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Podsufitka DUO 
dwupanelowa

Podsufitka tradycyjna 
trzypanelowa

długość                      3390 mm
szerokość                     305 mm
ilość/opak.       18 szt. = 18,6 m2
kolor                                      1÷20

Panele pełne i perforowane:

Panele pełne i perforowane:

długość                       3660 mm
szerokość                      254 mm
ilość/opak.       20 szt. = 18,6 m2
kolor                          1;11÷13; 16÷19

PODSUFITKA DACHOWA

KOT
Krajowa Ocena Techniczna nr 2017/0188

Perfekcyjne wykończenie okapu Twojego dachu
Panele podsufitki Boryszew ERG, oferowane w wersji pełnej i perforowanej, zapewniają odpowiednią 
wentylację dachu, co jest szczególnie istotne w przypadku poddaszy użytkowych. Gama 20 kolorów 
pozwala na idealne dopasowanie podsufitki do kolorystyki wybranego elementu budynku: dachu, 
elewacji, okien, drzwi, a także systemu rynnowego. Uzupełnieniem oferty jest szeroki wybór listew 
wykończeniowych, umożliwiający zastosowanie podbitki do różnego rodzaju konstrukcji dachowych. 
Materiał, z którego wykonane są panele, nie wymaga konserwacji i malowania, a utrzymanie czystości 
jest wyjątkowo łatwe - wystarczy umyć wodą z dodatkiem dostępnych środków myjących.

Do produkcji podsufitki Boryszew ERG 
używa tylko czystego, pełnowartościowego 
polichlorku winylu, co zapewnia 
wyjątkową trwałość i elastyczność oraz 
zapobiega odkształcaniu i pękaniu paneli. 
Potwierdza to udzielana przez producenta 
długoterminowa gwarancja.

Podsufitka winylowa Boryszew ERG to 
doskonałe wykończenie okapu każdego 
dachu. Niezawodnie zabezpiecza okap 
wysunięty poza ścianę budynku przed 
działaniem szkodliwych czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi.

50 lat gwarancji

na panele jednokolorowe

nie wymaga 
konserwacji i malowania,

łatwa w utrzymaniu 
czystości

POLSKI
produkt w całości               

został wyprodukowany 
w Polsce

bezpieczny dla zdrowia

nie zawiera związków ołowiu

zapewnia

właściwą wentylację

odporny na warunki  

atmosferyczne
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Listwy montażowe 20 KOLORÓW 

GLINA

BEŻ

BIAŁY

KREM

BRĄZ

PIASEK

KORAL

NIEBIESKI

SZARY

MIĘTA

ANTRACYT 
PVC

CZARNY PVC

CEGŁA

GRAFIT

BRĄZ 
CZEKOLADOWY

ZŁOTY DĄB PMMA 

ORZECH PVC

DĄB 
WINCHESTER PVC

ZŁOTY DĄB 
PVC

PERŁA

UWAGA:
Podsufitka w kolorach ciemnych i drewnopodobnych (kolory nr 11-20 oprócz laminowanych 
folią PMMA – kolor 15), nie może być montowana w miejscach nasłonecznionych. Podsufitka 
powinna być montowana w uwzględnieniem luzów dylatacyjnych. Aby umożliwić właściwą 
pracę panela, gwoździe lub odpowiednie wkręty należy mocować w środku owalnych otwo-
rów, bez dociskania! Podsufitka w okleinie drewnopodobnej imituje naturalne drewno. Panele 
mogą różnić się od siebie ułożeniem oraz odcieniami koloru drewna.

1. Podsufitka mocowana prostopadle do elewacji budynku (zalecane)

2. Podsufitka mocowana równolegle do połaci dachowej

Rozwiązanie: 

Dwie metody montażu:

1a. montaż łat drewnianych i ich wypoziomowanie

2a. montaż łat drewnianych i ich wypoziomowanie

1b. mocowanie panela podsufitki przy użyciu obramowania z listew J ½ na całym obwodzie

2b. mocowanie panela podsufitki za pomocą obramowania z listew J ½

1c. mocowanie podsufitki z wykorzystaniem listew J ½ i obróbki blacharskiej

2c. mocowanie podsufitki z wykorzystaniem listew J ½ i obróbki blacharskiej

z łączeniem pod 
kątem 45°

z łączeniem pod 
kątem prostym

Listwa H

Długość 3810 mm
Ilość/opak. 22 szt.
Kolor 1÷20

Listwa J 1/2

Długość 3810 mm
Ilość/opak. 40 szt.
Kolor 1÷20
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Narożnik zewnętrzny mały

Długość 3050 mm
Ilość/opak. 12 szt.
Kolor 1; 11÷13; 16÷20

!
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SIDING

UWAGA:
Siding montujemy  
z uwzględnieniem
luzów dylatacyjnych.
Instrukcja monta-
żu sidingu (pliki do 
pobrania)dostępna na 
stronie
boryszewerg.com.pl

50 lat gwarancji

na panele jednokolorowe

nie wymaga 
konserwacji i malowania,

łatwa w utrzymaniu 
czystości

POLSKI
produkt w całości               

został wyprodukowany 
w Polsce

bezpieczny dla zdrowia

nie zawiera związków ołowiu

Dzięki zastosowaniu w elewacji 
sidingowej docieplenia ze styropianu 
lub wełny mineralnej, możesz 
zaoszczędzić znaczne kwoty na 
ogrzewaniu budynku. 

