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Produkt który bazuje na panelach Prime Click L, jednak został dodatkowo poddany procesowi
moletowania - punktowego profilowania powierzchni arkusza. Dzięki temu wygląd panelu jest
nieszablonowy, a sam proces moletacji zapobiega odbijaniu się światła od jego powierzchni. Dach
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produkt znakomicie wpisujący się w obowiązujące trendy na rynku pokryć dachowych.
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Najbardziej zaawansowany produkt z rodziny Prime Click L pod względem ilości zastosowanych

Szerokość całkowita
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Grubość blachy

0,5-0,7 mm

Powłoka cynku

min. 275 g/m2

Minimalny spadek dachu

+48 502 197 197
budmat.com

800-8000 mm
25 mm

8o (14%)

Dostępny w powłokach
Poliester Połysk, Ultramat, X-Matt
GreenCoat Crown BT oraz na
indywidualne zamówienie w powłokach:
IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEALMATT GreenCoat Pural BT matt

