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To, co wyróżnia dachówki 
EURONIT
System pokryć dachowych EURONIT powstał z marzeń o  domu ozdobionym 
pięknym dachem, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. 
Dbamy o jakość od podstaw, sięgając po surowce najwyższej klasy. 

Nowoczesna linia produkcyjna, sprawdzone projekty i stała kontrola sprawiają, że 
naszym produktom można zaufać i jest to pewność na długie lata.

Zapory wodne

Śnieg i woda odpływają dzięki nim 
z powierzchni dachówki szybko 
i skutecznie.

Podwójny zamek boczny

Szczelność połaci dachowej 
zostaje wzmocniona zapobiegając 
zawilgoceniu i niszczeniu 
drewnianych łat i kontrłat.

Trwała kolorystyka

Trwałość koloru jest gwarantowana 
przez wysoką odporność na 
zabrudzenia i wyjątkową gładkość 
powierzchni.

Głęboko wyprofilowane zakładki 
boczne

Zabezpieczają powierzchnię przed 
zarastaniem mchem i tworzeniem 
się osadów.

Wypustki wspierające  
Umożliwiają właściwe rozłożenie 
ciężaru własnego dachówki oraz 
obciążenia spowodowanego przez 
wiatr i śnieg.

Podwójne żebra wzmacniające 

Podwyższają stabilność dachówki 
i dopuszczalne obciążenie.

Ożebrowanie spodnie

Tworzy efekt poduszki powietrznej 
na stronie zawietrznej dachówki, co 
minimalizuje ewentualne wnikanie 
pod dachówkę śniegu lub deszczu.
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Atuty, które budzą respekt
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Powierzchnia dachówki
trwalsza niż historia

Ekstremalnie odporna powłoka – dachówka jest 
w najwyższym stopniu wytrzymała na promieniowanie 
UV, co sprawia, że dach zachowuje intensywny kolor 
przez długie lata, nie tracąc nic ze swojego uroku, 
a zjawisko blaknięcia koloru zostaje opóźnione.

Wydłużony okres samoczyszczenia – dachówka 
samoistnie zachowuje czystość powłoki przez dłuższy 
czas, bez konieczności dodatkowych zabiegów 
pielęgnacyjnych.

Powłoka DURATOP to również 
zwiększona odporność na wnikanie 
i osiadanie zanieczyszczeń 
oraz maksymalizacja naturalnie 
czyszczącego wpływu deszczu.
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... trwałe piękno

6

P
R

O
F

IL
 S



* Kolor specjalny produkowany na zamówienie 
– przed złożeniem zamówienia proszę sprawdzić dostępność w magazynie; czas realizacji 4 – 6 tygodni.

Dachówka DURATOP PROFIL S pozwala uzyskać nowoczesny dach 
zachwycający połyskującą, wyróżniającą się z daleka powierzchnią. 
Rozpoznawalny natychmiast, falisty kształt przyciąga wzrok i sprawia 
wrażenie niezwykłej harmonii. Perfekcyjnie wyważone proporcje tej 
dachówki przywodzą na myśl dzieła sztuki współczesnych minima-
listów, a  uzyskana struktura uszlachetniona grą odbitych promieni 
słońca daje wyjątkowe poczucie bezpieczeństwa.

Parametry techniczne:

Wymiary 334 x 420 mm

Szerokość krycia 300 mm

Minimalne przekrycie 75 mm

Rozstaw łat od 10° 310 –  320 mm

Rozstaw łat od 22° 335 – 345 mm

Zużycie / m2 ok. 10 szt. 

Ciężar / szt. 4,5 kg

Modelowe nachylenie dachu powyżej 22°

Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń powyżej 10°

Gwarancja 30 lat

Dostępna kolorystyka:

stalowy

ognista czerwień 

głęboka czerń 

mokka antracytowy

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, 
w związku z czym należy traktować je poglądowo.
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Co zyskujemy dzięki zastosowaniu płytek z włóknocementu? Przede 
wszystkim optymalną ochronę pokrytych nimi powierzchni, wyjąt-
kowo trwałą i o bardzo stabilnych parametrach. Nie bez znaczenia 
jest również efekt wizualny. Dzięki użyciu płytek dopasowanych pod 
względem kolorystycznym do dachówek, konstrukcja dachowa zy-
skuje na spójności i pozwala na uzyskanie wysoce indywidualnych, 
oryginalnych rozwiązań.

