W skład panelu kaskadowego wchodzą pre-
fabrykowane profile łączące przygotowane tak, aby 
umożliwić estetyczne wykonanie detali. System oparty 
jest na funkcjonalnej zasadzie “włóż i zamocuj”.

Panel kaskadowy jest kompletnym systemem elewacyjnym 
wykonanym z blachy. Oferując szeroki zakres możliwości 
projektowania może być układany  poziomo, pionowo 
oraz pod kątem. Montaż elewacji wykonywany jest po-
przez zakładanie panelu na panel,  gdzie użyte do moco-
wania paneli wkręty samowiercące są częścią systemu.

Jedną z istotnych cech panelu kaskadowego jest brak odpadów przy montażu paneli bazowych
o długości 3000 mm. Nie ma też problemu z wykonaniem elewacji z równomiernym łączeniem paneli 
jak w pionie, tak i w poziomie. W tym celu dostępne są łączniki, paski oraz profile krawędziowe do 
mocowania za łączeniem. 

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

ELEWACJE

Szerokość całkowita od 150 mm do 350 mm, Grubość metalu: aluminium, miedź, tytan-cynk od 0,5 
mm do  1,0  mm, Grubość metalu: stal powlekana od 0,5 mm do 0,7 mm, Standardowa długość 3000 
mm

Podczas wykonywania elewacji, mansard, ścian szczytowych lub attyk, panel kaskadowy  może być 
mocowany na podkonstrukcji drewnianej. Podczas wykonywania większych powierzchni elewacyj-
nych, np. na wielu piętrach, zalecamy zastosowanie podkonstrukcji metalowej jako jedno- lub dwu-
elementowej wykonanej z aluminium (2.0 mm) lub stali (1.5 mm).

Panele bazowe należy zmodyfikować (przyciąć), np. przy otworach okiennych. Zoptymalizowana 
oferta profili łączących upraszcza wykonanie detali: narożników, nadproży, cokołów itd. Rozszerzal-
ność liniowa wynikająca ze zmian temperatury może być ograniczona poprzez zastosowanie paneli 
o długości 3000 mm.

PANEL KASKADOWY

Cechy systemu
Jako alternatywa lub uzupełnienie elewacji z drewna, ka-

mienia lub klinkieru. Szybkie i tanie wykonanie - poszcze-
gólne panele można układać poziomo, pionowo i po 

przekątnej. Wytrzymałe oraz przyjazne dla środowiska 
materiały. Możliwy montaż na podkonstrukcji wykona-

nej z drewna lub metalu. Estetyczne i niewidoczne
 z zewnątrz mocowania. Pełny pakiet wraz z profila-

mi łączącymi oraz wykończeniowymi
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SYSTEMY WYKOŃCZENIA 
To jak będzie wyglądał dom decyduje nie kolor, lecz 
rodzaj wybranego detalu. Zestawienie naturalnych 
materiałów i ich stylistyczna spójność tworzy trwałe ak-
centy budynku. To jest to, czym Państwa projekt 
będzie się wyróżniał na tle innych pospolitych domów.

DESKI CZOŁOWE, PODBITKI, OGNIOMURY
Deski Czołowe

Podbitki

Ogniomury

Optymalne rozwiązanie przy wykonywa-
niu widocznych stref

Wyrazisty efekt optyczny

Zapewnia estetykę
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Metal-System uważa się za partnera w tym zakresie, 
zapewniając Ci dobrze zaprojektowane rozwiązania 
dla każdej potrzeby i wspierając Cię w planowaniu 
i wyborze. Z przyjemnością wyjaśnimy bardziej szczegó-
łowo, w jaki sposób można z zyskiem stosować krawędzie 
dachu i listwy dachowe.

Deski czołowe firmy Metal-System spełniają zatem wiele za-
dań, które są zarówno ważne pod względem funkcjonalnym, 
jak i estetycznym. Nasze obróbki dachowe i listwy dachowe 
spełniają wymagania funkcjonalne projektantów  
i architektów, a jednocześnie nasz bogaty asortyment ofe-
ruje możliwość indywidualnego wyboru obrzeży dacho-
wych, profili krawędzi dachowych dla twojego projektu, 
aby mieć trwały wpływ na charakter budynku.    

