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katalog realizacji

RzeszówZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM na dachu  
o wielu połaciach to idealne połącze-
nie. Niewielkie wymiary panleli gwa-
rantują najmniejszy możliwy odpad 
nawet na dachach bardzo skompliko-
wanych.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla wszechobecnych pokryć falistych 
czy dachówkowych. Z profilem Novatik premium zbudujesz dach solidny, o prostej ponadczasowej 
estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne liniowe profilowanie i grube poziome 
linie sprawiają, że dach wykonany w Novatik PREMIUM będzie idealnym wyborem na wszelkiego 
rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie i zmniejszona wysokość prze-
tłoczenia pozwalają wykorzystywać go na dachach o złożonej geometrii i to już od 16 stopni kąta 
nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom Novatik PREMIUM 
świetne wykończenie i dokładne spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich jeden z 
najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być montowane gwoździami lub wkręta-
mi z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

PaNEl PREMIUM

PaNEl NOvatIk PREMIUM

wIElOPOłaCIOwy
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StobiernaZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla wszechobecnych pokryć fali-
stych czy dachówkowych. Z profilem Novatik premium zbudujesz dach solidny, o prostej ponadcza-
sowej estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne liniowe profilowanie i grube 
poziome linie sprawiają, że dach wykonany w Novatik PREMIUM będzie idealnym wyborem na wszel-
kiego rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie i zmniejszona wysokość 
przetłoczenia pozwalają wykorzystywać go na dachach o złożonej geometrii i to już od 16 stopni kąta 
nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom Novatik PREMIUM 
świetne wykończenie i dokładne spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich jeden z 
najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być montowane gwoździami lub wkręta-
mi z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

Panel Novatik PREMIUM to idealne roz-
wiązanie dla deweloperów. wysoka ja-
kość, nowoczesna prezencja oraz 30 letnia 
gwarancja to atuty, które przyciągają po-
tencjalnych klientów. łatwy, szybki  mon-
taż oraz prosta logistyka to atuty, które 
docenią profesjonaliści.

PaNEl PREMIUM

PaNEl NOvatIk PREMIUM

dla 
dEwElOPERów
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Zabudowa usługowa.

W panelach Novatik HARNAŚ odtworzyliśmy naturalne piękno 
drewnianych gontów dachowych, zachowując zalety pokryć meta-
lowych (niewielka waga, wysoka odporność na korozję i trwałość). 
w przeciwieństwie do naturalnych odpowiedników, które wymagają 
drogich i czasochłonnych zabiegów konserwacyjnych, utrzymanie 
dachu wykonanego w technologii stalowych paneli Novatik HaR-
NaŚ jest praktycznie bezkosztowe.

Nowoczesna technologia
Ochrona, którą zapewnia powłoka cynkowo-magnezowa (ZnMg) 
pozwala uzyskać wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją i lep-
sze zachowanie w różnych ekstremalnych warunkach pogodowych, 
w porównaniu ze standardową powłoką cynkową. Przy zachowaniu 
wytycznych montażowych, produkty Novatik objęte są gwarancją 
estetyczną na 15 lat i gwarancją techniczną na 30 lat.

PaNEl HARNAŚ Leśniczówka
Stuposiany

PaNEl NOvatIk HARNAŚ

wPIsaNy w kRajObRaZ
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ŁódźZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla wszechobecnych pokryć falistych czy dachówkowych. Z profilem Novatik pre-
mium zbudujesz dach solidny, o prostej ponadczasowej estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne liniowe profilowanie i grube 
poziome linie sprawiają, że dach wykonany w Novatik PREMIUM będzie idealnym wyborem na wszelkiego rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje 
starych. Gładkie powierzchnie i zmniejszona wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzystywać go na dachach o złożonej geometrii i to już od 16 
stopni kąta nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom Novatik PREMIUM świetne wykończenie i dokładne spasowanie. 
Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich jeden z najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być montowane gwoździami lub 
wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

Panel Novatik PREMIUM i meteamorfozy. 
twój stary dom może zyskać nowe oblicze. 
lekkie pokrycie jest bezpieczne dla więźby 
dachowej oraz starej konstrukcji budynku. 
wytrzymałość na najwyższym poziomie.

