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ТАВАННИ ПАНЕЛИ
Перфектно довършване на стряхата на Вашия покрив
Таванните панели Boryszew ERG, предлагани в пълна и перфорирана версия, осигуряват
съответна вентилация на покрива, което е особено съществено при употребявани мансардни
помещения. Спектър от 20 цвята позволява идеално приспособяване на панелите към
цветовите тонове на избрания елемент на сградата: покрив, фасада, прозорци, врати, както и
системата за водосточни тръби. Допълнение към офертата съставя богат избор на довършителни
летви, създаващ възможност за употреба на панелите за различен вид покривни конструкции.
Материалът, от който са изработени панелите, не изисква поддържане и боядисване, а спазване
на чистотата е изключително лесно - достатъчно е да се измият с вода с добавка на достъпни
миещи средства.

50 години гаранция
за едноцветни панели
не изискват поддържане и
боядисване,
лесни за спазване
на чистотата

Елементи за подбиване на
тавана DUO двупанелни
Пълни и перфорирани панели:
дължина
3660 mm
широчина
254 mm
количество/опак. 20 бр. = 18,6 m2
цвят
1;11÷13; 16÷19

устойчиви на атмосферни
условия
осигурява
съответна вентилация
продуктът е изцяло
POLSKI

произведен в Полша

Традиционни елементи
за подбиване на тавана
трипанелни
Пълни и перфорирани панели:

безопасен за здравето
не съдържа оловни
съединения

За
производство
на
панелите
Boryszew ERG употребява само чист,
висококачествен
поливинилхлорид,
което осигурява изключителна трайност
и еластичност, а също така предотвратява
деформация и пукане на панелите.
Това се потвърждава от предоставяната
от
производителя
дълговременна
гаранция.
Винилови таванни панели Boryszew
ERG съставят съвършено довършване
на стряхата на всеки покрив. Надеждно
предпазват изпъкващата извън стената
на сградата стряха от въздействие
на вредни атмосферни фактори и от
механични повреди.
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дължина
3390 mm
широчина
305 mm
количество/опак. 18 бр. = 18,6 m2
цвят
1÷20

KOT
Националната техническа оценка №
2017/0188
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Монтажни летви

20 ЦВЯТА
БЯЛ

Летва Н

Летва J 1/2

Ъглов профил външен малък

Дължина 3810 mm
Количество/опак. 22 бр.
Цвят 1÷20

Дължина 3810 mm
Количество/опак. 40 бр.
Цвят 1÷20

Дължина 3050 mm
Количество/опак. 12 бр.
Цвят 1; 11÷13; 16÷20

1
КРЕМАВ

2
БЕЖОВ

3
МЕНТА

4

Два метода за монтаж.

СИВ
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1. Панелите се закрепват перпендикулярно на фасадата на сградата (препоръчано)
ГЛИНА

1a. Монтаж и изравняване на дървените летви.
1b. Закрепване на таванния панел при употреба на рамка от летви J ½ по целия периметър.
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1c. Закрепване на панелите при употреба на летви J ½ и тенекеджийска обработка.
СИН

7
ПЕРЛА

8
КОРАЛ

9
ПЯСЪК

2. Панелите се закрепват паралелно на ската на покрива
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2a. Монтаж и изравняване на дървените летви.
2b. Закрепване на таванния панел с помощта на рамка от летви J ½.

КАФЯВ

2c. Закрепване на панелите при употреба на летви J ½ и н тенекеджийска обработка.
ШОКОЛАДЕН
КАФЯВ
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12
ГРАФИТ

13
ТУХЛА
ЗЛАТЕН ДЪБ
РММА

Решение:
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15
ЗЛАТЕН ДЪБ
PVC
Със съединение
под ъгъл 45°
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Със съединение
под прав ъгъл
ОРЕХ PVC

17
ДЪБ
WINCHESTER PVC

!
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ВНИМАНИЕ:

Панелите с тъмни и наподобяващи дървесина цветове (цветове № 11-20 освен
ламинирани с фолио PMMA – цвят 15), не могат да се монтират на слънчеви места.
Панелите трябва да се монтират с оглед на дилатационни фуги. За да бъде възможно
правилно действие на панела, гвоздеите или съответните винтове трябва да се
закрепват по средата на овалните отвори, без притискане! Панелите в наподобяващ
дърво облицовъчен шперплат имитират естествената дървесина. Панелите могат да
се различават помежду си с разположение и цветови оттенъци на дърво.

ЧЕРЕН PVC

19
AНТРАЦИТ PVC

20
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САЙДИНГ
Перфектно довършване на фасадата
Вашият дом се нуждае от нова фасада? Използвайте лек, естетичен и нетоксичен материал,
какъвто е сайдинг. Два вида панел: premium i standard, както и избор на монтажни и
довършителни летви създават възможност за употреба в сгради с различна конструкция и
предназначение.

