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MODULOVÝ STREŠNÝ PANEL FIT
je najnovší výrobok v ponuke značky BP2.eu. Hoci používa moderné riešenie, 
jeho počiatky siahajú k histórii. Svojím vzhľadom nadväzuje na klasické strechy 
pred mnohými rokmi, v ktorých boli plechy, podobne ako panely FIT, striedavo 
vertikálne spájané, čo poskytuje výnimočný vizuálny efekt.

 Dodatočne technológie zámku umožňuje získanie vizuálneho efektu, ako 
v prípade tradičného falcovaného zámku.

Modulovosť panelu má veľa 
predností – výrazne urýchľuje 
montáž, umožňuje ľahšiu dopravu, 
a autorské systémy spojovania 
spôsobujú dodatočné uľahčenie pre 
pokrývačov.

 Dodatočnou prednosťou je vizuálny 
efekt, ktorý nadväzuje na tradičné 
strešné krytiny.
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PERFEKTNÝ 
V DETAILOCH
Bezchybná presnosť vykonania 
a nadčasový vzhľad.

Naskenujte kód 
a zistite viac 
 o výrobku!

STREŠNÝ A FASÁDNY PANEL FIT
Výrobok je dostupný v dvoch štandardných dĺžkach:  
1080 mm a 2040 mm

www.bp2.eu

 NÁZOV FIT S FIT L

 VÝŠKA DRÁŽKY 22 22

 EFEKTÍVNA ŠÍRKA 527 527

 CELKOVÁ ŠÍRKA 558 558

 HRÚBKA PLECHU 0,5 0,5

 DĹŽKA PLECHU 1080 2040

 DĹŽKA ZÁLOŽKY PRI DELENÍ KUSOV 30 30

2040 mm

558 mm

527 mm

22 mm

1080 mm

MODULOVOSŤ
Panel je dostupný v dvoch 
štandardných dĺžkach:

 1080 mm a 2040 mm čo umožňuje 
rýchlu a ľahkú montáž s nízkymi 
súvisiacimi nákladmi.

 Ergonomický spôsob balenia 
dodatočne uľahčuje dopravu a 
skladovanie.

BEND LOCK
Umožňuje spojovanie plechov bez použitia skrutiek 
viditeľných na strešnej ploche.

EASY LINK 
Autorské riešenie, vďaka 
ktorému plechy k sebe pasujú 
ako nikdy predtým.

PROFILOVANIE 
MICRO RIB
Povrch môže byť hladký alebo 
vybavený pozdĺžnym profilovaním 
MICRO RIB na celom povrchu panela, 
ktoré minimalizuje možnosť výskytu 
efektu vlnenia.

SEAL PROTECT
Pri výrobe je aplikované špeciálne 
tesnenie v ohybe, ktoré je  vtlačené. 
Vyznačuje sa vysokou pružnosťou 
a odolnosťou na premenlivé 
poveternostné podmienky.

Dostupnosť v dvoch povrchových úpravách: ULTIMAT [UTK] a HERCULIT [HC], 
čo zaručuje opakovateľnosť farby aj štruktúry. ZÁRUKA

30 rokov na panely  
v povrchovej úprave 
ULTIMAT [UTK]

55 rokov na panely 
v povrchovej úprave 
HERCULIT [HC]

Záruka 
opakovateľnosti 
farby

HERCULIT [HC]

ULTIMAT [UTK]

HC 7016

UTK 24UTK 23 UTK 31

HC 3009

UTK 33

HC 8004 HC 8017 HC 9005

TECHNICKÉ ÚDAJE [mm]

3


