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PREFA jest producentem aluminiowych systemów 
dachowych, elewacyjnych oraz rynnowych z ponad 50 
letnią tradycją. PREFA – długowieczny dach przyszłości 
nazywany jest tak, ponieważ warunki atmosferyczne 
stają się coraz bardziej ekstremalne a środowisko coraz 
bardziej agresywne, również wymagania i oczekiwania 
klientów w zakresie pewności użytkowania 
w powiązaniu z estetyką i formą stale rosną. 
Łącząc te wysokie wymagania naszą odpowiedzią 
jest produkt o wyjątkowej jakości oraz trwałości, 
powstały na bazie stopów aluminium. Aluminium 
jest materiałem przyszłości, o czym dobrze wiedzą 
specjaliści z przemysłu samochodowego, lotniczego 
i stoczniowego. Tylko aluminium łączy wyjątkową 
lekkość z unikalną odpornością. Unikalna odporność 
aluminium sprawia, że materiał na pokrycia dachowe 
PREFY jest praktycznie niezniszczalny. Dlatego dajemy 
wyjątkową i sprawdzoną 40-letnią gwarancję. 

Zastosowanie i aplikacja 
Wszystkie produkty z powodzeniem stosowane są na dachach domów 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej 
czy budownictwie sakralnym i przemysłowym. Ze względu na wagę 
idealnie nadają się do renowacji starej substancji mieszkaniowej. Również 
śmiałe wizje architektoniczne nie są przeszkodą do kreowania dachów 
i fasad w oparciu o rozwiązania i produkty PREFA, jedyną granicą jest 
nasza wyobraźnia.

Prace montażowe mogą być prowadzone również w temperaturach 
ujemnych nawet do – 10° C.
Charakterystyczną cechą wszystkich produktów dachowych jest 
opatentowany i sprawdzony sposób instalacji elementów poszycia 
dachowego za pomocą haftek. Bez ingerencji i perforacji samego pokrycia, 
uzyskujemy w ten sposób 100% bezpieczeństwo połączenia w zakresie 
wodoszczelności. 

Surowiec to stop aluminium AlMn1Mg0,5 wg PN EN 485, grubość blach dla 
zastosowań na pokrycia dachowe wynosi 0,65 mm elementy dachówek 
oraz 0,7 mm dla blach stosowanych w technologii rąbka stojącego.

Zarówno dachówki jaki i blacha na rąbek stojący dostarczana jest 
w szerokiej gamie kolorystycznej: w przypadku dachówek jest to 9 
standardowych kolorów a w przypadku blachy na rąbek jest to już 15 
kolorów. Jednocześnie w obu przypadkach program produkcji, przewiduje 
wykończenie powierzchni w dwóch wariantach struktura gładka lub 
młotkowana „tzw. Struktura stucco”.

Powłoka w przypadku produktów Prefa nanoszona jest na powierzchnię 
blachy w sposób ciągły i stanowi ją zawsze warstwa podkładowa oraz 
warstwa wierzchnia o grubości 25 μm lakieru PP99 opartego na bazie 
poliamidu i poliuretanu, charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością 
na promieniowanie ultrafioletowe i korozję.
W programie produkcyjnym znajdują się również blachy z powłokami 
poliestrowymi oraz PvdF.
Blacha PREFALZ deLuxe to inowacja na rynku materiałów budowlanych 
i oparta jest również na stopie aluminium AlMn1Mg0,5 wg PN EN 485 
w powłoce PP106 i dostarczana jest w dwóch unikalnych kolorach Delphin 
i Titanium.
Wyjątkowa odporność na porywiste wiatry sprawiła, że specjaliści 
nadali dachom PREFY miano „Długowiecznego Dachu”. Gwarantują ją 
opatentowane mocowania i wiązanie krzyżowe – metoda stosowana 
przez wyspecjalizowanych dekarzy PREFY. Dzięki temu długowieczne 
dachy PREFY, przeciwstawiają się nawet najsilniejszym wiatrom. Miejsca 
wyjątkowo eksponowane mogą zostać zabezpieczone przez zwiększoną 
ilość mocowań. 

Ekstremalne temperatury nie są rzadkością na dużych wysokościach. 
W takich warunkach pokrycia dachowe sięgają granic wytrzymałości, 
jednak nie nasze dachówki PREFA. Dachówki PREFA wykazują wyjątkowe 
właściwości dzięki wysoce uszlachetnionemu aluminium. Mróz i upał? 
Rdza? Usuwanie rdzy? Malowanie? Łatanie? Naprawa lub wymiana? Te 
wszystkie pytania nie mają zastosowania w przypadku produktów PREFY! 

Stosując pokrycia dachowe i fasadowe PREFA nadajemy nowy 
wymiar bezpieczeństwu i wytrzymałości!

W szerokiej ofercie PREFA znajdują się różne typy 
pokryć dachowych, które mogą być stosowane 
praktycznie w całym spektrum pochyleń dachu
od min 3° dla blach wykonywanych w technologii rąbka 
stojącego do 90° dla attyk i elewacji z zastosowaniem 
elementów dachówek, rąbka stojącego czy typowych 
systemów elewacyjnych. 
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