
DACHY, KTÓRE
CHRONIą TO, 

CO CENNE

POKRYCIA  I MEMBRANY  DACHOWE 

Nasze rozwiazania zapewniają
prostą konstrukcję dachu

gotową sprostać siłom natury. 



Protan chroni to, co cenne

Protan to norweska grupa przemysłowa, która jest światowym liderem w technologiach membranowych.
Tworzymy i dostarczamy membrany, systemy dachowe, systemy wentylacji i tekstylia techniczne.
Nasza główna siedziba mieści się w Drammen w Norwegii, gdzie zatrudniamy ponad 650 osób, 

a całkowity obrót grupy wynosi ponad 1,2 mld koron norweskich.

Specjalizujemy się głównie w pokryciach i membranach dachowych. Dostarczamy również spersonalizowane, 
elastyczne przewody wentylacyjne do prowadzenia  powietrza w kopalniach i tunelach. 

Ponadto oferujemy wielofunkcyjne tekstylia techniczne o szeregu zastosowań. 
Protan jest także jednym z największych wykonawców w Skandynawii.

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu Protan opracowuje innowacyjne rozwiązania,
dostosowane do potrzeb światowego rynku i surowych warunków klimatycznych.

Bliska współpraca z klientami i dostawcami pozwala nam utrzymywać najwyższe standardy techniczne, 
środowiskowe i kadrowe. To z kolei powiększa nasze doświadczenie i wiedzę, co oznacza,

że możemy oferować elastyczne i spersonalizowane rozwiązania,  
ostosowane do indywidualnych wymogów, niezależnie od tego, czy nasz klient potrzebuje przyjaznego środowisku, 

wodoszczelnego dachu, systemu wentylacji w surowych warunkach środowiskowych, czy innej ochrony. 
Będąc międzynarodową grupą, naszym priorytetem  jest

ochrona tego, co cenne dzięki dostarczaniu światowej jakości rozwiązań.
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WYSOKA JAKOŚĆ
I DŁUGA  ŻYWOTNOŚĆ
Firma Protan oferuje pokrycia i membrany dachowe od 1972 roku,  
a wieloletnie doświadczenie w skandynawskim klimacie i liczne testy przeprowadzone 
we własnych i zewnętrznych laboratoriach odzwierciedlają długą żywotność jej produktów.

Właściwości, jakość i trwałość dachów to zasługa wyjątkowych 
surowców. Wszystkie surowce wykorzystywane przez Protan 
pochodzą od dostawców, którzy przechodzą regularne kontrole, 
a wszystkie dostarczane materiały są uprzednio testowane.

Stworzone na potrzeby skandynawskiego klimatu
Nasze pokrycia i membrany dachowe są bardzo elastyczne 
i wytrzymują ekstremalne warunki pogodowe. W związku 
z tym, że tworzyliśmy je z myślą o surowym skandynawskim 
klimacie, zwróciliśmy szczególną uwagę na właściwości 
materiałów w niskich temperaturach. Testy wytrzymałościowe 
wykazały, że pokrycia i membrany dachowe Protan nawet po 
30 latach zachowują deklarowane właściwości i będą spełniały 
swoje zadanie przez wiele lat od upływu ich szacowanego 
okresu trwałości.

LABORATORIUM BADAWCZE PROTAN
Wszystkie nasze produkty i rozwiązania opracowujemy 
i testujemy w naszym laboratorium  w Drammen 
w Norwegii. Tam też kontrolujemy surowce i procesy 
produkcyjne. Laboratorium zostało zatwierdzone przez
Det Norske Veritas i podlega kontrolom tego organu,
który to wymaga od nas stosowania ściśle określonych
praktyk badawczych oraz dokumentowania surowców 
i produktów.

Kompletny system
Opracowaliśmy kompletny system dachowy – od szkolenia 
dekarzy po zasady montażu – oraz pomontażowe programy 
kontroli i konserwacji w celu zapewnienia trwałości naszych 
produktów  i rozwiązań.

Potwierdzona wytrzymałość
Instytuty British Board of Agrément (BBA) i SINTEF Building 
and Infrastructure oceniły trwałość dachu w teście starych 
dachów Protan i w oparciu o wyniki testu wydały poniższą 
opinię w certyfikacie nr 98/3459:
„Eksploatacja i przyspieszone próby na starzenie 
w warunkach atmosferycznych potwierdzają, że produkt 
zachowuje fizyczne właściwości w stopniu zadowalającym. 
Wszystkie dostępne informacje wskazują na to, 
że żywotność membran dachowych PVC mocowanych 
mechanicznie powinien wynosić ponad 30 lat”. 

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Testy wytrzymałościowe wykazują, 
że pokrycia i membrany dachowe zachowują 
swoją elastyczność i trwałość przez długi czas 
po upływie 30 lat. 
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Wytrzymują ekstremalne obciążenia
Udokumentowana długa żywotność

Gotowe do montażu w każdych warunkach pogodowych  
Zgrzewane gorącym powietrzem przy
minimalnym zagrożeniu pożarowym

Jednolite i wytrzymałe złącza
Przyjazne środowisku

BEZPIECZNE,
WODOSZCZELNE 

ROZWIąZANIA
Pokrycia dachowe Protan 

spełniają wszystkie wymogi 
dotyczące trwałych dachów 

o wysokim standardzie
technicznym.

 

Dachy
eksponowane

Membrana Protan SE oraz profile Protan Omega.

Projektantem, producentem i montażystą konstrukcji na Redfields Garden Centre we Fleet w Hampshire
była firma Newspan Building Solutions Ltd. 
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POKRYCIA I MEMBRANY DACHOWE
DACHY EKSPONOWANE

Najlepszy wybór
Nasze produkty są wyjątkowo odporne na przedarcie, co jest 
szczególnie ważne w zapobieganiu uszkodzeniom na obszarach
o dużym natężeniu wiatru. Nasze pokrycia dachowe to 
najlepsze rozwiązanie w surowych warunkach pogodowych,  
co daje wielką przewagę w okresie zimowym i zimnym klimacie.

Antypoślizgowe
Membrany dachowe posiadają teksturowaną, antypoślizgową 
powierzchnię. W porównaniu  z nieteksturowanymi pokryciami 
dachowymi takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze zarówno 
podczas montażu, jak i prac konserwacyjnych. 

Trwałe rozwiązania wysokiej jakości
Nasze wysokiej jakości rozwiązania w zakresie dachów 
eksponowanych są trwałe i wytrzymałe w każdym klimacie. 
Dzięki nim nasze dachy trzymają wysoki standard  techniczny. 

Produkty są zabezpieczane mechanicznie – w systemie 
vacuum albo przez pełne przymocowanie do konstrukcji dachu. 
Pokrycia dachowe są doskonale dopasowane do płaskich  
pochyłych dachów, zarówno w nowym budownictwie, 
ak i w projektach renowacji. Pokrycia i membrany dachowe 
Protan są zbrojone i pokryte PVC-P (uplastycznione).

Pokrycia dachowe Protan są:
 wytrzymałe na wysokie i niskie temperatury 
 odporne na promieniowanie UV
 samogasnące
 wyjątkowo odporne na przebicie
 zgrzewane gorącym powietrzem.

SAMOGASNąCE 
Nasze membrany do dachów eksponowanych zostały 
stworzone z materiałów samogasnących. Oznacza to, 
że zapobiegają one rozprzestrzenianiu  ognia i spełniają 
wymogi normy EN 13501-5 dla większości podłoży.

Więcej informacji na stronie www.protan.pl
oraz w aprobacie technicznej SINTEF dla pokryć dachowych.

BEZ KONIECZNOŚCI 
STOSOWANIA OTWARTEGO OGNIA 
Membrany i pokrycia dachowe Protan są zgrzewane 
wyłącznie gorące powietrzem, co stanowi bezpieczną 
metodę montażu na dachu. Wybierając rozwiązania 
Protan, właściciele budynków unikają ryzyka 
związanego z zaprószeniem ognia podczas montażu. 
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W zależności od rodzaju podłoża wykorzystano Protan SE 
albo Protan EX.

STANDARDOWY  SYSTEM ZAKŁADKOWY PROTAN

2

1

5

4

1 Membrana Protan SE 
albo Protan EX 

4 Warstwa paroszczelna

2 Łączniki 5 Podłoże

3 Izolacja 6

  

3
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Membrana jest mocowana łącznikami do podłoża wzdłuż 
podłużnych krawędzi arkuszy i zakrywana na zakładkę kolejną 
rolką. Dwie rolki są następnie zgrzewane gorącym powietrzem. 
Materiał jest jednolicie zgrzewany na zakładce, tak aby złącze 
było przynajmniej tak mocne jak samo pokrycie dachowe. 
System ten jest najczęściej wykorzystywany w dachach 
eksponowanych.

Protan SE i Protan EX  to membrany stosowane w przypadku 
systemów mocowanych mechanicznie.

  Membrany do dachów eksponowanych mocowanych mechanicznie 
(tak jak w standardowym systemie zakładkowym Protan) są zbrojone poliestrem.

POKRYCIA I MEMBRANY DACHOWE
DACHY EKSPONOWANE

Szybki i bezpieczny montaż
Szybka instalacja

Gotowy do montażu w każdych warunkach pogodowych
Przystosowany do surowych warunków klimatycznych 

Mocne złącza

  Nasze produkty przetrwają w każdym klimacie i można je mocować w prawie 
każdych warunkach pogodowych. Dach centrum koła podbiegunowego  
w Saltfjellet został wykonany z wykorzystaniem membran Protan.

