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ПРОИЗВОДТЕЛ НА МЕТАЛНИ ПОКРИВИ



 Firma Blachotrapez a fost înființată în anul 1995, în Polonia, cu toate ca istoria firmei 
datează încă din 1970, când Jan Luberda înregistrează pentru prima oară marca Blachotrapez.
Perseverența, devotamentul si inovația de-a lungul timpului a transformat o firmă mică din
domeniul tablei într-un important producător de învelitori din tablă.
 În anul 2010, Blachotrapez își face simțită prezența și pe piața de tablă din România,
deschizând fabrica de la Baia Mare. În prezent Blachotrapez are 2500mp de hale, în două 
locații: Baia Mare și Ploiești, acestea prezintă o capacitate de producție de 6 milioane de 
metri pătrați de tablă.
 Fabrica Blachotrapez de la Baia Mare produce învelitori pentru acoperișuri, fațade și
accesorii de tinichigerie pentru piețele din România, Ungaria și Bulgaria. Blachotrapez este 
unicul producător din România de țigle metalice și accesorii pentru acoperiș care folosește 
materie primă ThyssenKrupp.
 Peste 65% din comercializare se face în România, compania având  atât o rețea proprie 
de vânzare cu amănuntul (peste 25 de filiale en detail pe tot teritoriul țării), cât și en-gros,
găsindu-se în peste 400 de puncte de distribuție en-gros.    
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Blachotrapez - Acoperișuri pentru mai multe generații

 Фирма Блахотрапеез е един от водещите производители на метални покриви и 
фасади в Полша. Компанията е основана през 1995 г., но дейността си фирмата стартира 
през 70-те години като семеен бизнес. През 1970 г. фирмата е основана от Ян Люберда
 с основна дейнстмонтаж на покриви. Монтирайки покриви, водосточни системи и машинно
 обработване в собствената си работилница, компанията непрекъснато се разраства 
и увеличава броя на служителите си. С течение на годините, задоволявайки нуждите
 на пазара, компанията се превръща от монтажна фирма в производствена и търговска 
компания .През 2010 г. Блахотрапез навлиза в румънския пазар, отваряйки собствен
 търговски пункт за продажби. Понастоящем Блахотрапез разполага с 2500 квадратни 
метра производствени бази на две места - Бая Маре и Плоещи, с производствен 
капацитет от 6 милиона квадратни метра. Производствена база на Блахотрапез в Бая Маре
произвежда метални покриви и фасади за пазарите в Румъния, Унгария и България. 
Блахотрапез е единственият производител в Румъния на метални покриви, които използват 
за своите продукти стомана от Тhyssen Кrupp. Компанията има своя собствена мрежа
за търговия на дребно (над 25 пунктове за продажби в цялата страна за директни
продажби), както и над 400 дистрибутури на едро.
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Blachotrapez - Покриви за поколения наред
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Acoperire totală:
Acoperire efectivă, reală: 

Grosimea tablei: 

Înălţimea pantei: 

Lungimea minima a foii
Lungimea maximă a foii

Lungimea modulului:

1215 mm
1120 mm 
0,5 mm

20 mm
25 mm / 30 mm

720 mm/modul
5 970 mm

350 mm

DETALII TEHNICE 

~1215
1120

224
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Метални керемиди Симетрик

~1215
1120

224

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
обща ширина: 1215 мм
ефект.ширина: 1120 мм
дебелина: 0.5 мм
отскок: 25 мм/ 30 мм
Вичочина на профил: 20 мм
Дължина на модул: 350 мм
мин. дължина: 720 мм
макс. дължина: 5 970 мм

plus
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1206 мм
ефект.ширина: 1120 мм
дебелина: 0.5 мм
отскок: 20 мм/ 30 мм
Вичочина на профил: 20 мм
Дължина на модул: 350 мм
мин. дължина: 720 мм
макс. дължина: 5 970 мм
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1195 мм
ефект.ширина: 1120 мм
отскок: 14 мм
Вичочина на профил: 22 мм
Дължина на модул: 350/400 мм
мин. дължина: 850/950 мм
макс. дължина: 5 750 мм
дебелина: 0.5 мм