Metal-System oferuje deski czołowe i panele dachowe doskonałej jakości. Przekonują one z funkcjo-
nalnego i kreatywnego punktu widzenia poprzez następujące funkcje:

• W oparciu o nasze systemy elewacyjne i dachowe, nasze obręcze dachowe i listwy dachowe 
umożliwiają uderzające zaakcentowanie elementów dachu i służą planistom, a także architek-
tom jako element projektu

• Wysoka wartość wizualna naszych produktów idzie w parze z jakością konstrukcji: deski czołowe i 
inne krawędzie dachu są trwałe i praktycznie nie wymagają konserwacji

• Przejść do fasady i dachu można płynnie, dzięki czemu można łączyć różne materiały i dostoso-
wywać do swojego projektu

• Kompatybilność z wieloma innymi systemami firmy Metal-System ułatwia instalację i integrację 
       z istniejącymi fasadami
• Wybór różnych odcieni i linii wzorniczych odpowiednich do wielu różnych projektów i mniejszych 

zastosowań

Deski czołowe i inne krawędzie dachu Metal-System są bezobsługowe i chronią konstrukcję dachu 
i elewacji przed wpływem warunków atmosferycznych, dzięki czemu ich użytkowanie ma również 
długofalowy pozytywny wpływ na żywotność budynku.

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

DESKI CZOŁOWE

Blacha stalowa powlekana, tytanowo-cynkowa, aluminiowa i miedziana. Szerokość blachy od 340 
mm do 600 mm, Grubość blachy od 0,5 mm do 0,7 mm. *Wszystkie wymiary pośrednie są możliwe 
do wykonania, natomiast wysokość deski jest uzgadniana indywidualnie do potrzeb inwestora lub 
wykonawcy.

DESKA CZOŁOWA

Cechy systemu
Zastosowanie produktu jest możliwe zarówno przy kom-
pletnym remoncie, jak i nowym budynku, a także w po-
jedynczym budynku. Zalecamy jednak do współpracy, 
ponieważ pozwoli to zminimalizować koszty instalacji.
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Grubości blachy

Rodzaje materiałów

Dla inwestora, architekta jak i dla wykonawcy ważny 
jest problem kosztów. System podbitki Metal-System 
można łatwo i szybko zamontować, a po zakończeniu 
pracy mocowania są niewidoczne i podkreślają estety-
kę budynku. 

Podbitki  Metal-System bazują na systemie panelu kieszenio-
wego wykonanego z różnych rodzajów blach. W przypadku 
panelu kieszeniowego poprzez indywidualne zastosowanie 
technologii wycinania i przełamania udaje się osiągnąć  
bardzo interesujący efekt jakim jest podbitka wraz z deską 
czołową w jednym elemencie.

• Wysoka wartość wizualna naszych produktów idzie w parze z jakością konstrukcji. Deski czołowe i 
podbitki są trwałe i praktycznie nie wymagają konserwacji

• Połączenie deski czołowej i podbitki w jednym elemencie powoduje łatwy i szybki montaż 
• Kompatybilność z wieloma innymi systemami firmy Metal-System ułatwia instalację i integrację      

z istniejącymi fasadami
• Wybór różnych odcieni i linii wzorniczych odpowiednich do wielu różnych projektów i mniejszych 

zastosowań

Dzięki tego typu rozwiązaniu można uzyskać szczególny efekt podkreślający walory budynku.

• blacha stalowa powlekana – od 0,5 mm do 0,7 mm
• blacha tytanowo-cynkowa – 0,7 mm
• blacha aluminiowa – 0,7 mm
• blacha miedziana – od 0,55 mm do 0,7 mm

*Wszystkie wymiary pośrednie są możliwe do wykonania, natomiast wysokość i długość podbitki  jest 
uzgadniana indywidualnie do potrzeb inwestora lub wykonawcy.

Główne cechy

Stal powlekana Miedź Tytan cynk

PODBITKI

Blacha stalowa powlekana, tytanowo-cynkowa, aluminiowa i miedziana. Szerokość blachy od 100 
mm do 560 mm, Długość blachy -  ustalenia indywidualne 

PODBITKA

Cechy systemu
Jako alternatywa lub uzupełnienie elewacji z drewna, 

kamienia lub klinkieru. Szybkie i tanie wykonanie - po-
szczególne panele można układać poziomo, pionowo.