PaNEl PREMIUM

MEtaMORfOZa

PaNEl NOvatIk PREMIUM
8 98 9
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Zabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

W panelach Novatik HARNAŚ odtworzyliśmy naturalne piękno drewnianych gontów dachowych, 
zachowując zalety pokryć metalowych (niewielka waga, wysoka odporność na korozję i trwałość). 
w przeciwieństwie do naturalnych odpowiedników, które wymagają drogich i czasochłonnych za-
biegów konserwacyjnych, utrzymanie dachu wykonanego w technologii stalowych paneli Novatik 
HaRNaŚ jest praktycznie bezkosztowe.

Nowoczesna technologia
Ochrona, którą zapewnia powłoka cynkowo-magnezowa (ZnMg) pozwala uzyskać wysoki poziom 
zabezpieczenia przed korozją i lepsze zachowanie w różnych ekstremalnych warunkach pogodo-
wych, w porównaniu ze standardową powłoką cynkową. Przy zachowaniu wytycznych montażowych, 
produkty Novatik objęte są gwarancją estetyczną na 15 lat i gwarancją techniczną na 30 lat.

Panel Novatik HARNAŚ to rozwiązanie dla osób ceniących 
tradycyjne style w budownictwie.  decydując się na pokry-
cie ze stali unikamy uciążliwiej konserwacji oraz znacznie 
zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zachowu-
jąc walory estetyczne budynku.

PaNEl HARNAŚ Wagowo

PaNEl NOvatIk HARNAŚ

tRadyCja
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PłockZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla wszechobecnych 
pokryć falistych czy dachówkowych. Z profilem Novatik premium zbudujesz dach solidny, 
o prostej ponadczasowej estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne 
liniowe profilowanie i grube poziome linie sprawiają, że dach wykonany w Novatik PRE-
MIUM będzie idealnym wyborem na wszelkiego rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje 
starych. Gładkie powierzchnie i zmniejszona wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzy-
stywać go na dachach o złożonej geometrii i to już od 16 stopni kąta nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom Novatik 
PREMIUM świetne wykończenie i dokładne spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności 
czyniąc z nich jeden z najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być 
montowane gwoździami lub wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

PaNEl PREMIUM

PaNEl NOvatIk PREMIUM

NOwOCZEsNa tECHNOlOGIa

12 1312 13
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Zabudowa usługowa.

W panelach Novatik HARNAŚ odtworzyliśmy naturalne piękno drewnianych gontów dachowych, zachowując zalety pokryć metalo-
wych (niewielka waga, wysoka odporność na korozję i trwałość). w przeciwieństwie do naturalnych odpowiedników, które wymagają 
drogich i czasochłonnych zabiegów konserwacyjnych, utrzymanie dachu wykonanego w technologii stalowych paneli Novatik HaRNaŚ 
jest praktycznie bezkosztowe.

Nowoczesna technologia
Ochrona, którą zapewnia powłoka cynkowo-magnezowa (ZnMg) pozwala uzyskać wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją i lepsze 
zachowanie w różnych ekstremalnych warunkach pogodowych, w porównaniu ze standardową powłoką cynkową. Przy zachowaniu 
wytycznych montażowych, produkty Novatik objęte są gwarancją estetyczną na 15 lat i gwarancją techniczną na 30 lat.

Panel Novatik Harnaś. jeśli planujecie uroczystość, czy to rodzinną czy firmową na pewno chcecie 
aby odbyła sie w niepowtarzlnej lokalizacji i nietuzinkowym budynku. Harnaś wieńczy wiele z takich 
obiektów i odpowiedź na pytanie dlaczego nasuwa sie sama.