Do każdego rodzaju podłoża 
STANDARDOWY  SYSTEM ZAKŁADKOWY PROTAN

Standardowy system zakładkowy Protan z łącznikami mechanicznymi
można montować  na każdym rodzaju podłoża,
zarówno w nowym budownictwie, jak i w projektach renowacji.

RENOWACjA NOWE BUDYNKI
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OBCIąŻENIA 
WIATREM NIE Są 

IM STRASZNE
Protan oferuje systemy 

dachowe stworzone specjalnie 
na potrzeby dachów  

i powierzchni dachowych 
wystawionych na 
działanie wiatru.
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W zależności od położenia i geometrii budynku napór wiatru na 
dach może być wyjątkowo wysoki i turbulentny, dlatego ważne 
jest, by powierzchnia dachu i wybrany system dachowy były  
w stanie wytrzymać jego działanie. Nasze obliczenia 
obciążenia wiatrem opierają się na europejskiej normie 
wiatrowej (EN 1991-1-4). Oferowane przez nas przetestowane 
i atestowane łączniki oraz membrany gwarantują dach 
wysokiej jakości.

Podciśnienie
Wiatr powoduje  powstanie podciśnienia nad płaskimi 
dachami ze względu na różnicę między ciśnieniem statycznym 
i dynamicznym. W przypadku wiatru huraganowego 
podciśnienie może wynosić kilkaset kilogramów na metr 
kwadratowy, a największe wartości osiąga w narożnikach 
i na krawędziach powierzchni dachowej.

Gdy dojdzie do turbulencji, powierzchnia dachu wystawiona 
jest na ssanie z zewnątrz, któremu często towarzyszy ciśnienie 
z wewnątrz powstałe w wyniku nieszczelności w ścianach 
budynku i na powierzchni dachu.

Specjalnie zaprojektowane systemy dachowe
W obszarach wystawionych na silne działanie wiatru zalecamy 
stosowanie naszych systemów dachowych dostosowanych do 
takich warunków:
 System dachów Vacuum Protan 
 Prefabrykowane arkusze Protan
 System Secret Fix Protan

WYSTAWIONY NA DZIAŁANIE WIATRU

Oddziaływanie wiatru na płaskie dachy 
BUDYNKI WYSTAWIONE NA DZIAŁANIE WIATRU

Budynki należy chronić nie tylko przed wahaniami temperatury, działaniem deszczu 
i śniegu, ale również przed działaniem wiatru.



Roofing and membRanes
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W zależności od podłoża wykorzystuje się poniższe 
membrany: Protan SE albo Protan EX.

SYSTEM DACHÓW VACUUM PROTAN

2

1

3

4

5

1 Kominek Vacuum Protan 4 Warstwa paroszczelna

2 Membrana Protan SE 
albo Protan EX

5 Podłoże (szczelne)

3 Izolacja
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Im silniejszy wiatr, tym lepiej 
SYSTEM DACHÓW VACUUM PROTAN 

System dachów Vacuum Protan to wyjątkowe rozwiązanie, które nie wymaga łączników ani kleju 
do montażu na powierzchni dachu. Siła wiatru tworzy efekt próżni, dzięki któremu membrana jest 
mocno przyssana do konstrukcji dachu. System działa tym lepiej, im bardziej wieje.

Kiedy dach Vacuum jest wystawiony na działanie wiatru,  
w warstwie między membraną a szczelnym, nośnym 
podłożem tworzy się podciśnienie. To sprawia, że nasz 
system dachowy Vacuum idealnie sprawuje się w surowych 
warunkach klimatycznych. Ponieważ łączniki nie są konieczne 
na powierzchni dachu, warstwa paroszczelna nie ulega 
przebiciom. Membranę układa się w arkuszach o szerokości od 
2 do 4 metrów, a następnie uszczelnia się ją wokół attyki 
i ewentualnych otworów.

Szybki montaż
System dachów Vacuum Protan gwarantuje  szybki montaż 
dzięki czemu przyspiesza proces budowy. W tym rozwiązaniu 
stosuje się niewiele złączy, co stanowi świetny wybór  
w projektach o ścisłych wymogach dot. szczelności, tak jak  
w przypadku domów pasywnych. Nasz system dachów 
Vacuum jest również idealnym rozwiązaniem w przypadku 
budynków o wysokiej wilgotności, takich jak baseny, warzelnie 
itp. W przypadku zatrzymania wilgoci w konstrukcji dachu, 
system Vacuum pomaga ją odprowadzić.

Bezgłośny montaż
Odgłosy wiercenia mogą stanowić problem podczas renowacji 
dachów. System dachów Vacuum Protan znacznie obniża 
hałas generowany podczas montażu, co jest dużą zaletą dla 
użytkowników takich budynków jak biurowce, szpitale, szkoły 
i inne instytucje.
 
Do tego systemu idealnie nadają się membrany Protan SE 
i Protan EX.

  W całej Europie położono już kilka milionów metrów 
kwadratowych dachów Vacuum Protan. Kiedy dach Vacuum jest 
wystawiony na działanie wiatru, w warstwie między membraną 
a szczelnym, nośnym podłożem tworzy się podciśnienie. 

Wyjątkowe rozwiązanie
Szybki montaż

Bez łączników i kleju
Idealny w surowych warunkach klimatycznych 

WYSTAWIONY 

NA WIATR

RENOWACjA NOWE BUDYNKI
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PREFABRYKOWANE ARKUSZE PROTAN

2

1

6

3

4

5

1 Prefabrykowany arkusz 
Protan Membrana

5 Warstwa paroszczelna

2 Wzdłużne pasy 6 Podłoże

3 Łączniki 7 Supporting deck

4 Izolacja

Szybko dostępny szczelny dach
PREFABRYKOWANE ARKUSZE PROTAN

Prefabrykowane arkusze Protan to najlepsze i najszybsze rozwiązanie 
na obszarach wystawionych na działanie wiatru, dlatego to najlepszy wybór, 
jeżeli dach musi być położony szybko.

Szybki i bezpieczny montaż
Przyspieszenie procesu budowlanego
Przystosowany do surowych warunków klimatycznych
Gotowe do montażu w każdych warunkach pogodowych
Niewielka ilość złączy

RENOWACjA NOWE BUDYNKI

Membrana jest dostępna w szerokości od 2 do 4 metrów ze 
wzmocnionymi pasami zgrzewanymi wzdłuż spodniej warstwy 
w przypadku mocowania mechanicznego. System ten 
gwarantuje  szybki i wydajny sposób instalacji dużych dachów 
wystawionych na działanie wiatru. Został on stworzony, 
by uprościć montaż i skrócić jego czas w porównaniu ze 
standardowym systemem zakładkowym. Zmieniając odległość 
pomiędzy pasami zgrzanymi do spodniej warstwy system można 
dostosować nawet do najtrudniejszych warunków wiatrowych.

Prefabrykowane arkusze Protan to optymalny system, który 
można dostosować do pojedynczego budynku. Pasy na spodniej 
warstwie membrany są zgrzewane w fabryce. Odstępy między 
pasami mogą się różnić w zależności od tego, jak bardzo 
budynek jest wystawiony na działanie wiatru i jak blisko siebie 
muszą znajdować się łączniki. Prefabrykowane arkusze Protan 
są szczególnie zalecane na obszarach wystawionych na silne 
działanie wiatru.

Duży dach można szybko położyć bez konieczności długiego 
zgrzewania w miejscu montażu. Arkusze umożliwiają szybki 
montaż, ponieważ duże części membrany kładzione są 
jednocześnie, co znacznie ogranicza konieczność zgrzewania.  

WYSTAWIONY 

NA WIATR
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Idealny do powierzchni dachowych 
wystawionych na działanie wiatru

SYSTEM SECRET FIX PROTAN

System Secret Fix Protan wykorzystuje membranę o szerokości 2 metrów ze wzmocnionymi pasami 
zgrzewanymi poprzecznie do spodniej warstwy. Jest zalecany w przypadku mocowania mechanicznego. 

SYSTEM SECRET FIX PROTAN

2

1

6

3

5

1 Membrana Secret Fix Protan 5 Warstwa paroszczelnar

2 Poprzeczne pasy 6 Podłoże

3 Łączniki

4 Izolacja

4

Szybki i bezpieczny montaż
Przyspieszenie procesu budowlanego

Przystosowany do surowych warunków klimatycznych
Gotowe do montażu w każdych warunkach pogodowych 

Niewielka ilość złączy 

RENOWACjA NOWE BUDYNKI

System ten gwarantuje szybki i wydajny sposób krycia 
fragmentów dachu, które są najbardziej wystawione na 
działanie wiatru, takich jak narożniki i krawędzie, choć można 
go stosować na całej powierzchni dachu. Został on stworzony, 
by zoptymalizować montaż i ograniczyć konieczność 
zgrzewania w porównaniu ze standardowym systemem 
zakładkowym.

System Secret Fix Protan to optymalny system dachowy, 
który można dostosować do pojedynczego budynku. 
System ten wykorzystuje pasy na spodniej warstwie 
membrany, które są zgrzewane w fabryce. Odstępy między 
pasami mogą się różnić w zależności od tego, jak bardzo 
budynek jest wystawiony na działanie wiatru i jak blisko siebie 
muszą znajdować się łączniki.