Wytrzymałe oraz przyjazne dla środowiska materiały 
Możliwy montaż na podkonstrukcji wykonanej z drew-

na lub metalu. Estetyczne i niewidoczne z zewnątrz 
mocowania. Pełny pakiet wraz z profilami łączący-

mi oraz wykończeniowymi.
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Podłoże

Rodzaje materiałów

Zamiast tego nasze pokrycia krawędzi  spełniają rów-
nież kreatywne wymagania planistów i architektów, któ-
re należy pogodzić z wymaganiami technicznymi. Nasza 
oferta jest odpowiednio zróżnicowana i oferuje wszystko, 
czego potrzebujesz do codziennej pracy, od klasycznej 
okładziny ściennej po niestandardową osłonę werandy. 
Pokrywy Metal-System doskonale pasują również do naszych 
systemów dachowych i elewacyjnych, umożliwiając jednolity 
wygląd.

Pasujące się do krawędzi dachu, ścian, parapetów i gzym-
sów, pokrycia  Metal-System oferują idealne dopasowanie 
wykonane z wysokiej jakości materiałów. Pierwotnie zapro-
jektowane do niezawodnej ochrony fasad i konstrukcji bu-
dowlanych, pokrycia ścian i pokrycia krawędzi nie służą 
już tylko do tego celu. 

• Pokrywy ścian i krawędzi, pokrycia okien i gzymsów zapewniają estetycznie wyrafinowaną i trwa-
łą ochronę elewacji, zapobiegają wnikaniu wody deszczowej i wilgoci oraz chronią bryłę budyn-
ku przed innymi wpływami atmosferycznymi

• Nasze indywidualne produkty harmonijnie pasują do wyglądu budynku i są dostępne w różnych 
wzorach, materiałach i kolorach

• Po zainstalowaniu nasze osłony są trwałe i nie wymagają konserwacji
• Szczególnie ekonomiczne i niezwykle proste techniki montażu na podkonstrukcji drewnianej lub 

drewnopodobnej 

Główne cechy

OGNIOMURY

Podłoże musi zawierać podkonstrukcję wykonaną z drewna lub płyty drewnopodobnej (OSB)  o na-
chyleniu 3°, które eliminuje zastoiny wodne mające wpływ na korozję materiału. Na krawędziach 
podkonstrukcji  usztywnienie z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej w kształcie kątownika, które uła-
twi montaż elementów  bez konieczności użycia wkrętów i gwoździ .

Blacha stalowa powlekana, tytanowo-cynkowa, aluminiowa i miedziana.  Szerokość blachy od 340 
mm do 600 mm, Grubość blachy od 0,5 mm do 0,7 mm

OGNIOMUR

Cechy systemu
Nasze pokrycia na ściany, progi lub parapety zachwycają 

niezwykłymi właściwościami produktu. Najwyższe wyma-
gania z różnych punktów widzenia można spełnić bez 

wysiłku dzięki zastosowaniu produktów Metal-System. 
To nie tylko ułatwia planowanie, ale także sprawia, że 
klienci są bardziej niż zadowoleni. 

Stal powlekana Miedź Tytan cynk
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BLACHY 
Blacha to produkt, który jest powszechnie stosowany             
w budownictwie. Znajduje swoje zastosowanie w takich 
elementach jak pokrycia dachowe, osłony, wypełnie-
nia i elewacje. 

Blacha to wyrób  o dużej różnorodności parametrów, 
dzięki czemu może być wykorzystywana  w charakterze 
materiałów podstawowego, jak i wykończeniowego.

BLACHY

Taśmy 

Arkusze 

Blacha perforowana 
i cięto-ciągniona

Pozwalają optymalnie wykorzystać materiał

Poręczne i praktyczne

Spełniająca wymagania i oczekiwania klienta 
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Blacha aluminiowa

Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha miedziana

Blacha stalowa powlekana

Taśmy i blachy aluminiowe  są wytwarzane z łatwo poddających się formowaniu stopów 
aluminium. Dzięki temu są lekkie i bezpieczne w obróbce — idealne m.in. do formowania 
szczytów i wnęk, obramia kominów i okien dachowych, jak i poszycia lukarn. Taśmy i bla-
chy z aluminium są jednak przydatne także na elewacji (np. przy parapetach okiennych 
i w narożnikach).
Dzięki szerokiej gamie kolorów zawsze można znaleźć odpowiedni odcień zapewniający 
stosowny wygląd — przede wszystkim w połączeniu z lakierowanymi rynnami dachowymi. 
Powlekanie odbywa się w procesie coil-coating, a powłoka jest trwale odporna na oddzia-
ływanie czynników atmosferycznych. Ponadto również w przypadku sprawdzonych, trwałych 
dachów Metal-System są dostępne odpowiednie taśmy i blachy uzupełniające o niezbędnej 
jakości lakieru.

