ELEGANT 2.0

PANEL NA RĄBEK

Nowoczesność w parze z tradycją

NOWOCZESNOŚĆ
W PARZE
Z TRADYCJĄ
Panel na rąbek w wersji 2.0 to jedno z tych pokryć dachowych, które
posiadają trudny do osiągnięcia, ponadczasowy charakter. Panel Elegant
powstawał właśnie z myślą o tym, że klasyka się nie starzeje i zawsze będzie
inspiracją dla współczesnych architektów.
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Z MYŚLĄ
O ŚRODOWISKU
NATURALNYM
Aspekt ekologiczny oraz poszanowanie dla
kultury i zwyczajów lokalnych społeczności
jest jednym z kluczowych filarów strategii
Balex Metal.
Nieustannie szukamy takich rozwiązań, które pozwolą chronić otaczającą
nas przyrodę. Promujemy postawy proekologiczne, a obszar badań i rozwoju
firmy jest skoncentrowany na równowadze oraz ochronie środowiska
naturalnego.
Jesteśmy Planet Passionate! Robimy wszystko, aby w jak najmniejszym
stopniu wpływać na otaczający nas świat. Szacunek dla przyrody oraz troska
o Naszą Planetę motywuje nas, by wciąż rozwijać i ulepszać nasze materiały.
Dlatego staramy się działać w taki sposób, żeby minimalizować emisję CO2,
a wdrażane przez nas produkty zawsze muszą zdecydowanie wpływać na
redukcję smogu. Oferujemy rozwiązania, które pozwalają Naszym Klientom
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Tym samym wspólnie budujemy
ekokulturę miejsc, w których są wykorzystywane produkty Balex Metal.

KATALOG ELEGANT 2.0
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ELEGANT 2.0
NOWE ROZWIĄZANIA
NA DŁUGIE LATA

Otwory fasolkowe
4 nowe profilacje

Nowy kształt zamka
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Zaślepka

Profil wzdłużny

Profil wzdłużny

Zamek nowej generacji

Ukryte mocowanie
Ukryte mocowanie

4 Nowe profilacje

Podcięcie i zagięcie
na końcach paneli

Podcięcie i zagięcie
na końcach paneli
Zaślepka

Otwory
fasolkowe

KATALOG ELEGANT 2.0
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ZALETY
TECHNICZNE
Ukryte mocowanie, które powoduje, że wkręty,
stanowiące potencjalne ognisko korozji nie są
wyeksponowane na warunki atmosferyczne
i nie stanowią przeszkody w wizualnym aspekcie
kształtowanej powłoki.
• Nowa konstrukcja zamka poprawia kwestie szczelności dachu i zabezpieczenia na każdą wersję pogody, a tym samym eliminuje zagrożenie korozją
dla ukrytych łączników.
• Specjalne otwory fasolkowe umożliwiają prawidłowe (suwliwe) mocowanie paneli pozwalające na ich pracę termiczną i zabezpieczające je przed
odkształcaniem.
• Panel jest podcięty i zagięty na końcach, dzięki czemu jego cięta krawędź
jest ukryta, montaż obróbek okapowych ułatwiony, a możliwość podwiewania wody pod panel wyeliminowana.
• Szczelny i odpowiednio zabezpieczony dach, na różne czynniki zewnętrzne
i pogodowe.
• Panel jest dostępny w dwóch szerokościach: 300 mm i 510 mm. Jego długość minimalna to 400 mm, a maksymalna aż 10 000 mm. Indywidualnie
można też zdecydować o grubości blachy, między 0,50; 0,60 oraz 0,70 mm.
INSTRUKCJA
MONTAŻU
PANELU NA
RĄBEK ELEGANT

KATALOG ELEGANT 2.0

9

PL-2022-06-09

PROFILACJE
Specjalne profilowanie paneli zapewnia sztywność i odporność na odkształcenia.
Jednak decyduje też o dużych walorach dekoracyjnych całego systemu.

Profilowanie Liniowe
Ma charakterystyczny pas,
który jest również rodzajem
liniowania panela.

Mikrofala
Profilacja znana z płyt
warstwowych Balex Metal.
Ma ona dokładnie takie
same parametry, jest
sprawdzona i bardzo
efektowna przy dużych
obiektach i powierzchniach.

