
„  JAKOŚĆ, TO ROBIĆ COŚ  DOBRZE, 
KIEDY NIKT NIE PATRZY„

SYSTEMY  OSŁON  - ZADASZENIA  



KIM JESTEŚMY

   
 

Od 2008 roku wykonujemy prace związane z produkcją systemów osłonowych, w tym lekkich
konstrukcji poliwęglanowych. Firma działa również w branży ogólnobudowlanej dostarczając

nowoczesne rozwiązania stolarki produktowej i automatyki do budownictwa mieszkalnego oraz
użytku publicznego. NIeustannie podążamy za trendami rynku i innowacjami.

Zainspirowani

odmiennością, wierni prostocie.
"



 

P R Z E Z N A C Z E N I E  

Zadaszenia ograniczają niekorzystny wpływ warunków
 atmosferycznych na drzwi. Montaż zadaszenia nad 
drzwiami jest jednym z głównych warunków utrzymania
 gwarancji  producenta  w zakresie ochrony powłok 
powierzchni i szczelności.
 
Konstrukcje daszków balkonowych na ostatnich kondygnacjach bloków 
mieszkalnych chronią powierzchnię balkonu, loggi przed deszczem,
 zalewaniem podłoża, oraz przed nieczystościami ptaków. 
Ponadto stosowane płyty UV ograniczają nagrzewanie wystawy okiennej.
 
Lekkie zadaszenia poliwęglanowe wykonywane również na nietypowe kształty, osłaniają 
pergole na odpady komunalne, wejścia nad furtkami ogrodzeń, bankomaty oraz inne obiekty
użytku prywatnego i publicznego.

WYKONANIE 

 

konstrukcja zostaje wypiaskowana i pomalowana proszkowo. Proces koloryzacji jest wykonywany
dwukrotnie co pozwala uzyskać odporną powłokę na zarysowania,

zadaszenia wyciszane są membraną akustyczną, która zmniejsza poziom hałasu do 80%,

konstrukcja pokryta poliwęglanem komorowym z filtrem UV występującym w trzech kolorach,

montaż płyty odbywa się za pomocą aluminiowych opasek akustycznych, a płyta zakończona zostaje
systemowym odwodnieniem liniowym.

Zadaszenia wykonane z lekkich profili stalowych o wzmocnionej ściance pozwalają uzyskać solidne
wsparcie konstrukcji, która przygotowana jest do przenoszenia znacznych obciążeń;

 

 

 

 

 



B e z p i e c z e ń s tw o

        
              liczy się każdy szczegół

 

W produkcji wykorzystujemy lekkie profile nośne, oraz atestowane płyty
poliwęglanowe. Stelaż zadaszenia przenosi do 100 kg / m2 ciężaru, a elastyczne płyty
komorowe nie ulegają pęknięciu czy złamaniu, jak w innych systemach.
 
Konstrukcje posiadają wiele opcji mocowania do ściany, co pozwala nawet w przypadku 
uszkodzenia materiału nośnego ściany łączyć daszek w innych miejscach wsporczych 
z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
 
Ponadto płyty poliwęglanowe pokryte są warstwą filtra UV, co ogranicza
nagrzewanie przestrzeni pod daszkiem, a zastosowanie płyty brązowej dymionej 
również ją przyciemni.

Bezpieczeństwo  produktów jest dla Nas najważniejsze. 

Wciąż projektujemy rozwiązania pozwalające na 

precyzyjny i trwały montaż, 

oraz pozwalające na bezawaryjne użytkowanie. 



S P RAW D Ź  NA S  SAM  
                         gwarancja nieodłącznego zadowolenia 

 

DLA KOGO 

Indywidualnie 
Podnieś wartość, indywidualne projekty wykonawcze uwzględniające precyzyjnie potrzeby i
możliwości miejsca montażu. Oferta dla klinetów indywidualnych. 

Współpraca 
Obsługa odbiorców hurtowych, współpraca biznesowa oraz projekty indywidualne.
Zamówienia online, dostawy na terenie ałego kraju. Oferta dla dealerów i sklepów.

Wspólnoty, Zarządy
Projekty konstrukcji dostosowane do potrzeb budynków wielorodzinnych, montaże
wysokościowe na ostatnich kondygnacjach. Oferta dla organizacji i deweloperów.



S P E C Y F I K A C J E  

Poliwęglan komorowy typy

dymiony brąz mleczny bezbarwny

Typowe kolory konstrukcji

Ponadto w ofercie dostępna pełna oferta kolorystyczna z palety RAL



PRZYKŁADY KONSTRUKCJI 

R E A L I Z A C J E

 

DASZKI RETRO - FLORAL DASZKI RETRO - FLORAL

DASZKI BALKONOWE DASZKI  GIĘTE DWUSPADOWE

KONSTRUKCJE INDYWIDUALNE DASZKI ZE ŚCIANKAMI BOCZNYMI 

DASZKI  GIĘTE JEDNOSPADOWE
DASZKI  NIETYPOWE PROJEKTY



KONTAKT Z NAMI

Z N A J D Z I E S Z  N A S  N A  

DARK-ROLL
tel/fax: 42 215 55 75
Mobile: 664 92 39 09

www.dark-roll.pl
e-mail: dark-roll@dark-roll.pl  


