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O FirMie

Firma Balex Metal to gwarancja najwyższej jakości materiałów 

budowlanych ze stali. Od wielu lat zajmujemy czołową pozy-

cję na polskim rynku. 

Nasza działalność polega na dostarczaniu jak najbardziej 

optymalnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego, 

przemysłowego i rolniczego w kraju i za granicą. 

Doradztwo i sprzedaż odbywa się poprzez własną sieć oddzia-

łów regionalnych, współpracujących dystrybutorów oraz ze-

spół profesjonalnych doradców handlowych. Balex Metal na 

pierwszym miejscu stawia Klienta i zaspokajanie jego potrzeb. 

służy temu zarządzanie jakością, które jest obecne na każdym 

etapie produkcji. 

technologicznie zaawansowany proces produkcyjny odbywa 

się w pięciu zakładach. parametry surowców dostarczanych 

przez międzynarodowe koncerny są potwierdzone aprobata-

mi i certyfikatami. 

Doskonałe surowce, wysoce specjalistyczny  i doświadczony 

personel, fachowe  zarządzanie oraz odpowiednie relacje 

z odbiorcami to nasze atuty. 

Warto budować z Balex Metal!
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BLAcHODAcHÓWKA speKtrUM

CECHY
 → uniwersalne i ekonomiczne pokrycie dachowe

 → szybki montaż

 → szeroka gama kolorów pozwala na dostosowanie dachu  

do architektury krajobrazu

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → do nowych obiektów i pod renowacje

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Blachodachówka spektrum

Długość standardowa modułu [mm] 350

Długość regulowana modułu [mm] wg. indywidualnego zamówienia Klienta: 280 - 430

Długość max arkusza [mm] 6 000

Szerokość krycia [mm] 1 100

Szerokość całkowita [mm] 1170 +/-5

Wysokość profilu [mm] 39

Wysokość przetłoczenia [mm] 11

Grubość blachy [mm] 0,50

Powłoki sp poliester, sp poliester mat perła, HDp poliester mat, ocynk

Kolorystyka szeroka paleta kolorów Balex Metal - strona 22

Gatunek stali s250GD - s280GD

Masa około 5 kg/m² (około 10 razy lżejsza od tradycyjnej dachówki ceramicznej)

Wymagania techniczne ce wg. pN-eN 14782:2008

Minimalny spadek dachu 8° (14%)

PRZEkRój blACHOdACHóWkI SPEk TRuM

PROfIl blACHOdACHóWkI SPEk TRuM

1. przetłoczenie

2. fałda - wysokość profilu 39 mm

3. podwójny rowek kapilarny

4. zewnętrzna powłoka ochronna

5. warstwa podkładowa

6. warstwa cynku

7. rdzeń stalowy

8. warstwa cynku

9. zewnętrzna powłoka spodnia

szerokość efektywna krycia 1100

szerokość całkowita 1170 ± 5

39
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OBrÓBKi BLAcHArsKie stANDArDOWe

CECHY
 → opierzenie dachu oraz elewacji

 → estetyczne wykończenie całego pokrycia

 → zabezpieczenie folią w standardzie

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Obróbki blacharskie standardowe

Maksymalna długość [mm]: 6 000

Długość obróbek indywidualnych na życzenie Klienta wykonujemy obróbki specjalne wg kształtu i specyfiki dachu

Gatunek stali s250GD - s280GD

Grubość blachy [mm] 0,50 - 1,00

Powłoki sp poliester, sp poliester mat perła, HDp poliester mat, pVDF, ocynk, alucynk + easyfilm®

Kolorystyka szeroka paleta kolorów Balex Metal - strona 22

Możliwości produkcyjne rozcinanie; zaginanie, perforacja

Wymagania techniczne pN-eN 10169; pN-eN 10143

152

59

21

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

Gąsior do blachodachówek
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pANeL DAcHOWy NA rąBeK eLeGANt

CECHY
 → ponadczasowy wygląd

 → szybki montaż na zamek zatrzaskowy

 → lekkie pokrycie dachowe

 → uniwersalne i ekonomiczne pokrycie dachowe

 → szeroka gama kolorów pozwala na dostosowanie dachu  

do architektury krajobrazu

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → do nowych obiektów i pod renowacje