Jest wiele powodów przemawiających za wyborem blachy tyta-
nowo-cynkowej na projekty. Blacha ta jest naturalnie odporna na 
korozję, nieprzeciętnie trwała, nie wymaga kosztownej konserwacji. 
Dodatkowo jej elastyczność i plastyczność w połączeniu z estetyką 
sprawiają, że jest idealnym materiałem do zastosowań na budyn-
kach o niestandardowych formach architektonicznych.

Dodatkowo, aby zapewnić jeszcze lepszą estetykę i harmonię z in-
nymi materiałami Metal-System oferuje najszerszą dostępną na ryn-
ku gamę kolorów, na którą składa się wielu producentów blachy. 

posiada w swojej ofercie szeroką gamę blach: aluminio-
wych, tytanowo-cynkowych, miedzianych, ocynkowanych 
i stalowych powlekanych. 

Z początku materiał architektoniczny to jasnoczerwona walcowana miedź. Jednak to, co następuje 
potem, to stale zmieniający się spektakl pogody, światła i naturalny, żywy język materiału: po zamon-
towaniu na budynku, przez pewien czasu zachowuje swój typowy, jasnoczerwony koloryt. Zmiany są 
bardzo powolne i nie do końca przewidywalne - podobnie jak pogoda, która z kolei jest odpowie-
dzialna za ciągłe zmiany zabarwienia miedzi. W pierwszej kolejności powierzchnia staje się matowa. 
Stopniowo na materiale rozwija się warstwa tlenku, który chroni go przed działaniem czynników at-
mosferycznych. Proces ten niesie ze sobą nadzwyczajną różnorodność kolorystyczną, prowadzi przez 
całą paletę brązowych i brązowo-fioletowych odcieni, oferując różne niuanse, zależnie od zmiany 
światła i pory roku.
W końcowej fazie, na powierzchniach pochyłych, proces ten przynosi intensywny, zielony kolor paty-
ny - typowy dla powierzchni miedzianych. Patyna nadaje okładzinie wyjątkowy charakter, jednocze-
śnie zapewniając długotrwałą ochronę na nadchodzące lata.

Bardzo popularna ze względu na stosunkowo niską cenę, 
a przy tym estetykę i trwałość materiałów. Są pokryte na-
wet kilkunastoma warstwami powłok antykorozyjnych. Po-
ziom trwałości, odporności na uszkodzenia mechaniczne 
oraz cena zależą od typu ostatniej warstwy, która może 
być wykonana z żywicy poliestrowej, polichlorku winylu 
lub poliuretanu z dodatkiem poliamidu. Wielką zaletą 
blach powlekanych jest ich uniwersalność, co ozna-
cza, że nadają się do krycia dachów o nachyleniu od 
5° do 90°. Blacha ta jest łatwa w montażu zwłaszcza 
na dachach płaskich i dwuspadowych. Dostępne 
są także elementy drobnowymiarowe sprawdzają-
ce się na dachach wielopołaciowych lub z dużą 
liczbą lukarn. 

Firma Metal-System

BLACHY

TAŚMY I ARKUSZE
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Blacha ocynkowana

Taśmy

Zamówienia

Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy 
cynku. Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto 
można przedłużyć jej trwałość oraz nadać wyrobom pożądane walory estetyczne przez 
pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkową powłoką lakierniczą lub malarską. Blachę 
ocynkowaną stosuje się bardzo często na podkonstrukcje, usztywnienia i ruszty, pozwala to 
uzyskać stabilne konstrukcje dachów, elewacji i wszelkich opierzeni.

posiada w swojej ofercie szeroką gamę blach: aluminio-
wych, tytanowo-cynkowych, miedzianych, ocynkowanych 
i stalowych powlekanych. 

Najbardziej popularna i zawsze dostępna w naszym magazynie to:

• taśma aluminiowa o szerokości 650 lub 1000 mm i grubości 0,7 mm, 
• tytanowo-cynkowa o szerokości od 650 do 1000 mm  i grubości od 0,55 do 0,8 mm, 
• miedziana o szerokości od 670 do 1000 mm i grubości 0,55 mm, 
• ocynkowana o szerokości od 1000 do 1250 mm i grubości od 0,5 do 2,5 mm , 
• stalowa powlekana o szerokości od 625 do 1250 mm i grubości od 0,5 do 1,0 mm.

