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Firma Blachy Pruszyński, największy 
polski producent stalowych pokryć 
dachów i elewacji, dostosowując 
swoją ofertę do wymogów 
architektów oraz oczekiwań klientów, 
każdego roku rozszerza asortyment 
oferowanych produktów. Każdy 
produkt oferowany przez firmę Blachy 
Pruszyński powstaje indywidualnie, na 
potrzeby konkretnego zamówienia. 
Firma nie ogranicza się jedynie do 
dostawy zamówionych materiałów. 
Jej specjaliści doradzają optymalne 
rozwiązanie konstrukcyjne oraz 
proponują odpowiednie produkty.

Kasetony elewacyjne
Bogata kolorystyka oferowanych kasetonów pozwala na operowanie efektem 
wizualnym i tworzenie elewacji korzystnie wyróżniających się od otoczenia. Proces 
produkcji oraz system kontroli jakości zapewniają wysoką precyzję wykonania, 
dokładne utrzymanie wymiarów, co wydatnie wpływa na dokładność oraz 
prostotę montażu.

Blachy trapezowe 
Szeroki wybór profili – od wysokości 6 mm do 160 mm – oraz rodzajów blachy (ocynkowane, 
powlekane) pozwala na różnorodne zastosowanie ich na dachach i elewacjach, bramach 
i ogrodzeniach oraz konstrukcjach nośnych w budownictwie indywidualnym i przemysłowym.

Płyty warstwowe z wypełnieniem styropianowym 
lub z wełny mineralnej
Płyty warstwowe stosowane są w budownictwie halowym, 
przemysłowym i użyteczności publicznej (centra handlowe, 
centra magazynowe, hale sportowe, itp.). Poza ścianami 
osłonowymi płyty mają zastosowanie jako: ściany 
działowe oraz jako ściany nośne w małych przewoźnych 
chłodniach, w budynkach zapleczy budów oraz w obiektach 
gospodarczych.

Okładziny listwowe typu panel PS 
Są doskonałym produktem służącym do obudowy ścian i fasad 
budynków przemysłowo-usługowych, supermarketów 
oraz hal magazynowych. Spełniają zarówno funkcje 
ochronne, jak i dekoracyjne.

Elewacyjne profile faliste 
To nowoczesny kształt i technologia, połączone z tradycyjną 
już dbałością Firmy o najwyższą jakość. Firma Blachy 
Pruszyński ma do zaoferowania swoim Klientom trzy profile:

 szeroki profil PF 35
 szeroki profil z przetłoczeniem wzdłużnym PF 35EX
 drobnofalisty profil PF 25 
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