Doskonałe wykonanie,
wyróżniające się elegancją
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Brąz 5011

Czarno Atracytowy 5021

Cedrowy 5043

Ciemno Szary 5031

Kamienno Brązowy 5012

Srebrno Szary 5032

Jasno Skalisty 5013

Do każdego koloru gontu dostępny gont kalenicowy YUKON

Gonty MANOIR oraz EVEREST są wzmocnione WŁÓKNEM SZKLANYM
i zaliczają się do pokryć dachowych klasy PRESTIGE i PREMIUM.
Dzięki technologii Weather-Tile są odporne na huragany
oraz posiadają dożywotnią gwarancję.

„Mądry wybór, który podnosi
wartość Twojego Domu”
SZCZELINY
WENTYLACYJNE

GONTY 3-TAB NOWOCZESNOŚĆ
UJĘTA W KLASYCZNYM KSZTAŁCIE

Dwa zespoły uszczelniające przylegają
do następnego rzędu gontu, zapewniając
podwójną ochronę przed żywiołami

Gonty 3-tab z kolekcji YUKON SR łatwo
dopasować do różnych stylów domów,
a wytrzymałość oraz sprawdzona odporność
na warunki atmosferyczne, gwarantuje ich
długowieczność. Umiarkowana cena oraz
bogaty wybór kolorystyczny, spowoduje że
Twój dom będzie wyglądał doskonale
przez wiele lat.
Wysokiej jakości gonty YUKON SB posiadają 30-letnią
gwarancję i są produkowane w technologii
Weather-TiteTM, dzięki czemu są odporne
na huragan do 200 km/h.

"Sprawdzona wydajność
i długoterminowa trwałość ".

Manoir ULTRA HD PRESTIGE
Weathered Rock JASNO SKALISTY 5013

Manoir ULTRA HD PRESTIGE
Twilight Grey CIEMNO SZARY 5031

Manoir ULTRA HD PRESTIGE
Silver Grey SREBNO SZARY 5032

zobacz więcej zdjęć - zeskanuj kod QR

by choice

MADE IN CANADA
Przez ponad 100 lat

Kompletny SYSTEM DACHOWY BP
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5KROKÓW
DO KOMPLETU

OCHRONA
KRAWĘDZI

GONT
KALENICOWY

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

PODKŁAD

GONT
STARTOWY

GONTY

BP OCHRONA KRAWĘDZI I KOSZY
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.

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.

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

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.

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.

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

Total Quality
jest normą
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.

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

WENTYLACJA DACHU GWARANCJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI
BP Gont Kalenicowy YUKON

BP

vent &air
SYSTEM WENTYLACJI

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.

Wentylacja Kalenicowa
BP RidgeVENT

BP Gont
Podkład BP MatLINE
Płyta Dachowa

Membrana Paroprzepuszczalna
BP AirLINE
System Izolacji
Podbitka
Dachowa

Dzięki zastosowaniu Membran Paroprzepuszalnych BP ClassicAIR
lub BP RED SuperAIR para wodna wydostaje się z budynku, a wilgoć
Przepływ
nie przedostaje do środka. Brak zastosowania pełnego Systemu BP Vent&Air Powietrza
może powodować kondensację pary wodnej, co doprowadza do uszkodzenia pokrycia.

Gont BP w porównaniu z innymi

Informacje TECHNICZNE
Gont MANOIR UltraHD PRESTIGE
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MANOIR
DANE LOGISTYCZNE

MODYFIKACJA
kg/m2

min.

kg

m2

ELASTOMEREM

POWIERZCHNIA

MINIMALNY

KRYCIE

WAGA

PACZEK

KRYCIA

WAGA

SPADEK DACHU

WAGA
NA m 2

SZTUK

EKSPONOWANA

W PACZCE

Z PACZKI

PACZKI

NA PALECIE

Z PALETY

PALETY

1029 x 343 mm 146 mm

14 stopni

13 kg

20 sztuk

39 kg

32 pacz.

modyfikacja elastomerem,
ELASTOMER
zwiększa elastyczność
modyfikacja
i wytrzymałość na pęknięcia
PODWÓJNA
budowa

