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MODULOVÝ STŘEŠNÍ PANEL FIT
je nejnovější výrobek v nabídce značky BP2.eu. Nejen že využívá moderní
řešení, jeho počátky sahají do historie. Svým vzhledem navazuje na klasické
střechy před mnoha lety, ve kterých byly plechy střídavě vertikálně spojované,
což poskytuje výjimečný vizuální efekt.
Dodatečně technologie zámku umožňuje získání vizuálního efektu, jak v
případě tradičně falcované zámku.

Modulový střešní
panel FIT
Novinka v nabídce
Modularita panelu má mnoho
předností – značně urychluje montáž,
umožňuje snadnější přepravu, a
autorské systémy spojů způsobují
dodatečné usnadnění pro pokrývače.
Dodatečnou předností je vizuální
efekt, který navazuje na tradiční
střešní krytiny.
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STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PANEL FIT

EASY LINK

Výrobek je dostupný ve dvou standardních délkách:
1020 mm a 2040 mm

PERFEKTNÍ
V DETAILECH

Autorské řešení díky kterému listy
k sobě pasují jak nikdy předtím.

MODULARITA

SEAL PROTECT

Panel je dostupný ve dvou
standardních délkách:

Již z výroby je v ohybu aplikované
speciální těsnení, které je vtlačené.
Vyznačuje se vysokou pružností
a odolností vůči proměnlivým
povětrnostním podmínkám.

1020 mm a 2040 mm co umožňuje
rychlou a snadnou montáž s nízkými
souvisejícími náklady.

2040 mm

Bezchybná přesnost provedení
a nadčasový vzhled.

Ergonomický způsob balení
dodatečně usnadňuje dopravu a
skladování.

1020 mm

PROFILOVÁNÍ
MICRO RIB
22 mm

Povrch je hladký nebo vybavený
podélným profilováním MICRO RIB
na celém povrchu panelu, které
minimalizuje možnost výskytu vlnění.

BEND LOCK

527 mm

Umožňuje spojování listů bez použití vrutů
viditelných na střešní ploše.

558 mm
TECHNICKÉ ÚDAJE [mm]
Název

FIT S

FIT L

Výška drážky

22

22

Efektivní šířka

527

527

Celková šířka

558

558

Tloušťka plechu

0,5

0,5

Délka listu

1020

2040

Efektivní délka

980

2010

30

30

Délka záložky při dělení listu

www.bp2.eu

Dostupnost ve dvou površích: ULTIMAT [UTK] a HERCULIT [HC], což zaručuje stálost barvy i
struktury.

HERCULIT [HC]
HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

ULTIMAT [UTK]
UTK 23

UTK 24

UTK 31

UTK 33

HC 9005

ZÁRUKA
3

Záruka
stálosti barvy

30 let
na panely s povlakem
ULTIMAT [UTK]
55 let
na panely s povlakem
HERCULIT [HC]

Naskenujte kód
a zjistěte více
o výrobku!

