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Dla ambitnych zadań
Więcej niż tylko maksymalna ochrona



colofer® dla ambitnych zadań2

Dowiedz się więcej na temat colofer®  

i odwiedź nas na naszej stronie 

www.voestalpine.com/colofer



Planujesz uruchomić obiekt w szczególnie uciążliwym środowisku – w warunkach silnej korozji i promieniowania UV czy 

też mechanicznych obciążeń? colofer® plus to produkt, który akurat to wszystko dobrze znosi! W strefach, w których inne 

produkty czują swoje granice, zastosowanie colofer® plus to bezpieczny i idealny wybór.

Więcej niż tylko  
maksymalna ochrona

Najdłuższe gwarancje w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych

Podwójna powłoka dla maksymalnej ochrony

Dla zastosowań w najcięższych warunkach oraz dla uzyskania maksymalnej długowieczności istnieje tylko jeden produkt

colofer® plus

Produkcja colofer® plus podlega najbardziej surowym normom europejskim oraz całościowej kontroli jakości.

Wielu renomowanych producentów już postawiło na jakość colofer®. 

Teraz kolej na Ciebie!

Lakier colofer® plus – dostępny w szerokiej gamie struktur powierzchni

wysokowydajny podkład, od 1998 r. całkowicie pozbawiony chromatów

obróbka wstępna, od 1998 r. całkowicie pozbawiona chromatów 

długotrwała ochrona antykorozyjna dzięki powłoce Z 275 g/m²

szeroka gama gatunków stali firmy voestalpine 

Unikalna wszechstronna ochronaGrubość powłoki colofer® plus

colofer® plus zwykły produkt

50 µm 

25 µm

0 µm

Przedstawione w prospekcie informacje oraz cechy produktów mają charakter niewiążący i wyłącznie orientacyjny oraz nie zastępują w żadnym wypadku indywidualnej porady, udzielonej przez naszą 
służbę sprzedaży i obsługi klienta. Zamieszczone w prospekcie informacje oraz przedstawione cechy produktu spełniają podane wymagania, o ile zostaną określone w umowie indywidualnej. Zmiany 
techniczne oraz pomyłki i błędy w druku zastrzeżone. Przedruk, częściowy lub całkowity, wymaga uzyskania wyraźnej zgody od firmy voestalpine Stahl GmbH. 3
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lakier

podkład

obróbka wstępna

taśma stalowa ocynkowana

colofer® plus 
Więcej niż maksymalna ochrona

Co go odróżnia od innych produktów
Wskutek wymogu wdrożeń  proekologicznych oraz wchodzącej niebawem w życie regulacji REACH, czyli 

zakazu stosowania w produkcji chromatów (nasyceń chromem VI), szereg producentów stali przestawił 

się w ostatnim czasie na produkcję stali bez chromatów. Chromatowanie to istotny czynnik w procesie, 

podnoszący cechy produktu (ochrona antykorozyjna, przyczepność lakieru), stąd też wprowadzony zakaz 

stanowi znaczną ingerencję w proces produkcyjny, tym samym wpływając na cechy produktu.

Jako ECO-Pioneer, jak żaden inny producent stali, od 1998 r., posiadając produkt colofer®, dysponujemy 

obszernym i udoskonalonym know-how w zakresie technologii produkcji i produktów z powłokami 

pozbawionymi chromatów. Te cenne i unikalne doświadczenie pozwala na udzielenie naszym klientom 

wydłużonych okresów gwarancji (do 40 lat) a także gwarancji na eksploatację w najcięższych warunkach.

colofer® plus 50 µm

RC2 RC3 RC4 RC5 RUV4RUV3

Uwaga: Więcej informacji o gwarancjach colofer® zawiera dokument o warunkach gwarancyjnych na stronie: 
www.voestalpine.com/colofer

Gwarancje specjalne
Najbardziej wymagające środowisko eksploatacyjne, tj. położenie 2100 m n.p.m.. strefa wybrzeża 

(C5-M) czy też szczególnie uciążliwy obszar przemysłowy (C5-I) nie są dla nas kontrargumentem przy 

wydaniu gwarancji. Dla tego rodzaju krytycznych warunków eksploatacyjnych lub generalnie w przypadku 

zobowiązań gwarancyjnych, wybiegających poza zakres automatycznych gwarancji, w naszej ofercie dla 

colofer® plus posiadamy gwarancje specjalne, które wystarczy nam tylko zgłosić.

  40 
LAT 
gwarancji
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Zestawienie możliwości  
naszego produktu colofer® plus 

Najwyższa odporność antykorozyjna
Najwyższa klasa odporności antykorozyjnej RC 5.

Najwyższa odporność na 
promieniowanie UV
Dla wszystkich możliwych kolorów gwarantujemy najwyższą klasę 
odporności na promieniowanie UV: RUV 4.

Mechaniczna wytrzymałość
colofer® plus dysponuje najlepszym wynikiem odporności na zarysowania w 
porównaniu z pozostałymi produktami linii colofer® ! Tym samym gwarantujemy 
maksimum ochrony na wypadek uszkodzeń mechanicznych.

Najlepsze właściwości formowania
Mimo swej ekstremalnej odporności colofer® plus daje się w sposób 
idealny formować przy zachowaniu małego promienia gięcia.

colofer® classic    RC3 colofer® plus    RC5

colofer® classic    RUV3 colofer® plus    RUV4

colofer® classic 20 N colofer® plus 40 N

colofer® classic 3 T colofer® plus 1,5 T

Najdłuższy okres gwarancji 
Żaden z pozostałych produktów nie posiada tak długiego okresu gwarancji.

