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METAL DESIMO

 233 mm

OPTYMALNE WYMIARY

233 mm szerokości nowego profilu Novatik 
METAL COLLAGE przekłada się na wiele 
korzyści:
• zwiększona została odporność na 
ekstremalne zjawiska pogodowe (grad i duże 

złogi śniegu) ze względu na dużą powierzchnię 
podparcia paneli na konstrukcji drewnianej;
• na każdym metrze kwadratowym około 
12 punktów mocowania, co eliminuje ryzyko 
odłączenie modułów, dzięki czemu dach  
Novatik METAL DESIMO staje się jednym  
z najbezpieczniejszych systemów dachowych.

i bezpieczne uszczelnienie. Te wyprofilowania 
ulokowane jedno za drugim stanowią ochronę 
przed infiltracją deszczówki do wnętrza 
dachu przy silnych burzach i pełnią swoją 
funkcję grawitacyjnie odprowadzając wodę  
na zewnętrzną stronę panela poniżej.

Marka Novatik® zapewnia w ten sposób 
klientom sprawdzone pochodzenie produktów 
i ich autentyczność.

JAKOŚĆ GWARANTOWANA  
PRZEZ NOVATIK

Novatik umieszcza swój znak na każdym 
panelu Novatik METAL DESIMO jako certyfikat 
wysokiej jakości swoich produktów.

CZTEROKANAŁOWE BEZPIECZEŃSTWO 
DLA WIĘKSZEJ OCHRONY PRZED
DESZCZEM

Każdy panel Novatik METAL DESIMO w 
miejscu zakładu bocznego, ma cztery kanały 
kapilarne, które zapewniają doskonałe  

H - 30 mm OPTYMALNA WYSOKOŚĆ MODUŁU

30 mm wysokości panela Novatik METAL 
DESIMO umożliwia łatwy montaż i zapewnia 
skuteczne uszczelnienie. Zakłady są prawie 
niewidoczne a ryzyko przypadkowej infiltracji 
lub gromadzenia się kurzu jest wyeliminowane.

pożądane w przypadku projektów, w których 
właściciele lub architekci chcą uzyskać 
wyjątkowy efekt wizualny.

WSZECHSTRONNY DESIGN

Forma nowego profilu Novatik METAL DESIMO 
umożliwia montaż paneli na dwa sposoby:  
z przesunięciem (na cegiełkę) lub ustawione  
w linii. W ten sposób ostateczny wygląd dachu 
można swobodnie kształtować, co szczególnie 

tERaZ MaSZ 
MoŻliWoŚĆ 
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UKŁAD LINIOWY

opCJE inStalaCJi panEli

UKŁAD Z PRZESUNIĘCIEM

UNIWERSALNY PROFIL
Dach Novatik METAL DESIMO to nowa alternatywa dla 
architektów i projektantów, która w oczywisty spo-
sób wyznacza trendy w dziedzinie dachów, zwłaszcza  
z przeznaczeniem na nowoczesne bryły budynków 
wykonane w stylu minimalistycznym.

Novatik METAL DESIMO, profil z zaakcentowanymi po-
ziomymi liniami, nadaje dachowi nowoczesny ale jed-
nocześnie klasyczny wygląd, nawiązujący do dachów 
francuskich poddaszy czy stereotomii ceglanych 
ścian. Jest to profil, który szczególnie nadaje się do 
dachów o stromym nachyleniu, w których okładzina 
dachowa jest wykorzystywana również na obudowę 
ścian.

INNOWACYJNA KONCEPCJA 
Profil DESIMO jest definiowany jako efekt innowacyj-
nego podejścia firmy Novatik, które pozwala łączyć 
szczególne cechy funkcjonalne jak: sztywność i sta-
bilność w różnych warunkach atmosferycznych, oraz 
właściwości estetyczne jako produkt o wzornictwie 
premium, wyznaczający nowy standard na europej-
skim rynku pokryć dachowych.

SOLIDNY SYSTEM MOCOWANIA
Profil wykorzystuje tę samą koncepcję mocowanie 
poziomego, charakterystyczną dla wszystkich paneli  
Novatik. Wyróżnikiem paneli Novatik METAL DESIMO 
unikalny montaż za pomocą 12 śrub na metr kwadra-
towy pokrycia, co zapewnia zwiększoną odporność  
na silny wiatr i ekstremalne zjawiska pogodowe.  
Niewielki rozmiar sprawia, że panele są bardzo sztywne,  
co ułatwia montaż i chroni przed przypadkowymi 
uszkodzeniami.

ZALETY
Specjalny kształt profilu Novatik METAL DESIMO nada 
szlachetny wygląd każdemu domowi, zamieniając 
prosty dach w taki, który będzie wyróżniał się zarówno  
designem, ale również funkcjonalnością i bezpieczeń-
stwem. Dwa sposoby montażu profilu Novatik METAL 
DESIMO: z przesunięciem lub liniowy, dają wiele moż-
liwości twórczej ekspozycji.  
Dobrze dobrane proporcje, i warstwowy, minimali-
styczny wygląd to atuty, które przyciągają zarówno  
architektów i deweloperów zainteresowanych inno-
wacyjnymi rozwiązaniami, jak i klientów indywidu-
alnych poszukujących innego dachu, który idealnie  
odzwierciedli ich styl życia.
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czarny
ral 9005

czarny
ral 9005

graFitowy
ral 7016

graFitowy
ral 7016

czarny
ral 9005

graFitowy
ral 7016

BrĄzowy
ral 8017

BrĄzowy
ral 8019

ceglasty
ral 8004

czerwony
ral 3009

1 305 mm

1 250 mm

233 mm

3,43 panela

Min. 16°

0,50 mm

5,43 kg/m2

MAT

RUV 4

RC 3

1 305 mm

1 250 mm

233 mm

3,43 panela

Min. 16°

0,51 mm

6,09 kg/m2

pOłySk

RUV 4

RC 4

1 305 mm

1 250 mm

233 mm

3,43 panela

Min. 16°

0,50 mm

5,29 kg/m2

zMROżOny lóD

RUV 4

RC 4

DłUgOść CAłkOwITA

DłUgOść kRyjąCA

SzEROkOść kRyjąCA

zUżyCIE nA M2

kąT nAChylEnIA DAChU

DłUgOść  

wAgA nA M2

wygląD

pOwłOkA zEwnęTRznA

wARTSTwA OChROnnA

RDzEń

ODpORnOść nA UV

ODpORnOść nA kOROzję

(STAl + pOwłOkI ORgAnICznE)

METAL
DesiMo Mat

METAL
DesiMo high coat

METAL
DesiMo Frost

stalowy  
z zabezpieczeniem  

ZnMg 120g/m2 
lub Zn 275 g/m2

epoksyd 
10 mikronów 

na spodniej stronie panela

Polyurethan/Polyamid  
50 mikronów,  

na wierzchniej stronie panela 

Uwaga: Dostępność na zapytanie. Uwaga: Dostępność na zapytanie.

stalowy  
z zabezpieczeniem  

Zn 275 g/m2  
lub ZnMg 120g/m2

epoksyd 
min. 7 mikronów 

na spodniej stronie panela

stalowy  
z zabezpieczeniem 

Zn 275 g/m2

Poliester 
10/7 mikronów 

na spodniej stronie panela

Polyester Mat  
35 mikronów,  

na wierzchniej stronie panela

Novatik
Sady, ul.Rolna 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 83 29 143
biuro@novatik.pl
www.novatik.pl

Polyurethan  
min. 60 mikronów,  

na wierzchniej stronie panela