WYSTAWIONY 

NA WIATR



SYSTEM DACHÓW  KLEJONYCH PROTAN

2

1

6

3

5

1 Membrana Protan EX-A 4 Izolacja

2 Łączniki do montażu izolacji
(nie zawsze wymagane)

5 Warstwa paroszczelna

3 Klej kontaktowy 6 Podłoże

POKRYCIA I MEMBRANY DACHOWE
DACHY EKSPONOWANE16

4
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Kiedy mocowanie mechaniczne 
nie jest możliwe

SYSTEM DACHÓW  KLEJONYCH PROTAN

W pełni klejone dachy mogą znaleźć zastosowanie, jeżeli chce się uniknąć przebicia warstwy 
paroszczelnej lub jeżeli na danym podłożu mocowanie mechaniczne jest utrudnione albo niemożliwe.

POKRYCIA I MEMBRANY DACHOWE
DACHY EKSPONOWANE

Wysoka jakość i długa żywotność
Wysoka odporność na przedarcie

Idealny w skomplikowanych projektach

RENOWACjA NOWE BUDYNKI

System dachów klejonych Protan jest odpowiedni zarówno 
w przypadku konstrukcji dachowych ocieplanych i bez izolacji, 
jak i w nowym budownictwie czy w projektach renowacji. 
W niektórych krajach klejenie jest popularną metodą instalacji 
dachów, ale nie można jej stosować, kiedy jest zimno 
lub wilgotno.

Takie rozwiązanie jest właściwe w przypadku budynków
o wysokiej wilgotności, takich jak baseny, oraz na dachach 
z np. podłożem z wełny drzewnej, gdzie mocowanie 
mechaniczne jest utrudnione.

Do w pełni klejonych dachów firma Protan stworzyła membranę 
Protan EX-A z poliestrową włókniną laminowaną od spodu. 
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PROTAN 2X

2

1

3

4

5

1 Membrana Protan SE 4 Warstwa robocza/
warstwa paroszczelna

2 Łączniki 5 Podłoże

3 Izolacja
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Jedna warstwa na czas instalacji, 
druga na całe życie

PROTAN 2X

W przypadku Protan 2X montowana jest pierwsza warstwa, która ma za zadanie 
uszczelnić powierzchnię dachową w trakcie instalacji i stanowi platformę roboczą. 
Kiedy instalacja dobiegnie końca, montowana jest druga warstwa. 

Wiele dachów poddawana jest dużym obciążeniom, ponieważ 
w okresie instalacji traktuje się je jako miejsce montażu. 
Wiąże się to z dużym zużyciem powierzchni i izolacji, 
z czym dachy zazwyczaj powinny sobie radzić.

Najszybciej, jak to możliwe
Protan 2X rozwiązuje te problemy poprzez najkrótszy 
możliwy czas montażu warstwy roboczej. Po ukończeniu 
prac konstrukcyjnych dach jest naprawiany, uszczelniany 
i pokrywany drugą warstwą. Membranę mocuje się 
mechanicznie i zabezpiecza rozwiązaniem Vacuum. Warstwa 
robocza zaczyna wtedy pełnić rolę bariery paroszczelnej 
z w pełni zgrzanymi złączami na finalnej konstrukcji.

Szybko dostępny szczelny dach
Protan 2X daje wiele korzyści. Deweloper w szybkim tempie 
otrzymuje szczelny dach i może wcześniej rozpocząć roboty 
wewnątrz budynku. Pierwszą warstwę kładzie się wcześnie, 
by uszczelnić budynek i uniknąć uszkodzenia konstrukcji i 
warstwy izolacyjnej oraz zatrzymania w niej wilgoci.
 
Po ukończeniu instalacji dokańcza się montaż warstwy 
izolacyjnej i kładzie się finalne pokrycie dachowe.

Szybko dostępny szczelny dach
Bezpieczna platforma robocza
Ochrona izolacji i konstrukcji

  Protan 2X z dachu można korzystać do wykonywania robót w okresie 
instalacji. 

NOWE BUDYNKI
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Wysoki współczynnik odbicia 
promieni słonecznych 
– mniejsza potrzeba  chłodzenia

PROTAN COOL ROOF

Protan Cool Roof to system, który wykorzystuje białą membranę 
o udokumentowanym wysokim współczynniku odbicia promieni 
słonecznych (SRI) i mniejszej potrzebie chłodzenia.

Biała powierzchnia dachu o wysokim SRI gromadzi znacznie 
mniej ciepła w kompaktowej konstrukcji dachu w porównaniu  
z powierzchniami w ciemnych kolorach. Wysoki SRI czyni 
dach bardziej wytrzymałym, obniża potrzebę chłodzenia 
budynku i ogranicza efekt miejskiej wyspy ciepła, co jest 
ważnym czynnikiem w południowoeuropejskim klimacie.

W chłodnym klimacie warto kłaść membranę np. naprzeciw 
wlotu świeżego powietrza w agregatach klimatyzacyjnych, 
ponieważ temperatura będzie kilka stopni niższa niż na 
pozostałej części powierzchni.

Produktem wykorzystywanym w systemie Protan Cool Roof 
jest membrana Protan SE, mocowana mechanicznie 
lub zabezpieczana  w systemie Vacuum.

System Protan Cool Roof został przetestowany zgodnie 
z normami ASTM C 1549-04 i ASTM C 1371-04a 
przy zastosowaniu metod zatwierdzonych przez 
Cool Roof Rating Council.

Powierzchnie o jasnych kolorach lepiej odbijają 
promienie słoneczne i absorbują mniej ciepła. 
Współczynnik odbicia systemu Protan Cool
Roof o białej membranie wynosi 86%.

86%
 W centrum arktycznej flory i fauny Polaria 

w Tromsø wykorzystano Protan Cool Roof, 
by przedstawić bloki lodu wymyte na brzeg 
przez surowe wody arktyczne.

RENOWACjA NOWE BUDYNKI
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Wysoki współczynnik odbicia 
promieni słonecznych 
– mniejsza potrzeba  chłodzenia

Dostosowany   
do montażu 
dachowych 
systemów 
solarnych 

PROTAN SOLAR ROOF

Protan Solar Roof to rozwiązanie, które 
pozwala na montaż fotowoltaicznych 
i termicznych paneli na dachach 
pokrytych membraną Protan.

Dobór właściwego rodzaju membrany odbywa się na
podstawie  tego, czy panele będą fotowoltaiczne, 
czy termiczne. Panele mogą być wolno stojące 
albo trwale przymocowane  do dachu.

Zazwyczaj kiedy na dachu planuje się umieścić 
fotowoltaiczne lub termiczne panele, membranę 
mocuje się mechanicznie, dlatego w tym celu stosuje 
się membranę Protan SE zbrojoną poliestrem.

Właściwy kolor
Panele fotowoltaiczne są najwydajniejsze, kiedy 
nie są nagrzane. Powierzchnie o jasnych kolorach 
zazwyczaj lepiej odbijają promienie słoneczne niż 
powierzchnie o ciemnych kolorach. W związku 
z tym nasz system Protan Cool Roof oraz jasnoszare 
membrany Protan SE do dachów eksponowanych są 
pierwszym wyborem, kiedy w planach jest instalacja
paneli fotowoltaicznych na dachu. Protan Cool 
Roof posiada jedne z najlepszych wartości 
odbicia promieni słonecznych spośród produktów  
oferowanych na rynku i tworzy optymalne połączenie 
z systemem Protan Solar Roof z panelami 
fotowoltaicznymi.
 
Termiczne panele słoneczne przemieniają 
energię słoneczną w ciepło, które jest używane 
do podgrzewania wody. Ten rodzaj paneli jest 
wydajniejszy, kiedy jest cieplej. W tym przypadku 
lepiej jest więc, kiedy powierzchnia jest ciemniejsza, 
ponieważ będzie ona absorbować największą 
możliwą ilość ciepła. Zalecamy skorzystanie z naszej 
czarnej lub ciemnoszarej membrany Protan SE 
do dachów eksponowanych. 

RENOWACjA NOWE BUDYNKI
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PRODUKTY DLA DACHÓW EKSPONOWANYCH PROTAN
PROTAN SE

PROTAN EX

 Zbrojona poliestrem membrana do dachów eksponowanych
 Mocowana mechanicznie albo w systemie Vacuum
 Pasuje do każdego rodzaju podłoża
 Pasuje do każdego kształtu dachu – płaskiego, nachylonego i zakrzywionego
 Zgrzewana gorącym powietrzem

 Zbrojona poliestrem membrana z laminowaną poliestrową włókniną na spodniej warstwie
 Produkt specjalnie zaprojektowany do montażu bezpośrednio na starych dachach lub drewnianych konstrukcjach
 Mocowana mechanicznie albo w systemie Vacuum
 Zgrzewana gorącym powietrzem

GRUBOŚĆ 1,2 mm – 1,5 mm – 1,8 mm – 2,0 mm

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ 0,67 m – 1,0 m – 2,0 m

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 15 m – 20 m (w zależności od grubości)

STANDARDOWA KOLORYSTYKA
 ciemnoszary F94    jasnoszary F 91    miedziano zielony F41    czerwony F12    biały/Cool Roof F01    czarny FX9

 

GRUBOŚĆ 1,2 mm – 1,6 mm – 1,8 mm – 2,0 mm + poliestrowa włóknina

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ 1,0 m – 2,0 m

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 15 m – 20 m (w zależności od grubości)

STANDARDOWA KOLORYSTYKA
 ciemnoszary F94    jasnoszary F 91    miedziano zielony F41    czerwony F12    biały/Cool Roof F01    czarny FX9
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PROTAN EX-A 
 Zbrojona poliestrem membrana z laminowaną poliestrową włókniną na spodniej warstwie dla lepszej przyczepności
 Produkt specjalnie zaprojektowany do kompletnego przymocowania w eksponowanych dachach klejonych 
 Przyklejona do podstawy nośnej
 Zgrzewana gorącym powietrzem 

GRUBOŚĆ 1,5 mm – 1,8 mm + poliestrowa włóknina

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ 2,0 m

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 15 m – 20 m (w zależności od grubości)

STANDARDOWA KOLORYSTYKA
 ciemnoszary F94    jasnoszary F 91    miedziano zielony F41    czerwony F12    biały/Cool Roof F01    czarny FX9

     

POKRYCIA I MEMBRANY  DACHOWE 
PRODUKTY DLA DACHÓW EKSPONOWANYCH
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EFEKTYWNE
I NIEZAWODNE
Trwałe rozwiązania dla 
jednego z najbardziej 

wymagających
elementów dachu.
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Wiatr wieje silniej na krawędziach dachu. Krawędź dachu ze 
ścianką to attyka. Jeżeli dach nie jest dobrze zabezpieczony, 
wiatr może bardzo łatwo go uszkodzić. Nasz system to 
połączenie listwy stalowej Protan z naszym prefabrykowanym 
systemem Parapet Skirt Protan ze zgrzewanym pasem  
lub kieszenią.