Chcąc uzyskać wyjątkowy charakter budynku warto pamiętać o możli- 
wości zastosowania różnych rodzajów krycia, takich jak krycie niemie- 
ckie, francuskie, pętelkowe, woszczynowe, podwójne, prostopadło- 
ścienne, poziome czy podwójne w cegiełkę. Każde z nich ma swoje 
zalety i wyróżnia się z otoczenia. Polecamy zapoznać się z dodatko- 
wymi informacjami w  katalogu „Płytki dachowe i elewacyjne EURONIT”.

Nie tylko dach
Wysoka jakość, unikalne zalety oraz bogata gama kolorystyczna płytek 
z włóknocementu EURONIT sprawiają, że można je z powodzeniem 
stosować do wykończenia i ochrony fragmentów konstrukcji dachowej, 
które są trudne lub niemożliwe do wykończenia dachówkami. 
Polecamy układanie płytek na takich elementach konstrukcyjnych jak 
kominy, lukarny, wieże, szczyty oraz okapy.

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, 
w związku z czym należy traktować je poglądowo.
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... klasyczne piękno
STANDARD
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Wymiary 334 x 420 mm

Szerokość krycia 300 mm

Minimalne przekrycie 75 mm

Rozstaw łat od 10° 310 –  320 mm

Rozstaw łat od 22° 335 – 345 mm

Zużycie / m2 ok. 10 szt. 

Ciężar 4,5 kg

Modelowe nachylenie dachu powyżej 22°

Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń powyżej 10°

Gwarancja 30 lat

Parametry techniczne:

Dachówka PROFIL S to klasyczna dachówka o  charakterystycz-
nym falistym kształcie, współczesny wariant tradycyjnej esówki. 
Wykreowany przy jej użyciu dach przywodzi na myśl układający 
się w fale piasek na dnie potoku, chmury rozmyte w regularne pasy 
i kołysane wiatrem trawy. Słoneczna gra blasków i cieni na matowej 
powierzchni dachu daje obserwującemu wiele radości.

czerwień klasyczna

ciemnoczerwony*

ciemnobrązowy

jasnoszary*

grafitowy

* Kolor specjalny produkowany na zamówienie – przed złożeniem zamówienia proszę sprawdzić dostępność 
w magazynie; czas realizacji 4 – 6 tygodni.

Dostępna kolorystyka:

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, 
w związku z czym należy traktować je poglądowo.
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Dachówka EXTRA nawiązuje swym łagodnym kształtem do pierw-
szej stosowanej w  budownictwie dachówki typu mnich-mniszka, 
której historia sięga antycznego Rzymu. Od tamtego czasu przez 
wieki dachówki tego typu zdobiły wiele szlachetnych budowli. Za-
okrąglenia czołowe i podkreślające je świetlne refleksy nadają cało-
ści wrażenie idealnej harmonii.

Wymiary 334 x 420 mm

Szerokość krycia 300 mm

Minimalne przekrycie 75 mm

Rozstaw łat od 10° 310 –  320 mm

Rozstaw łat od 22° 335 – 345 mm

Zużycie / m2 ok. 10 szt. 

Ciężar 4,5 kg

Modelowe nachylenie dachu powyżej 22°

Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń powyżej 10°

Gwarancja 30 lat

Parametry techniczne:

Dostępna kolorystyka:

ciemnoczerwony*

czerwień klasyczna

jasnoszary*

ciemnobrązowy grafitowy

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, 
w związku z czym należy traktować je poglądowo.

* Kolor specjalny produkowany na zamówienie – przed złożeniem zamówienia proszę sprawdzić dostępność 
w magazynie; czas realizacji 4 – 6 tygodni.
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KAPSTADT
... elegancka nowoczesność
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Prosta, czysta forma dachu osiągana dzięki dachówce KAPSTADT 
zachwyca swą szlachetną elegancją. Zakryty zamek boczny pozwala 
osiągnąć doskonale uporządkowaną wizualnie powierzchnię. 
Idealnie dopełnia bryły budynków, które wyróżnia zdecydowanie, 
odwaga, ambicja i wyrazistość prostych linii. Ma w sobie szczególną, 
estetyczną świeżość. 