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa panel Dachowy na rąbek eLeGANt  

z ukrytym mocowaniem

panel Dachowy na rąbek eLeGANt  

z widocznym mocowaniem

Szerokość modułowa [mm] 305 510 275 485 335 540 300 505

Wysokość profilowania zamka [mm] 25 37 25 37

Długość min [mm] 1 000

Grubość blachy [mm] 0,50; 0,60; 0,70

Gatunek stali s250GD - s280GD, tytan-cynk, nierdzewna (1.4301)

Powłoki sp poliester, sp poliester mat perła, HDp poliester mat, ocynk

Kolorystyka szeroka paleta kolorów Balex Metal - strona 22

Profilowanie liniowanie podwójne (2L), liniowanie podwójne wąskie (W2L), liniowanie pojedyncze (1L)

Masa [kg/m2] około 4,50

Wymagania techniczne ce wg. pN-eN 14782:2008; pN-eN 14783:2008

Minimalny spadek dachu 8° (14%)

panel dachowy na rąbek eLeGANt występuje w dwóch wariantach mocowania: 

1. z ukrytym mocowaniem - specjalnie ukształtowany zamek ukrywa mocowanie blachy do konstrukcji dachu (rys. 1.)

2. z widocznym mocowaniem (rys. 2.)

Rys. 2.  Zamek w panelu dachowym na rąbek ELEGANT  

z widocznym mocowaniem

Rys. 1.  Zamek w panelu dachowym na rąbek ELEGANT  

z ukrytym mocowaniem
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RoDZAjE PANELi DAchoWych NA RąbEK ELEGANT

Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem,  

liniowanie podwójne (PD-U-2L)

Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem,  

liniowanie podwójne wąskie (PD-U-W2L)

Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem,  

liniowanie pojedyncze (PD-U-1L)

Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem,  

liniowanie podwójne (PD-W-2L)

Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem,  

liniowanie podwójne wąskie (PD-W-W2L)

Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem,  

liniowanie pojedyncze (PD-W-1L)
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BLAcHy trApezOWe OsłONOWe ścieNNe i DAcHOWe

CECHY
 → uniwersalne elementy ścienne i dachowe  

(możliwość doboru blachy do istniejącej konstrukcji)

 → podsufitki (profil optyczny)

 → ekonomiczne i lekkie rozwiązania dla małych i dużych 

powierzchni

 → szybki montaż

 → szeroka gama kolorów pozwala na dostosowanie dachu  

do architektury krajobrazu

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → obiektów nowe i pod renowacje

 → wiaty, garaże

 → ogrodzenia

 → pokrycie wiatrołapów

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa BpO blacha trapezowa, profil optyczny

Bts blacha trapezowa ścienna 

BtU blacha trapezowa uniwersalna

BtD blacha trapezowa dachowa

Gatunek stali s250GD-s280GD, stal nierdzewna (1.4301)

Grubość blachy [mm] 0,50; 0,60; 0,70

Powłoki sp poliester, sp poliester mat perła, HDp poliester mat, pVc(F) „foodsafe”, pVDF, alucynk + easyfilm®, ocynk

Kolorystyka szeroka paleta kolorów Balex Metal - strona 22

Długość max. arkusza [mm] 6 000 - 10 000 (zależna od profilu)

Wykończenie specjalne Dr!pstOp - opcjonalna specjalna powłoka antyskropleniowa  

(dla blachy trapezowej dachowej BtD 45.900 oraz wszystkich blach trapezowych konstrukcyjnych)

Minimalny spadek dachu 3° (5%) dla pełnych arkuszy

5° (7%) dla arkuszy łączonych na długości
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bPo blacha trapezowa o profilu optycznym

bTU blacha trapezowa uniwersalna

bTS blacha trapezowa ścienna 

blACHY TRAPEZOWE śCIENNE

O

S

S

S

S

S

S

u

u

bTS 35

bTS 45

bTu 20

bTS 18.138

bPO

100

94

136

137,5

100

207

150

1 200

1 130

1 090

1 100

1 000

1 035

900

bTS 10

bTS 18

O

45
35

20
16

,5
16

,5
10

2

9



bTD blacha trapezowa dachowa

bTU blacha trapezowa uniwersalna

blACHY TRAPEZOWE dACHOWE
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BLAcHA płAsKA