Wstępne zgrzewanie
System Parapet Skirt Protan to membrana zbrojona z pasem 
lub kieszenią wstępnie zgrzaną ze spodnią stroną. 
System Parapet Skirt jest dostępny w standardowych 
kolorach i wymiarach, ale istnieje możliwość złożenia  
spersonalizowanego zamówienia. Wysokie attyki wymagają 

Elastyczny system
Niezawodny i opłacalny

Prosty w montażu 

Ochrona dachu przed silnym wiatrem
SYSTEM ATTYKOWY PROTAN

Nasz system attykowy gwarantuje  przyjemne dla oka, szczelne i trwałe rozwiązanie 
dla jednego z najbardziej wymagających i wystawionych na działanie wiatru elementów dachu.

mocniejszego łączenia na powierzchni pionowej, dlatego do 
systemu Parapet Skirt dołączono dodatkowe pasy pośrednie.
 
Mniejsze obciążenie punktowe
Protan wymaga liniowego mocowania membrany w miejscu 
przejścia między powierzchnią dachu i attyką. Nasza stalowa 
listwa zapewnia odpowiednią szczelność i retencję oraz 
zmniejsza ryzyko obciążeń punktowych na zgrzewach 
i łączeniach. Dzięki swojej sztywności i wytrzymałości listwa 
równomiernie rozprowadza siły pionowe i poziome oddziałujące 
na dach. Dopuszczamy niektóre inne sposoby mocowania 
attyk, ale w każdym przypadku należy stosować atestowane, 
stalowe listwy Protan. 

Na następnej stronie znajdują się
schematy różnych systemów 

  Prefabrykowany system Parapet Skirt w połączeniu ze stalową 
listwą Protan zapewnia bezpieczną i liniową instalację na najbardziej 
wystawionych na działanie wiatru częściach dachu, które zazwyczaj 
są zlokalizowane wzdłuż attyki.
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ATTYKA Z KIESZENIą I DODATKOWYM  
PASEM DO WYSOKICH ATTYK

5

6

4

2

3

1

1 Membrana Protan SE 5 Izolacja

2 Pas na spodniej stronie 6 Warstwa paroszczelna

3 Stalowa listwa Protan Grip 7 Podłoże

4 Kieszeń/pas Protan

7

SYSTEM PARAPET SKIRT PROTAN ZBROJONY PASAMI 
W POŁąCZENIU Z LISTWą STALOWą PROTAN GRIP

1 Membrana Protan SE 5 Warstwa paroszczelna

2 Stalowa listwa Protan Grip 6 Podłoże

3 Pas Protan

4 Izolacja

1

5

6

4

2

3

SYSTEM PARAPET SKIRT PROTAN  Z KIESZENIą 
W POŁąCZENIU  ZE STALOWą LISTWą PROTAN

1 Membrana Protan SE 5 Warstwa paroszczelna

2 Kieszeń/pas Protan 6 Podłoże

3 Listwa stalowa Protan

4 Izolacja

1

5

6

4

2

3

SYSTEM PARAPET SKIRT PROTAN  Z PASEM W POŁąCZENIU 
ZE STALOWą LISTWą PROTAN I SZNUREM DO ZGRZEWANIA

1 Membrana Protan SE 5 Izolacja

2 Sznur do zgrzewania Protan 6 Warstwa paroszczelna

3 Listwa stalowa Protan 7 Podłoże

4 Pas Protan

1

5

7

2

3

6

4

SYSTEMY ATTYKOWE PROTAN
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Gotowe do wykorzystania
Każdy komponent został dokładnie zaprojektowany 
i stworzony tak, by zapewnić trwałe, szczelne rozwiązanie  
o jednolitym wyglądzie oraz by dekarz nie musiał 
przygotowywać potrzebnych komponentów na miejscu 
montażu. Komponenty są gotowe do połączenia z innymi 
materiałami.

Szybkie i solidne wykonanie 
PREFABRYKOWANE KOMPONENTY PROTAN

Protan posiada jedną z największych ofert prefabrykowanych komponentów 
na rynku, która obejmuje komponenty do narożników, przewodów i ścianek. 

  Protan posiada największą ofertę prefabrykowanych 
komponentów na rynku. Dostarczamy komponenty również 
w rozmiarach wskazanych przez klienta, by zapewnić 
optymalne rozwiązanie dla jego projektu.

Odpowiednie w każdym rozwiązaniu
Komponenty stworzono z różnych rodzajów membran, 
by pasowały do każdego rozwiązania, dlatego w ofercie 
dostępne są różne rozmiary, choć istnieje możliwość 
przygotowania komponentów według rozmiarów 
podanych przez klienta.
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Dach jest piątą elewacją budynku
DACHY O SKOMPLIKOWANYM KSZTAŁCIE

Przy pomocy unikalnych rozwiązań firmy Protan dach może wzbogacić architekturę 
i nadać budynkowi nowy wygląd i tożsamość. 
Taki dach pomaga przedstawić cel budynku, jego charakter i związek z otoczeniem.

  Firma Protan jest dumna, że mogła wykonać piątą elewację siedziby Statoil na Fornebu
– estetyczne rozchodniki rosnące na dachach balastowanych i eksponowanych.
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Różne profile i kolory membran na dachu mogą przyciągnąć uwagę 
i zainteresowanie budynkiem. Nasze produkty i rozwiązania 
gwarantują również trwały dach o długiej żywotności.

Szczelne dachy o długiej żywotności
System pokryć dachowych i membran Protan ma udokumentowaną 
szczelność i długą żywotność, a także wysoką wytrzymałość 
mechaniczną oraz minimalne wymagania konserwacyjne. Systemy 
pokryć dachowych i membran spełniają wszystkie wymagania 
w zakresie jakości, elastyczności, możliwości dostosowania i estetyki. 
 
Wybór koloru i profili
Nasze rozwiązania Design Roof to jakość, funkcjonalność, 
nowoczesny wygląd i innowacja. Możliwości wyboru, które daje gama 
kolorów i profili, zapewniają ekskluzywny i innowacyjny wygląd dachu. 
Nasz system pokryć dachowych montuje się łatwo i bezpiecznie, 
niezależnie od tego, czy dach jest płaski, spadzisty, kopułowaty 
czy też ma bardziej wymagający kształt.

Profil Omega
Profil ten jest w kształcie „Ω”, stąd jego nazwa. 
Profile zgrzewa się bez przebijania na membranie po 
montażu. Taki kształt nadaje głębi i wyrazu wielkim 
powierzchniom dachowym, pomaga również tworzyć 
wzory. Profile mogą być instalowane w dowolnych 
odstępach, tak by pasowały do wyglądu budynku. 

  Dachy zielone doskonale łączą się z innymi rozwiązaniami, 
jak np. w ICA w Uppsali, gdzie logo firmy zostało 
wkomponowane w dach poprzez odpowiednie ułożenie 
rozchodników i systemu Cool Roof.

  Clarion Hotel & Congress w Trondheim ma złoty dach, 
który jest widoczny z daleka. Poniżej dach jest pokryty 
membranami Protan SE i Protan GG.
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WYKORZYSTAJ 
SWÓJ DACH!
Przestrzeń na dachu 
można wykorzystać 

jako strefę
do wypoczynku.

Trwałe i szczelne rozwiązania
Dobra ochrona przed wiatrem
Komponują się z otoczeniem

Dachy
balastowane 

i zielone
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Jeszcze lepsza ochrona
MEMBRANY DO DACHÓW  BALASTOWANYCH

Konstrukcje dachowe, w których membrana jest przykryta kolejnymi warstwami 
są zazwyczaj nazywane dachami balastowanymi. Materiałem balastowym 
mogą być płyty betonowe, żwir lub ziemia jako podkład pod dach zielony. 

Zaletą dachów balastowanych jest to, że membrana jest 
chroniona przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak 
wahania temperatury i klimatu, rozdarcia, przebicia 
i inne uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiednie w nowym budownictwie 
i projektach renowacji
Nasze membrany do dachów balastowanych, zielonych 
i torfowych są odpowiednie zarówno w nowym budownictwie, 
jak i w projektach renowacji. Odznaczają się one doskonałą 
jakością i długą żywotnością. 

Środowisko naturalne
System dachów balastowych umożliwia wykorzystanie dachu 
jako strefy do odpoczynku, np. tarasy lub ogrody dachowe. 
Rozwiązania te pozwalają na dużą swobodę w zakresie 
projektowania i tworzenia estetycznych obiektów, przyczyniają 
się do poszerzenia środowiska naturalnego przez położenie
na dachu żwiru lub posadzenie na nim roślin, a także 
poprawiają akustykę wewnątrz budynku. Konstrukcja nośna 
musi zostać dostosowana do obciążenia warstwą balastową.

