Dachy

Okna

Bramy

Drzwi

Katalog produktów

Blachodachówka

Platino
Charakterystyka techniczna
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Długość modułu
Wysokość przetłoczenia
Grubość blachy

1193 mm
1102 mm
350 lub 400 mm
16 i 20 mm
0,5 mm

Vilano
Charakterystyka techniczna
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Długość modułu
Wysokość przetłoczenia
Grubość blachy
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1135 mm
1005 mm
350 mm
20 mm
0,5 mm

Blachodachówka

Allano
Charakterystyka techniczna
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Długość modułu
Wysokość przetłoczenia
Grubość blachy

1190 mm
1122 mm
400 mm
21 mm
0,5 mm

Scandinavia
Charakterystyka techniczna
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Długość modułu
Wysokość przetłoczenia
Długość całkowita
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1200 mm
1145 mm
350 mm
35 mm
710 mm
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Rąbek stojący zatrzaskowy

Panel na rąbek
Charakterystyka techniczna
Szerokość arkusza
Szerokość krycia
Zakres długości
Wysokość profilu rąbka
Grubość blachy
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0.558 mm
0.513 mm
0.7-8 mb
26 mm
0,5 mm

Trapez

Charakterystyka techniczna

P R O D U C E N TA

1200 mm
1170 mm
0,1-8 mb
8,9 %
0,5 mm

T-14
Charakterystyka techniczna
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Zakres długości
Min.spadek dachu
Grubość blachy
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1125 mm
1077 mm
0,1-8 mb
8,9 %
0,5 mm
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G WA R A N C JA

Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Zakres długości
Min.spadek dachu
Grubość blachy

10-30

L AT

T-8

Trapez

1134 mm
1092 mm
0,1-8 mb
8,9 %
0,5 mm

T-35
Charakterystyka techniczna
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Zakres długości
Min.spadek dachu
Grubość blachy
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1100 mm
1054 mm
0,1-8 mb
8,9 %
0,5 mm

P R O D U C E N TA

Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Zakres długości
Min.spadek dachu
Grubość blachy

G WA R A N C JA

Charakterystyka techniczna

10-30

L AT

T-18

Surowiec

Do produkcji pokryć dachowych stosowane są surowce najwyższej jakości ,
dostarczane przez renomowane huty stali.

HUTY

rdzeń stalowy lub rdzeń aluminiowy
warstwa cynku (tylko blachy stalowe) – cynkowanie
zabezpiecza blachę stalową przed efektem wilgoci czyli rdzą.
Ilość cynku na Naszych blachach wynosi przynajmniej 275g/m2 obustronnie.
warstwa pasywacyjna
farba podkładowa
warstwa wierzchnia
zabezpieczający lakier epoksydowy
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Obróbki blacharskie

Akcesoria dachowe
membrany

wkręty
uszczelki
taśmy
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Systemy rynnowe

W stałej ofercie systemy
Rynnowe STALOWE i PCV.
wykonywane we wszystkich
podstawowych kolorach, które komponują się
z kolorystyką wykonywanych
pokryć dachowych i elewacyjnych.
Dzięki temu nasza oferta jest zdecydowanie szersza
i korzystniejsza dla każdego klienta, któremu możemy
zaproponować kompleksową realizację: od pokrycia
dachowego wraz z kompletem obróbek
i akcesoriów, po skomponowanie do niego stalowego
systemu rynnowego.
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Płyta warstwowa
Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
Rdzeń:
Grubość płyty:
Masa:
Szerokość modułu:
Szerokość całkowita:
Długość płyty:
Grubość okładziny:
Powłoki:

twarda wełna mineralna (gęstość pozorna 110 kg/m3)
80 – 230 mm
17,70 – 33,50 kg/m2
1100 mm
1120 mm
2,50 – 15,00 m
0,50 mm
poliester, poliester mat, PUR, PVDF,
PVC(F) "food safe", alucynk + easyfilm®,
stal nierdzewna

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym
Rdzeń:
Grubość płyty:
Masa:
Szerokość modułu:
Szerokość całkowita:
Długość płyty:
Grubość okładziny:
Powłoki:
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styropian
75, 100, 125, 150, 175, 200 mm
5,95 – 12,01 kg/m^(2)
1155 mm
1174 mm
2,50 - 15,00 m
0,50 mm; 0,60 mm
poliester, poliester mat Perła,
PVC(F) "food safe",
alucynk + easyfilm®