CECHY
 → materiał na obróbki blacharskie standardowe i niestandardowe

 → szeroka gama kolorów dostosowana do kolorystyki pokrycia 

dachowego

 → zabezpieczenie folią w standardzie

blACHA STAlOWA PłASk A W ARkuSZACH

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → do nowych obiektów i pod renowacje

 → „półprodukt”

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Blacha płaska

Szerokość arkusza [mm]* 1 240 (max. 1 500)

Długość na życzenie klienta

Grubość blachy [mm] 0,40 - 1,25

Powłoki** sp poliester, sp poliester mat perła, HDp poliester mat, pVc(F) „foodsafe”, 

pVDF, ocynk, alucynk + easyfilm®

Gatunek stali s250GD - s280GD, nierdzewna (1.4301)

*  cięte na dowolne formaty
** zabezpieczenie powłoki folią w standardzie
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płyty terMOizOLAcyjNe z rDzeNieM pOLiUretANOWyM

bALExThERM SoFT

CECHY
 → ograniczenie zużycia energii cieplnej – niski współczynnik 

przewodzenia ciepła poliuretanu, podcięcie na felc  

likwidujące mostki termiczne

 → niższe koszty realizacji inwestycji – szybki montaż, nie trzeba 

deskowania

 → większa trwałość - odporność na wilgoć, nieprzyjazny dla 

gryzoni

 → trwały – nienasiąkliwy (<2%)

ZASTOSOWANIE
 → dachy skośne, dachy płaskie

 → docieplenia obiektów

 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → nowe obiekty i do renowacji

Nazwa płyty termoizolacyjne z rdzeniem z poliuretanu 

(BALeXtHerM sOFt)

pir-eN13165-t1-Ds(tH)9-cs(10)100-tr70-FW2-WL(t)2

Materiał izolacyjny pianka pir (poliizocjanurat)

okładzina laminat aluminiowy

Wykończenie standardowe zakładka 15 mm po obwodzie

Szerokość efektywna [mm] 1 150

Grubość [mm] 40 – 200

Długość standardowa [mm] 3 000 (możliwość zamówienia na żądaną długość)

Gęstość [kg/m3] 30

Współczynnik przewodzenia ciepła 

λ [W/mK]

0,022

Klasa reakcji na ogień e wg eN isO 11925-2

Wytrzymałość na ściskanie min. 100 kpa przy 10% odkształceniu

Grubość płyty [mm] 40 50 60 80 100 120* 160 180 200

Współczynnik przenikania ciepła 

UC [W/m2K] dla określonej grubości

0,55 0,44 0,37 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,11

PARAMETRY TECHNICZNE

WłAśCIWOśCI IZOlACYjNE

* pełen komfort cieplny domu jednorodzinnego uzyskuje się przy ociepleniu dachu płytami termoizolacyjnymi Balextherm soft o grubości 120 mm.

porównanie grubości materiałów izolacyjnych 
zapewniających uzyskanie współczynnika 
przenikania ciepła  0,18 W/m2 K 

Poliuretan
120mm

Styropian
200mm

Wełna 
mineralna 

230mm
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MeMBrANy pArOprzepUszczALNe AspirA i AQ MetAL

CECHY
 → wysokoprzepuszczalne warstwy konstrukcji dachu 

 → wodoszczelne, paroprzepuszczalne 

 → odporne na długotrwałe działanie promieniowania UV 

 → przedłużają żywotność dachu 

 → łatwiejszy montaż dachu 

 → skuteczna ochrona dachu podczas montażu pokrycia 

 → dodatkowa izolacja termiczna

EkRANY dACHOWE
 → ASPIRA Max

• zaliczana do klasy ekranów dachowych 
• można stosować także na pełne deskowanie 
• sprawdza się w najtrudniejszych warunkach 

