
TANIE BLCHY 2 GATUNEK

• Blacha II gatunek-Czym się charakteryzuje? Co to za materiał?
• Czym się różni drugi gatunek od pierwszego?
• Dlaczego ta blacha jest tak tania?
• Czy ta blacha wytrzyma rok, Czy nie wypadną dziury?
• Dlaczego taka rozbieżność cenowa od 10-18zł m2?
• Co za 10zł, co za 18zł?
• Czy za 10zł kupię blachę w jednym kolorze bez żadnych wad?
• Jakie są długości blachy?

Itp.

To kilka wybranych przykładowych pytań które kierujecie Państwo do nas.
Postaramy się odpowiedzieć NAJPROŚCIEJ, co za co :)

Blachy posiadamy w długościach 2m 2,50m i 3m od ręki na składach, nie produkujemy blach w 2 gatunku na określoną 
długość.

BLACHY W CENACH od 5 do 8zł za m2c
Blachy pozaklasowe mogą występować w grubościach od 0,30 do 0,70 mm, będą to przeważnie arkusze krótkie, nie 

wymiarowe, tzw. odpady po drugim gatunku. Cena jest bardzo niska ,,złom użytkowy” ze względu na to, że są to 
najgorszej jakości odpady z naszych blach. W pakietach mogą się znajdować różne rodzaje profilu blachy.

Profile jakich się Państwo możecie spodziewać w tej cenie to:
TRAPEZ T-6, T-7, T-8, T-14,T-18(ok 15rodzai) T-35 T-55 blachodachówka.

 
BLACHY W CENACH od 8-10zł za m2

Blachy pozagatunkowe mogą występować w grubościach od 0,30 mm do 0,70 mm przeważnie są to arkusze o różnych 
długościach tzw. mix nie sortowany (długości od 0,50 do 1,80 m). Blachy pozostałe po produkcji pierwszego i drugiego 
gatunku, mogą to być końcówki kręgów, jak i odpady z początków kręgów. W tym przedziale cenowym często można u 

nas kupić blachodachówkę w dłuższych kawałkach niż 1,80m jest ona  jednak nie sortowana.
Dość często na naszych składach w cenie 10zł m2 pojawiają się blachy w długościach 2m i 2,50m ,są jednak bardzo 

cienkie w grubości do 0,30mm z wadami na powierzchni (plamy,przebarwienia,zaparzenia itp.) Grubość 0,30 mm nie jest 
zalecana na pokrycia dachowe lecz na obicia i podsufitki jako osłonięcie dekoracyjne - nie konstrukcyjne.

Przeważnie blachy są posortowane tym samym profilem (przykładowo w jednej paczce zanjduję się 100m2 jednego 
profilu np. T-14)

Profile jakich się Państwo możecie spodziewać w tej cenie to:
TRAPEZ T-6, T-7, T-8, T-14,T-18(ok 15rodzai) T-35 T-55 blachodachówka.



BLACHY W CENACH OD 10-13zł
Tutaj już zaczynamy wchodzić w poziom blach typowo drugo-gatunkowych lecz jednolitych długościowo.

Tutaj przedział grubości może występować od 0,30 do 0,60mm. W tej cenie przeważnie występują już blachy w długości 
2m. Mogą to być blachy ocynkowane z wadami na powierzchni (odparzenia,plamy,utlenione itp.) oraz blachy w tzw. 
miksie kolorów(nadprodukcje z pierwszych gatunków jak i drugich) Przeważnie w tak niskiej cenie są to blachy nie 

sortowane gdzie w jednym pakiecie może się znaleźć jakaś część grubości zarówno 0,30mm 0,40mm 0,50mm 0,60mm 
jednak o tym samym profilu co umożliwia prawidłowe pokrycie powierzchni. Zdarzają się blachy w jednym kolorze lecz 

w tej cenie trzeba się spodziewać b.dużych wad na powierzchni (odparzenia, odpryski lakieru a nawet lekkiej rdzy)
Profile jakich się Państwo możecie spodziewać w tej cenie to:

TRAPEZ T-6, T-7, T-8, T-14,T-18(ok 15rodzai) T-35 T-55

BLACHY W CENACH OD 13-15zł
Taka granica cenowa pozwala nam już oferować towary z wyższej półki jeżeli można tak powiedzieć o drugim gatunku. 
Przedział grubości od 0,35mm do 0,60mm. Tutaj możemy zaoferować blachy ocynkowane/alucynki/powlekane. Raczej 

staramy się aby grubości blach w tych granicach cenowych były w przedziale 0,40mm do 0,50mm. W tych cenach 
możecie Państwo otrzymać blachę:

 Ocynkowaną z niewielkimi wadami w arkuszach 2m i 2,50m (bardzo rzadko zdarzają się blachy ocynkowane w 
długościach 3m) 

Powlekana (podkład) bez większych wad w kolorach biały/szary/kremowy (często zdarzają się blachy o właściwym 
kolorze) w długościach 2m 2,50m

Powlekane w kolorach brąz/cegła/grafit/zieleń itp. lecz z wadami na powierzchni/ blachy podkładowe lub  po prostu dość 
cienkie blachy od 0,35mm.

