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Enigma reușește să surprindă chiar și atunci 
când te aștepți la o surpriză! Enigma este o 
combinație de clasic și modern și este 
disponibilă pentru majoritatea finisajelor din 
oferta Blachotrapez. Datorită profilării în 
sistem SPS (Safe Profiling System), în 
combinație cu învelișul Pladur Wrinkle Mat 
Plus, clienții primesc chiar 50 de ani de 
garanție scrisă. Profilul simetric este 
deosebit și devine foarte atractiv în culorile 
negru și cărămiziu.
  

Enigma

Timp și spațiu descifrat
Ce e interesant - Enigma a fost croită pe 
măsura și conform așteptărilor celor mai 
exigenți  profesioniști în acoperișuri. 
Datorită profilului simetric poate fi așezată 
de la stânga la dreapta sau de la dreapta la 
stânga. Modul de așezare poate fi adaptat 
pentru un acoperiș conform propriei 
inspirații. Enigma nu încetează să-i 
surprindă pe constructori, pe proprietarii 
caselor și trecătorii care privesc acoperișul 
din orice perspectivă. Tehnologia 
inovatoare de rigidizare a foilor, în 
combinație cu celelalte caracteristici ale 
produsului îl transformă într-un produs fără 
egal pe piață. Ce nu va fi însă o surpriză, 
este trăsătura comuna a tuturor produselor 
Blachotrapez - strădania deosebită în 
alegerea materialelor de calitate ridicată și 
adaptarea soluțiilor tehnologice moderne. 
Enigma se înscrie cu brio printre soluțiile 
pentru acoperișuri pentru mai multe 
generații!
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Codul de excelență
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Wrinkle Mat Plus
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MAT Granulație mare

Super Poliester
R-MAT

Enigma - codul descifrat al perfecțiunii în învelitorile 
metalice. Nu a fost o misiune ușoară, însă nu e 
imposibil. Datorită eforturilor îndelungate ale 
specialiștilor din domeniul tâmplăriei pentru 
acoperișuri și utilizării celor mai noi tehnologii în 
laboratoarele Blachotrapez a luat ființă produsul 
așteptat de mulți dintre noi.

Parametri tehnici
Lățime totală   ~1176 mm 
Lățime acoperire reală  1100 mm
Grosime produs finit (oțel)  0,5 mm 
Grosime produs finit (aluminiu) 0,6 mm 
Lungime minimă foaie  720 mm 
Lungime maximă foaie  5970 mm
Înălțime treaptă   30 mm 
Lungime treaptă - modul  350 mm 
Adâncime profil   26 mm
Lungime undă   220 mm

Disponibilitate în învelișuri

scanează codul 
QR și vezi 
modelul 3D