MEMbRANY dACHOWE
 → ASPIRA Plus

• idealna na dachy kryte blachodachówką 
• do zastosowania na krokwie
• bardzo dobre parametry paroprzepuszczalności  

i dobra wytrzymałość

 → ASPIRA Standard 
• wysoka jakość i niska cena 
• do zastosowania na krokwie
• bardzo dobre parametry paroprzepuszczalności  

i dobra wytrzymałość

MEMbRANY STRuk TuRAlNE
 → AQ Metal

• pokryta od zewnętrznej strony dystansującą warstwą 
drenażową

• specjalna warstwa mikroporowata przystosowuje membranę 
do zastosowania na pełne deskowanie

• przeznaczona do zastosowań pod pokrycia z paneli 
dachowych na rąbek oraz blach płaskich

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → do nowych obiektów i pod renowacje

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa AspirA Max AspirA plus AspirA standard AQ MetAL

Masa (g/m²) 165 ±10% 135 ±10% 115 ±10% 400 ±10%

Grubość [mm] ok 8,70

Liczba warstw 3 3 3 4

Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) wzdłuż >310 >250 >230 ≥400 

Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) w poprzek >180 >170 >135 ≥210  

Wydłużenie przy zerwaniu (%) wzdłuż >50 >55 >60 ≥60

Wydłużenie przy zerwaniu (%) w poprzek >80 >80 >80 ≥65 

SD - równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza (m) >0,02 ≥0,015 >0,01 0,02

Paroprzepuszczalność MVTR Lyssy (g/m²/24h) >2 400 >2 700 >2 880  >2400

Zakres temperatur stosowania (ºc) od -40 do +120ºc od -30 do +80ºc

odporność na przesiąkanie Klasa W1 Klasa W1

Stabilizacja przeciw promieniowaniu UV 3 miesiące 3 miesiące

Standardowe wymiary w rolce (m) 1,50 x 50 1,50 x 25

Klasa odporności ogniowej e F

DoSTęPNE PRoDUKTy
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ryNNy stALOWe pOWLeKANe WijO

CECHY
 → skuteczne odprowadzanie wód opadowych

 → wyjątkowa wytrzymałość na czynniki atmosferyczne

 → produkt ze szwedzkiej blachy firmy ssAB

 → kompatybilny system rynnowy z pokryciem dachowym

 → nie wymaga specjalnej konserwacji

 → krótszy czas montażu dzięki unikalnym hakom nastawnym

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → do nowych obiektów i pod renowacje

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa rynny stalowe powlekane Wijo

Materiał stal ocynkowana obustronnie powlekana

Grubość stali [mm] 0,60

Powłoka prelaq Nova (HBp 35µm)

Kolorystyka czarny (9005), czekoladowo-brązowy (8017), czerwony (3009), ceglasty (8004),  

grafitowo-szary (7011) , silvermetalic (9006), szaro-biały (9002)

średnice rynien/rur [mm] 125/90, 150/100, 100/75*

Długość rynien [mm] 4 000

Długość rur [mm] 3 000

* tylko w kolorze czekoladowo-brązowym (8017)

kOlORYST Yk A ORYNNOWANIA WIjO

ceglasty 8004 czekoladowo-brązowy 8017czerwony 3009

szaro-biały 9002 silver-metalic 9006

grafitowo-szary 7011 czarny 9005

Obustronna powłoka prelaq Nova 35 µm – HBp (High Build poliester)
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ElEMENT Y SYSTEMu ORYNNOWANIA WIjO

Rynna

Złącze rynny

otwór wycinany przy montażu

Przedłużka rury

Kolanko rury

Kolanko rury

Rura spustowa

Trójnik rury

Wyłapywacz deszczówki

Sitko rewizyjne rury spustowej

odciąg rynny

Denko rynny uniwersalne

hak rynny kompakt*

hak rynny czołowy

obejma rury spustowej

obejma rury spustowej wbijana

hak rynny*

hak rynny

Wylewka rury spustowej
Reduktor do deszczówki

Narożnik rynny wew/zewR

ZR

PR

kR

kR

RS

TR

Wd

SR

OR

dRu

HRk

HRC

ORS

ORST

HRl=70

HRl=210

WR
Rdd

łRR łącznik rynny z rurą

NRW NRZ

* Mocowanie zalecane przy płytach warstwowych
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ryNNy stALOWe OcyNKOWANe prOteKtOr

