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Dom to nasza własna 
przestrzeń i to z niej 
obserwujemy świat wokół. 

Dobrze dobrany dach daje siłę i piękno 
naszemu domowi. Taka perspektywa daje 
nam bezpieczeństwo, zadowolenie.

Innowacyjne podejście doprowadziło do 
stworzenia pokrycia o wyjątkowych cechach, 
łączących w sobie tradycyjną estetykę 
i lekkość – dachówki stalowej PANORAMA.

Najważniejsza jest 
perspektywa z jakiej 
patrzymy na świat. 

Od niej zależy czy będziemy widzieć go 
w optymistycznych barwach i czy będziemy 
szczęśliwi. 



Dachówka stalowa Panorama to nowość na 
rynku i jedyny taki wzór pokrycia stalowego 
w Polsce. Niepowtarzalny kształt został 
stworzony przez zespół Architektów i osoby 
planujące budowę domu, których marzeniem 
jest wyjątkowy i elegancki dach. 

Połączenie klasycznego szablonu 
z nowoczesnością zaowocowało uzyskaniem 

lekkiej i jednocześnie wyrazistej linii pokrycia 
dachowego, które swą oryginalnością buduje 
szeroką perspektywę w otaczającej przestrzeni. 
Wybór 5 różnorodnych kolorów to możliwość 
idealnego dopasowania do stylu elewacji. 

Panorama to dobrze dobrany dach, który doda 
siłę i piękno każdemu Domowi.

NIEPOWTARZALNY KSZTAŁT 
Zastrzeżony Wzór Użytkowy nr W.122848



Dachówka stalowa PANORAMA dostępna 
jest w powłoce CESAR PUR55 (poliuretan 
z poliamidem) o grubości 55μm, SP poliester 
mat 35μm oraz SP poliester 25 μm. 
Znakomite właściwości wytrzymałościowe 
tych powłok zapewniają niezrównaną 
żywotność i trwałość pokrycia dachowego 
w każdym środowisku. 
 

Dzięki innowacyjności profi lu, trwałości powłok 
i kompatybilności systemu – PANORAMA 
gwarantuje kompletny system dachowy 
i niepowtarzalny wygląd dachu. 

To pewna perspektywa przez lata – 
bezpieczeństwo, bezawaryjność użytkowania 
i wyjątkowe walory estetyczne. 

Szczegóły gwarancji dostępne u Producenta.

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ 



Istotą autorskiego rozwiązania dachówki 
stalowej  PANORAMA jest specyfi czny rowek, 
który oddziela pojedyncze dachówki. Pod 
względem technicznym rowek zapewnia: 

 Łatwe pozycjonowanie podczas montażu (przy 
składaniu modułów rowek wchodzi w rowek 
i tworzy tzw. „szybki zamek”) – eliminacja 
błędów wykonawczych

 Ułatwia układanie i wymiarowanie (moduły są 
identyczne) 

 Zapewnia jednolitą powierzchnię połaci 
dachowej, szczególnie widoczną w świetle 
promieni słonecznych 

 Usztywnia i kompensuje naprężenia 
spowodowane rozszerzalnością termiczną 

Balex Metal jest pierwszym producentem 
i innowatorem rozwiązania (Zgłoszenie 
Patentowe nr P.407369).

UNIKATOWA CECHA

DANE TECHNICZNE
Gatunek stali  S250GD + Z275

Powłoka  CESAR PUR 55®, 
    SP poliester mat 35 μm, 
    SP poliester 25 μm.

Klasa korozyjności do RC5

Gwarancja  do 50 lat*

Wymagania   PN-EN 10346, PN-EN 10169 
techniczne

Minimalny spadek  9° (16%)
dachu 

WYMIARY

Szerokość całkowita arkusza [mm]  1195 

Szerokość krycia arkusza [mm]   1140 

Długość całkowita arkusza [mm]  740 

Długość efektywna arkusza [mm]  700 

Wysokość przetłoczenia [mm]   32

Długość dachówki [mm]   350 

Szerokość między szczytami fal [mm]  228 

Powierzchnia krycia arkusza [m2]  0,798

Waga arkusza [kg]    3,69

*Szczegóły gwarancji dostępne u Producenta.

1195

43



KOLORYSTYKA

CZEKOLADOWOBRĄZOWY 8017***

WIŚNIA 3009*

CZEKOLADOWOBRĄZOWY 8017***

GRAFITOWY 7016***

CZARNY 9005***

  wyjątkowa odporność 
na korozję RC5 
– niezrównana trwałość

  bardzo dobra odporność na 
intensywne promieniowanie 
UV - RUV4 (najlepsza!)