Istnieje możliwość zamówienia innych szerokości, grubości  i długości taśm oraz arkuszy, ponieważ 
posiadamy maszynę do cięcia wzdłużnego i poprzecznego.  Cena i czas realizacji dostępne po kon-
sultacji telefonicznej lub e-mailowej z naszym biurem obsługi lub handlowcem.

Czas realizacji zamówień towaru dostępnego w magazynie zazwyczaj wynosi 24 do 48 godzin. Towar 
zamówiony w firmie Metal-System można otrzymać za pomocą firmy spedycyjnej, dostawy bezpo-
średniej pracownika Metal-System, jak i również odebrać bezpośrednio w siedzibie firmy.

Realizujemy zamówienia począwszy od obsługi inwestycji 
a kończąc na dostawach blach  klientom.  

Firma Metal-System

BLACHY

TAŚMY I ARKUSZE
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BLACHA PERFOROWANA
I CIĘTO CIĄGNIONA

Wykonanie

Siatki cięto-ciągnione

Zastosowanie blachy

Blacha perforowana to idealne rozwiązanie do stosowania 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Blachy perforowane 
to arkusze blach o jednorodnej perforacji w regularnych 
odstępach. Różnorodność perforacji pozwala uzyskać 
efekt od kryjącego do transparentnego. To stwarza 
praktycznie nieograniczone możliwości wzornicze. Na 
blachach perforowanych można prezentować mię-
dzy innymi zdjęcia, logo, jak również inne motywy. 
W ten sposób możemy zagwarantować, że prawie 
wszystkie życzenia Klientów zostaną spełnione.

Niezależnie od tego, czy zostały wykonane ze stali nierdzewnej, czarnej, aluminium, miedzi czy ty-
tan-cynku przekonują różnorodnymi możliwościami zastosowania: od osłon przeciwsłonecznych                       
i przesłon po okładziny ścienne, sufitowe i meblowe oraz sufity podwieszane. Siatki cięto-ciągnione 
są wykorzystywane również do projektowania mebli designerskich oraz ekstrawaganckich aranżacji 
przestrzeni sklepowych. W połączeniu z innymi materiałami tworzą wyjątkowo atrakcyjne kompozy-
cje. Siatki cięto-ciągnione stanowią nieustanną inspirację dla architektów (między innymi wnętrz), 
czego owocem jest wzornictwo urbanistyczne i niepowtarzalny urok architektury industrialnej z intere-
sującą grą światła i cienia. 

W zależności od rodzaju i szerokości oczek możliwe jest uzyskanie zróżnicowanych efektów. Szcze-
gólnie ceniona jest siatka cięto-ciągniona o oczkach rombowych. Siatki cięto-ciągnione o szerokich 
oczkach są z jednej strony przejrzyste, natomiast z drugiej strony chronią przed spojrzeniami z zewnątrz. 
Dzięki temu sprawdzają się również jako przesłony lub panele elewacyjne. 
Firma Metal-System oferuje następujące rodzaje oczek:
• Oczka rombowe
• Oczka kwadratowe
• Oczka prostokątne

Siatki cięto-ciągnione to w równych odstępach ponacinane i rozciągnięte blachy. 
Są one bardzo wytrzymałym elementem konstrukcyjnym. Dzięki trójwymiarowości 
oferują szeroki zakres zastosowania. Ich wygląd zmienia się w zależności od kąta 
patrzenia.

Siatki cięto-ciągnione sprawdzają się jako obiekty architektury zewnętrznej, fasady, 
elewacje wentylowane, wyposażenie wnętrz, meble i elementy ochronne. Są fa-
scynującymi elementami aranżacji, które gwarantują jednocześnie wytrzymałość i 
długi okres użytkowania.

Blachy perforowane znajdują zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach: jako fasady, konstrukcje 
zewnętrzne czy przesłony. Dzięki swojej elastyczności mogą być wykorzystywane nawet w projektach 
dotyczących wysokiej jakości mebli łazienkowych lub kreatywnych elementów ścian i elewacji. 

Zróżnicowane materiały oraz wzory perforacji łączą w sobie duży potencjał kreatywności z niezliczo-
nymi możliwościami aranżacji. Dzięki temu indywidualne zamówienia Klientów mogą być realizowa-
ne szybko i bez komplikacji. W dziedzinie architektury wnętrz materiał ten zaskakuje filigranową formą 
i niezaprzeczalną elegancją. Różnorodne perforacje pozwalają uzyskać na przykład interesujący 
efekt gry światła i cienia. 