CECHY
 → wieloletnia trwałość - blachy obustronnie ocynkowane

 → duża średnica rynien 150 mm i rur 100 mm 

 → atrakcyjna cena – zastosowanie uniwersalnych elementów 

 → bardzo odporne na obciążenie śniegiem czy lodem

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa rynny stalowe ocynkowane protektor

Gatunek stali DX51D

Grubość stali [mm] 0,60

Powłoka ocynk

Kolorystyka możliwość malowania farbami do metalu

Standardowa średnica rynien/rur [mm] 150/100, 150/120

średnice rynien/rur na zamówienie [mm] 125/90, 200/120

Długość rynien [mm] 4 000

Długość rur [mm] 3 000

ElEMENT Y SYSTEMu ORYNNOWANIA PROTEk TOR

Denko rynny obejma rury spustowejZłącze rynny hak rynny

dR ORS HRZR

RSR kRłRR NRW NRZ

Rynna 4m Rura spustowa 3m Kolanko rury 72ºłącznik rynny z rurą Narożnik rynny 

wew/zew

ZASTOSOWANIE
 → budynki mieszkalne

 → obiekty przemysłowe i usługowe

 → obiekty rolnicze

 → do nowych obiektów i pod renowacje
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PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY
 → wysoka wydajność

 → izolowany wkład

 → redukcja wibracji przepływu powietrza 

 → ochrona przed deszczem zacinającym i śniegiem zawiewanym

ElEMENT Y SYSTEMu
 → kominek do wentylacji poddaszy – zestaw trzyelementowy: 

kominek wentylacyjny, łącznik redukcyjny, wkład izolowany

 → kominek do wentylacji połaci dachowej

ZASTOSOWANIE
 → wentylacja połaci dachowej 

 → wentylacja poddaszy

 → wentylacja pionów kanalizacyjnych

systeM WeNtyLAcji

Dopasowanie  

do profilowania pokrycia 

dachowego

- blachodachówki

- blachy trapezowej BtD18  

- płyt warstwowych pWD

Materiał wysokiej jakości polichlorek winylu

Kolorystyka kominków 

do wentylacji poddaszy 

dopasowanych do blacho-

dachówki

koralowo-czerwony, czerwony, 

ceglasty, brązowy, zielony, grafito-

wo-szary, czarny 

Kolorystyka kominków 

do wentylacji poddaszy 

dopasowanych do blach 

trapezowych i PWD

czarny 

kOMINEk dO WENT YlACjI POddASZY 
dOPASOWANY dO blACHOdACHóWkI

kOMINEk dO WENT YlACjI POłACI dACHOWEj 
dOPASOWANY dO blACHOdACHóWkI

kOMINEk dO WENT YlACjI POddASZY 
dOPASOWANY dO blACHY TRAPEZOWEj  
I PłY T WARSTWOW YCH PWd
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tAśMy i UszczeLKi

