
MADE IN   CANADA
Przez ponad 100 lat

Building Products of Canada (BP) zajmuje się produkcją 
wysokiej jakości gontów bitumicznych oraz materiałów
budowlanych od ponad wieku. Produkty BP są wybierane 
przez miliony mieszkańców Kanady i Ameryki Północnej.

Gonty BP wykonane są z wysokiej jakości materiałów
pochodzących od kanadyjskich dostawców, produkowane 
w fabrykach Quebecu i Albercie.

Firma BP Building Products of Canada zapewnia najwyższą jakość 
swoich produktów i usług. W tym celu, skupia się na następujących zasadach:
• Będziemy spełniać lub przekraczać oczekiwania klientów 
   w zakresie spójnej, jakości produktów i niezawodnej pracy;
• Będziemy stale poszerzać naszą ofertę poprzez proces ciągłego doskonalenia;
• Wyznajemy Kulturę Jakości, która zostanie osiągnięta poprzez aktywne 
   zaangażowanie wszystkich pracowników.
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Czy jesteś właścicielem domu, dekarzem czy architektem,
po wybraniu gontów BP masz pewność, że wybrałeś najwyższej jakości
produkt dostosowany do każdego klimatu.
BP oferuje więcej niż gwarancja jakości długoterminowej 
oraz niezawodną ochronę - OBIECUJE CI SPOKÓJ.

Kompletny SYSTEM DACHOWY BP
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Weather-TiteTM Roofing System zaprojektowany w celu
zwiększenia ochrony w trudnych warunkach pogodowych.
Dla zapewnienia optymalnej skuteczności, dach musi 
zaczynać się od podkładu i gontu startowego. Kalenicę
wykańcza się specjalnym gontem. Konieczne jest, także
zastosowanie odpowiedniej wentylacji.
Dla zachowania pełnej użyteczności dachu, ważne
jest 5 kroków w systemie Weather-TiteTM Roofing System
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BP OCHRONA KRAWĘDZI I KOSZY
Znaczne uszkodzenia krawędzi i koszy mogą być spowodowane 
przez lód, który formuje się w czasie zimowych cykli 

zamrażania / rozmrażania. Papa samoprzylepna BP SelfMAT 
zapewnia niezbędną ochronę.

BP PODKŁAD 
Wysoka wytrzymałość poliestrowego podkładu BP SuperMAT
zapewnia najwyższej klasy dodatkową ochronę przed wodą.
Montaż podkładu pod gont daje gwarancję  odporności
na silny wiatr.

BP GONT STARTOWY

Gont Startowy BP Starter Stirp skraca czas instalacji gontu
oraz nie powoduje generowania odpadów w goncie właściwym,
dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem
i infiltracją wody.

BP GONT

Gonty BP zapewniają maksymalną ochronę przed każdymi

warunkami pogodowymi. Gont Manoir i Everest 42 
z technologią Weather-Tite Technology’s z dwoma pasami 
uszczelnień z wysokiej jakości klejem, dają pewne zabezpieczenie
każdego dachu. Szeroki wybór designerskich kolorów
podkreśla WYSOKĄ JAKOŚĆ GONTÓW BP.

BP GONT KALENICOWY HIP & RIDGE

Gontem Kalenicowym BP YUKON wykańcza się każde łączenie
połaci dachowych (kalenice, gąsiory). Oprócz ochrony 
Gont Kalenicowy dodaje estetyki każdemu dachowi.

WENTYLACJA DACHU GWARANCJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI

Dla prawidłowej wentylacji dachu konieczny jest ciągły przepływ 
powietrza pod całą powierzchnią pokrycia dachu. Przy pozostawieniu 
przestrzeni pomiędzy izolacją i odeskowaniem powietrze oraz para uchodzą 

przez Wentylację Kalenicową BP RidgeVENT. 

BP
vent air&
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Dzięki zastosowaniu Membran Paroprzepuszalnych BP ClassicAIR 

lub BP RED SuperAIR para wodna wydostaje się z budynku, a wilgoć 

nie przedostaje do środka. Brak zastosowania pełnego Systemu BP Vent&Air 
może powodować kondensację pary wodnej, co doprowadza do uszkodzenia pokrycia.

Przepływ
Powietrza

Podbitka
Dachowa

Płyta Dachowa

Podkład BP MatLINE

BP Gont

Wentylacja Kalenicowa
BP RidgeVENT

Membrana Paroprzepuszczalna
BP AirLINE

System Izolacji

BP Gont Kalenicowy YUKON
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BP Roof SYSTEM ELEMENTY SYSTEMU DACHOWEGO

BP

BP MATline

BP RoofSYSTEM, to najwyższej klasy akcesoria i dodatki, które są niezbędne 
do profesjonalnego i prawidłowego montażu wraz z gontami BP. Zastosowanie 
elementów BP RoofSYSTEM daje pewność trwałości dachu oraz utrzymania 
pełnej gwarancji.

linia produktów zawierająca papy podkładowe niezbędne do prawidłowego montażu gontów

BP SHINGLESaddline

integralne dodatki do wykończenia dachu gontami BP

BP Starter Stirp - Gont Startowy

skraca czas instalacji gontu oraz nie powoduje generowania odpadów w goncie właściwym,

dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i infiltracją wody.