Rdzeń:
poliuretan
Grubość płyty:
40 – 100 mm
Masa:
10,26 – 12,60 kg/m2
Szerokość modułu:
1100 mm
Szerokość całkowita:
1120 mm
Długość płyty:
2,50 – 18,00 m
Grubość okładziny:
0,40 - 0,70 mm
Regulowana grubość okładziny:
0,40 - 0,70 mm
Powłoki:
poliester, poliester mat Perła, PVDF,
PVC(F) "food safe", alucynk + easyfilm®,
stal nierdzewna

Okna dachowe i Fasadowe
Szklenie Roto blueTec 3-szybowy pakiet do domów
energooszczędnych w oknach Designo R6 i R8 z
zewnętrzną i środkową szybą hartowaną, od
wewnątrz szkło bezpieczne klejone, wypełnienie
argonem, powłoka samoczyszcząca Aquaclear Uw =
1,0 W/m²K
Ug = 0,8 W/m²K
Szklenie Roto
blueTec Plus
3-szybowy pakiet do domów pasywnych w oknach
Designo R6 i R8 z zewnętrzną i środkową szybą
hartowaną, od wewnątrz szkło bezpieczne klejone,
wypełnienie kryptonem, powłoka samoczyszcząca
Aquaclear
Uw = 0,8 W/m²K (dla okien z PVC)
Ug = 0,5 W/m²K

W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu
skrzydła) o głębokości zabudowy (czyli szerokości ramy) 70 mm,
zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim poziomie. Przy
zastosowaniu pakietu szyb z ciepłą ramką uzyskamy dla całego okna
współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K. Przy zastosowaniu oszklenia
o niższym współczynniku Ug, możliwe jest osiągnięcie Uw<1,0 W/m2K. (Dane
wg DIN-EN 10077, wartości U odnoszą się do okien o wym. 1230 x 1480 mm,
czyli o pow. 1,82 m
Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 8 do 42 mm bez
konieczności użycia dodatkowych profili. Możliwość zastosowania oszklenia
do 49 mm.
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Drzwi

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki
posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym
znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w
gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.
Dedykowana stalowa ościeżnica i próg wyposażone są w przekładkę
termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej
poprawy bilansu energetycznego domu. Bezproblemowa wymiana progu w
przypadku jego zniszczenia podczas użytkowania.
Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach, co
pozwala na lepsze spasowanie skrzydła z ościeżnicą.
Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności
drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.
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Bramy
Wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogło nam wprowadzić na rynek bramy garażowe,
które będą odpowiadały najbardziej aktualnym potrzebom rynku. Wykorzystując najnowsze
rozwiązania technologiczne oraz najwyższą jakość materiału stworzyliśmy bramy, które
połączyły bardzo istotne cechy: ponadczasowy wygląd, jakość i atrakcyjną cenę. Mamy
nadzieję, że teraz Państwo łatwiej odnajdą najbardziej korzystne, interesujące dla siebie
rozwiązania spośród szerokiej oferty naszych wyrobów, a w konsekwencji poszerzą
Państwo grono naszych zadowolonych klientów.
Bramy segmentowe płaskie charakteryzują się równą i gładką powierzchnią płaszcza
bramy. Wysokiej klasy blacha stalowa zapewnia elegancki i wyjątkowy wygląd. W
połączeniu z drzwiami tworzy zgrany duet.
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Izolacje

IDEALNIE NADAJE SIĘ DO MONTAŻU NA DACHACH SKOŚNYCH W
BUDYNKACH NOWYCH I REMONTOWANYCH. UNIKATOWĄ ZALETĄ PŁYT
JEST MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W WARIANTACH: NAKROKWIOWYM,
PODKROKWIOWYM I MIĘDZYKROKWIOWYM (MIESZANYM).
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Parapety zewnętrzne i wewnętrzne

Granitowe

Stalowe

Aluminiowe tłoczone
Oddział okna: www.arko.mielec.pl

Oddział dachy: www.arko.pe.hu
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Oddział dachy:
Chorzelów 12 C (na przeciw lotniska)
39-331 Chorzelów
www.arko.pe.hu
mail:arkodachy@interia.pl

Oddział okna:
ul.Mickiewicza 48
39-300 Mielec
www.arko.mielec.pl
mail:arkomielec@interia.pl
tel:17 784 48 95