183.3
1100

1195~

186.6
1120

1195~
21

Метални керемиди
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1195 мм
ефект.ширина: 1100 мм
отскок: 14 мм/ 20 мм
Вичочина на профил: 23 мм
Дължина на модул: 350/400 мм
мин. дължина: 850/950 мм
макс. дължина: 5 750 мм
дебелина: 0.5 мм
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1180~
1085

270

1200~
1120

224

22

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1180 мм
ефект.ширина: 1085 мм
отскок: 20 мм
Вичочина на профил: 33 мм
Дължина на модул: 350мм
мин. дължина: 850мм
макс. дължина: 5 750 мм
дебелина: 0.5 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1200 мм
ефект.ширина: 1120 мм
отскок: 14 мм
Вичочина на профил: 22 мм
Дължина на модул: 350/400 мм
мин. дължина: 850/950 мм
макс. дължина: 5 750 мм
дебелина: 0.5 мм

Метални керемиди
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Модел Tysenia е разработен въз основа на последните пазарни тенденции.
Поради своята изчистена и минималистична форма, идеално се вписва в 
съвременната архитектура. Характерна черта на този модел е  деликатното
тройно щамповане, което придава на Tysenia минималистичен вид. В резултат 
на това, този модел съчетава в себе си иновативен дизайн, ергономична форма 
и високо качествена стоманата. 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

обща ширина: 1236 мм
ефект.ширина: 1198 мм
дебелина: 0.5 мм
Вичочина на профил: 2.5 мм
Дължина на модул: 350 мм
отскок: 30 мм

Метални керемиди
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Țigla metalică unimodulară plată Tysenia a fost proiectată pe baza celor mai noi tendințe 
de pe piață. Datorită formei sale moderne, plate, se înscrie perfect în premisele 
arhitecturii contemporane. Prin prisma profilului caracteristic, jos, cu o ștanțare triplă 
delicată, Tysenia încântă prin aspectul său minimalist. Drept efect, noua țiglă metalică 
îmbină designul inovator, forma ergonomică și cea mai bună calitate a oțelului.

DETALII TEHNICE

~1236 mm
1198 mm
0,5 mm
2,5 mm
350 mm
30 mm

Lățime totală:
Lățime reală de acoperire:

Grosime tablă oțel:
Înălțime profil:

Lungime modul:
Înălțimea ștanțării:
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~1220
1170

Метален покрив Яношик - иновативен и уникален по своя вид продукт с неповторим дизайн, 
наподобяващ дървени шиндли, характерни за планински региони. Този ефект се постига чрез 
използване на иновативни технологични решения с базов материал Pladur Relief Wood, 
перфектно имитира дървена структура. Освен това се отличава с ниски експлоатационни 
разходи. Подобрява естетиката на цялата сграда и хармонично се интегрира с околоната среда.

Покрив тип шиндли

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1220 мм
ефект.ширина: 1170 мм
отскок: 35 мм
Вичочина на профил: 6 мм
Дължина на модул: 380 мм
брой модули на кв.м: 2.247
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~1236 mm
1198 mm
0,5 mm
2,5 mm
350 mm
30 mm

Țigla metalică unimodulară plată Tysenia a fost proiectată pe baza celor mai noi tendințe 
de pe piață. Datorită formei sale moderne, plate, se înscrie perfect în premisele 
arhitecturii contemporane. Prin prisma profilului caracteristic, jos, cu o ștanțare triplă 
delicată, Tysenia încântă prin aspectul său minimalist. Drept efect, noua țiglă metalică 
îmbină designul inovator, forma ergonomică și cea mai bună calitate a oțelului.

DETALII TEHNICE
Lățime totală:

Lățime reală de acoperire:
Grosime tablă oțel:

Înălțime profil:
Lungime modul:

Înălțimea ștanțării:



~1220
1170

Метален покрив Яношик - иновативен и уникален по своя вид продукт с неповторим дизайн, 
наподобяващ дървени шиндли, характерни за планински региони. Този ефект се постига чрез 
използване на иновативни технологични решения с базов материал Pladur Relief Wood, 
перфектно имитира дървена структура. Освен това се отличава с ниски експлоатационни 
разходи. Подобрява естетиката на цялата сграда и хармонично се интегрира с околоната среда.