Panele sidingu, wykonane z najwyższej 
jakości czystego polichlorku winylu, 
zapewniają trwałe i bezpieczne 
wykończenie Twojego domu, co 
potwierdza 50-latnia gwarancja 
producenta.

Twój dom potrzebuje nowej elewacji? Wykorzystaj lekki, estetyczny i nietoksyczny materiał, jakim jest 
siding. Dwa rodzaje panela: premium i standard oraz wybór listew montażowych i wykończeniowych, 
umożliwiają użycie do budynków o różnych konstrukcjach i przeznaczeniu. 

zapewnia

właściwą wentylację

łatwy

i  czysty montaż

niższe koszty

ogrzewania domu

odporny na warunki  

atmosferyczne

Perfekcyjne wykończenie elewacji

!
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3810 mm
203,4 mm
24 szt. = 18,6 m2
min. 0,97 mm
od 1 do 10

3810 mm
203,4 mm
24 szt. - 18,6 m2
min. 0,90 mm 
od 1 do 4;11

dł.           
szer.      

opak.     
gr.           

kolor      

dł.           
szer.      

opak.     
gr.           

kolor      

LISTWY MONTAŻOWE

Listwa STARTOWA Listwa PRZYOKIENNA

Listwa J 1/2 Listwa OKAPOWA

Listwa H narożnik wewnętrzny

Listwa F narożnik zewnętrzny

Listwa J SZEROKA 

Listwa MASKUJĄCA 

Listwa KOŃCOWA

Listwa FASADOWA

11 KOLORÓW

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

     dł.       
opak.
kolor

3050 mm      
40 szt.
1

3810 mm      
40 szt.
1 - 11

3810 mm      
22 szt.
1 - 11

3810 mm      
40 szt.
1

3810 mm      
30 szt.
1 - 10

3810 mm      
20 szt.
1

3810 mm      
20 szt.
1

3810 mm      
40 szt.
1 - 10

3050 mm      
10 szt.
1 - 11

3050 mm      
12 szt.
1 - 10

3810 mm      
80 szt.
1

3390 mm      
12 szt.
1 - 4

Panel STANDARD Panel PREMIUM
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BEŻ

BIAŁY

KREM

PIASEK

KORAL

NIEBIESKI

SZARY

MIĘTA

ZŁOTY DĄB PMMA 

PERŁA
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Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG zastrzega sobie prawa do błędów w druku. 
Kolorystyka przedstawiona w katalogu może odbiegać od rzeczywistych kolorów.

Do produkcji używamy tylko czystego polichlorku winylu.

POLSKI
Produkty w całości zostały wyprodukowane w Polsce.

W celu uniknięcia deformacji wszystkie elementy należy składować, transportować,  
i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta na płasko pod zadaszeniem, 
podparte na całej długości. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 5 warstw. 
Temperatura w pomieszczeniach, w których elementy podsufitki i sidingu są przechowywane, 
nie powinna przekraczać 50o C. W czasie transportu ładunek powinien być unieruchomiony. 
Nie dopuszczać do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

Produkty bezpieczne dla zdrowia. 
Nie zawierają związków ołowiu.

Produkt pakujemy w ekologiczny karton.

Przed przystąpieniem do montażu podsufitki lub sidingu należy dokładnie sprawdzić towar. 



Działamy w całej Polsce

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie jest częścią jednej z największych grup 
przemysłowych w Polsce - Grupy Kapitałowej Boryszew. Oferta firmy obejmuje: podsufitkę 
dachową i siding winylowy; płyny do instalacji chłodniczych, grzewczych, klimatyzacyjnych 
oraz solarnych pomp ciepła; płyny dla motoryzacji, środki do odladzania lotnisk i samolotów, 
płyny do dezynfekcji; opakowania przemysłowe oraz surowce do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych.

 602 397 024
692 441 471

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew

Biuro
tel.: + 48 863 02 01
fax: + 48 863 00 96

Zespół Produktów Materiały Budowlane
Tel. 46 863 02 01 wew. 358 lub 493 
budownictwo@boryszewerg.com.pl
www.boryszewerg.com.pl

BORYSZEW S.A. 
ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE

SKANUJ MNIE