BP YUKON - Gont Kalenicowy
wykańcza się każde łączenie połaci dachowych (kalenice, gąsiory). Oprócz ochrony Gont Kalenicowy dodaje 

estetyki każdemu dachowi. Dostępny do każdego koloru gontu.

BP FLEXline

BP FLEX - Uszczelniacz Dekarski 3 kg wiadro

Uszczelniacz dekarski do uszczelnień i napraw. Do zastosowania jako hydroizolacje

przeciwwodne, wzmocniony włóknami. Zabezpiecza każde łączenie gontu z blachą.

uszczelniacze dachowe do izolacji przeciwwodnych

BP FLEX - Uszczelniacz Dekarski 300 ml tuba

BP ADDline

dodatki służące do prawidłowego montażu gontów i papy

Gwoździe Kręcone Cynkowane 3,5 mm

Specjalne gwoździe z szerokim łebkiem o średnicy 10 mm, cynkowane elektrolitycznie, kręcone 

i częściowo karbowane. Budowa gwoździ uniemożliwia ich wychodzenie po zainstalowaniu.

BP SuperMAT 580 SBS UV - Papa / Membrana Podkładowa Poliestrowa 

Wodoodporna Membrana  modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia 

strona papy pokryta włókniną polipropylenową stabilizacyjną w kolorze pomarańczowym , 

strona spodnia wykończona jest  folią z tworzywa sztucznego. 

BP ClassicMAT -  Papa Podkładowa na Welonie Szklanym 

BP SelfMAT - Papa Koszowo-Krawędziowa Samoprzylepna

 Papa asfaltowa oxydowana, wierzchnia i spodnia strona papy jest pokryta drobnoziarnistą 

posypką mineralną 

Asfaltowa samoprzylepna papa podkładowa modyfikowana SBS, do zastosowania jako 

dodatkowe wzmocnienie newralgicznych miejsc, jak kosze i krawędzie dachu
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BP BP VENT & AIR jest integralną częścią BP RoofSYSTEM. W jego skład
wchodzi wentylacja oraz membrany paroprzepuszczalne. 
Zastosowanie produktów BP VENT & AIR gwarantuje długowieczność 
dachu.

BP VENTline

linia produktów wentylacyjnych, zapewniających prawidłową wentylację dachu i pomieszczeń

BP RidgeVENT - Wentylacja Kalenicowa 1 mb (modułowa)

Wywietrznik kalenicowy stosowany jest jako element wentylacyjno-uszczelniający 

na kalenicę. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz odporny 

na promieniowanie UV, zapewnia skuteczną wentylację dachu pokrytego gontem.

Wywietrznik Połaciowy

Wywietrznik montowany jest między krokwie, na połaci dachowej. Może być stosowany jako 

alternatywa wentylacji kalenicowej lub może być montowany wspólnie z wentylacją kalenicową. 

Posiada szeroki kołnierz uszczelniający,wykonany z materiału barwionego w masie 

(w kilku kolorach dostosowanych do kolorystyki gontów) i odpornego na UV.

Kominek Wentylacyjny

Kominek służy do wentylacji pomieszczeń i kanalizacji. O przekroju fi 110 lub fi 150, w różnych 

opcjach ociepleń oraz bez, jak i w opcji grawitacyjnej i z wentylatorami elektrycznymi. Posiada 

szeroki kołnierz uszczelniający, wykonany z materiału barwionego w masie (w kilku kolorach 

dostosowanych do kolorystyki gontów) i odpornego na UV. 

BP AIRline

linia membran paroprzepuszczalnych oraz taśm uszczelniająco-mocujących 

BP ClassicAIR 120 - Membrana Paroprzepuszczalna 120g/m2 

BP RedSUPERAIR 170 - Membrana Paroprzepuszczalna  170g/m2

Trójwarstwowe paroprzepuszczalne membrany dachowe zbudowane są z dwóch warstw 

włókniny polipropylenowej i filmu funkcyjnego, który zapewnia wysoką przepuszczalność 

pary wodnej oraz wodoszczelność produktu.

BP RepTAPE - jednostronna taśma naprawcza

BP OneTAPE - jednostronna taśma zabezpieczająca

BP TwoTAPE - dwustronna taśma zabezpieczająca

Taśmy budowlane służące do łączenia oraz naprawy membran. Wzmacniane, poliestrowe oraz butylowe. 

Przejścia Antenowe oraz Przejścia do Paneli Solarnych

Przejście antenowe stanowi element, za pośrednictwem którego można bezpiecznie

wyprowadzić: maszt oraz kable telewizji, internetu ponad dach.

Przejście solarne stanowi element, za pośrednictwem którego można 

bezpiecznie wyprowadzić przewody ponad dach. Umożliwiają podłączenie solarów.

Kolorystyka Kominków, Wentylacji i Przejść
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