Țiglă de tip șindrilă

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1220 мм
ефект.ширина: 1170 мм
отскок: 35 мм
Вичочина на профил: 6 мм
Дължина на модул: 380 мм
брой модули на кв.м: 2.247

Țigla metalică unimodulară plată Tysenia a fost proiectată pe baza celor mai noi tendințe 
de pe piață. Datorită formei sale moderne, plate, se înscrie perfect în premisele 
arhitecturii contemporane. Prin prisma profilului caracteristic, jos, cu o ștanțare triplă 
delicată, Tysenia încântă prin aspectul său minimalist. Drept efect, noua țiglă metalică 
îmbină designul inovator, forma ergonomică și cea mai bună calitate a oțelului.

DETALII TEHNICE

~1236 mm
1198 mm
0,5 mm
2,5 mm
350 mm
30 mm

Lățime totală:
Lățime reală de acoperire:

Grosime tablă oțel:
Înălțime profil:

Lungime modul:
Înălțimea ștanțării:
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27

ефективна ширина

 Форма, съчетаваща в себе си традиционен 
и модерен стил, с приложение за покрив 

и фасади.

Панел клик
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Трапецовидна ламарина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

обща ширина: 515 мм
ефект.ширина: 476 мм
дебелина: 0.5 мм
Вичочина на ръб: 32 мм
макс. дължина: 8000 мм



Метален покрив Яношик - иновативен и уникален по своя вид продукт с неповторим дизайн, 
наподобяващ дървени шиндли, характерни за планински региони. Този ефект се постига чрез 
използване на иновативни технологични решения с базов материал Pladur Relief Wood, 
перфектно имитира дървена структура. Освен това се отличава с ниски експлоатационни 
разходи. Подобрява естетиката на цялата сграда и хармонично се интегрира с околоната среда.

Țiglă de tip șindrilă

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1220 мм
ефект.ширина: 1170 мм
отскок: 35 мм
Вичочина на профил: 6 мм
Дължина на модул: 380 мм
брой модули на кв.м: 2.247
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Трапецовидна ламарина

T-8
18

887,2

1170
1195

117

T-18+

T-35+

187.8

1127
1173

116

31

16
.5

2 30.5

T-50

213

1065

1100

120

36

34

2 30.5

34

261.75119

1047

1098

49 2 33

2.5
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1195 мм
ефект.ширина: 1170 мм
дебелина: 0.5 мм
максимална дължина: 6 м

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

обща ширина: 1173 мм
ефект.ширина: 1127 мм
дебелина: 0.5-0.75 мм
максимална дължина: 12 м

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

обща ширина: 1100 мм
ефект.ширина: 1065 мм
дебелина: 0.5-0.75 мм
максимална дължина: 12 м

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
обща ширина: 1098 мм
ефект.ширина: 1047 мм
дебелина: 0.5-1,00 мм
максимална дължина: 12 м
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метален лист Mat/Crystal VA

    

1. декоративе лак
2. пасивиращ слой
3. защитен слос с цинк
4. стоманен слой

15 год. писмена гаранция 

 

    

1. декоративе лак
2.пасивиращ слой
3. защитен слос с цинк
4. стоманен слой

10 год. писмена гаранция

2. Защитен лак
3. Цинков слой ZM 
    EcoProtect®

1. декоративен лак - МАТ
2. Защитен лак
3. Цинков слой ZM ЕcoРrotect 
4. Стоманен слой

20 год. писмена гаранция

Colofer е продукт, специално създаден за покриви . Има 3 различни вида матови повърхности и голямо разнообразие от цветове. Освен с атрактивен 
външен вид се отличава и с висока устойчивост на корозия,поради наличието на магнезий. За Colofer  се използва най-висококачествената боя, а гаранцията покрива 
категория - RUV 4 на UV-устойчивост на цвета. Colofer предоставя  гаранция до 20 години и за надморска височина до 2100 м за метални керемиди 

Pladur® Relief IceCrystal

Pladur® IceCrystal - лист с патентована повърйностна структура, имитираща ледени кристали, трипластова покривна система с дебелина мин. 36 мкр.