W przypadku dachów balastowanych istnieje kilka możliwości 
położenia membrany:
 System dachów odwróconych Protan 
 System dachów Dual Roofing Protan 

 System dachów Normal Roofing Protan 

Dachy
balastowane 

i zielone

WIĘCEJ NIŻ JEDNO 
ZASTOSOWANIE
System dachów balastowych umożliwia 
wykorzystanie dachu np. jako 
tarasy lub ogrody dachowe. Zdjęcie 
obok przedstawia deptak i barierki 
przeciwpożarowe.

Estetyczna swoboda architektoniczna 
Ochrona przed obciążeniami zewnętrznymi

Większe bezpieczeństwo pożarowe 

–
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Membrana 
pod izolacją

SYSTEM DACHÓW ODWRÓCONYCH 
PROTAN

Dachy odwrócone to odmiany 
dachów izolowanych, konstrukcji 
balastowanych, w których membrana 
znajduje się pod warstwą izolacyjną.

Membrana, izolacja i warstwa balastowa znajdują 
się na wierzchu konstrukcji nośnej. Aby zmniejszyć 
wpływ mostków termicznych i ryzyko przebicia 
warstwy izolacyjnej oraz membrany, należy 
położyć płyty termoizolacji na pióro i wpust lub 
dwuwarstwowo z przesunięciem warstw względem 
siebie. By zapewnić ochronę, na izolacji należy 
położyć warstwę ochronną przed położeniem 
warstwy balastowej. Należy również położyć 
warstwę migracyjną, by zapobiec stykaniu się izolacji 
z membraną. Płyty termoizolacji są dociążane,
tak aby wytrzymywały siłę wiatru mogącą 
powodować podrywanie.

SYSTEM DACHÓW ODWRÓCONYCH PROTAN

2

1

6

3

7

4

1 Płyty chodnikowe lub żwir 5 Protan G / GG

2 Warstwa filtracyjna 6 Włóknina

3 Izolacja XPS 7 Podłoże

4 Warstwa migracyjna

5
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Na membranie stosuje się izolację o wysokiej wytrzymałości 
na ściskanie i niskich właściwościach absorpcyjnych. W tych 
konstrukcjach zalecamy kładzenie płyt termoizolacji na pióro  
i wpust lub dwuwarstwowo z przesunięciem warstw względem 
siebie, aby zmniejszyć wpływ mostków termicznych i ryzyko 
przebicia warstwy izolacyjnej oraz membrany. By zapewnić 
ochronę, na izolacji należy położyć warstwę ochronną przed 
położeniem warstwy balastowej. Należy również położyć 
warstwę migracyjną, by zapobiec stykaniu się izolacji 
z membraną. Płyty termoizolacji są dociążane, tak aby 
wytrzymywały siłę wiatru mogącą powodować podrywanie.

Konstrukcję nośną można zainstalować na płasko, ponieważ 
wymagany odpływ można umieścić w warstwie izolacyjnej 
pod membraną.

Izolacja nad i pod membraną
SYSTEM DACHÓW  DUAL ROOFING PROTAN

W rozwiązaniach Dual Roofing warstwa izolacyjna jest pod membraną 
i nad nią. Membrana jest dodatkowo zabezpieczona przed wahaniami 
temperatury i obciążeniem mechanicznym z obu stron. 

SYSTEM DACHÓW DUAL ROOFING PROTAN

2

1

6

3

7

4

1 Płyty chodnikowe lub żwir 5 Protan G / GG

2 Warstwa filtracyjna                            6 Izolacja

3 Izolacja XPS                                       7 Warstwa paroszczelna

4 Warstwa migracyjna 8 Podłoże

5

8
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Dach jest instalowany na konstrukcji nośnej z warstwą 
paroszczelną od spodu, na której znajduje się izolacja, 
membrana Protan, a na końcu warstwa balastowa.  
Materiałem balastowym często jest żwir lub płyty chodnikowe. 
Odpływ można umieścić w podłożu lub w warstwie izolacyjnej 
pod membraną.

Rodzaje obciążenia
Standardowy dach balastowany płytami chodnikowymi jest 
właściwym wyborem, jeżeli po dachu prawdopodobnie będą 
chodzili ludzie, np. jeżeli dach będzie strefą do wypoczynku 
lub przejściem do punktu serwisowego. Takie dachy wykonuje 
się zarówno na ciężkich konstrukcjach nośnych z betonu, jak 
również na lekkich konstrukcjach stalowych. Zasady układania 
są identyczne w obu rozwiązaniach. Ciężkie konstrukcje mogą 
okazać się odpowiednie w przypadku budynków o wysokiej 
wilgotności, natomiast  lekkie konstrukcje mogą być dobrym 
rozwiązaniem w magazynach. Materiałem balastowym może 
być żwir, kiedy ruch na dachu ogranicza się do inspekcji i prac 
konserwacyjnych.

Membrana nad izolacją
SYSTEM DACHÓW NORMAL ROOFING PROTAN

System Normal Roofing Protan to izolowana konstrukcja, w której membrana
znajduje się bezpośrednio pod warstwą balastową.

SYSTEM DACHÓW  NORMAL ROOFING PROTAN

2

1

6

3

7

4

1 Płyty chodnikowe lub żwir 5 Izolacja

2 Warstwa ochronna                              6 Warstwa paroszczelna

3 Protan G / GG 7 Podłoże

4 Warstwa migracyjna

5

POKRYCIA I MEMBRANY DACHOWE
DACHY BALASTOWANE I ZIELONE

RENOWACjA NOWE BUDYNKI
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Zielone dachy i ogrody dachowe zapewniają wiele korzyści. 
Mogą być stosowane praktycznie na wszystkich połaciach 
dachowych, jednak najlepiej sprawdzają się na tych 
o nachyleniu do 30°. Wodoodporna membrana pokryta jest 
roślinnością.

Przyjazny środowisku
Dzięki dachowym systemom roślinnym budynek chłodzony jest 
w okresie letnim, natomiast zimą pokrycie dachowe zapewnia 
jego lepszą izolację. Zużycie energii jest mniejsze, coraz 
bardziej dokuczliwy hałas miejski jest tłumiony, 
a kurz i cząsteczki z powietrza są pochłaniane. Roślinność 
na dachu pozwala również zmniejszyć efekt cieplarniany.

Ogrody dachowe oznaczają więcej terenów rekreacyjnych, 
lepsze zagospodarowanie przestrzeni w miastach, nowe 
siedliska dla ptaków, owadów i innych zwierząt. Retencja 
wód dachowych może odciążyć system odwadniający w gęsto 
zabudowanych obszarach w trakcie ulewy.

Różne rozwiązania
Istnieje kilka rodzajów dachów zielonych:
 dachy zielone ekstensywne
 dachy zielone intensywne
 dachy torfowe 

Zatrzymują wodę
Przyjazne środowisku
Estetyczne

Tradycyjna skandynawska metoda budowlana
DACHY ZIELONE PROTAN

Zielone dachy kryte murawą lub porostami to rozwiązania budowlane 
znane w Skandynawii od zarania dziejów.
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Tradycyjna skandynawska metoda budowlana

  Protan is the proud supplier of the roof for Statoil's 
offices at Fornebu. An aesthetic combination of 
sedum, Protan Cool Roof and exposed roof.

CZY WIESZ,
 ŻE...

... dawniej kory brzozy 
używano do impregnowania 

dachów  torfowych? 
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DACHY TORFOWE PROTAN

1

4

2

3

1 Murawa 3 Łączniki

2 Membrana Protan Dach 
Torfowy     

5 Vapour control layer

Supporting deck

4 Podłoże
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Murawa bezpośrednio na membranie 
DACHY TORFOWE PROTAN

Membranę Protan Dach Torfowy układa się na drewnianych płytach dachowych, 
bezpośrednio na których znajduje się murawa. Odporność na przerastanie korzeni 
w połączeniu z właściwościami wodoszczelnymi oznacza, 
że rozwiązanie to nie potrzebuje warstwy odprowadzającej wodę.

Dachy torfowe są specjalnym wariantem ekstensywnych 
dachów zielonych i są szeroko stosowane na mniejszych 
powierzchniach dachowych, głównie na domkach z dala od 
miejskich centrów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci
opracowane zostały nowoczesne wersje spełniające dzisiejsze 
potrzeby budynków miejskich. Dachy torfowe na obszarach 
wiejskich przyczyniają się do stworzenia środowiska, które 
doskonale wtapia się w otoczenie, podczas gdy w miastach 
dachy te mogą „zmiękczyć” ostre linie miejskiego krajobrazu 
złożonego z betonowych budynków.

POKRYCIA I MEMBRANY DACHOWE
DACHY BALASTOWANE I ZIELONE

 Poliestrowa membrana zbrojona dzianiną poliestrową
 Poliestrowa włóknina laminowana od spodu chroniąca   

     membranę przed obciążeniami mechanicznymi
     powodowanymi nierównym podłożem
 Odporność na przerastanie korzeni, wysokie temperatury

     i promieniowanie UV
 Klasyfikacja ogniowa wg normy EN 13501-5
 Mechaniczne mocowanie do podłoża
 Zgrzewanie gorącym powietrzem
 Do każdego rodzaju dachów torfowych
 Ochrona przed ogniem i warunkami atmosferycznymi

     do momentu położenia warstwy torfowej

RENOWACjA NOWE BUDYNKI
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DACHY ZIELONE EKSTENSYWNE PROTAN

2

1

3

4

5

1 Ekstensywne podłoże 
uprawowe (rozchodniki/ 
warstwa odprowadzająca 
wodę)

4 Izolacja

2 Membrana
Protan SE Titanium+

3 Łączniki

6

6 Podłoże

5 Warstwa paroszczelna
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Cienka warstwa podłoża uprawnego
DACHY ZIELONE EKSTENSYWNE PROTAN

Dachy zielone ekstensywne charakteryzują się cienką warstwą gleby 
lub podłoża oraz gatunkami roślin typowymi dla rozchodników, traw i mchów.
 