  rozwiązanie do środowisk 
standardowych, agresywnych 
i wymagających: zimnych, 
wilgotnych, o wysokim 
promieniowaniu 
UV, przemysłowych 
i zanieczyszczonych,

  wysoka wytrzymałość 
na zarysowania

  estetyka i stabilność koloru 
przez pełen cykl użytkowania

  optymalna tarcza 
bezpieczeństwa 
dla wymagających Klientów

Granulki 
poliamidu

Gruba  
wierzchnia 
powłoka PUR  
30μm

Gruba warstwa 
spodnia 12μm

Gruba  warstwa 
podkładowa o 
właściowściach 
antykorozyjnych 
25μm

Rdzeń stalowy 
z powłoką Z275

POWŁOKA PREMIUM CESAR PUR55®

Powłoka poliuretanowa z poliamidem 
o grubości 55-mikronów

CZERWIEŃ 3011**

CEGLASTY 8004***

*** dostępny w powłoce CESAR PUR 55®, SP poliester 25 i SP poliester mat 35

* dostępny w powłoce CESAR PUR 55® 
** dostępny w powłoce SP poliester 25 i SP poliester mat 35



PANORAMA to kompletne poszycie dachowe 
dla każdego domu.
Modułowość elementów - zarówno arkuszy 
dachówki, jak również obróbek: dachówki 
krawędziowej oraz gąsiora – to prosty transport 
i łatwy montaż na dachu. 

Modułowe elementy to również minimalizacja 
cięcia i odpadu materiału. Dachówka Stalowa 
PANORAMA składa się łatwo i wymaga lżejszej 
konstrukcji niż tradycyjne pokrycia, gwarantując 
jednocześnie ekskluzywny wygląd połaci 
dachowej.

 Kompletny, dopracowany system dla pięknego 
dachu

 Oszczędności inwestycyjne 

• lekki wytrzymały materiał– mniejsze 
obciążenie konstrukcji 

• modułowość elementów - montaż możliwy 
do wykonania nawet przez jedną osobę

• Do 20% mniej odpadu w stosunku do 
tradycyjnych pokryć stalowych

 Łatwość w wyliczeniu potrzebnego materiału 
na dach,

 Efektywne składowanie i transport – 
pakowanie na niewielkich paletach Euro 

 Możliwość demontażu pojedynczych 
modułów, bez konieczności rozbierania 
całego poszycia dachowego w przypadku 
konieczności montażu np. wyłazów 
dachowych 

MODUŁOWY SYSTEM
Wybierając poszycie dachowe PANORAMA gwarantują sobie Państwo



Innowacyjne rozwiązanie zamknięcia krawędzi 
dachu to gwarancja wyjątkowych walorów 
estetycznych, jak również funkcjonalnych. 
W odróżnieniu od standardowych wiatrownic, 
system dachówki krawędziowej PANORAMA 
pozbawiony jest szczelin, a tym samym stanowi 
idealne zabezpieczenie krawędzi dachu przed 
zawiewaniem deszczu i śniegu. 

Stalowa dachówka krawędziowa PANORAMA 
to nowatorskie rozwiązanie na rynku, objęte 
ochroną patentową (nr wniosku P.408692).

Unikatowy wygląd obróbki wpływa na piękno 
i lekkość linii pokrycia dachowego PANORAMA.

Dachówka krawędziowa PANORAMA  
Dachówka krawędziowa PANORAMA to wyraz najwyższej dbałości o detale.



Kalenica to zwieńczenie dachu. Gąsior 
modułowy PANORAMA charakteryzuje się 
wyglądem dopasowanym do przetłoczeń 
pokrycia – tak wykończony dach tworzy spójną 
i efektowną całość. 

W celu zapewnienia szczelności pokrycia 
a także jego właściwej cyrkulacji powietrza 
sugeruje się użycie wentylacyjnej taśmy 
kalenicowej.

Gąsior modułowy PANORAMA



Dachówka krawędziowa 
PANORAMA

Gąsior modułowy
PANORAMA

Grzebień okapowy
z kratką

Dachówka stalowa 
PANORAMA

SYSTEM  DACHOWY PANORAMA

Dachówka stalowa PANORAMA jest łatwa w 
transporcie i magazynowaniu. 

  Jeden pakiet to 270 arkuszy i 215,46m2 dachu!

 Standardowa paleta Euro 1200*800mm oraz 
waga poniżej 1000kg - możliwość transportu 
za pośrednictwem popularnych fi rm 
spedycyjnych. 

Opakowanie - najwyższy standard ochrony 
zapewniają:

 kształtki z wysokiej wytrzymałości styropianu

 dedykowane taśmy z zabezpieczeniem 
krawędzi 

  tekturowe narożniki i pokrywa

 kaptur foliowy

215,46m2 dachu na palecie!

Wkręt CORONA™ 
4.8 X 30 TX20 EPDM-9.5B

Membrana ASPIRAOrynnowanie stalowe 
powlekane WIJO

Kominek wentylacyjny  
PANORAMA



BALEX METAL SP. Z O.O.

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP: 588-11-30-299

tel.: +48 58 778 44 44
fax: +48 58 778 44 48
e: kontakt@balex.eu

www.dachowkastalowa.eu

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne na dzień publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal, dotyczącą stałego udoskonalania, 
informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
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