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ȚIGLĂ METALICĂ ȘI ACCESORII

Adresa:
Jud. Satu Mare, Loc. Vama
Str. Fermei nr. 528/N
Date de contact:
Tel./Fax: 0261-855.760
Birou: 0743.181.761
0724.372.091
ing. Dobrai Andrei: 0751.181.760
office@blachsteel.ro
Punct de lucru Oradea
Tel.: 0722.181.763

www.blachsteel.ro

www.blachsteel.ro

USS U.S.Steel
PROFILE TIP ȚIGLĂ
PROFILE TRAPEZOIDALE

Firma Blach Steel produce țiglă metalică din următoarele tipuri de tablă:
- Zincată la cald, pe ambele fețe;
- Cu strat de zinc - aluminiu pe ambele fețe și , suplimentar, lăcuit SPT;
- Zincate la cald, pe ambele fețe și acoperite cu poliester, lucios sau mat.
- Din aluminiu, acoperite pe ambele fețe cu poliester,
lucios sau mat.

Universal

Firma BLACH STEEL recomandă
- table trapezoidale T-8, T-14, T-18 pentru
blocuri și clădiri de utilitate publică și table
trapezoidale T-35, T-50 pentru hale și
clădiri industriale.

Perla Oaş

35
350

23

lățimea de acoperire 1100 mm
lățimea totală 1200 mm

34

lățimea de acoperire 1050 mm
lățimea totală 1050 mm

MATERIALE FOLOSITE
oțel acoperit
1. miez din oțel
2. suprafața din zinc Zn
225-275 g/mp
3. suprafața anticorozivă
4. lac de suport minim 5µm
5. lac decorativ 20/30 µm
6. lac de protecție minim 7µm

aluminiu acoperit

Noile tehnologii de producție și calitatea foarte bună a
materiei prime au ca rezultat un produs finit ușor,
rezistent la condițiile climatice, ușor de montat, estetic
și funcțional.
Calitatea excelentă a materiei prime garantează durata
de viață sporită tablei.

1. miez din oțel
2. suprafața de conversie
3. lac de suport 5µm
4. lac decorativ poliester
minim 20 µm
5. lac de protecție minim 7 µm

aluminiu - zinc
1. miez din oțel
2. suprafața din aluminiu-zinc
150/185 g/mp
-Al - 55 %
-Zn - 43,4%
-Si - 1,6%
3. suprafața din lac SPT

oțel - zinc
1. miez din otel
2. suprafața din zinc ZN 200 275 g/mp
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USS U.S. Steel
ELEMENTE ȘI ACCESORII
SISTEME DE JGHEABURI

Componentele sistemului:
jgheab de scurgere
element de scurgere
colţar exterior 90°
colţar interior 90°
element de îmbinare
capac jgheab dreapta - stânga
burlan de scurgere
cot burlan
ramificație burlan
separatorul apei de ploaie
mufă îmbinare burlan
colier burlan
cârlig jgeab
suport jgheab
colţar exterior 130°
colţar interior 130°

bordură zid I

opritor de zăpadă

opritor de zăpadă

pazie mare

bordură zid II

folie anticondens

coamă

șuruburi autofiletante

garnituri etanșare

jgheab

element scurgere

colțar exterior 90

colțar interior 90

piesă imbinare

cot burlan

burlan de scurgere

suport jgheab

cârlig jgheab

colier burlan

ramificație

mufă îmbinare burlan capac dreapta/stânga

separatorul apei de ploaie colțar exterior 130

colțar interior 130
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USS U.S. Steel
FAKRO + VELUX
BLACH STEEL este furnizor al produselor:
FAKRO si VELUX
Blach Steel are o ofertă generoasă de produse care sporesc
confortul şi frumuseţea mansardelor.
FERESTRELE DE MANSARDĂ
sunt produse
de TOP, fabricate din materie primă de cea mai bună
calitate, pe baza celor mai noi tehnologii, ceea ce asigură
trăinicie şi eficienţă (fiabilitate, siguranţă, funcţionalitate
şi parametrii izolatori excelenţi).

Gama de ferestre: cu
articulare mediană,
cu dublă articulare,
cu articulare deasupra
liniei mediane, cu
articulare laterală,
de acces pe acoperiş,
tuneluri de lumină şi
ferestre de evacuare
a fumului.

SCĂRILE MODULARE DE ACCES LA POD sunt răspunsul
nostru la nevoia de spaţiu, de
uşurinţă în utilizare, de încredere
de siguranţă în exploatare şi, nu
în ultimul rând, la nevoia unui
raport corect între calitate şi preţ.
Facilitează accesul la pod într-un
mod practic şi sigur: ecomomie
de spațiu, ușurință la montaj,
garanție.
.

S.C. BLACH STEEL S.R.L. are ca domeniu de activitate producerea de învelitori de oțel pentru acoperișuri,
fațade și soluții de sistem pentru construcții industriale.
Firma
BLACH STEEL are o politică de orientare
către CLIENT și o atitudine profesională în ceea ce privește
realizarea comenzilor. Distribuitorii și firmele de construcții
cu care colaborăm sunt în contact direct cu reprezentanții
noștrii comerciali , fiind dotați cu materiale publicitare și de
expoziție.
"BLACH STEEL" are un sistem funcțional de distribuție,
aceasta înseamnând că produsele sunt rapid furnizate în
orice loc de pe teritoriul României sau peste hotare. Fiecare
distribuitor se afla în grija permanentă a reprezentanților
comerciali din teritoriul aferent și al reprezentantului de
vânzări al societății. Procesul de realizare a comenzilor este
sistematizat cu nivel ridicat de control în fiecare etapă a
execuției. Produsele fabricate sunt marcate, ambalate
profesional, depozitate și pregătite pentru transport.
PROFESIONALISMUL înseamnă o deservire competentă și un standard înalt de acționare. Aceasta este politica
principală de abordare a companiei noastre în relația cu
clienții și alți parteneri. Ne bazăm pe experiență și observarea atentă a mediului de piață. Nu ne temem de responsabilitatea exprimată prin garanții oferite pentru mulți ani.
Calitatea constituie o grijă permanentă, prin asigurarea
celor mai înalți parametrii în conformitate cu normele în
vigoare.
Optimizarea utilizării materialelor, datorată înaltei calități
a proceselor de producție, determină minimalizarea deșeurilor, aducând beneficii mediului înconjurător. Pe baza
colaborări cu renumiți furnizori de materii prime , materiale,
clienții noștrii vor avea garantate atat menținerea continuității realizării comenzilor, cât și siguranța calitații produsului
ț
obtinut.
Politica asumată care presupune standarde ridicate de producție în deservirea clientului, va face ca marca produselor
" Blach Steel " să devină în viitor sinonim cu noțiunea de
calitate și durabilitate .

Blach Steel asigură execuție și montaj pentru
ori ce model de acoperiș și sistem fluvial.
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