20 lat gwarancji  
na colofer® classic

40 lat gwarancji  
na colofer® plus

5
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Okres gwarancji w zależności od położenia n.p.m.
do 900 m 900 - 1300 m 1300 - 1700 m 1700 - 2100 m powyżej 2100 m

100 % 90 % 70 % 50 %

korozja (perforacja)

gwarancja dla powłoki

wygląd wizualny

colofer® plus

RC2 RC3 RC4 RC5

40 25 15

15 12 8

RUV 4 RUV 4 RUV 4 RUV 4

Zakresy gwarancyjne dla dachu i ściany

korozja (perforacja)

gwarancja dla powłoki

wygląd wizualny

35 20 10

12 10 5

RUV 4 RUV 4 RUV 4 RUV 4

Fakty o colofer® plus

colofer® plus

całkowita grubość powłoki ok. 50 μm

przyczepność po zgięciu ≤ 1 T

tworzenie się rys wskutek zgięcia ≤ 1,5 T

odporność na zarysowania >_ 40 N

odporność na promieniowanie UV RUV 4

odporność antykorozyjna RC 5

Parametry

Wzorniki kolorów RAL, NCS, Pantone, wytyczne korporacji – nasza gama możliwych 

kolorów jest niemal nieograniczona. Chętnie wykonamy na zamówienie indywidualne 

kolory. Wystarczy nam przesłać własne próbki, aby odtworzyć 1:1 zamówiony kolor. 

Najdokładniejsze metody pomiaru oraz najwyższy stopnień wiedzy technologicznej 

gwarantują idealnie pasujące kolory.

colofer® colorservice pozwala bez problemu odtworzyć każdy 
dodatkowy kolor.

colofer® technical support – to nasza służba techniczna, składająca się z 
licznych ekspertów, gotowych odpowiedzieć na wszelkie pytania.

nie dostępny

na życzenie

dostępny w poszczególnych  
kolorach standardowych

wyłącznie ze specjalną gwarancją Okres gwarancji w zaokrągleniu do pełnych lat.

Uwaga: więcej informacji o gwarancjach dla linii colofer® znajduje się 
w dokumencie o warunkach gwarancyjnych dla linii colofer® na stronie: 

www.voestalpine.com/colofer
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korozja (perforacja)

gwarancja dla powłoki

wygląd wizualny
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colofer® to jedyny prawdziwy pionier w zakresie ekologii i ochrony zatrudnionych 

przy jego produkcji pracowników. Już w 1998 r. doszło do zmiany technologii 

produkcyjnej linii colofer® na proekologiczną, pozbawioną chromu i chromatów, 

aczkolwiek bez uszczerbku dla rewelacyjnych cech produktu i bez wpływu na 

oferowane długie okresy gwarancyjne.

voestalpine to w europejskim rankingu najbardziej ekologiczny i czysty producent 

stali, pozostający tym samym wiernym swojej renomie i reputacji.

Więcej niż tylko proekologiczny
ECO-Pioneer

Blachy high-tech produkcji voestalpine oraz lakiery wyłącznie renomowanych 

producentów Europy stanowią filar wysokiego poziomu jakości linii colofer®. 

Dzięki zintegrowanej hucie stali w m. Linz zawsze i w pełni kontrolujemy 

każdy etap produkcyjny. Produkując colofer® na jednej linii oraz stosując 

najbardziej precyzyjne metody pomiaru, uzyskujemy trwałą jakość oraz produkt 

odpowiadający zawsze w 100 proc. wymogom specyfikacji.

Więcej niż tylko jakość
High Quality made in Austria

Pojmujemy usługi serwisowe jako element naszego produktu i również w tym 

zakresie stawiamy na osiągnięcie najlepszych wyników. Dowiedz się więcej na 

temat naszych usług gwarancyjnych dla linii colofer® !

colofer® technical support

colofer® colorservice

colofer® coilsplitting

colofer® ROL

colofer® inside

voestalpine Steel & Service Center

colofer® Service – więcej niż tylko produkty



voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43 50304 15-4212
produktmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/colofer

Kiedy to czytasz, twoja  
pomyślna przyszłość już się rozpoczęła

Idąc razem z nami, będziesz zawsze o krok do przodu, iż oferujemy więcej niż tylko 
wysokiej jakości produkty, wykonane z wysokojakościowych materiałów.   

 Jeśli szukasz niestandardowych rozwiązań, chętnie podejmiemy z Tobą 
współpracę, aby stworzyć nowe produkty i usługi.

 Jeśli szukasz nowych pomysłów na materiały, technologie i usługi, chętnie 
pomożemy Ci je znaleźć.

 Jeśli szukasz rzetelnego i solidnego partnera, to trafiłeś we właściwe miejsce. 
Wiemy, że możemy odnieść sukces tylko wespół z naszymi klientami, wówczas 
kiedy współpraca z nami przyniesie im takie same korzyści jak nasza 
współpraca z nimi. 

 Nasi klienci mają komfort korzystania z najczęściej stosowanej technologii: 
Dwie trzecie stali wytapianej na świecie odbywa się przy zastosowaniu procesu 
LD, i, owszem, jesteśmy z tego dumni.