4. цинков слой ZM 
EcoProtect®
3. грундов слой       

1. цветно покритие
2. структурен лак - ледени кристали
3. грундов слой
4.цинков слой ZM EcoProtect®
5. Стоманен слой
30 год. писмена гаранция

Colorcoat HPS200®Ultra

2. декоративен лак
3. метален слой Galvalloy 
95% цинк и 5% алуминий    

1. декоративен лак
2. защитен лак
3. метален слой Galvalloy 95% цинк и 5% алуминий
4. стоманен слой

           до 40 год. писмена гаранция

Aluzinc AZ185

Изходен материал

Poliester
standard

метален лист гланц-полиетер

метален лист мат-полиетер

най-популярното покритие сред металните покриви. Представлява метален лист , двустранно поцинкован, грундов слой и органично покритие. 
Последният слой придава цвят и текстура и е от съществено значение, тъй като именно той е изложен на външни влияния.

Представлява метален лист , двустранно поцинкован, грундов слой и декоративно покритие с матиращ ефект. Последният слой придава цвят 
и текстура и е от съществено значение, тъй като именно той е изложен на външни влияния.

Colorcoat HPS200®Ultra – Металният слой Galvalloy, създаден, тестван и използван ексклузивно от TATA Steel (CORUS) е смес от 95% цинк и 5% алуминий, 
осигурява безупречна защита срещу корозия дори и на отрязаните ръбове. Покритие: 200 микрона.

Алуцинк е метален лист покрит от двете страни със сплав от алуминий и цинк, чрез процес на горещо поцинковане. 
Алуцинк отговаря на най-строгите изисквания за устойчувост на корозия. Процентното съдържание на различните 
компоненти на сплавта е в размер на 55 % алуминий, 43.4 % цинк и 1.6 % силиций, което гарантира висока устойчивост на корозия. 
Фирма Блахотрапец използва за базов материал Алуцинк с маса 185 гр. цинк/кв.м 
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1. Улук
2. Вътрешен ъгъл
3. Външен ъгъл
4. Снадка улук
5. Тапа за улук
6. Казанче
7. /8. Коляно
9. Водосточна тръба
10. Разделител У
11.  Коляно (долно)
12. Муфа
13. Скоба за водосточна тръба
14. Дълга скоба
15. Скоба компакт

 Системите за буря са неразделна част от всеки правилно изпълнен покрив. Предпазва от течове и влага, 
като същевременно изпълнява естетическа функция.

BLACHO - водоотвеждаща система е цялостна система от елементи, изработени от висококачествена стомана 
с Aluzinc и полиестерно покритие. Всички елементи на системата са проектирани така, че да се монтират
 заедно, а монтажът им е лесен и бърз.

Формата и дълбочината на улуците позволяват ефективно отвеждане на водата дори при обилни 
и продължителни дъждове. Доставчиците на суровини за производство на улучна система BLACHO са реномирани 
производители на стомана- поцинкована и двойно боядисана, с което се осигурява най-доброто качество. 

Изборът на реномиран доставчичик и каествен базов материал е от съществено значение за дълготрайността 
продуктите, устойчивост на корозия и промяна в цвета. Улучна система BLACHO предлага дълъг гаранционен период.

Улучна система BLACHO - горещо поцинкован лист с дебелина  0.6 mm и декоративен слой с дебелина от 
50 мкр. - покритие с висока устойчивост на атмосферни влияния, слънчева светлина и механични повреди.

Улучна система
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 Закрепване на метални листове към дървени конструкции

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
    Дълбочина на пробиване в стомана до 2,5 мм
    Максимална дебелина на листа в зависимост от броя слоеве:
    1 слой до 2,5 мм, 2 слоя до 0,9 мм всеки, 3 слоя до 0,7 мм всеки
    За монтаж използвайте винтоверт със скорост 1600-2000 об/мин. 
    с регулируем въртящ момент

МАТЕРИАЛ
    Съединител: нисковъглероден, повърхностно втвърден, 
    електро-галванизиран 25 μm, с EPDM шайба.
    Шайба:
    T14 - галванизирана стомана с вулканизиран EPDM
    A14 - алуминий с вулканизиран EPDM
Възможността за боядисване; боядисване с дебелина 40 μm; 
всички цветове RAL и NCS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Изработен съгласно DIN 7504 K.
    Шестоъгълна глава 8 мм.
    Понижената точка на пробиване осигурява оптимално затягане на връзката.
    Подсилването под главата предотвратява счупването.

