




































































 Szeroka gama kolorystyczna.
Oprócz linii Bildex, producent oferuje dodatkowo 8 autorskich linii kolorystycznych: Bildex Art., Nacre, Spark, Chameleon, 
Glance, Wood, Re�ect, Scratch. 
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Wybrane obiekty referencyjne:

020-UWB-2641/W



BF 9010
Biały

BF 9003
Czysta biel

BF 9016
Biały Traffic

BF 7016
Szary antracyt

BF 7005
Szary 

BF 7033
Popielaty

BF 0502
Szary metaliczny

BF 0601 
Złoty metaliczny

BF BF BF

BF

BF

Brązowy metaliczny
BFBF

BF

BF BF BF BF BF BF

BF

BF 0120
Jasnoszary

Blacha aluminiowa w stopie 5005A
— wysoka odporność na korozję, mgłę solną i miejskie zanieczyszczenie środowiska 
— doskonałe właściwości mechaniczne, pozwalające formować gotowy panel na zimno bez ryzyka mikrouszkodzeń na 

krawędziach kaset 
— gwarantowana grubość okładzin aluminiowych 0,5 mm, 
— renomowani dostawcy blachy aluminiowej

Lakier wysokiej jakości:
—  wysoka  odporność na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia środowiska, 
—  żywotność kolorów
—  szeroka, niezmienna paleta barw 

Materiał spełniający wszelkie wymogi odporności ogniowej: 
— Bildex FR – płyty z rdzeniem polietylenowy z wypełniaczem mineralnym, wykorzystywane do 25 m wysokości  

sklasy�kowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
— Bildex A2 – płyty z rdzeniem mineralnym, wykorzystywane powyżej 25 m wysokości jak również w pasach 

międzykondygnacyjnych i pionowych pasach niepalnych.

Szeroki zakres gwarancji:
—  lakier  PVDF – do 20 lat
—  lakier EWIGOL – do 25 lat

 Wyrób zgodny z polskimi przepisami

Krajowa ocena techniczna (ITB-KOT-2017/0230 wydanie1) 
wydana 22 grudnia 2017 roku stanowi pozytywną ocenę 
właściwości użytkowych płyt Bildex FR i Bildex A2. Potwierdza to 
Krajowy Certy�kat Stałości Właściwości użytkowych 
Nr 020-UBW-2641/W.
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Zgodnie z warunkami technicznymi narzuconymi przez dostawcę, ten sam produkt ale z innych partii produkcyjnych może się różnić odcieniem kolorów (różnica o wartości 
ΔE nie przekraczająca 1,0).  Zalecamy korzystanie z jednej partii produkcyjnej w celu zapewnienia stabilności kolorystycznej.

Dowolny inny kolor z palety RAL - na zamówienie
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