Blachy alucynk z niewielkimi wadami na powierzchni, brak powłoki SPT zabezpieczającą na okres ok 2-3 miesięcy przez 
zaparzeniami i utlenieniem się powłoki (czarna korozja). Profile jakich się Państwo możecie spodziewać w tej cenie to:

TRAPEZ T-6, T-7, T-8, T-14,T-18(ok 15rodzai) T-35 T-55 



BLACHY W CENACH OD 15-18zł
TUTAJ B.DUŻY WYBÓR BLACH. W tym przedziale cenowym staramy się sprowadzać blachy bez większych wad tak 

aby nie odbiegały znacząco od I gatunku.
Tutaj już wybór raczej w blachach powlekanych, blachy ocynkowane są w niższych pułapach cenowych.

Blachy powlekane w grubości 0,40 do 0,70mm 
Kolory grafitowy,czerwony,brązowy,ceglasty,czarny,zielony itp.

Blachy to w większości nadprodukcje hutnicze, lub pozostałości po sezonach producentów blach pierwszogatunkowych. 
Profile jakich się Państwo możecie spodziewać w tej cenie to:

TRAPEZ T-6, T-7, T-8, T-14,T-18(ok 15rodzai) T-35 T-55 blachodachówka modułowa

Jeżeli chodzi o obróbki II gatunkowe:
OBRÓBKI W CENIE OD 5-6,50zł za mb 

W tej cenie możemy Państwu zaoferować obrókę na szczyt dachu tzw. ,,gąsior” oraz okucie 
boczne tzw. „gerlanda”

W cenie 6,50zł/mb otrzymacie Państwo okucia 2m.
Cena okucia jest niska ponieważ jest ono wykonane z blachy II gatunkowej, większość obróbek 

jest wykonanych z blachy ocynkowanej z plamami lub białym nalotem powstałym z powodu 
utlenienia cynku tzw. ,,zaparzona blacha”

Obróbki w grubości od 0,40mm do 0,70mm
W cenie 5zł/mb otrzymacie Państwo okucia powlekane z wadami na powierzchni ale też bez wad 
tylko w długościach od 0,50m do 1,50mb tzw. pozostałości z produkcji blach płaskich o różnych 

długościach (tutaj stany magazynowe i kolory są zależne od produkcji, nie mamy możliwości 
wykonać w tej cenie obróbki w danym kolorze na zamówienie) 

Obróbki wykonywane na zamówienie według cennika.



Jest to tylko przykładowy wykaz blach jakie możecie Państwo u nas zakupić, pojawiają się 
często blachy w dobrej jakości w niskich cenach, kilka razy w tygodniu mamy nowe 

dostawy towarów, nie jesteśmy w stanie określić precyzyjnie jaki towar otrzymamy i jaka 
będzie jego cena ponieważ  drugi gatunek nie występuje w ciągłej sprzedaży w jednej 

jakości. Nie jesteśmy również w stanie przewidzieć jaki materiał będziemy mogli zaoferować 
np. za miesiąc.

Staramy się pozyskiwać jak najlepsze towary w jak najniższych cenach tak aby każdy klient 
znalazł odpowiedni towar dla siebie.

Ze względu na bardzo duże stany magazynowe sięgające ponad 500 rodzai blach 
zapraszamy Państwa do interaktywnej wyceny, gdzie nasi doradcy będą mogli bardzo 

precyzyjnie dobrać i wycenić blachę odpowiednią dla Państwa.
www.wycenablachy.pl

Jeżeli jednak sami Państwo chcecie zapoznać się z towarem jakim dysponujemy 
zapraszamy na naszą stronę www.blachaocynk.pl gdzie znajdziecie Państwo ok 30% 

naszego asortymentu, który jest aktualizowany AUTOMATYCZNIE co 60 minut w ramach 
synchronizacji z naszym stanem magazynowym.

Lub 
zapraszamy do naszych oddziałów

F.H.U.P. BLACHTEX
35-211 RZESZÓW

UL.MIKOŁAJA REJA 10
TEL:660091664

MAIL: rzeszow@blachytrapezowe.pl

39-100 KOLBUSZOWA 
KOLBUSZOWA GÓRNA 69A

TEL:881-006-752
MAIL: kolbuszowa@blachytrapezowe.pl

39-127 BĘDZIEMYŚL
KLĘCZANY 275A
TEL:606-402-915

MAIL: kleczany@blachytrapezowe.pl

http://www.blachaocynk.pl/
mailto:kolbuszowa@blachytrapezowe.pl
mailto:rzeszow@blachytrapezowe.pl