10
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Profilowanie gładkie
Blacha jest wstępnie
walcowana i zabezpieczona
przed deformacją. Jest to
wyjątkowo atrakcyjny panel
dla tych, którzy cenią sobie
minimalizm w pełnym
wydaniu. Profilowanie przede
wszystkim polecane dla paneli
o szer. 300 mm oraz grubości
0,6 i 0,7 mm.

Rowkowanie podwójne
Jest bardzo efektowny
szczególnie rekomendowany
w przypadku, gdy bryła
budynku potrzebuje
wysmuklenia.

KATALOG ELEGANT 2.0
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POWŁOKI
I KOLORY
Produkty Balex Metal powstają ze stali
najwyższej jakości i są dostępne
w wyjątkowych powłokach.

CESAR 65 MAT
Powłoka nowej generacji
Nowa powłoka CESAR 65 to specjalny stop cynku
i aluminium, który spełnia najwyższe normy
odporności m.in. na zarysowania, ścieranie,
uderzenia, na temperaturę i korozję, a także
promieniowanie UV. Starannie dobrane
proporcje stopów metali powodują, że
powłoka ma właściwości antykorozyjne
nawet na krawędziach ciętych.
trwałość

/ 65 µm

odporność na korozję

/ do C5

estetyka — mat

Dodatkowa przeźroczysta warstwa
Barwna warstwa z granulkami poliamidowymi

Warstwa podkładowa
Warstwa obróbki wstępnej
Powłoka metaliczna Galvalloy
Bazowe podłoże stalowe
Powłoka metaliczna Galvalloy
Warstwa obróbki wstępnej
Odporna powłoka strony spodniej

* Tabela kolorów dostępna jest na stronie 34
12
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Najwyższa odporność na
odbarwienia RUV4 (ISO4892-3)

Dodatkowa przezroczysta
warstwa ochronna 15 μm

Barwna warstwa 25 μm
z granulkami poliamidowymi

Najwyższa odporność na korozję: mgła
solna i wilgotność (EN 13523-8/-26)

KATALOG ELEGANT 2.0
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Odporność na działanie
wilgoci zgodnie z ISO 6270

Mocne podłoże metaliczne Z275

Najwyższa odporność na odbarwienia
RUV4 (ISO 4892-3)

Najwyższej jakości belgijska stal
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CESAR 55 PÓŁMAT
Wyjątkowa wytrzymałość
Powłoka ochronn o grubości 55
mikrometrów jest dla dachu niczym zbroja.
Niezwykle odporna powłoka CESAR gwarantuje
bezpieczeństwo na długie lata.

trwałość

/ 55 µm

odporność na korozję

/ do C5

estetyka — półmat

Granulki poliamidu
Wierzchnia powłoka 30 µm
Warstwa podkładowa o właściwościach
antykorozyjnych - 25 µm
Rdzeń stalowy z powłoką Z275
Warstwa spodnia

* Tabela kolorów dostępna jest na stronie 34

KATALOG ELEGANT 2.0
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SP POLIESTER MAT
Estetyka
Powłoki matowe nadają dachom wyjątkowej klasy i elegancji. Projektanci szczególnie upodobali sobie odcienie grafitu
i szarości, dominujące w prestiżowych katalogach domów.

16
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trwałość
odporność na korozję
estetyka — mat

/ 35 µm
/ do C4

SP POLIESTER POŁYSK
Ekonomia
Bardzo chętnie wybierana powłoka, występująca
w bogatej palecie kolorystycznej. Swoją popularność
zawdzięcza najlepszej proporcji wytrzymałości do ceny.