Najczęściej wykorzystuje się byliny z gatunku rozchodników.

Małe wymagania eksploatacyjne
Dachy zielone ekstensywne są mało wymagające 
w eksploatacji i mają wiele zastosowań. Są one lekkie 
i nie wymagają tak silnej konstrukcji wsporczej
jak dachy zielone intensywne.

Obciążenie wiatrem
Obciążenie wiatrem należy brać pod uwagę w przypadku 
każdej konstrukcji dachowej. Rozchodniki można sadzić 
wyłącznie w okresie wiosenno-letnim. Ze względu na niewielką 
wagę warstw dachu zielonego membrana musi
być tak dopasowana, by była w stanie wytrzymać obciążenia 
wiatrem i by mogła zostać zamocowana mechanicznie.

Ryzyko pożarowe
Membrana musi spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego 
bez pokrycia, do czasu aż zostaną położone warstwy 
roślinności lub do czasu wydania oceny zgodności warstw 
z tymi wymogami. Nasza membrana jest samogasnąca 
i posiada klasyfikację ogniową zgodnie z normą 
EN 13501-5. Na większych dachach należy montować  
barierki przeciwpożarowe. Przy ściankach i otworach 
podłoże uprawne musi być oddzielone barierkami w postaci 
betonowych bloków, żwirem lub w podobny sposób, 
by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.

Odporność na przerastanie korzeni
Membrana Protan SE Titanium+ posiada certyfikat odporności  
na przerastanie korzeni wydany przez Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau  i nie wymaga 
dodatkowej ochrony w postaci przekładek. 

  Rozchodniki można często spotkać na półkuli północnej.
Są to wolno rosnące sukulenty o mięsistych liściach. 

RENOWACjA NOWE BUDYNKI



42

LEPSZE MIASTA 
Zielone dachy w miastach 

przyczyniają się do 
obniżenia temperatury, 

bioróżnorodności 
i lepszej kontroli
odpływu wody 
deszczowej.
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Gruba warstwa gleby zapewnia ochronę przed wiatrem 
i ogniem, dzięki czemu możliwe jest ułożenie membrany luzem. 
Dachy zielone intensywne wymagają mocnej membrany, 
dlatego polecamy membranę Protan GG.                       
Protan GG wytrzymuje duże ciśnienie wody, a woda stojąca nie 
narusza jej struktury. Membrana dostosowuje się do ruchu
i osadu zbierającego się w sposób naturalny na konstrukcji, 
dzięki czemu nierówności podłoża nie ograniczają jej 
efektywności. Jest ona również odporna na niskie temperatury.                                                                                                                        
 
Trwałe i szczelne rozwiązanie
Dach musi posiadać odpływ, by zapobiec gromadzeniu się 
na nim wody. Rozwiązania Protan z odpływem w warstwie 
izolacyjnej pod membraną spełniają odnośne wymogi. 
Membrana Protan GG jest skonstruowana tak, aby wytrzymać 
duże obciążenia i ciśnienie wody. Posiada również wysoką 
trwałość opóźniającą starzenie się membran w takich 
warunkach.

Odporność na przerastanie korzeni
Membrany Protan G i Protan GG posiadają certyfikat 
odporności  na przerastanie korzeni wydany przez  
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau  i nie wymagają dodatkowej ochrony
w postaci przekładek.

Dachy zielone intensywne posiadają grubą warstwę gleby i mogą służyć
jako dachowy ogród z drzewami, krzewami i płotami.

Dachowe ogrody z drzewami i krzewami
DACHY ZIELONE INTENSYWNE PROTAN

DACHY ZIELONE INTENSYWNE PROTAN 

2

1

3

4

5

1 Intensywna warstwa 
uprawna (gleba/warstwa 
magazynująca wodę/ 
warstwa odprowadzająca 
wodę)

3 Warstwa migracyjna

2 Warstwa ochronna

3 Membrana Protan G / GG        

6

7

RENOWACjA NOWE BUDYNKI

5 Izolacja

6 Warstwa paroszczelna

7 Podłoże
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PRODUKTY DO DACHÓW BALASTOWANYCH 
I ZIELONYCH PROTAN

PROTAN G

PROTAN GG

 Membrana zbrojona włókniną szklaną
 Odporna na przerastanie korzeni i działanie kwasu humusowego
 Odporna na wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV oraz działanie drobnoustrojów
 Układana luzem pod żwirem, na płytach lub wylewkach betonowych
 Odpowiednia w konstrukcjach standardowych, odwróconych i Dual

 Membrana zbrojona włókniną szklaną
 Odporna na wysokie i niskie temperatury
 Stosowana głównie w dachach parkingów, dachach zielonych intensywnych, przepustach i innych konstrukcjach

 o wysokim obciążeniu
 Odpowiednia w konstrukcjach standardowych, odwróconych i Dual
 Odporna na wysokie ciśnienie wody, odpowiednia w konstrukcjach o wysokim obciążeniu, 

 np. w dachach zielonych intensywnych

GRUBOŚĆ 1,5 mm

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ 2,0 m

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 7,5 m and 15 m 

STANDARDOWA KOLORYSTYKA

 ciemnoszary F94    jasnoszary F91 

GRUBOŚĆ 2,0 mm

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ 2,0 m

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 10 m

STANDARDOWA KOLORYSTYKA

 żółty 
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PROTAN SE TITANIUM+
 Membrana zbrojona poliestrem
 Stosowana głównie w dachach zielonych ekstensywnych
 Odporna na przerastanie korzeni, promieniowanie UV i działanie drobnoustrojów
 Posiada klasyfikację ogniową zgodnie z normą EN 13501-5 dla większości podłoży

MEMBRANA PROTAN DACH TORFOWY 

GRUBOŚĆ 1,6 mm

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ 1,0 m – 2,0 m

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 20 m 

STANDARDOWA KOLORYSTYKA

 jasnoszary F91  

GRUBOŚĆ 1,6 mm

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ 2,0 m

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ 10 m 

STANDARDOWA KOLORYSTYKA

 ciemnoszary F94  

 Membrana zbrojona poliestrem
 Poliestrowa włóknina laminowana i wyśrodkowana od spodu
 Odporna na przerastanie korzeni i działanie drobnoustrojów
 Odporna na wysokie i niskie temperatury
 Posiada klasyfikację ogniową zgodnie z normą EN 13501-5 dla większości podłoży
 Mocowana mechanicznie, by była w stanie wytrzymać silny wiatr 
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Udokumentowana długa żywotność i wysoka jakość
Gotowe do montażu w każdych warunkach pogodowych 

– zero opóźnień
Bez konieczności stosowania otwartego ognia 

– zgrzewane gorącym powietrzem
Przyjazne środowisku

Niskie koszty eksploatacyjne
Profile architektoniczne do widocznych dachów 

Renowacja
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Nowy dach na starym
RENOWACJA DACHÓW

Żywotność dachu zależy od kilku czynników. Istotne są inspekcje, 
prace konserwacyjne, jakość produktu i rzetelna instalacja.

Aby renowacja przebiegła pomyślnie, należy sprawdzić 
wszystkie elementy konstrukcji dachu i naprawić te, 
które tego wymagają.
 Czy twój dach spełnia aktualne wymogi dotyczące 

 grubości izolacji?
 Czy dach jest przystosowany do podwyższonego    

 obciążenia śniegiem?
 Czy dokonano właściwych obliczeń drenażowych?
 Czy dach posiada odpowiednio duży odpływ   

 do odprowadzania wody deszczowej?
 Czy dach spełnia aktualne wymogi bezpieczeństwa   

 pożarowego?
 Czy można w bezpieczny sposób przeprowadzać   

 inspekcje i prace konserwacyjne na dachu?
 Czy jakiekolwiek prace wymagają pozwolenia na budowę?

Stan dachu należy sprawdzić zawczasu, by było możliwe 
określenie wymaganych prac.

RENOWACjA

  Protan odnowił zakrzywiony dach hali widowiskowo-sportowej
Drammenshallen przy wykorzystaniu membrany Protan SE i profili 
architektonicznych, by oddać głębię i charakter powierzchni dachu.
. 



DODATKOWA IZOLACJA NA BETONOWYM PODŁOŻU

5

6

4

2

3

1

1 Membrana Protan SE                         5 Aktualna izolacja

2 Łączniki   6 Warstwa paroszczelna

3 Odnowiona / nowa izolacja 
(w razie potrzeby)

7 Podłoże

4 Aktualne pokrycie 
dachowe

7

Specjalny 
produkt
do renowacji

PROTAN EX

Protan EX to nasz specjalny produkt 
do renowacji bitumicznych pokryć 
dachowych. Membranę dostosowano 
do zimnych klimatów i można ją 
instalować w każdych warunkach 
pogodowych.