Wymiary 334 x 420 mm

Szerokość krycia 300 mm

Minimalne przekrycie 80 mm

Rozstaw łat od 10° 310 –  315 mm

Rozstaw łat od 25° 310 – 340 mm

Zużycie / m2 ok. 10 szt. 

Ciężar 4,9 kg

Modelowe nachylenie dachu powyżej 25°

Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń powyżej 10°

Gwarancja 30 lat

Parametry techniczne:

Dostępna kolorystyka:

czerwień klasyczna grafitowy jasnoszary

czarny

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, 
w związku z czym należy traktować je poglądowo.
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Estetycznie i przyjaźnie dla środowiska

EURONIT System Fotowoltaiczny SOLESIA

EURONIT, jako wiodący producent dachówek w naszym kraju, nieustannie stara 
się wyznaczać nowoczesne standardy w wytwarzaniu systemów pokryć dacho-
wych. Celem naszych działań jest stosowanie zrównoważonych metod produk-
cji w trosce o dobro naszych rodzin i zachowanie zasobów naturalnych. 

Dowodem tego jest przyznanie na początku 2012 roku naszej firmie ważnego 
certyfikatu - Deklaracja Środowiskowa typu III (EPD III). Każdego dnia podejmuje-
my wyzwania, jakie stawia przez nami dzisiejszy świat oferując naszym Klientom 
innowacyjne rozwiązania gwarantujące spokojne życie pod bezpiecznym dachem. 

Specjalnie dla dachówki KAPSTADT, naszego najnowszego modelu wprowadzo-
nego na rynek w 2011 roku, opracowaliśmy zintegrowane moduły fotowoltaiczne. 
Moduły SOLESIA mogą dostarczyć wystarczającą ilość mocy, aby w pełni zaspo-
koić zapotrzebowanie na energię elektryczną dla Państwa rodziny i dodatkowo są 
perfekcyjnie zintegrowane z połacią dachu. Każdy moduł zastępuje 6 dachówek 
i jest idealnie dopasowany pod względem wymiarów i optyki do dachówek.

Nasz system SOLESIA może być instalowany przez każdego profesjonalnego 
elektryka, ponieważ jego system zatrzaskowy typu ,,klik”  bezpośrednio łączy 
moduły z  łatami dachowymi. EURONIT dostarcza pełne rozwiązanie, łącznie 
z  obliczeniami, instrukcjami montażu dla profesjonalistów, konwerterem elek-
trycznym i systemami okablowania.

Nasze centrum techniczne obsługujące SOLESIA jest do Państwa dyspozycji 
i  z  przyjemnością dokona obliczenia kosztów oraz zaproponuje zestaw ele-
mentów systemu potrzebnych na Państwa dach. Zapraszamy do skorzysta-
nia z przywileju indywidualnej obsługi poprzez kontakt z naszym ekspertem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: solesia@ebmpolska.pl lub telefonicznie: 
+48 32 62 49 544.
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30 lat gwarancji na dachówki wraz z  dodatkową gwarancją na mrozoodporność 
oraz 10 lat gwarancji na oryginalne akcesoria sprawiają, że pod dachem chronio-
nym przez produkty EURONIT naprawdę można spać spokojnie.

Dlaczego właśnie naszym produktom można zaufać? Decyduje o tym 8 mocnych 
zalet, sprawdzonych wielokrotnie i gwarantowanych stałą, wysoką, konsekwentnie 
utrzymywaną jakością, potwierdzoną certyfikatem ISO.

Poznaj zalety naszych dachówek

Wyjątkowa jakość i gwarancja spokojnych lat

Euronit Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz, tel. +48 32 62 49 500, fax +48 32 62 49 599, NIP 8522097221

KARTA GWARANCYJNA
Na warunkach określonych w  „Warunkach Gwarancji”, udzielamy

Panu/Pani/firmie   

na dostarczone w dniu      

przez firmę 

numer faktury  

DACHÓWKI CEMENTOWE EURONIT

30 LAT GWARANCJI
począwszy od wyżej wymienionego dnia wydania. Miarodajne są przy tym wy-
mienione na odwrocie wymagania stawiane wyrobom i wartości kontrolne normy               
PN EN 490:2006/A1:2007. 