Możliwości wykorzystania blach perforowanych są tak różnorodne i wielowariantowe jak kształty 
oczek, które można wykonać w danym materiale. Oczka prostokątne, okrągłe lub ozdobne,  oferta 
rodzajów perforacji jest bardzo szeroka. Dzięki temu wszystkie zamówienia Klienta mogą być realizo-
wane całkowicie indywidualnie. Każdy znajdzie u nas wzór, który jest dostosowany do jego wymagań

Blacha perforowana 

BLACHY
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SYSTEMY RYNNOWE 
Dobry system rynnowy pozwoli na skuteczne odprowa-
dzenie wody z dachu – zapobiegając jego niszczeniu, 
a także zalewaniu ścian zewnętrznych. Musi być opty-
malnie dopasowany do parametrów budynku – tak, 
by woda, nawet podczas silnej ulewy, nie przelała się 
przez krawędź rynny, ani też, spływając, nie zapełniała 
całego przekroju rury spustowej.

SYSTEMY RYNNOWE

Rynny półokrągłe

Rynny prostokątne

System Klasyczny 

System Nowoczesny 



46 47

SYSTEMY PÓŁOKRĄGŁE

Wymiary rynien:

Wymiary rur

Opis systemu

Charakterystyka produktu

Producenci

Systemy półokrągłe firmy Metal-System składają się z pięciu 
rozmiarów, wykonane z blach: miedzianej , tytanowo-cyn-
kowej, aluminiowej i stalowej. Systemy te wyróżniają się 
wysoką jakością oraz estetyką.

• system odwodnienia dachów zgodny z normą PN-EN 612
• system składający się z rynny,  rur spustowych oraz przemyślanych akcesoriów
• rynna posiada odpowiednie wywinięcie (obrzeże) dla ułatwienia montażu         

i utrzymania linii profilu

W zależności od wielkości nominalnej oferowane są produkty w wykończeniach 
powierzchni z blachy aluminiowej, tytanowo-cynkowej, miedzianej, ocynkowanej 
i stalowej.

System odwodnienia dachu jest niewielką, ale ważną częścią każdego budynku. Rynna półokrągła 
jest najbardziej powszechnym systemem rynnowym i estetycznie dopełnia każdy dach, w tym wyko-
nany z dachówki, łupka lub blachy.

Rynny półokrągłe metalowe są odporne na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych -        
w tym skrajnych temperatur, które występują na dachu.

Rynna półokrągła połączona z obróbką blacharską czy attyką pozwala uzyskać wysokiej jakości 
detal.
Nawet przy  płaskim, niewidocznym  z dołu dachu te elementy podkreślają estetykę i chronią budy-
nek przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

W naszej ofercie są dostępne systemy rynnowe następujących firm:
• VM ZINC tytan-cynk, patyna QUARTZ, patyna ANTHRA, naturalny
• ZM SILESIA tytan-cynk, patyna GREY, patyna CARBON, naturalny
• RHEINZINK tytan-cynk, prePATINA blaugrau,  prePATINA schiefergrau, naturalny
• PREFA systemy aluminiowe, 12 kolorów 
• KJG systemy stalowe, powlekane, ocynkowane, miedziane

Na indywidualne zamówienie klienta firma Metal-System maluje rynny proszkowo wg kolorystyki RAL.

 

SYSTEMY RYNNOWE 

Rozmiar 
rynny

200 250 280 333 400

a 80 105 127 154 195
b 48 62 73 87 107
c 16 18 18 19 19

Rodzaj 
materiału

Tytan-cynk Miedź Aluminium Stal

Wymiar 
nominalny

Grubość  
blachy

Grubość  
blachy

Grubość  
blachy

Grubość  
blachy

60 0,65 0,65 0,70 0,50
80 0,65 0,65 0,70 0,50
100 0,65 0,65 0,70 0,50
120 0,70 0,70 0,70 0,50
150 0,70 0,70 0,70 0,50*wymiary w mm
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SYSTEMY PROSTOKĄTNE

Wymiary rynien:

Wymiary rur

Opis systemu

Charakterystyka produktu

Producenci

Systemy prostokątne firmy Metal-System składają się z pięciu 
rozmiarów, wykonane z blach: miedzianej, tytanowo-cyn-
kowej, aluminiowej i stalowej. Systemy te wyróżniają się 
wysoką jakością oraz estetyką.