CECHY
 → doskonałe właściwości paroprzepuszczalności

 → wentyluje dach

 → zapobiega zagnieżdżaniu się owadów, małych ptaków

 → wyposażona w taśmę butylową umożliwiającą doszczelnienie 

kalenicy przy niskich spadkach połaci

CECHY
 → niezbędne do zachowania odpowiedniej izolacji dachu

 → dopasowanie do profilowania pokrycia dachowego 

oraz elementów wykończeniowych dachu 

ROdZA jE uSZCZElEk
 → taśmy uszczelniające samoprzylepne 

– polietylenowe pes 3x20  

– poliuretanowe pUs 5x40,  pUs 5x80

 → impregnowana uszczelka poliuretanowa 20x30, 20x40, 20x50

 → taśma uszczelniająca butylowa

 → rozprężne impregnowane taśmy poliuretanowe

 → kształtowane uszczelnienia do płyt dachowych, blach 

trapezowych i blachodachówki 

– tUp - taśma uszczelniająca pod blachę 

– tUN - taśma uszczelniająca na blachę

ZASTOSOWANIE
 → do uszczelniania gąsiorów dla pokryć dachów skośnych 

krytych blachodachówką lub blachą dachową

PARAMETRY TECHNICZNE

TAśMA KALENicoWA iZoVENT ExTRA

USZcZELKi

Długość [mb] 5 +/- 1%

Szerokość [cm] 24 +/- 0,5

Waga wyrobu [g] 863 +/- 6%

Kolor aluminium ceglasty, czerwony, brązowy, czarny

Kolor tkaniny czarna z czerwonym pasem

TAśMA k AlENICOWA IZOVENT EXTRA

uSZCZElk A PES (NA kONSTRukCjE STAlOWE)

uSZCZElk A TuN I TuP (blACHA TRAPEZOWA)
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PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY
 → zapobiega zsuwaniu się z połaci dachowych śniegu i lodu

 → umożliwia łatwy dostęp do komina, rynien i innych urządzeń 

na dachu

 → dopasowane do pokryć dachowych z: 

– blachodachówki 

– blach trapezowych 

– płyt warstwowych 

– paneli dachowych na rąbek

dOSTęPNE PROduk T Y
 → płotek przeciwśniegowy

 → ława kominiarska

 → stopień kominiarski

systeM BezpieczeŃstWA DAcHOWeGO

Materiał stal ocynkowana obustronnie 

powlekana lakierem

Kolorystyka czerwony, ceglasty, brązowy, szary, 

czarny 

PłOTEk PRZECIWśNIEgOW Y

łAWA kOMINIARSk A

STOPIEŃ kOMINIARSkI
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DOśWietLA

 → FAKrO

 → VeLUX

 

 → Okna obrotowe

 → Okna obrotowo-klapowe

 → Dodatkowe elementy doświetlające

 → Balkony w dachu

 → Wyłazy i okna specjalnego przeznaczenia

 → zapewniają dostęp światła dziennego do wnętrza obiektów

 → gramatura 150 kg/m² 

 → różna grubość ze względu na profilowanie blachy, do której jest kompatybilny 

 → dostępne do blach trapezowych: BtD 18, BtD 35, BtD 45.900, BtD 45.1000, BtD 55 oraz płyt warstwowych styropianowych pWD

 → odporne na promieniowanie UV

oKNA DAchoWE

blACH TRAPEZOW YCH 
PłY T WARSTWOW YCH Z RdZENIEM ST YROPIANOW YM PWd

DośWiETLA PoLiESTRoWE ZbRojoNE WłÓKNEM SZKLANyM Do: 
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CECHY
 → do właściwego montażu wszystkich elementów pokrycia 

dachowego oraz elewacji

 → do łączenia blach

ElEMENT Y ZESTAWu
 → odtłuszczacz - służący oczyszczeniu powierzchni  

przed malowaniem

 → farba zaprawkowa - występująca we wszystkich kolorach 

dopasowanych do kolorystyki oferowanej blachodachówki

 → pędzelek - do nakładania farby

ZAMocoWANiA SPEcjALiSTycZNE

ZESTAWy ZAPRAWKoWE

ZASTOSOWANIE
 → wkręty dachowe i fasadowe

 → wkręty do płyt warstwowych

 → wkręty montażowe

 → nity

ZASTOSOWANIE
 → zabezpieczenie drobnych zarysowań, otarć powłoki 

organicznej

WkRęT Y

fARbA ZAPRAWkOWA

AKcesOriA DAcHOWe
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PoWłoKi oRGANicZNE

koralowo-czerwony
3016

jodłowo-zielony
6020

jasnoszary
7035

szaro-biały
9002

biały
9010

czekoladowo-brązowy
8637M

rustika
8004

czerwony
3011

rezedowo-zielony
6011

silver metalic
9006

ceglasty
8620M

* Kolory prezentowane w materiałach mają jedynie charakter poglądowy. Balex Metal zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych miedzy wzornikiem a rzeczywistym kolorem.