 Membrana zbrojona poliestrem
 Poliestrowa włóknina laminowana od spodu
 Gotowa do montażu bezpośrednio na starych  

 dachach lub drewnianych konstrukcjach
 Wytrzymuje wahania temperatury powyżej 100°C  

 na powierzchni dachu
 Gotowa do montażu na płaskich i spadzistych  

 dachach
 Mocowana mechanicznie albo w systemie  

 Vacuum
 Zgrzewana gorącym powietrzem
 Dostępna w różnych kolorach

Do membrany dołączony jest zestaw gotowych do
wykorzystania komponentów. Prefabrykowane 
komponenty do systemów drenażowych, 
wentylacyjnych, rynnowych i attykowych solidnie 
uszczelniają dach.

Połączenie dachu profilowanego na pochyłych 
i płaskich powierzchniach z profilem 
architektonicznym pozwala oddać głębię i charakter 
powierzchni dachowej. To świetna alternatywa dla 
trójkątnych listew i łączenia na rąbek stojący.
 

Metody 
renowacji
dachów



BEZPOŚREDNIO NA ISTNIEJąCYM POKRYCIU DACHOWYM

5

4

2

3

1

1 Membrana Protan EX                                5 Warstwa paroszczelna

2 Łączniki                                              6 Podłoże

3 Aktualne pokrycie 
dachowe

4 Aktualna izolacja

6

OFERUJEMY RÓŻNE METODY RENOWACJI DACHÓW

DACH BALASTOWANY BEZ DODATKOWEJ IZOLACJI

5

6

4

2

3

1

1 Żwir 5 Aktualna izolacja

2 Membrana Protan G                          6 Warstwa paroszczelna

3 Warstwa migracyjna                           7 Podłoże

4 Aktualne pokrycie 
dachowe

7

DACH VACUUM Z DODATKOWą IZOLACJą
NA BETONOWYM PODŁOŻU

5

6

4

2

3

1

1 Kominek Vacuum Protan     5 Aktualna izolacja

2 Membrana Protan SE                         6 Warstwa paroszczelna

3 Nowa izolacja                                     7 Podłoże

4 Aktualne pokrycie 
dachowe (szczelne 
i nośne)

7

USUNIĘTY STARY ŻWIR, DODATKOWA IZOLACJA

5

6

4

2

3

1

1 Membrana Protan SE       5 Aktualna izolacja

2 Łączniki                                              6 Warstwa paroszczelna

3 Nowa izolacja                                     7 Podłoże

4 Aktualne pokrycie 
dachowe

7
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Prosta oszczędność energii
DODATKOWA IZOLACJA, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA I ODPŁYW

Warto to rozważyć podczas renowacji dachu. Ponieważ 
szacowana żywotność dachu to 25-30 lat, upłynie dużo czasu 
zanim nadarzy się ku temu dogodna okazja. Dodatkowo 
poprawi się klimat wewnątrz budynku.

Lepszy odpływ
Firma Protan chętnie pomoże obliczyć współczynnik 
przenikania ciepła i doboru spadków, by usprawnić 
odprowadzanie wody z dachu. Jeżeli w podłożu znajduje się 
już odpływ, warstwa izolacyjna może mieć
równomierną grubość. W przypadku prawie poziomego 
podkładu istnieje możliwość położenia izolacji w formie 
klinów. Izolacja spadkowa jest instalowana w kierunku 
niskiego punktu, by woda deszczowa mogła płynąć do 
odpływu. Odnowiona izolacja może wymagać podwyższenia 
ścianki, attyki i barierki. Do tego może okazać się konieczne 
pozwolenie na budowę, więc zalecamy skonsultowanie tego 
z lokalną administracją.

W przypadku dodatkowej warstwy izolacyjnej stosuje się 
membranę Protan SE wraz z barierą migracyjną w taki 
sam sposób jak w nowym budownictwie, w zależności od 
wykorzystanej izolacji.

Wpusty dachowe i odpływy przepełnieniowe    _  przelewy
Istniejące wpusty dachowe mogą zostać w wielu przypadkach 
wykorzystane ponownie, ale należy je sprawdzić wraz z 
wykonawcą dachu lub specjalistą. Podczas renowacji dachu 
zaleca się montaż odpływów przepełnieniowych, ponieważ 
informują one o zatkanych drenach.

  Szacowana żywotność dachu to co najmniej 25-30 lat, dlatego warto 
rozważyć położenie dodatkowej izolacji podczas renowacji dachu. 
Upłynie dużo czasu zanim nadarzy się ku temu kolejna dogodna okazja. 

Położenie dodatkowej warstwy izolacyjnej podczas renowacji dachu to
prawdopodobnie najprostszy energooszczędny sposób o najkrótszym
czasie zwrotu z inwestycji w przypadku istniejących już budynków.
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Więcej niż dach
Naszym zadaniem jest ochrona tego, co cenne.

Z tego powodu chcemy, by nasze produkty, usługi i systemy 
były jeszcze lepsze – chcemy, by były najlepsze na świecie.

Jesteśmy ekspertami w tej branży i mamy
ponad 75 lat doświadczenia.

Wiemy, jak tworzyć optymalne rozwiązania, dopasowane do 
warunków miejscowych i surowych ciężkich

warunków klimatycznych. 
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Zbiornik radonu działa jak dren i odprowadza wodę w czasie budowy oraz chroni przed 
ewentualnym wpływem radonu.
Rozwiązanie A: Membranę kładzie się w wykopie na wyrównanym podłożu
Rozwiązanie B: Membranę kładzie się na wyrównanej warstwie izolacji
Rozwiązanie C: Membranę kładzie się na wyrównanej płycie z betonu 
albo podobnego materiału

PROTAN RADONSAFE

1 Zbiornik radonu 5 Zasypka wolna od radonu

2 Podłoga                                               6 Izolacja XPS

3 Beton                                                  7 Tłuczeń kamienny

4 Izolacja na gruncie

2

1

3

4

6

C

B

A

7

ALTERNATYWNE 
ROZWIąZANIA 

A Rozwiązanie RadonSafe A

B Rozwiązanie RadonSafe B

C Rozwiązanie RadonSafe C

5
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Gazoszczelna i trwała
PROTAN RADONSAFE

Protan RadonSafe to mocna i gazoszczelna membrana 
zapobiegająca przenikaniu radonu do wnętrza budynku.

Membrana Protan RadonSafe jest zrobiona z termo- 
plastycznych poliolefin zbrojonych poliestrem, które 
zapobiegają przenikaniu radonu z ziemi do wnętrza budynku. 
Membrana jest łączona na zakładkę i zgrzewana gorącym 
powietrzem, co gwarantuje gazoszczelność.
Nadaje się do montażu o każdej porze roku i w każdych 
warunkach pogodowych.

Szybki montaż
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie prefabrykować całą 
membranę, by montaż przebiegł szybciej a sama membrana 
pasowała do układu budynku. Membrana dostępna jest 
wraz z prefabrykowanymi komponentami i akcesoriami, 
które ułatwiają prawidłowe uszczelnienie skomplikowanych 
konstrukcji w czasie montażu.

Istotne szczegóły
Wraz z Protan RadonSafe oferujemy akcesoria, które ułatwią 
uszczelnienie trudno dostępnych elementów.

Oferowane komponenty RadonSafe
 prefabrykowany narożnik wewnętrzny prefabrykowany
 narożnik zewnętrzny
 prefabrykowane otwory na przewody w różnych rozmiarach
 ekstraktor radonu
 zbiornik radonu

Zalecane akcesoria:
 uszczelniacz 

100% gazoszczelność
Trwałe i niezawodne rozwiązanie

Mocne, jednorodne zgrzewy
Gotowe do montażu w każdych warunkach pogodowych

Zgrzewanie gorącym powietrzem

SZLACHETNY, ALE GROŹNY
Radon (Rn 222) to radioaktywny, bezbarwny  
i bezwonny gaz szlachetny, który jest nieustannie 
wydzielany przez uran. Uran naturalnie występuje 
w wielu rodzajach skał, np. w łupkach ałunowych, 
granicie i gnejsie. Uran jest radioaktywny i długo się 
rozpada – jego czas połowicznego rozpadu wynosi 
cztery miliardy lat. W dłuższym okresie uran rozpada 
się m.in. na radon, który następnie rozpada się 
na bizmut, polon i ołów, a jego czas połowicznego 
rozpadu wynosi 3,8 dnia. Szkodliwy jest sam rozpad 
radonu, a wysokie stężenie tego gazu stanowi 
zagrożenie dla ludzi.

Radon ulatnia się najprostszą dla niego drogą, dlatego 
ważne jest, by ochronę przed radonem zamontował 
doświadczony i wyszkolony specjalista. 

OCHRONA PRZED
RADONEM

NOWE BUDYNKI



BąDŹ 
PRZYGOTOWANY 

Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu jesteśmy

w stanie wykryć problem zanim 
jeszcze nastąpi.
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Inspekcje i prace konserwacyjne są obowiązkowe, jeżeli dach ma zawsze być niezawodny. 
Firma Protan stworzyła narzędzia i usługi, które pomagają monitorować stan dachu.

SERWISOWANIE DACHÓW

Dłuższa żywotność dachu
Uniknięcie kosztownych szkód

Niezawodne serwisowanie dachów

Dbaj o swój dach

Nasze wieloletnie doświadczenie w pokryciach i membranach 
dachowych nauczyło nas, że da się uniknąć ogromnych 
wydatków, a żywotność dachu można znacznie wydłużyć 
dzięki prostej konserwacji i zapobiegliwości. Dachy to 
nasza specjalizacja, wiemy, jak wykrywać problemy zanim 
jeszcze wystąpią, dlatego zalecamy przeprowadzanie prac 
zapobiegawczych zanim zajdzie potrzeba kosztownej naprawy.