• system odwodnienia dachów zgodny z normą PN-EN 612
• system składający się z rynny,  rur spustowych oraz przemyślanych akcesoriów
• rynna posiada odpowiednie wywinięcie (obrzeże) dla ułatwienia montażu            

i utrzymania linii profilu

W zależności od wielkości nominalnej oferowane są produkty w wykończeniach 
powierzchni z blachy aluminiowej, tytanowo-cynkowej, miedzianej, ocynkowanej 
i stalowej.

System odwodnienia dachu jest niewielką, ale ważną częścią każdego budynku. Rynna 
prostokątna jest najbardziej powszechnym systemem rynnowym i estetycznie dopełnia 
każdy dach, w tym wykonany z dachówki, łupka lub blachy.

Rynny prostokątne metalowe są odporne na długotrwałe działanie warunków atmosferycz-
nych - w tym skrajnych temperatur, które występują na dachu.

Rynna prostokątna połączona z obróbką blacharską czy attyką pozwala uzyskać wysokiej ja-
kości detal.
Nawet przy  płaskim, niewidocznym  z dołu dachu te elementy podkreślają estetykę i chronią 
budynek przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

W naszej ofercie są dostępne systemy rynnowe następujących firm:
• VM ZINC tytan-cynk, patyna QUARTZ, patyna ANTHRA, naturalny
• ZM SILESIA tytan-cynk, patyna GREY, patyna CARBON, naturalny
• RHEINZINK tytan-cynk, prePATINA blaugrau,  prePATINA schiefergrau, naturalny
• PREFA systemy aluminiowe, 12 kolorów 
• KJG systemy stalowe, powlekane, ocynkowane, miedziane

Na indywidualne zamówienie klienta firma Metal-System maluje rynny proszkowo wg kolorystyki RAL.

Systemy Prostokątne

SYSTEMY RYNNOWE 

Rozmiar 
rynny

200 250 333 400 500

a 70 85 120 150 200

b 42 55 75 90 110

c 16 18 19 19 19

Rodzaj 
materiału

Tytan-cynk Miedź Aluminium Stal

Wymiar 
nominalny

Grubość  
blachy

Grubość  
blachy

Grubość  
blachy

Grubość  
blachy

60 0,65 0,65 0,70 0,50
80 0,65 0,65 0,70 0,50
100 0,65 0,65 0,70 0,50
120 0,70 0,70 0,70 0,50
150 0,70 0,70 0,70 0,50*wymiary w mm
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DODATKI DO PRODUKTÓW
Oprócz dopasowanych rozwiązań systemowych oferujemy 
również odpowiednie akcesoria dachowe. W zależności od 
rodzaju dachu obejmują one system mocowania lub system 
zapór śniegowych  czy też komunikacji dachowej . Ponadto 
zalecamy produkty innych dostawców, które są dostosowa-
ne do pokryć dachowych wykonanych z blachy na przykład 
membrany strukturalne i paroizolacyjne.

AKCESORIA

Bariery przeciwśniegowe 

Membrany 

Ozdoby dachowe

Komunikacja dachowa 

Haftry

Szybki i łatwy montaż

Dach, który oddycha 

Ciekawe dodatki na twoim dachu

Bezpieczny dostęp do każdej części dachu 

Sprawdzony sposób mocowania do desek lub płyt 
drewnopochodnych
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Bariery przeciwśniegowe 

Komunikacja dachowa 

Haftry

Ozdoby dachowe

• Wytrzymałość dzięki zastosowaniu trwałych materiałów,
• Szybki i łatwy montaż bez dziurawienia dachu 
• Zdolność przejmowania dużych obciążeń przy jednocześnie delikatnym wyglądzie
• Idealnie dopasowane do siebie elementy systemowe.

Materiały 
Stal powlekana, Aluminium i Miedz 

• Sprawdzone rozwiązania na wielu inwestycjach.
• Stabilny system mocowania z możliwością regulacji do kąta nachylenia dachu ≤ 40°
• Uniwersalne mocowanie stopni lub rusztów komunikacji dachowej dobrane do blachy na podwój-

ny rąbek stojący i rąbek zatrzaskowy
• Mocowanie zapewniające swobodę ruchów termicznych blachy
• Rozwiązanie bez dziurawienia pokrycia

Materiał 
Stal powlekana, Aluminium i Miedz 

Oprócz dopasowanych rozwiązań systemowych oferujemy 
również odpowiednie akcesoria dachowe.

