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Dachówka Profil S to klasyczna dachówka o charakterystycznym falistym kszta∏cie. Jest ulepszonym, nowoczesnym wariantem
tradycyjnej esówki. Posiada perfekcyjnie wywa˝one proporcje formy. Dach pokryty tà dachówkà uzyskuje jednorodnà, delikatnà
struktur´. Âwiat∏o s∏oneczne modeluje jà drobnymi refleksami wywo∏ujàc wra˝enie podobne do drgajàcych pociàgni´ç p´dzla, jak
w obrazie impresjonistycznym. Dach mo˝e budziç skojarzenia z nadmorskimi wydmami lub taflà wody przy porannej bryzie.
Najciekwszy efekt mo˝na uzyskaç na du˝ych prostych po∏aciach, ale tak˝e na facjatkach i jaskó∏kach. Dachówka Profil S znajduje
zastosowanie zarówno w nowoczesnej architekturze: domach u˝ytecznoÊci publicznej, zabudowie szeregowej, kamienicach,
domach jednorodzinnych, jak równie˝ w budownictwie starym, zabytkowym.
Dachówka Profil S to niepowtarzalny urok, lekkoÊç i dynamizm.

Materia∏:
Barwiony w masie wysokowartoÊciowy beton, uzyskiwany z czystego cementu
portlandzkiego Cem I 52,5R, mieszanki piasku o specjalnie dobranym sk∏adzie
granulometrycznym oraz pigmentów firmy Bayer i Brockhues. Beton pokryty
jest farbà akrylowà dyspersyjnà HDS (z ang. high density surface- powierzchnia
o du˝ej g´stoÊci), która zapewnia dachówkom  trwa∏à kolorystyk´, g∏adkà
powierzchni´ i ma∏à podatnoÊç na zabrudzenia.

Wymiary i ci´˝ar: 334 x 420 mm, ok. 4,5 kg/szt.
Modelowe pochylenie po∏aci dachu: Ponad 22°, a przy zastosowaniu
dodatkowych zabezpieczeƒ od 16° do 22°
Zapotrzebowanie: ok. 10 szt/m2

SzerokoÊç efektywnego krycia: 300 mm, minimalna zak∏adka: 75 mm
Gwarancja: 30 lat gwarancji, ∏àcznie z mrozoodpornoÊcià

Euronit Sp. z o. o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

tel. 032 641 33 63, fax 032 641 25 57
INFOLINIA: 032 641 37 00

e-mail: office@euronit.pl, www.euronit.pl

Charakterystyka ogólna

Pochylenie
po∏aci dachu (°)

Odst´p
mi´dzy ∏atami (mm)

Zak∏adka
 górna (mm)

Zapotrzebowanie
dachówek (szt./m

2
)

powy×ej 30

22 - 30

poni×ej 22

320 - 345

320 - 335

310 - 320

100 - 75

100 - 85

110 - 100

9,66 - 9,80

9,95 - 10,25

10,41 - 10,75

Opis techniczny

Tabela zastosowaƒ:

an GROUP company

Firma posiada certyfikat zgodnoÊci
z PN-EN 490 : 2000 nr PN-008/019/2003
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