malaga
1014

czerwono-brązowy
8012

ciemnozielony
6005

szaro-aluminiowy
9007

czerwony
3301M

ceglasty
8004

szafranowo-żółty
1017

sygnałowo-żółty
1003

grafitowo-szary
7024

grafitowo-szary
7591M

biały
9010

czekoladowo-brązowy
8017

kość słoniowa
1015

czarny
9005

jodłowo-zielony
6490M

jasnoniebieski
5012

czarny
9005M

sygnałowo-niebieski
5010

Az – ALUcyNK + eAsyFiLM®

PoWłoKi METALicZNE

z – cyNK stAL NierDzeWNA tytAN cyNK

sp pOLiester perłA MAt

HDp pOLiester MAt pVc(F) FOOD sAFe

KOLOrystyKA*

iNNE

sp pOLiester
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OFertA DLA BUDOWNictWA przeMysłOWeGO

PłY T Y WARSTWOWE
płyty warstwowe BALeXtHerM stanowią kompatybilny system. Oznacza to możliwość łączenia płyt 

warstwowych z rdzeniem poliuretanowym BALeXtHerM-pU z płytami z rdzeniem z wełny mineralnej 

BALeXtHerM-MW w ramach jednej grubości rdzenia. W ofercie dostępne są następujące rodzaje płyt

 → ścienne: –W-st, -W-pLUs

 → Dachowe: - r

 → chłodnicze: -F

Uzupełnieniem oferty są płyty z rdzeniem styropianowym: ścienne - pWs i dachowe - pWD.

blACHY TRAPEZOWE kONSTRukCYjNE
Blachy konstrukcyjne charakteryzują się wysoką nośnością. Dostępne są profile Btr 50, Btr 60, Btr 

85, Btr 93, Btr 135, Btr 153, Btr 160. W celu poprawy parametrów akustycznych,  stosuję się specjal-

ną perforację. Antykondensat Dr!pstOp wklejany na życzenie klienta na wewnętrzną stronę blachy 

wchłania wilgoć i przeciwdziała skraplaniu do wnętrza budynku.

Modyfikacją trapezów konstrukcyjnych są kasety ścienne, które służą jako konstrukcja do ocieplenia 

budynku wełną mineralną.

ElEWACjE
Kasetony elewacyjne (nowość) szczególnie polecamy dla budynków reprezentacyjnych. jest to pro-

dukt elegancki i nowoczesny, z pełną gamą obróbek. produkowany jest zarówno w standardowych 

kolorach powłok organicznych i nieorganicznych, jak również w dowolnych kolorach z palety rAL, 

nanoszonych technologią malowania proszkowego.

panele ścienne to sprawdzone rozwiązanie zarówno dla elewacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Uzupełnieniem oferty produktów elewacyjnych jest stalowy ruszt z autorskimi rozwiązaniami. stosu-

je się go jako podkonstrukcję dla dowolnych elewacji z blachy.  

Dla inwestorów instytucjonalnych i przemysłowych oferujemy produkty konstrukcyjne, elewacyjne i dachowe opisane w Katalogu produktów Balex 

Metal - BUDOWNictWO przeMysłOWe.

HAlE ZET
Opatentowane rozwiązanie modułowej konstrukcji stalowej, pozwalające na bardzo szybki i łatwy 

montaż hali. produkt jest dostępny dla różnych stref śniegowych i wiatrowych. BALeX MetAL dostar-

cza projekt w cenie.

kSZTAłTOWNIkI ZIMNOgIETE
Kształtowniki zet,sigma i c stanowią element konstrukcyjny budynków, zaś formowane na 

giętarkach obróbki niestandardowe znajdują zastosowanie dla elewacji i dachów z różnorodnych 

materiałów.
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bIAłYSTOk, fasty ul. szosa Knyszyńska 1 tel. 85 662 83 90, tel. 664 741 301, fax 85 662 83 99

bOlSZEWO ul. Wejherowska 12c tel. 58 778 44 70, tel. 608 325 509, fax 58 778 44 55

bYdgOSZCZ, Osielsko ul. szosa Gdańska 20 tel. 52 321 30 07, tel. 604 509 013, fax 52 321 30 14

gdAŃSk ul. Budowlanych 64G tel. 58 349 72 41, tel. 604 509 012, fax 58 349 72 42

kATOWICE, Żory ul. pszczyńska 46 tel. 32 475 11 18, tel. 604 509 016, fax 32 475 11 19

lESZNO ul. Austriacka 6 tel. 65 526 80 27, tel. 602 660 401, fax 65 526 80 27

lublIN, świdnik ul. piasecka 146 tel. 81 469 11 50, tel. 604 107 460, fax 81 469 11 52

