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Dla dekarzy, blacharzy
Więcej niż tylko ekstremalnie odporny  
na zarysowania



colofer® dla dekarzy, blacharzy2

Dowiedz się więcej na temat colofer®  

i odwiedź nas na naszej stronie 

www.voestalpine.com/colofer



colofer® robust został opracowany specjalnie dla zastosowań zewnętrznych, dla eksploatacji w najcięższych warunkach. 

Specjalny, ekstremalnie odporny lakier skutecznie chroni powierzchnię przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ponadto, w 

odróżnieniu od pozostałych produktów, linia colofer® robust posiada najwyższą klasę odporności na promieniowanie UV (RUV 4).

Więcej niż tylko ekstremalnie 
odporny na zarysowania

Obustronna struktura warstwowa gwarantująca pełną, obustronną i długotrwałą ochronę

colofer® robust zwykły produkt

150 %

140 %

130 %

120 %

110 %

100 %

Odporność na zarysowania
colofer® robust

Potęga struktury

Lakier z 
mikrocząsteczkami lakier colofer® robust 

wysokowydajny podkład, od 1998 r. całkowicie pozbawiony chromatów

obróbka wstępna, od 1998 r. całkowicie pozbawiona chromatów 

długotrwała ochrona antykorozyjna dzięki powłoce ZM 120 g/m²  

lub alternatywnie: powłoka Z 275 g/m²

ulepszone gatunki stali specjalnie dla zastosowań odwadniających:  

  - robust sgs 120 (miękka)  

  - robust sgh 240 (twarda)

Unikalna wszechstronna ochrona

Dla dekarzy, blacharzy rekomendujemy wysokojakościowy produkt z unikalnymi właściwościami obróbki i z ofertą

gwarancyjną:

colofer® robust

Produkcja colofer® robust podlega najostrzejszym normom europejskim oraz całościowej kontroli jakości. Ponadto 

colofer® robust objęty jest automatyczną gwarancją, dla zastosowań do 2100 m n.p.m.

Wielu renomowanych producentów już postawiło na jakość colofer®.

Teraz kolej na Ciebie!

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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colofer® robust 
Więcej niż tylko ekstremalnie odporny na zarysowania

Trwała ochrona antykorozyjna
Powłoka CM 120 g/m2 lub powłoka C 275 g/m2 gwarantuje trwałą ochronę antykorozyjną, także w 

strefach cięcia stali.

Ulepszone gatunki stali
W linii colofer® robust oferujemy oprócz szerokiego asortymentu tradycyjnych gatunków stali również 2 

gatunki, specjalne pomyślane dla dekarzy, blacharzy: robust sgs 120 (miękka) oraz robust sgh 240 (twarda).

Wielostronne zastosowanie
Ze względu na swe unikalne cechy colofer® robust nadaje się szczególnie dobrze na produkcję blach 

dachowych układanych na rąbek stojący, na rynny i rury, akcesoria dekarskie, blacharskie oraz dla 

elewacji czy też wszelkiego rodzaju maskowań.

colofer® robust 25 µm

  wyjątkowa odporność na zarysowania

  wysoka odporność na promieniowanie UV (RUV 4)

  najwyższa wytrzymałość

  gwarancje do 2100 m n.p.m.

RC2 RC3 RC4 RC5 RUV4RUV3

lakier

podkład

obróbka wstępna

taśma stalowa ocynkowana

dostępny w poszczególnych kolorach standardowych

  20 
LAT 
gwarancji

colofer® dla dekarzy, blacharzy4



Zastosowanie colofer® robust wymaga stosowania się do następujących uwag:

 � unikać stężenia chlorków

 � unikać stosowania w agresywnym środowisku

 � silikon na bazie kwasu octowego nie nadaje się do pracy z colofer® robust 

 � należy zapewnić stosowną przednią i tylną wentylację 

 � w przypadku bezpośredniego kontaktu z zasadowymi materiałami budowlanymi należy  
odciąć dostęp do wody i tlenu.

Ważne dodatkowe informacje

Współczynniki rozszerzalności cieplnej

stal stal ferrytyczna 
nierdzewna

stal austenityczna 
nierdzewna cynk miedź aluminium

1,20 1,06 1,60 1,65 2,20 2,38

Najwyższy stopień odporności na promieniowanie UV dzięki klasie 

odporności RUV 4
colofer® robust spełnia kryteria klasy odporności RUV 4, czyli najwyższe wg. austriackiej normy 

(ÖNORM B3521-1) wymogi odnośnie odporności na promieniowanie. Tym samym produkt gwarantuje 

na wiele lat stabilne utrzymanie intensywnych i świeżych kolorów.

Optymalna relacja jakości do ceny
Produkt colofer® robust cechuje najwyższy stopień odporności na zarysowania, najwyższa klasa 

odporności na promieniowanie UV, wytrzymałość, szeroki zakres gwarancji oraz optymalna relacja 

jakości do ceny.

Nie straszne mu są wiatr i śnieg
Stal ogniowo ocynkowana firmy voestalpine jako wysokojakościowy materiał nośny nadaje linii colofer® 

robust najwyższą wytrzymałość, a zarazem też i najwyższy stopień podatności do obróbki. Ekstremalna 

wytrzymałość stali wytrzymuje silny napór wiatru i śniegu i gwarantuje wysoką odporność na pękanie, 

zachowując zarazem optymalne właściwości formowania. Ponadto ta stal posiada niski współczynnik 

rozszerzalności liniowej.

5

c
o

lo
fe

r
® S

e
rv

ic
e

M
a

d
e

 in
 A

u
s
tria

E
C

O
-P

io
n
e

e
r



colofer® robust

całkowita grubość powłoki 25 µm

przyczepność po zgięciu ≤ 1 T

tworzenie się rys wskutek zgięcia ≤ 3 T

odporność na zarysowania >_ 30 N

odporność na promieniowanie UV RUV 4*

odporność antykorozyjna RC 3

Parametry

Fakty o colofer® robust

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 %   

Zakresy gwarancyjne dla dachu, ściany, systemów odwodnienia

korozja (perforacja)

gwarancja dla powłoki

wygląd wizualny

18 12

10 8

RUV 4* RUV 4*

korozja (perforacja)

gwarancja dla powłoki

wygląd wizualny

colofer® robust

RC2 RC3

20 15

12 10

RUV 4* RUV 4*

korozja (perforacja)

gwarancja dla powłoki

wygląd wizualny

15 10

10 5

RUV 4* RUV 4*

Kolory standardowe

Dzięki temu, że produkujemy tylko na jednej linii oraz dzięki najwyższemu bezpieczeństwu procesu 

technologicznego, jesteśmy w stanie idealnie odtworzyć każdy kolor.

colofer® colorservice pozwala bez problemu odtworzyć każdy 
dodatkowy kolor.

RAL 3005 RAL 3009 RAL 6005 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7037 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 Testa di moro

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

colofer® dla dekarzy, blacharzy6
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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.