Integralnym elementem systemu panelu na rąbek podwójny i kątowy są  mocowania stałe i przesuw-
ne wykonane z blachy nierdzewnej. Odpowiednio rozmieszczone przy każdym rodzaju dachu
i elewacji co niweluje nadmierne pofalowania blachy. 
Haftki, które polecamy do dachów na rąbek stojący wykonane są z blachy nierdzewnej co pozwala 
stosować je do materiałów pokryciowych wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej, aluminiowej
i miedzianej.
 

Metal System w dopełnieniu swojej oferty posiada ozdo-
by dachowe ze stali nierdzewnej, miedzi, tytan-cynku lub 
blachy ocynkowanej. Uzupełnienie wykończenia poła-
ci dachowych właśnie takimi detalami dodaje całemu 
obiektowi stylu i klasy. Z dodatków tego rodzaju korzysta-
ją przede wszystkim inwestorzy, którzy poddają renowa-
cji dachy zabytkowych budynków, w tym gmachów 
urzędów, kościołów, kamienic itp. W kategorii ozdób 
dachowych przyjmujemy zamówienia na: kosze zle-
wowe do systemów rynnowych, wieżyczki z różą 
wiatrów i chorągiewkami, szpice, rynny dekoracyj-
ne po łuku, wodorzygacze czy elementy drykar-
skie. Polecamy również gwoździe miedziane i inne 
akcesoria do wykończenia dachu.

Firma Metal-System

AKCESORIA 

AKCESORIA DACHOWE
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Mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną 

Przeznaczenie

Mata strukturalna stosowana w pokryciach z blachy. Jest to warstwa maty ułożonej na 
otwartej dyfuzyjnie folii wstępnego krycia, posiadającej dwustronną krawędź samokleją-
cą. Produkt ten rozwiązuje problem „punktu rosy”, pojawiający się zwłaszcza przy podda-
szach użytkowych - odprowadza ewentualne skropliny i uniemożliwia ich przedostawanie 
się w konstrukcję lub ocieplenie dachu. Matę  stosuje się na podłożach nieabsorbujących 
wilgoci, np. z płyty OSB lub sklejki.

• Materiał otwarty dyfuzyjnie, regulujący poziom wilgoci
• Doskonałe rozwiązanie problemu zamkniętej wilgoci w konstrukcjach budowlanych
• Dwustronna krawędź z taśmą klejącą, umożliwiająca szczelne łączenie podłużne
• Polecana zwłaszcza na podłoża nieabsorbujące wilgoci, np. z płyty OSB

Oprócz dopasowanych rozwiązań systemowych oferujemy 
również odpowiednie akcesoria dachowe.

Przy poddaszach użytkowych i małym nachyleniu dachu na którym będzie układana blacha na 
pełnym deskowaniu zaleca się stosowanie maty strukturalneji.  Najczęściej służąc jako uzupełnienie, 
znajduje ona zastosowanie na podłożach nieabsorbujących wilgoci (np. na warstwach rozdzielają-
cych z pap bitumicznych). Produkt ten rozwiązuje problem ”punktu rosy” pojawiający się zwłaszcza 
przy poddaszach użytkowych, odprowadzając ewentualne skropliny bez możliwości przedostawania 
się ich w konstrukcję lub ocieplenie dachu. Maty strukturalne nie tylko ułatwiają wysychanie przedo-
stającej się pod powierzchnię dachu nieplanowanej wilgoci, lecz także umożliwiają wyrównanie 
podkonstrukcji z desek (do około 2 mm). Dodatkową zaletą maty  jest ułatwianie przesuwania się 
dłuższych pasów blachy pod wpływem temperatury i uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z 
nie dokładnie wbitym gwoździem. Kolejną zaletą jest, w zależności od rodzaju wykonanej konstrukcji, 
polepszenie wartości tłumienia hałasu.

 

 Dachy metalowe skośne o nachyleniu między 5° a 15° z za-
impregnowaną konstrukcją dachową.     Reguluje wilgoć 
i jest polecana szczególnie w konstrukcjach z zastosowa-
niem szczelnych warstw rozdzielających, np. z bitumu.  
Poprawia właściwości tłumienia hałasu.  Sprawdzone 
rozwiązanie do dachów w technologii rąbka stojące-
go oraz rąbka zatrzaskowego. Polecana zwłaszcza 
przy poddaszach użytkowych.  Znajduje swoje zasto-
sowanie jako podłoże przy obróbkach o większym 
rozwinięciu 

Firma Metal-System

AKCESORIA 

MEMBRANY DACHOWE

Mata strukturalna 
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