W ramach gwarancji na mrozoodporność przejmujemy dodatkowo, w przypad-
ku szkód wywołanych działaniem mrozu, bezpośrednie koszty związane z uzasad-
nioną wymianą zakwestionowanych dachówek. Zastrzegamy sobie przy tym wyko-
nanie ewentualnych napraw przez naszą firmę lub przez wyznaczonego przez nas 
wykonawcę. W przypadku powoływania się na naszą gwarancję, prosimy Państwa              
o niezwłoczne pisemne zgłoszenie zaistniałych szkód z podaniem miejsca szkody                
i daty dostarczenia wyrobu. Należy również załączyć kopię niniejszej Karty Gwaran-
cyjnej. „Warunki Gwarancji” znajdują się na odwrocie niniejszej Karty Gwarancyj-
nej.

Wim Messiaen
Dyrektor Zarządzający

Dodatkowa gwarancja na mrozoodporność

Bezpieczne dla 
środowiska

Odporne na 
działanie czynników 
atmosferycznych 
i mrozu

Efekt wytłumiania 
dźwięku

Brak efektu 
rozszerzalności 
termicznej

Szybki 
i łatwy 
montaż

Niewielkie nakłady 
finansowe Wodoodporne Niepalne

Euronit Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz, tel. +48 32 62 49 500, fax +48 32 62 49 599, NIP 8522097221

KARTA GWARANCYJNA
Na warunkach określonych w  „Warunkach Gwarancji”, udzielamy

Panu/Pani/firmie   

na dostarczone w dniu      

przez firmę 

numer faktury  

AKCESORIA DACHOWE EURONIT

10 LAT GWARANCJI

począwszy od wyżej wymienionego dnia wydania. W przypadku powoływania się na 
naszą gwarancję, prosimy Państwa o niezwłoczne pisemne zgłoszenie zaistniałych 
szkód z podaniem miejsca szkody i daty dostarczenia wyrobu. Należy również załą-
czyć kopię niniejszej Karty Gwarancyjnej. „Warunki Gwarancji” znajdują się na od-
wrocie niniejszej Karty Gwarancyjnej.

Wim Messiaen
Dyrektor Zarządzający
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Pierwszy w Polsce certyfikat Deklaracji Środowiskowej III typu 
w branży pokryć dachowych
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www.euronit.pl
Więcej informacji na:

Pierwszy w Polsce produkt certyfikowany 
Deklaracją Środowiskową III typu

Jako lider na rynku pokryć dachowych dążymy do zachowania równowagi 
w środowisku naturalnym. 

Pozycja lidera na rynku pokryć dachowych sprawia, że nieustannie staramy się 
wyznaczać jedyny optymalny kierunek w zakresie budownictwa zrównoważone-
go. Wraz z Instytutem Techniki Budowlanej, jako pierwsi w Polsce w branży po-
kryć dachowych przeprowadziliśmy pełną ocenę cyklu życia produktu zgodnie 
z najnowszą normą europejską EN 15804:2012 – Zrównoważone budownictwo. 
Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych – reguły kategoryzacji wyrobów.

Uzyskanie tego certyfikatu udowadnia, że EBM Polska produkuje i sprzedaje pro-
dukty o możliwie najmniejszym negatywnym odziaływaniu na środowisko.

Certyfikat ten jest istotny, ponieważ od 2013 roku w Polsce zacznie obowiązywać 
nowe rozporządzenie dotyczące wprowadzania na rynek europejski wyrobów 
budowlanych (tzw. CPR – Construction Products Regulation). Rozporządzenie to 
stawia warunek producentom materiałów budowlanych, aby w sposób zrówno-
ważony produkowali wyroby przyczyniające się do zmniejszonego zużycia energii 
podczas całego cyklu ich życia.

Kupując dachówkę EURONIT mają Państwo gwarancję uzyskania niezwykle 
trwałego pokrycia dachowego, podniesienia wartości Państwa inwestycji 
oraz pełną zgodność z przyszłymi standardami.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie Pań-
stwo więcej informacji na temat nowego rozporządzenia CPR oraz charakterystyki 
energetycznej budynków.

19Dachówki EURONIT 2012
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Etex Building Materials Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz 
Tel.: +48 32 62 49 542 – 547
Fax: +48 32 62 49 540 
E-mail: dachy@ebmpolska.pl

Zakład produkcyjny Olkusz

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

Zakład produkcyjny Chojnice

Topole 17A, 89-600 Chojnice

Dystrybutor