Cu

MECH

miedź uodporniony

w najgrubszej części grubość gontu
dochodzi do 5,5 mm, po montażu na
dachu przy łączeniach, grubość się
POTRAJA i wynosi 16,5 mm
odporność na wiatr do 220 km/h.
wiatr halny - 100 km/h,
Orkan Ksawery - 150 km/h

do 5,5 mm
grubość

laminowana podwójna budowa
zwiększa wytrzymałość gontu
oraz nadaje efekt 3D

3,0 m2

220 km/h
wiatr

DOŻYWOTNIA

8

WYMIARY

szt.

gwarancja

1248 kg

96 m2

GRUBOŚĆ

dzięki swojej konstrukcji i jakości
gont posiada
DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ

GWARANCJA

gont posiada dwa zespoły
uszczelnień,które gwarantują
pełną odporność
na przeciekanie i wiatr

KLEJ
2 zespoły

KLEJ

Gont EVEREST 42 HD PREMIUM
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+
do 5,5 mm

+

+
dożywotnia

+

+
2 zespoły

5,0 mm

2,7 - 3,4 mm

dożywotnia

+

10 - 30 lat

1 pasek

powierzchnia
robocza

brak
lub do 180 km/h

ADA

ODPORNOŚĆ
na WIATR

+

+

do 220 km/h

do 220 km/h

do 210 km/h

UODPORNIONY
na MECH

+

+

+

PODWÓJNA
BUDOWA

+

+

+

kg/m2

szt.

Cu

kg

m2

miedź

POWIERZCHNIA

MINIMALNY

EKSPONOWANA

SPADEK DACHU

1067 x 356 mm 152 mm

14 stopni

PODWÓJNA

Cu

MECH

miedź uodporniony

KRYCIE

WAGA

PACZEK

KRYCIA

WAGA

W PACZCE

Z PACZKI

PACZKI

NA PALECIE

Z PALETY

PALETY

35,5 kg

36 pacz.

11,6 kg 18/20 sztuk 3,06 m2
5 mm
grubość

gont zawiera domieszkę miedzi,
dzięki czemu jest uodporniony
na porastanie mchem.

SZTUK

220 km/h
wiatr

w najgrubszej części grubość gontu
dochodzi do 5 mm, po montażu na dachu
przy łączeniach, grubość się POTRAJA
i wynosi 15 mm
odporność na wiatr do 220 km/h.
wiatr halny - 100 km/h,
Orkan Ksawery - 150 km/h

DOŻYWOTNIA

gwarancja

109,8 m2 1278 kg

dzięki swojej konstrukcji i jakości
gont posiada
DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ

WYMIARY

gont posiada dwa zespoły
uszczelnień,które gwarantują
pełną odporność
na przeciekanie i wiatr

KLEJ
2 zespoły

Gont YUKON SB CLASSIC COLLECTION

DANE LOGISTYCZNE
min.
WYMIARY

POWIERZCHNIA

MINIMALNY

EKSPONOWANA

SPADEK DACHU

1000 x 336 mm 143 mm
Cu

MECH

30

30 LAT

miedź uodporniony

gwarancja

kg/m2
WAGA
NA m 2

9,5 stopnia 10,8 kg

gont zawiera domieszkę miedzi,
dzięki czemu jest uodporniony
na porastanie mchem.
dzięki swojej konstrukcji i jakości
gont posiada
30 letnią GWARANCJĘ

200 km/h
wiatr

3,5 mm
grubość

szt.

m2

kg

SZTUK

KRYCIE

WAGA

PACZEK

KRYCIA

WAGA

W PACZCE

Z PACZKI

PACZKI

NA PALECIE

Z PALETY

PALETY

21 sztuk

3,00 m2 32,5 kg

odporność na wiatr do 220 km/h.
wiatr halny - 100 km/h,
Orkan Ksawery - 150 km/h

jedyny na rynku gont typu 3-tab
o grubości do 3,5 mm

40 pacz.
KLEJ
2 zespoły

120,0 m2 1300 kg

gont posiada dwa zespoły
uszczelnień,które gwarantują
pełną odporność
na przeciekanie i wiatr
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budowa

laminowana podwójna budowa
zwiększa wytrzymałość gontu
oraz nadaje efekt 3D

WAGA
NA m 2
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WYMIARY
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TRADYCYJNE
wybrane gonty
modyfikacja SBS

do 5,5 mm

2 zespoły
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GONTY

LAMINOWANE

+

dożywotnia

gont zawiera domieszkę miedzi,
dzięki czemu jest uodporniony
na porastanie mchem.

EVEREST 42

INNE GONTY