Poważne podejście do serwisowania dachu pozwala:
 wydłużyć żywotność dachu
 uniknąć kosztownych szkód
 przewidzieć potrzebę większej naprawy/renowacji,

 a więc zaplanować wydatki
 uzyskać prosty program konserwacji, plan inwestycyjny

 i budżet
 utrzymać budynek w pełni funkcjonalny
 utrzymać konstrukcję dachu w „zdrowym” stanie

SERWISOWANIE 

DACHÓW

Jedną z oferowanych przez nas usług jest raport ze 
stanu dachu. Ukazuje on aktualny stan twojego dachu 
oraz wymagane naprawy i ich koszt. Raport ten ukazuje 
ogólny stan dachu i jego szacowaną pozostałą długość 
życia. Ponadto przedstawia on stan konstrukcji i podłoża, 
właściwości termoizolacji, analizę kosztów i zysków dot. nowej 
warstwy izolacyjnej oraz stan takich komponentów jak np. 
wpusty dachowe czy orynnowanie.

Oferujemy również umowy o przeprowadzanie regularnych 
inspekcji, na podstawie  których gwarantujemy sprawdzenie 
twojego dachu raz albo dwa razy w roku. Dzięki regularnym 
inspekcjom możliwe będzie wczesne wykrycie drobnych 
uszkodzeń i przeprowadzenie wymaganych napraw.
Zidentyfikowana zostanie ewentualna potrzeba  większych 
prac, co pozwoli ci zawczasu podjąć stosowne czynności.
W czasie inspekcji:
 dreny są sprawdzane  i czyszczone
 liście i gałęzie są usuwane
 poluzowane mocowania są zabezpieczane

Jeżeli chcesz skorzystać z doświadczenia 
Protan w serwisowaniu dachów, skontaktuj 
się z nami: nr tel.: +48 22 825 37 03
e-mail: protan@protan.pl 
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Protan to centrum kompetencji, które oferuje światowej jakości produkty i usługi.
Stworzyliśmy kilka wyjątkowych narzędzi technicznych, które zapewniają jakość, 
efektywność i opłacalność przez cały czas trwania projektu.

Narzędzia, które chronią to, co cenne

ProPlan

ProKalk

ProPlan to oprogramowanie do planowania, 
które szybko znajduje najlepsze rozwiązanie dachowe 
dla twojego projektu.

ProPlan określa potrzebne materiały, sposób montażu, 
wielkość powierzchni, izolację, mocowanie i wymagane 
akcesoria. Ponadto ProPlan umożliwia przeprowadzenie 
obliczeń związanych z izolacją spadkową przy wykorzystaniu 
produktów różnych producentów, by tak zoptymalizować 
projekt, aby osiągnięty został pożądany współczynnik 
przenikania ciepła i zostały spełnione istotne wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

ProPlan wizualizuje konstrukcję w trójwymiarze, a następnie 
sporządza szczegółową specyfikację, wycenę i pozostałą 
dokumentację budowlaną. Korzyścią tego rozwiązania 
są duże oszczędności montażowe i logistyczne oraz 
ograniczenie odpadów.

ProKalk to narzędzie stworzone i wykorzystywane 
przez Protan do przedkładania wykonawcom i klientom 
dokumentacji dachowej w momencie rozpoczęcia projektu. 
Nie tylko przedstawia dokładną specyfikację projektu, ale 
także jest kluczowa przy składaniu szczegółowych ofert.

Narzędzie to oparto na wymogach norweskiej normy 3420. 
Jeżeli uważasz, że to oprogramowanie może ci się przydać, 
skontaktuj się z nami.
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Obliczenie 
obciążenia wiatrem

Podstawowym wyznacznikiem poprawnego 
funkcjonowania dachu jest jego zdolność do wytrzymania 
warunków środowiskowych, w których znajduje się dany 
budynek. Odnosi się to nie tylko do ochrony budynku 
przed deszczem, śniegiem czy wahaniami temperatury, 
ale także przed wiatrem.

W zależności od lokalizacji i geometrii budynku napór 
wiatru na powierzchnię dachu może być bardzo wysoki i 
turbulentny. Z tego względu należy zabezpieczyć system 
dachowy w taki sposób, by był w stanie wytrzymać te 
siły. Nasze obliczenia obciążenia wiatrem pozwalają 
na zaprojektowanie dachu zgodnie z aktualnymi, 
europejskimi normami (EN 1991-1-4) z wykorzystaniem 
atestowanych łączników wysokiej jakości. 

Specyfikacja

Protan może przygotować specyfikację dla twojego 
dachu. Może być ona ogólna albo dostosowana do 
twojego projektu.

Naszym zamiarem jest pomoc architektom, inżynierom 
i wykonawcom w doborze najlepszych produktów  
i systemów dla ich dachów.

Wymogi techniczne różnią się w poszczególnych  
krajach, dlatego prosimy o kontakt w celu ustalenia 
szczegółów. 

Nr tel.: +48 22 825 37 03
e-mail: protan@protan.pl 



PROTAN  W WIELKIEJ BRYTANII

PROTAN W POLSCE

PROTAN NA ANTARKTYDZIE
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CHRONIMY TO, CO CENNE OD PÓŁNOCNYCH 
BRZEGÓW NORWEGII AŻ DO ANTARKTYDY

Centra logistyczne Amazon 
we Wrocławiu i Poznaniu
Produkt: Protan SE
Powierzchnia: 315 000 m2

Redfields Garden Centre 
we Fleet w Hampshire
Produkt: Protan SE 1.6
Powierzchnia: 350 m2

Rosyjska stacja badawcza 
„Progress”
Produkt: Protan SE 1.2
Powierzchnia: 3 000 m2

Architektem, producentem komponentów i monterem była firma
Newspan Building Solutions Ltd.



PROTAN NA ŁOTWIE 

PROTAN NA TERENIE KOŁA PODBIEGUNOWEGO

PROTAN W NORWEGII 
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Fabryka dla AMO PLANT 
w Jełgawie
Produkt: Protan SE 1.2
Powierzchnia: 12 000 m2

Polaria – muzeum Arktyki, 
Tromsø
Produkt: Biały Protan SE 1.2
Powierzchnia: 4 000 m2

Centrum koła podbiegunowego 
– muzeum/informacja turystyczna
Produkt: Protan SE 1.6
Powierzchnia: ok. 800 m2



PROTAN W NORWEGII

PROTAN NA WYSPACH OWCZYCH

PROTAN W NIEMCZECH

Regionalne biuro Statoil w Oslo
Produkt:
Protan SE, Protan G
i Protan SE Titanium+
Powierzchnia: 27 800 m2
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Dom Nordycki – dom kultury 
nordyckiej i farerskiej
Produkt:
Zbrojona membrana Protan G 
Powierzchnia: ok. 5 000 m2

Centrum logistyczne dla Home24 
w Walsrode na terenie Dolnej 
Saksonii Produkt: Protan SE 1.5
Powierzchnia: 50 000 m2

CHRONIMY TO, CO CENNE OD PÓŁNOCNYCH 
BRZEGÓW NORWEGII AŻ DO ANTARKTYDY



PROTAN W ESTONII

PROTAN W DANII 

PROTAN W SZWECJI
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Centrum handlowe ICA w Uppsali
Produkt:
Protan Cool Roof
i Protan SE Titanium+
Powierzchnia: 11 200 m2

Centrum handlowe BIG w Herlev
Produkt: Protan SE 1.2
Powierzchnia: 12 000 m2 (dach)
plus 18 000 m2 (plac parkingowy) 

Park logistyczno-przemysłowy 
nieopodal Tallinn
Produkt:
Protan SE 1.6 i Protan SE 1.5
Powierzchnia: 60 000 m2
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Środowisko i równowaga

Pragniemy ograniczyć całkowite zużycie surowców 
w łańcuchu wartości. Nasze produkty wytwarzane są 
w Norwegii z ekologicznych i atestowanych przez REACH 
surowców przy wykorzystaniu energii produkowanej 
przez norweską hydroelektrownię. Są one produkowane, 
wykorzystywane i zarządzane przy minimalnym zużyciu 
zasobów.

Nasze systemy zarządzania jakością i ochroną 
środowiska spełniają wymogi norm ISO 9001 
i ISO 14001. Jako jedni z pierwszych firm w Norwegii 
oficjalnie potwierdziliśmy jakość i ekologiczny charakter 
naszej pracy poprzez uzyskanie deklaracji środowiskowej 
produktu (EPD) – certyfikatu określającego ekologiczny 
profil gotowego produktu w znormalizowany i obiektywny 
sposób. Stosowanie naszych membran pomaga ubiegać 
się o certyfikat BREEAM.

Czynnie uczestniczymy w European RoofCollect 
– organizacji działającej na rzecz środowiska,która 
zbiera niepotrzebne materiały i poddaje je recyklingowi. 
Podczas produkcji naszych pokryć i membran 
dachowych nie wytwarzamy żadnych odpadów.

Nasze produkty i procesy produkcyjne są w niezależny 
sposób sprawdzane przez liczne akredytowane instytuty 
we wszystkich krajach, w których położono nasze dachy 
lub membrany.

Więcej informacji
na naszej stronie
www.protan.pl 
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protan.pl

Protan As

P.O. Box 420 Brakerøya, NO-3002 Drammen, Norway

Bachesvei 1, NO-3413 Lier, Norway

Adres e-mail: ordre@protan.no

Infolinia, nr tel.: +47 3222 1600

PROTAN Polska sp. z o.o.

ul. Radzyminska 129/2

03-560 Warszawa

Adres e-mail: protan@protan.pl

Tel.: 22 825 37 03, Fax: 22 825 68 26
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