trwałość
/ 25 µm
odporność na korozję
estetyka — połysk

/do C3

* Tabela kolorów dostępna jest na stronie 34
KATALOG ELEGANT 2.0
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DLACZEGO
WARTO
Lekkość, sztywność i odporność. To trzy
cechy, które definiują jakość w bardzo
szczególnym wymiarze.
Panel o niewielkiej wadze nie tylko ułatwia prace montażowe,
lecz również jego transport, a finalnie decyduje o zminimalizowanym
obciążeniu dachu.
Sztywność blachy, zastosowany profil wzdłużny oraz nowy
kształt zamka wykluczają efekt falowania na dachu i elewacji.
Dzięki temu efektowny wygląd całego budynku będą zachowane
przez długie lata.
Panel jest odporny na uszkodzenia i odkształcenia. Zamek, który
łączy na styk elementy systemu nie pozostawiając wolnej przestrzeni,
eliminuje uszkodzenia mechaniczne. Wygięcie blachy w zamku
umożliwia nawet wielokrotny montaż i demontaż bez rozszczelnienia, uszkodzenia i odkształcenia powłok.

Dodatkowe zabezpieczenie przed
penetracją wody.
Klapka zamykająca rąbek stanowi bardzo efektowny element, wpływający na doskonały wygląd zamontowanego systemu. Dodatkowo
też zabezpiecza zamek przed penetracją wody
przez zamek do wewnętrznej strony paneli.

KATALOG ELEGANT 2.0
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DLACZEGO
WARTO
Różne możliwości układania panelu, to różne
stylizacje dla budynku.
Panel jest na tyle praktyczny, że pozwala na dodatkowe warianty jego
zastosowania. Może być wykorzystany na całej elewacji bądź na jej części.
W takim przypadku jego ułożenie jest bardzo różne, w zależności od
wybranej stylizacji:
• poziomo
• pionowo
• po skosie
• jako element ciągły, lub łączony na długości.

Dedykowane akcesoria - aby dach był
kompletny, praktyczny i świetnie wyglądał.
Panel na rąbek Elegant 2.0 posiada wiele akcesoriów, takich jak wiatrownica, gąsior, ława kominiarska czy płotek przeciwśniegowy – wystarczy
wybrać potrzebne elementy. Dodatkowo wszystkie obróbki blacharskie mogą być wykonane w szybkim, nawet 24-godzinnym terminie,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zachowaniem koloru, aby
wszystko było spójne z całym systemem.

20
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ESTETYKA
Nowoczesność w parze z tradycją. Elegant 2.0
nadaje każdemu budynkowi świeżości, lekkości
i delikatnej linii. Pokrycie dachowe oraz elewacja są zazwyczaj wybierane na długie lata.
Dlatego panel był projektowany właśnie z myślą
o uniwersalnym i ponadczasowym wyglądzie.
Taka estetyka nigdy się nie starzeje, a architekci
bardzo chętnie po nią sięgają.
Jednocześnie dostępne profilowania, kolory i możliwości montażowe
sprawiają, że każdy dach czy elewacja mogą zupełnie inaczej wyglądać.
Aktualnie królują odcienie szarości. Decydują o minimalistycznym,
bardziej nowoczesnym wyglądzie domów jak i innych obiektów.
Świetnie też prezentują się przy większych realizacjach – takich jak
osiedla domów jednorodzinnych w układzie bliźniaczym i szeregowym.
Dlatego oferta kolorów Balex Metal została wzbogacona o różne warianty ,
m.in. w palecie szarości. Można w niej znaleźć takie propozycje jak popielaty pirytowy, szary mleczny, szarobiały czy silver metalic.
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DLA KOGO
ELEGANT?
Budując wymarzony dom, jego właściciele
często stawiają na minimalistyczny
i nowoczesny styl. Każdy z nich będzie
wyglądał oryginalnie – możliwości ułożenia,
profilacji oraz wariantów kolorystycznych
sprawiają, że każdy znajdzie w Elegancie swoje
indywidualne ja.
Szczególną uwagę temu materiałowi powinni poświęcić inwestorzy
budynków zabytkowych i sakralnych. Estetyka panela nie ingeruje
w dotychczasowy charakter starych budowli, a jedynie podkreśla
ich styl i charakter.
Jest też doskonały jako wykończenie domów i budynków, które przeszły
termomodernizację. W tym wypadku wygrywa jego estetyka, ale również
praktyczność przy montażu. Łatwo nim zakryć to, co jest do ukrycia na
elewacji. A jako pokrycie dachowe spowoduje, że zmodernizowany obiekt
będzie wyglądał świeżo i nowocześnie.
Z uwagi na dostępne długości panela aż do 10 m, Elegant 2.0 równie
dobrze sprawdza się jako elewacja budynków nawet kilkupiętrowych.

