
 

Płaska Blachodachówka Modułowa Como  

to przyszłość estetyki dachu! 

Budmat, kreator trendów na rynku stalowych pokryć dachowych, 

po raz kolejny wykracza poza schematy i oferuje produkt, 

który całkowicie zmienia podejście do estetyki dachu. 

Doskonała i nowoczesna blachodachówka modułowa Como, 

jej autorskie rozwiązania technologiczne w wielu wymiarach 

wyprzedzają rozwiązania stosowane obecnie na rynku.

Co wyróżnia Como?

• Niepowtarzalny wygląd i uniwersalność – ponadczasowy kształt naszej 
blachodachówki w wersji gładkiej lub z delikatną mikrofalą sprawdzi się 
na każdym typie połaci dachowych, a jej symetryczność pozwoli na montaż  
w zależności od potrzeb i wygody.

• Podwójne gięcie przetłoczenia – zastosowana innowacja podwójnego gięcia 
wraz z obniżonym profilem to jeszcze bardziej płaska połać przy jednoczesnym 
zachowaniu mocnego, majestatycznego charakteru. Kształt przetłoczeń sprawia, 
że wody opadowe swobodnie spływają po krawędzi blachodachówki.

• Fabryczne otwory i miseczki – to łatwy i bezproblemowy montaż. 
Otwory gwarantują precyzyjne połączenie arkuszy, co dodatkowo wpływa 
na trwałość i szczelność połączeń oraz jednolity wygląd całej połaci.

• Podtłoczenie wzdłuż przetłoczeń i podwinięcie przedniej krawędzi arkusza 
– mało widoczne na pierwszy rzut oka, a mające duży wpływ na ostateczny 
wygląd dachu, bez potrzeby jego dodatkowego zabezpieczenia.

  

Szerokość całkowita arkusza SSAB:                     

Szerokość całkowita arkusza 
ArcelorMittal: 
 
Szerokość efektywna arkusza:

Szerokość między szczytami fal:

Długość całkowita arkusza: 

Długość efektywna arkusza:

Długość modułu:

Wysokość całkowita: 

Wysokość przetłoczenia:

Wysokość fali:

Powierzchnia krycia arkusza:

Grubość blachy:

Powłoka cynku:

Waga arkusza:

Wymiary palety:

Ilość arkuszy na palecie:

Ilość warstw arkuszy na palecie:

Ilość m² efektywnych na palecie:

1220 mm

 
1216 mm

1182 mm

237 mm

725 mm

700 mm

350 mm

35 mm

25 mm

10 mm

0,827 m2

0,5 mm

min. 275 g/m2

3,6 kg

1235 x 800 x 850 mm

352 szt.

11 szt.

291,104 m2

Dostępna w powłokach:

D-Matt, X-Matt GreenCoat Crown BT, 
IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  
IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Parametry techniczne:

Nowość
w ofercie
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budmat.com

Standard

Mikrofala



 
 

Como to elegancki wygląd i bezpieczeństwo na długie lata 

– gwarancję dajemy do 50 lat, a jako jedyni na rynku gwarantujemy 

powtarzalność koloru niezależnie od partii arkusza.

 
 
Dedykowane obróbki do Como:

• Gąsior GSM-TOP

• Gąsior GSM-FLAT

• Zakończenia płaskie i skośne 

• Listwa Startowa Wentylacyjna LSW COMO
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budmat.com
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PODWÓJNE GIĘCIE PRZETŁOCZENIA

PODTŁOCZENIA WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ

PODWINIĘCIE DOLNEJ KRAWĘDZI ARKUSZA

FABRYCZNIE PRZYGOTOWANE 
OTWORY I  MISECZKI MONTAŻOWE


