


Wysoka jakość
Bond Exclusive – lekkie pokrycie dachowe z posypką 
kamionkową ma wielostronne zastosowanie. Używane 
jest do budynków mieszkalnych jak również handlowych. 
Dzięki lekkiej wadze używane jest do rekonstrukcji 
starych budynków jak również do budowy dachów 
nowych zabudowań.
Według obliczeń statystycznych pokrycie to nadaje się 
do użycia w regionach z warunkami śniegowymi typów 
I – IV przy nachyleniu dachu od 12 do 90 stopni oraz 
w regionach z oddziaływaniem nawet ekstremalnych 
czynników meteorologicznych.

Długotrwała wytrzymałość
Wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałe 
zadowolenie, które jest potwierdzone 30-letnią 
gwarancją.
Podstawę pokrycia tworzy wysokiej jakości blacha 
stalowa ze specjalnym wykończeniem powierzchni 
– metalizowana termicznie warstwą ALUSAT – 
stopem aluminium, cynku oraz krzemu. Powierzchnia 
pokryta jest specjalnym pokryciem akrylowym – dwie 
warstwy akrylowe, posyp z kamienia naturalnego, 
końcowa warstwa ochronna zabezpieczająca, która 
zapewnia długotrwałą trwałość i odporność.

Niewielka masa
Pokrycie Bond Exclusive nie obciąża nadlimitowo 
dachu ani też murów obwodowych – 1 szablon waży 
2.7kg, czyli 1 m2 = 7kg. Niska masa oszczędza nie 
tylko koszty wiązania dachowego, ale również koszty 
transportu i manipulacji.

Gama kolorów
Pokrycie Bond Exclusive nie obciąża nadlimitowo 
dachu ani też murów obwodowych – 1 szablon waży 
2.7kg, czyli 1 m2 = 7kg. Niska masa oszczędza nie 
tylko koszty wiązania dachowego, ale również koszty 
transportu i manipulacji.

Szybki i łatwy montaż
Podstawowym elementem składowym dachu jest pię-
cioczęściowa dachówka o długości 1020 mm i sz. 
410 mm. Powierzchnia użyteczna jednego 
szablonu wynosi 950 x 410 mm (2.56 
szt. = 1 m2).
Montaż jest bardzo szybki i 
prosty. Elementy układane 
są systemem składankowym, które 
są przymocowane do olistowania (30 x 
35cm).

Przymocowuje się je polakierowanymi gwoździami
nierdzewnymi o średnicy 2.5 mm/45 mm lub 
wkrętami samogwintującymi podkładką gumową. 
Piecioczęściowa konstrukcja dachówki upraszcza 
montaż i obniża ilość strat materiału do minimum.
Panele pakowane są w kartonach, które zawierają 
12 sztuk Bond Exclusive. Dzięki wygodnemu 
opakowaniu dachówki, koszty związane z 
transportem i składowaniem są zredukowane
do minimum.Waga jednego kartonu 
wynosi 27kg. Karton zawiera 12 
stuk to znaczy że jeden 
pakunek zawiera 
4,63 m2.
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Pokrycie dachowe                        5-częściowa dachówka
Długość/efektywna długość           1020/950 mm
Szerokość/efektywna szerokość    450/410 mm
Powierzchnia                                  0.39 m2
m2 dachówki                                  2.56 pcs
Waga                                             cca 6.5 kg/m2

Min. nachylenie                             12 O



Dachówka Bond Exclusive
SBE-ST
0,39 m2

Kompletna linia akcesoriów potrzebna do montażu 
BOND Exclusive

Część kalenicowa półokrągła, końcowa
SBE-HPU / długość 0,40 m,
długość użytkowa 0,38 m 

Część kalenicowa
SBE-HP / długość 0,40 m,
długość użytkowa 0,38 m 

Blacha płaska
SBE-RP
1 x 0,5 m 

Część kalenicowa półokrągła, 
rozpoczynająca SBE-HPP / długość 
0,40 m,długość użytkowa 0,38 m 