KATALOG ELEGANT 2.0
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ELEGANT 2.0
PRZY
MODERNIZACJI
BUDYNKU
Gdy budynek wygląda niemodnie, staro lub
wymaga dodatkowego ocieplenia, często najtrudniejsze są prace wykończeniowe. Aby zakryć
wyremontowane i surowe powierzchnie ścian czy
dachu, pomocne są rozwiązania systemowe – jak
w przypadku różnych układów łączenia i krycia za
pomocą panela Elegent 2.0.
Sprawdza się on tam, gdzie konstrukcja budynku wymaga zastosowania wyjątkowego rozwiązania np. łączenia na długości, w szachownicę lub jako pojedyncze uzupełnienie na elewacji.
Dodatkowe ocieplenie ścian oraz dachu może zostać w prosty sposób przykryte panelem nawet o 10 m długości. Dzięki temu każdy budynek zyska
estetyczny i nowoczesny wygląd. Natomiast wyjątkowa szczelność Eleganta
2.0 gwarantuje, że przeprowadzone prace modernizacyjne będą efektywne na
długie lata.

26
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NIEZWYKLI
LUDZIE TWORZĄ
NIEZWYKŁE
MIEJSCE
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POZNAJ
ZIELONĄ
BRAMĘ

Zielona Brama to
również miejsce
różnych wydarzeń
kulturalnych.
Zielona Brama w Przywidzu to miejsce
niezwykłe. Stadnina koni z przepięknym
kompleksem budynków robi na gościach
spore wrażenie. Stajnie oraz inne obiekty
gospodarskie, a także pierogarnia z pokojami gościnnymi – to część wybudowana
z czerwonej cegły. Jest tam również majestatyczny dworek z klimatyczną restauracją oraz niezwykłą salą – ogromne okna,
drewniane belki, ceglaste kafle wypalane
przez rzemieślników. Wszystko zachwyca
stylem, a jednocześnie prostotą.
Najbardziej jednak urzeka klimat tego
miejsca, który tworzy niezwykła rodzina.
Przed laty państwo Krzyżanowscy zastali tu
zrujnowany PGR, przerobiony z dawnych
włości. Dziś Zielona Brama kwitnie, a ludzie
lgną tu, aby poczuć sielską atmosferę miejsca. Uśmiech i dobre słowo gospodarzy,
kucharz i personel, którzy zawsze znajdą
czas by zapytać czy wszystko w porządku…
Miejsce jest przepiękne, a jednak właściciele konsekwentnie kontynuują renowację kolejnych sal i budynków. Regularnie
też zmieniają pokrycia dachowe. Króluje
tu panel na rąbek, który jest wspólnym
mianownikiem dla tych wszystkich, tak
różnych obiektów.

KATALOG ELEGANT 2.0
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PARAMETRY
TECHNICZNE
Nazwa
Szerokość efektywna panelu [mm]
Wysokośc profilowania zamka [mm]

Panel dachowy na rąbek ELEGANT 2.0 z ukrytym
mocowaniem
300

510

24

Długość min [mm] 400
Długość max [mm]
Podcięcie na końcach [mm]
Zagięcie podcięcia okapowego
klapka zamykająca rąbek
Grubość blachy [mm]
Gatunek stali

10 000
2mm; 35mm
opcjonalne 35mm; 10°
TAK
0,50 / 0,60 / 0,70
S250GD-S280GD + Z275 (poliester + Z225)

Powłoki SP25um poliester, SP35um poliester mat Perła,
CESAR 55, CESAR 65
Profilowanie gładkie, mikrofala, liniowanie podwójne szerokie,
rowkowanie podwójne
Masa [kg/m2]
Wymagania techniczne
Minimalny spadek dachu
Rozstaw łat [mm]

ok 4,5 kg/m2
CE wg PN-EN 14782:2008
8° (14%)
maksymalnie 250mm lub pełne deskowanie

A (4:1)
0,6
16
93o
3,5

23

25
B (4:1)
2,5

1,5

C (4:1)
1,5
26,5
D (3:1)
8
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300