• 

 
• 
• 
• 

 висока и равномерна паропропускливост
•
 
висока степен на еластичност и лекота, 
която улеснява монтажа й

• осигурява водоустойчива защита на покрива
• висока механична якост
• висока устойчивост на UV лъчение
• богат асортимент за избор на вид и плътност
• изчерпателната информация гарантира 

правилно приложение

      Покривната мембрана се използва като първи слой под металните покриви, за да защитят 
топлоизолацията и покривната конструкция, освен това са и с паропропусклива функция.

ПРЕДИМСТВА

ВИНТОВЕ

ATESTATE
AT-15-4396/2006

МЕМБРАНА

параметри

тегло на единица 
площ (гр./м2)

брой слоеве

 Якост на скъсване 

надлъжно/напречно

Sd- равномерност на 
въздушен слой (м)

разтегливост на о
пъване (%)
надлъжно/напречно

температура на 
полагане (ºC)

 устойчивост клас клас клас

устойчивост UV

цвят

стандартни размери (м)

клас на пожароустойчивост

- 40  до 120 - 40  до 120 - 40  до 120

3 месеца 3 месеца 3 месеца

сив сивсив
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7

12

16

1 3

11
первази

капаци

билен капак (объл)

Фронтон (1)

обшивка при калкан (11) Стенна обшивка (12) Улама(16)

Фронтон (3) Надулучна пола (7)

билен капак  (триъгълен) накрайник за било тапа за било

Снегозадържане

стопер за сняг

фронтон

101.5

1.5

12

1.5

6.5

1.5

12.5

3
6

12.5

1.5

8.1

2

1.5 1.5

2

9.9

1,5 7 4
3

14

1,5

1.5

1.5
11

11
1.5

11

11

1.5

2

18

ПОКРИВНИ АКСЕСОАРИ
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Mat 8019 Mat 6020Mat 3009 Mat 9005Mat 8004

Pl
ad

ur
 W

ri
nk

le
 M

at

Mat 7024

IC 8019 IC 6020IC 3009 IC 9005IC 8004

Pl
ad

ur
 Ic

e 
Cr

ys
ta

l

IC 7024

HPS 3011 Classic HPS 9005HPS 8017 Ultra HPS 5008 Signature

H
PS

 C
ol

or
co

at

HPS 3009 Classic HPS 9005HPS 8017 Ultra HPS 7016 Signature

H
PS

 C
ol

or
co

at

Superior HB 
RAL 8004

Superior HB 
RAL 8019

SU
PE

RI
O

R
H

B

RAL 8017 RAL 6020RAL 3011 RAL 5010RAL 8004

RA
L

RAL 3005 RAL 7024RAL 9005 AlucynkRAL 9006

RAL 9010

RAL 6029

RAL 3009

Superior HB 
RAL 9005

Superior HB 
RAL 7024

Superior HB 
RAL 3009

ЦВЕТОВЕ
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ТРАНСПОРТ
Поръчаните материали се доставят на определено от клиента място (съществува и възможност за 
получаване със собствен транспорт). Разтоварването се извършва със специално оборудване,а при 
отсуствието на такова - ръчно, чрез подходящ брой на хора с цел избягване на драскотини, 
деформации или други случайни повреди.

СЪХРАНЕНИЕ
материалът се съхранява в сухо и провтриво помещение, далеч от агресивни фактори (изкуствени 
торове и кисилини). Материалът не трябва да е в пряк контакт с пода. Материали, покрити с 
предпазно фолио не трябва да се поставят на места с пряка слънчева светлина. При този случай не 
забравяте незабавното отстраняване на фолиото. Препоръчително е закупените материали да не се 
съхраняват за период по-дълъг от 3 месеца (в съответсвие с инструкциите за съхранение
 и гаранционните условия).

МОНТАЖ
За монтиране на металните плоскости препоръчваме самонарезни винтове със 
специална ЕПДМ шайба (характеризира се с изключителна устойчивост на ниски и високи температури. 
Препоръчителен брой види - 5-8 бр./кв.м . Препоръчваме плоскостите да се режат със специални 
вибриращи ножици Ниблер. Не използвайте ъглошлайф, тъй като причиняват щети по покритието. 
След приключване на работата трябва да бъдат отстранени всички остатъци от повърхността на листа. (
в съответсвие с инструкциите за монтаж и гаранционните условия)

ТРАНСПОРТ
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