Dachówka wentylacyjna
SBE-OT 

Część kalenicowa standardowa, 
SBE-HS / długość 1,30 m,
długość użytkowa 1,23 m 

Część kalenicowa kształt - V 
SBE-HV / długość 1,30 m,
długość użytkowa 1,23 m 

Blacha do muru lewego / prawego 
SBE-OZL, SBE-OZP/ długość 1,30 m,
długość użytkowa 1,23 m 

Listwa zawietrzna lewa / prawa 
SBE-ZLL, SBE-ZLP/ długość 1,30 m,
długość użytkowa 1,23 m 

Blacha okapowa (lamówka) 
SBE-OP / długość 1,30 m,
długość użytkowa 1,23 m 

Rynna koszowa 
SB-UP / długość 2,00 m,
długość użytkowa 1,90 m 

Farba do reparacji 
SBE-SB-RED / UNI
kolor czerwony, uniwersalny 

Posypka kamionkowa 
SBE-KP-1000
 

Kominek wentylacyjny z izolacją 
SB-OKI-H / P - gładki / z pozypką

Otwór antenowy 
SBE-AP-H / P - gładki / z pozypką

Kominek do odprowadzania gazu 
SB-KOP-H / P - gładki / z pozypką

Uchwyt drutu piorunochronu
półokrągła część kalenicowa SB-DHD-PH

Gwoździe kolorowe nierdzewne
 SB-HNB-V / luzem

Gwoździe kolorowe nierdzewne
 SB-HNB-P / w taśmie

Pistolet pneumatyczny
SB-PH

Wąż ciśnieniowy z 
końcówkami SB-THK

Kompresor 2,2 kW
SB-KOMP 2,2

Bariera śniegowa
SZ 2000

Uchwyt bariery śniegowej
SB-DSZ

Bariera śniegowa - nos
SB-SZN, 200x200

Uchwyt drutu piorunochronu
SB-DHD

Uchwyt listwy kalenicowej
SB-DHL

Stopień dachowy
SB-SS, 200 x 200

Ława dachowa
SB-SL, 1000 x 200

Wyłaz dachowy
SB-SV, 670 x 890



Linia podstawowa:

Linia rozszerzona:

SBE 0001 Ruby SBE 0020 Dark Tiger SBE 0008 Hematite

SBE 0022 Jasper SBE 0005 Carnelian SBE 0020 Dark Tiger

SBE 0004 Spinel SBE 0021 Opal SBE 0016 Blue Sparl

SBE 0011 Obsidian SBE 0015 Emerald SBE 0007 Coral

SIEDZIBA GŁÓWNA
PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
ul. Sokołowska 32b
05-806 Sokołów, Komorów
tel. (022) 738 60 00
fax (022) 738 61 01
pruszynski@pruszynski.com.pl

KRAKÓW
tel. (012) 286 31 50
krakow@pruszynski.com.pl 
LUBLIN
tel.(081) 745 15 90
lublin@pruszynski.com.pl 
ŁÓDŹ
tel. (042) 227 80 70
lodz@pruszynski.com.pl 
POZNAŃ
tel. (061) 815 75 00
poznan@pruszynski.com.pl 

SZCZECIN
tel. (091) 561 04 25
szczecin@pruszynski.com.pl 
WROCŁAW
tel. (071) 316 93 21
wroclaw@pruszynski.com.pl
WARSZAWA
tel. (022) 723 00 00
detal@pruszynski.com.pl

BIAŁYSTOK 
tel. (085) 719 30 03
bialystok@pruszynski.com.pl 
GDAŃSK 
tel.(058) 303 90 40
gdansk@pruszynski.com.pl 
KATOWICE
tel. (032) 342 13 95
katowice@pruszynski.com.pl  
KIELCE 
tel. (041) 346 15 10
kielce@pruszynski.com.pl 