17 x 16
A
96
B
95,4
96
C

D

510

30 x 16
A
160
168,4

B
160

D

C

KATALOG ELEGANT 2.0
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OBRÓBKI
I AKCESORIA
DEDYKOWANE
Gąsior dedykowany

58/ 7784444
58/ 7784455
@balex.eu

Kominek wentylacyjny

KARTA TECHNICZNA

sior duży" dla ELEGANT 2.0

37.1

str 1/1

25

128

°±2

°

413,3
(1240mm/3)

30±2
2

16±

UNFOLDED VIEW

outer side (painted)

(49,3)

145

15°±

±2

2°

10°

±2°

0,5

±2

25

6±

(315)
Opracowanie graficzne:

symbol

długość panelu
[mm]

grubość [mm] /
szerokość taśmy [mm]

gatunek
stali

rodzaje
powłok

0.50 x 413,3

S250GD
S280GD
wg PN-EN
10346

SP poliester 25µm
SP poliester mat perła 35µm
CESAR 55µm
alucynk

Romeo Szmukała

Dział techniki:

ELE2.0/OBR01

2000

Obróbka kominowa

Jakub Muszyński

Dział jakości:

Elżbieta Mehring

Obróbka podgosiąrowa

20

144

60

30

20

150

32
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30

30
65

Pas nadrynnowy

150

170
BALEX METAL Sp. z o. o.
ul. Wejherowska 12c
84-239 Bolszewo

Dedykowana rynna koszowa

50

70

KARTA TECHNICZNA

tel. /058/ 7784444
fax /058/ 7784455
balex@balex.eu

Nr Karty

Obróbka "Rynna koszowa" dla Elegant 2.0

37.12

str. 1/1

AKTUALIZACJA 2022.04.04
°
+ 0 3°
-

620

1 0°

- 2°

5 ° + 0°

(374)

69,5

- 2°

KARTA TECHNICZNA

UNFOLDED VIEW

`
20

`2

2

2
48 `

5 ° + 0°

tel. /058/ 7784444
fax /058/ 7784455
balex@balex.eu

outer (painted) side

126°
`

2°

173

`2

pas nadrynnowy" dla ELEGANT 2.0
2000

.03.25

A-A ( 1 : 1 )

UNFOLDED VIEW

37.11 Dedykowana obróbka okapowa
outer side (painted)

Wszystkie wymiary bez zaznaczonej tolerancji wykonać zgodnie z "ISO 2768 mk"

Kąt 8° uzyskiwany na budowie.

symbol

długość panelu
[mm]

grubość [mm] /
szerokość taśmy [mm]

Do klienta wydawany kąt 16° i zaklepywany (na odcinku zakładki)
70na
`2 budowie za pomocą kleszczy dekarskich.
2000
ELE2.0/OBR12

25 `2

Opracowanie graficzne:

gatunek stali

0,50 / 620

50±2
SP poliester 25μm
SP poliester mat perła 35μm
CESAR 55μm
alucynk

Dział techniki:

Jakub Muszyński
Dział jakości:

Elżbieta Mehring

0,5
8±

26 `2

±2

50

S250GD
S280GD
wg PN-EN
10346

Romeo Szmukała

rodzaje powłok

16°±2°

str. 1/1

8 `0,5

101 `2

B-B ( 1 : 1 )

2000

(139)

8°±5°

`2

2°

50±2

°

45°±

10°

±2
50

8±

0,5

12 `2

8 `0,5

j tolerancji wykonać zgodnie z "ISO 2768 mk"

panelu
m]

(139)

Nr Karty

°

Elegant 2.0

247
(1240mm/5)

45°±
2

HNICZNA

s

(308)

grubość [mm] /
szerokość taśmy [mm]

symbol

Opracowanie g

długość panelu
[mm]

Opracowanie graficzne:

gatunek stali

rodzaje powłok

grubość [mm] /
szerokość taśmy [mm]

ELE2.0/OBR03

SP poliester 25μm
SP poliester mat perła 35μm

rodzaje
powłok

Romeo Szmukała

KATALOG ELEGANT 2.0

2000
Jakub
Muszyński

Romeo

Dział techniki:

Dział techniki:

S250GD

gatunek
stali

0.50 x 247

S250GD
S280GD
wg PN-EN
10346

33 Jakub M

SP poliester 25µm
PL-2022-06-09
SP poliester mat perła
35µm
CESAR 55µm
Dział jakości:
alucynk
Elżbieta

PALETA
KOLORÓW
Cesar PUR55 - poliuretan z poliamidem

9007

9006

7016

8017

9005

9010

SP Poliester połysk

34
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9002

9007

1003

5010

9006

6011

3000

1015

3016

6020

7035

7016

7024

3011

8012

8017

9005

6005

8019

8004

9010

7012

7040

7047

SP Poliester mat

6490M

7016M

7591M

3301M

9005M

8620M

8637M

Powłoki metaliczne

Alucynk

Kolory prezentowane w materiałach mają jedynie charakter poglądowy.
Balex Metal zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między wzornikiem a rzeczywistym kolorem.
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OBLICZ
W 3 MINUTY
POTRZEBNE
MATERIAŁY
NA DACH
Konfigurator dachu skośnego
Na stronie balex.eu przygotowaliśmy dla Ciebie szybkie i łatwe
w obsłudze narzędzie do obliczania ilości materiałów potrzebnych
do wykonania dachu, od rodzaju pokrycia po wkręty.
Nie trzeba być dekarzem, by skorzystać z aplikacji – wystarczy podać
podstawowe parametry budynku i wyliczenie będzie gotowe do pobrania.

Narzędzie wygeneruje dla Ciebie:
• zwymiarowany rysunek dachu,
• listę potrzebnych materiałów, m.in. powierzchnię pokrycia,
membrany, liczbę wkrętów i niezbędnych akcesoriów montażu,
• powierzchnię warstwy termoizolującej, w układzie jedno
lub dwuwarstwowym.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga instalacji.
Wszystko możesz zrobić on-line.

balex.eu/kalkulator
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KONTAKT

Balex Metal Sp. z o. o.
CENTRALA
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277
kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

Centrala firmy

Oddział sprzedaży

Zakłady produkcyjne

ODDZIAŁY SPRZEDAŻY
BOLSZEWO

DŁUGOŁĘKA

TOMASZÓW MAZOWIECKI

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
tel. +48 58 778 44 44
fax +48 58 778 44 48
bolszewo@balex.eu

ul. Wrocławska 42
55-095 Długołęka
tel. 71 315 16 11 (12)
tel. 538 818 430
tel. 600 263 053
wroclaw@balex.eu

ul. Spalska 143/147
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 696 030 424
tel. 605 052 641
tomaszow@balex.eu
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PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI — BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

1
7

2

11
3

4

8
10

5

1

+48 666 029 905

8

+48 608 377 302

2

+48 600 036 555

9

+48 604 107 460

3

+48 660 740 906

10 +48 605 052 641

4

+48 883 350 918

11 +48 664 741 301

5

+48 605 050 992

12 +48 883 350 904

6

+48 882 787 914

13 +48 605 052 715

7

+48 600 380 737

6
9

13

12

PRZEDSTWICIELE REGIONALNI – BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE

1

2

3

11

4
9

10

5

12
10

6

13
14

8

16

15

25

18

7

17
19

20

24
22
23

22

21

1

+48 602 394 105

14 +48 666 882 996

2

+48 735 978 354

15 +48 600 200 343

3

+48 668 124 420

16 +48 600 380 674

4

+48 883 350 919

17 +48 883 350 978

5

+48 665 108 150

18 +48 604 509 014

6

+48 660 740 902

19 +48 602 684 130

7

+48 668 126 122

20 +48 605 058 124

8

+48 784 047 204

21 +48 664 013 968

9

+48 883 350 916

22 +48 608 490 475

10 +48 666 882 995

23 +48 665 107 556

11 +48 660 740 908

24 +48 538 637 934

12 +48 532 623 393

25 +48 883 350 811

13 +48 660 740 908
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Balex Metal Sp. z o. o.
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne
w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą
stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex
Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian
w wersjach prezentowanych produktów.

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu
PL-2022-06-09

Katalog w wersji online