PaNEl HARNAŚ Konin
Skansen Bicz

PaNEl NOvatIk HARNAŚ

klasa I jakOŚć

14 1514 15
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BełchatówZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla 
wszechobecnych pokryć falistych czy dachówkowych. Z profilem 
Novatik premium zbudujesz dach solidny, o prostej ponadczasowej 
estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne linio-
we profilowanie i grube poziome linie sprawiają, że dach wykonany w 
Novatik PREMIUM będzie idealnym wyborem na wszelkiego rodzaju 
nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie i zmniej-
szona wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzystywać go na da-
chach o złożonej geometrii i to już od 16 stopni kąta nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwa-
rantuje panelom Novatik PREMIUM świetne wykończenie i dokładne 
spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich jeden z 
najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być mon-
towane gwoździami lub wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

Panel Novatik PREMIUM to najwyższej jakość stal z huty voestalpine.  
długi okres gwarancyjny wynika z zastosowanych warstw antykorozyjnych 
oraz rodzaju rdzenia stalowego. Umiejscowienie wkrętów z dala od miejsc 
spływu wody zapewnia bezpieczne użytkowanie na przestrzeni wielu dekad.

PaNEl PREMIUM

PaNEl NOvatIk PREMIUM

stal wysOkIEj jakOŚCI

16 1716 17
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Zabudowa usługowa / 
Mieszkaniowa wielorodzinna

W panelach Novatik HARNAŚ odtworzyliśmy naturalne piękno drewnianych gontów dachowych, 
zachowując zalety pokryć metalowych (niewielka waga, wysoka odporność na korozję i trwałość). 
w przeciwieństwie do naturalnych odpowiedników, które wymagają drogich i czasochłonnych za-
biegów konserwacyjnych, utrzymanie dachu wykonanego w technologii stalowych paneli Novatik 
HaRNaŚ jest praktycznie bezkosztowe.

Nowoczesna technologia
Ochrona, którą zapewnia powłoka cynkowo-magnezowa (ZnMg) pozwala uzyskać wysoki poziom 
zabezpieczenia przed korozją i lepsze zachowanie w różnych ekstremalnych warunkach pogodo-
wych, w porównaniu ze standardową powłoką cynkową. Przy zachowaniu wytycznych montażo-
wych, produkty Novatik objęte są gwarancją estetyczną na 15 lat i gwarancją techniczną na 30 lat.

Panel Novatik Harnaś w pięnych 
okolicznościach suwalskiej przyrody. 
bezpieczny wypoczynek pod trwa-
łym i efektownym, dachem zapewnia 
tylko pokrycie dachowe najwyższej 
jakości.

PaNEl HARNAŚ Błaskowizna

PaNEl NOvatIk HARNAŚ

dOPasOwaNy

18 1918 19
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PoznańZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla 
wszechobecnych pokryć falistych czy dachówkowych. Z profilem No-
vatik premium zbudujesz dach solidny, o prostej ponadczasowej es-
tetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne liniowe 
profilowanie i grube poziome linie sprawiają, że dach wykonany w 
Novatik PREMIUM będzie idealnym wyborem na wszelkiego rodzaju 
nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie i zmniej-
szona wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzystywać go na da-
chach o złożonej geometrii i to już od 16 stopni kąta nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwa-
rantuje panelom Novatik PREMIUM świetne wykończenie i dokładne 
spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich jeden z 
najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być mon-
towane gwoździami lub wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

Panel Novatik PREMIUM to blachodachówka 
jednomodułowa. Panele montuje się za po-
mocą wkętów bądź gwoździ. dla wymaga-
jących, istnieje możliwość instalacji Novatika 
bez użycia dodatkowych uszczelek które to 
zastępujemy odpowiednim zagięciem panela. 