50 години гаранция
за едноцветни панели
не изискват поддържане и
боядисване,
лесни за спазване
на чистотата
устойчиви на атмосферни
условия
осигурява

Благодарение
на
употреба
във фасадата от сайдинг на
топлоизолация
от
стиропор
или минерална вата можете да
спестите значителни суми за
отопление на сградата.
Сайдинговите панели, изработени
от
най-висококачествен
чист
поливинилхлорид
осигуряват
трайно и безопасно довършване
на
Вашата
къща,
което
се
потвърждава
от
50-годишна
гаранция на производителя.

съответна вентилация
по-ниски разноски
за отопление в къщи
лесен
и чист монтаж
продуктът е изцяло
POLSKI

произведен
в Полша
безопасен за здравето
не съдържа оловни
съединения
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ВНИМАНИЕ:
Сайдингът се
монтира с оглед
на дилатационни
фуги Инструкция за
монтаж на сайдинг
(файлове за сваляне)
е достъпна на
страница
boryszewerg.com.pl
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Панел STANDARD
дълж.
шир.
опак.
гр.
цвят

3810 mm
203,4 mm
24 бр. -18,6 m2
мин.0,90 mm
от 1 до 4;11

Панел PREMIUM
дълж.
шир.
опак.
гр.
цвят

3810 mm
203.4 mm
24 бр.= 18.6 m2
мин.0.97 mm
от 1 до 10

МОНТАЖНИ ЛЕТВИ

НАЧАЛНА летва
дълж. 3050 mm
опак. 40 бр.
цвят 1

11 ЦВЯТА

ПРОЗОРЕЧНА летва
дълж. 3390 mm
опак. 12 бр.
цвят 1 - 4

БЯЛ

1

КРЕМАВ

2

Летва J 1/2
дълж. 3810 mm
опак. 40 бр.
цвят 1 - 11

Летва ЗА СТРЯХА
дълж. 3810 mm
опак. 80 бр.
цвят 1

БЕЖОВ

3

МЕНТА

4

Летва H
дълж. 3810 mm
опак. 22 бр.
цвят 1 - 11

Ъглов профил вътрешен
дълж. 3050 mm
опак. 12 бр.
цвят 1 - 10

СИВ
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ГЛИНА
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Летва F
дълж. 3810 mm
опак. 40 бр.
цвят 1

Ъглов профил външен
дълж. 3050 mm
опак. 10 бр.
цвят 1 - 11

СИН

7

ПЕРЛА

Летва J ШИРОКА
дълж. 3810 mm
опак. 30 бр.
цвят 1 - 10

МАСКИРАЩА летва
дълж. 3810 mm
опак. 20 бр.
цвят 1

8

КРАЙНА летва
дълж. 3810 mm
опак. 40 бр.
цвят 1 - 10

ФАСАДНА летва
дълж. 3810 mm
опак. 20 бр.
цвят 1

КОРАЛ

9

ПЯСЪК

10
ЗЛАТЕН ДЪБ
РММА

11
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САЙДИНГ

POLSKI

Продуктите са изцяло произведени в Полша.

Продукти безопасни за здравето.
Не съдържат оловни съединения.

За производството употребяваме само чист поливинилхлорид.

Продуктът се опакова с екологичен картон.

За избягване на деформации всичките елементи трябва да се складират, транспортират
и съхраняват в оригинални опаковки на производителя, сложени плоско под покрив, с
подпора по цялата дължина. Височината на складиране не трябва да превишава 5 слоя.
Температура в помещения, в които се съхраняват таванните и сайдинговите панели, не
трябва да превишава 50o C. По време на транспорта товарът трябва да е фиксиран. Не
допускайте местно смачкване на елементите и хвърляне на тях.

Преди започване на монтаж на таванните панели или на сайдинга проверете
внимателно стоката.

Boryszew S.A. Клон Boryszew ERG си запазва правото на печатни грешки.
Представените в каталога цветни тонове могат да се различават от
действителните.
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BORYSZEW S.A.
КЛОН BORYSZEW ERG В СОХАЧЕВ
ул. 15 Серпня 106
96-500 Сохачев
Офис
тел.: + 48 863 02 01
факс: + 48 863 00 96
Група по продукти Строителни материали
Тел. 46 863 02 01 вътр. 358 или 493
budownictwo@boryszewerg.com.pl
www.boryszewerg.com.pl
Boryszew S.A. Клонът Boryszew ERG в Сохачев е част от една от найголемите промишлени групи в Полша - Капиталова група Боришев.
Офертата на фирмата включва: таванни панели и винилов сайдинг,
течности за хладилни, нагревателни, кондициониращи съоръжения
и за соларни топлинни помпи, течности за моторизация, средства
за противозаледяване на аерогари и самолети, течности за
дезинфекция, промишлени опаковки и суровини за обработка на
пластмаси.

СКАНИРАЙ МЕ