łódź ul. rokicińska 299/301 tel. 42 648 84 40, tel. 696 030 424, fax 42 641 07 36

OlSZTYN ul. towarowa 20 tel. 89 533 18 60, tel. 600 380 737, fax 89 533 93 99

OPOlE ul. Głogowska 22 tel. 77 442 81 74, tel. 606 339 773, fax 77 442 81 74

POZNAŃ I, komorniki ul. poznańska 47A tel. 61 667 57 73, tel. 600 379 935, fax 61 667 57 74

POZNAŃ II ul. Obornicka 252/1 tel. 61 825 46 86, tel. 600 379 935, fax 61 825 46 87

RZESZóW, 
głogów Małopolski

rudna Mała 47c tel. 17 851 60 17, tel. 660 740 909, fax 17 851 60 17

SłuPSk ul. Wrocławska 45 tel. 59 842 20 20, tel. 608 348 434, fax 59 842 20 20

SZCZECIN, Przecław przecław 149A tel. 91 462 42 45, tel. 600 036 555, fax 91 485 11 05

TCZEW ul. 30 stycznia 43 tel. 58 532 29 02, tel. 608 400 881, fax 58 530 10 50

WARSZAWA, jabłonna ul. Modlińska 17 tel. 22 766 12 70, tel. 608 377 302, fax 22 766 12 75

WROCłAW, długołęka Mirków, ul. Wrocławska 42 tel. 71 315 16 11 (10), tel. 602 736 025, fax 71 315 16 14

ZIElONA góRA ul. chemiczna 2 tel. 68 327 00 44, tel. 602 660 401, fax 68 327 00 44

CZECHY bAlEX METAl S.R.O. Hradec králové Vázní 1097 tel. +420 495 543 267, fax +420 495 482 683

ukRAINA bAlEX METAl TOV kijów 30 Vasilkovska, office 4-03 tel. +380 44 39 07 144, fax +380 44 39 07 145

lITWA bAlEX METAl uAb Wilno savanoriu 174A tel. +370 527 30 299, fax +370 527 30 295

SłOWACjA bAlEX METAl banská bystrica partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica tel./fax +421 48 419 75 27

łOTWA SIA „bAlEX METAl” Ražotne brocēnos Liepnieku iela 10, Brocēni, saldus raj. LV-3851 tel. +371 638 65 886, fax +371 638 07 401

INNE kRAjE bAlEX METAl SP. Z O. O.,  
dział Eksportu

bolszewo ul. Wejherowska 12c, pL 84-239 tel. +48 662 089 890, fax +48 58 778 44 55
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w w w. b a l e x . e uInfolinia: 801 000 807, tel: 58 778 44 44
koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora

Budownictwo indywidualne

prZedStawicielStwa ZagranicZne

Balex metal Sp. z o.o.
centrala

ul. wejherowska 12c
84-239 Bolszewo, polska
infolinia: 0 801 000 807 
tel. +48 58 778 44 44
fax +48 58 778 44 55
kontakt@balex.eu
www.balex.eu

Budownictwo 
prZemySŁowe i rolnicZe

1.   883 350 919

2.   696 412 722 

  602 394 105

3.   660 740 907

4.   660 740 902

5.   660 740 902

6.   660 740 903 

  883 350 916

7.   604 509 014

8.   600 200 343

9.   660 740 908

10. 600 380 674

11. 883 350 811

12. 668 126 122

13. 660 740 904

14. 608 490 475

15. 602 684 130

16. 660 740 909
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