PaNEl PREMIUM

PaNEl NOvatIk PREMIUM

PROstOta systEMU

2020
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JabłonkaZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla wszechobecnych pokryć 
falistych czy dachówkowych. Z profilem Novatik premium zbudujesz dach solidny, o prostej po-
nadczasowej estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne liniowe profilowanie i 
grube poziome linie sprawiają, że dach wykonany w Novatik PREMIUM będzie idealnym wyborem 
na wszelkiego rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie i zmniejszona 
wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzystywać go na dachach o złożonej geometrii i to już od 
16 stopni kąta nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom Novatik PREMIUM 
świetne wykończenie i dokładne spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich je-
den z najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być montowane gwoździami lub 
wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

PaNEl NOvatIk PREMIUM

Panel Novatik PREMIUM występuje w 
sześciu kolorach, aby każdy znalał odpo-
wiedni wariant dla siebie bądź dostoso-
wany to lokalnych warunków zabudowy.

kOlORystyka

PaNEl PREMIUM

22 2322 23
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Sawków
MOK

Zabudowa użytkowa.

W panelach Novatik HARNAŚ odtworzyliśmy naturalne piękno drewnianych gontów dachowych, 
zachowując zalety pokryć metalowych (niewielka waga, wysoka odporność na korozję i trwałość). 
w przeciwieństwie do naturalnych odpowiedników, które wymagają drogich i czasochłonnych za-
biegów konserwacyjnych, utrzymanie dachu wykonanego w technologii stalowych paneli Novatik 
HaRNaŚ jest praktycznie bezkosztowe.

Nowoczesna technologia
Ochrona, którą zapewnia powłoka cynkowo-magnezowa (ZnMg) pozwala uzyskać wysoki poziom 
zabezpieczenia przed korozją i lepsze zachowanie w różnych ekstremalnych warunkach pogodo-
wych, w porównaniu ze standardową powłoką cynkową. Przy zachowaniu wytycznych montażo-
wych, produkty Novatik objęte są gwarancją estetyczną na 15 lat i gwarancją techniczną na 30 lat.

PaNEl NOvatIk PREMIUM

Panel Novatik HARNAŚ na budynku MOk  
w sławkowie. Obiekt przeszedł gruntowną  
rewitalizację oraz remont. teraz zdobi go 
trwały i efektowny dach Novatik.

dUżE POwIERZCHNIE

PaNEl HARNAŚ

24 2524 25
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OstrowiecZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla wszechobecnych pokryć falistych czy dachówkowych. Z profilem 
Novatik premium zbudujesz dach solidny, o prostej ponadczasowej estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne 
liniowe profilowanie i grube poziome linie sprawiają, że dach wykonany w Novatik PREMIUM będzie idealnym wyborem na wszelkiego 
rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie i zmniejszona wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzystywać 
go na dachach o złożonej geometrii i to już od 16 stopni kąta nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom Novatik PREMIUM świetne wykończenie i dokładne 
spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich jeden z najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być 
montowane gwoździami lub wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

PaNEl PREMIUM

PaNEl NOvatIk PREMIUM

Panel Novatik PREMIUM i jego naturalne środowisko. Nowoczesne linie, 
proste formy oraz modne kolory i Novatik Premium – recepta na sukces.

RECEPta Na sUkCEs
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KobuckZabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna.

Panel Novatik PREMIUM został stworzony by dać Ci alternatywę dla wszechobecnych pokryć 
falistych czy dachówkowych. Z profilem Novatik premium zbudujesz dach solidny, o prostej 
ponadczasowej estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników. Mocne liniowe profilo-
wanie i grube poziome linie sprawiają, że dach wykonany w Novatik PREMIUM będzie idealnym 
wyborem na wszelkiego rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie 
i zmniejszona wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzystywać go na dachach o złożonej 
geometrii i to już od 16 stopni kąta nachylenia dachu.

Nowoczesna technologia
Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom Novatik PRE-
MIUM świetne wykończenie i dokładne spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc 
z nich jeden z najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być montowane 
gwoździami lub wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk/m2.

PaNEl PREMIUM

PaNEl NOvatIk PREMIUM

Panel Novatik PREMIUM to również propozycja dla  dachów o niskim kącie 
nachylenia połaci. Nawet już przy 16 stopniach zachowuje szczelność.

NIskIE kąty NaCHylENIa

28 2928 29



#praktycznie najlepsze

www.novatik.pl




