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prawdziwe arcydzieło 

Po sukcesie sprzedażowym, znana na rynku dachówka Rubin 13 doczekała się godnego następcy.  
RUBIN 13V to udoskonalona wersja poprzedniczki, wzbogacona o wiele innowacyjnych rozwiązań.

W myśl zasady - rozwój poprzez dodawanie tego co wzbogaca - RUBIN 13V to produkt, 
który posiada unikatowe możliwości: 
• duża swoboda przesuwu – do 30 mm, 
• zoptymalizowany profil, 
• barwienie w masie,
• niewielka waga pojedyńczej dachówki,
• oszczędność czasu i wysiłku dla wykonawcy, 
• wyjątkowo harmonijny i trwały dach dla wymagającego klienta.
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Oszczędność czasu: duża swoboda
przesuwu umożliwia łatwiejsze i szybsze 
rozplanowanie i ułożenie dachówek! 

Harmonijne pokrycie dachowe: 
zastosowanie wielu udoskonaleń 
technicznych wpływających na efekt 
końcowy!
 
Bogaty wybór kolorów, rodzajów 
powierzchni i akcesoriów!

RUBIN 13VRUBIN 13

Nowy rUBiN 13V
Bogactwo zaletDachówka ceramiczna RUBIN 13V stworzona,  

aby osiągnąć doskonałą harmonię pokrycia dachowego.
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wyJĄTKowo HarMoNiJNe poKrycie dacHowe eFeKTeM iNNowacJi
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od pierwowzorU do rUBiNa 13V

RUBIN 13V łączy w sobie piękno tradycji z nowoczesną technologią dachówek przesuwnych. Dzięki możliwości 
swobodnego przesuwu już przy krokwi od długości 3,70 m można zrezygnować z docinania dachówek. 
Rezultat? Odczuwalny komfort w układaniu pokrycia i uzyskanie optymalnego efektu końcowego.  

Nowa dachówka RUBIN 13V to wynik współpracy technologów naszej firmy z mistrzami sztuki dekarskiej. 
Innowacyjne podejście do Rubina 13 sprawiło, że jego następca RUBIN 13V spełnia najwyższe wymagania 
estetyczne, zyskując przy tym walory użytkowe.  Dla klientów, którzy szukają czegoś specjalnego bez względu 
na to, czy chodzi o budowę nowego obiektu czy renowację starego, nie ma lepszego wyboru.

ideaLNe rozwiĄzaNia!
dolna krawędź ma taką samą 
elegancką falę jak cały profil 
dachówki RUBIN 13V.

opTyMaLNy KSzTałT proFiLU!
zoptymalizowany kształt profilu 
zapewnia duży luz przesuwania 
i w każdym ułożeniu gwarantuje 
prowadzenie prostej linii.

rÓwNoMierNe przeJŚcia!
w dachówce RUBIN 13V nie 
ma żebra wzdłuż krawędzi bocznej, 
dzięki czemu zredukowano 
szczeliny między ułożonymi 
dachówkami.

eSTeTyczNe połĄczeNia! 
zaokrąglona krawędź dolna została 
zaprojektowana by wspomagać 
efekt szczególnie harmonijnego 
pokrycia dachu.

LUz przeSUwU:  aż 30 mm

6 cm różnicy

rozciąganie styk
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RUBIN 13VRUBIN 13

RUBIN 13VRUBIN 13

JedNoLiTy KoLor!
W ofercie RUBIN 13V dachówki  
w ciemnych odcieniach są barwione 
w masie. Dzięki temu uzyskujemy 
idealną barwę całego pokrycia 
również w miejscach, gdzie dachówki 
są przycinane np. kosze, naroża.

Zwycięstwo innowacji
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RUBIN 13V jest niczym autograf tych, których zamiarem jest uzyskanie absolutnie nieskazitelnego jakościowo  
i estetycznie pokrycia dachowego. Taki właśnie efekt pozwala uzyskać m.in. duży wybór kolorów. Paleta barw  
RUBIN 13V obejmuje różne odcienie czerwieni, oryginalne warianty czerni i brązu. W ofercie można znaleźć 
dodatkowo ciekawe propozycje różnorodnych powierzchni, od matowych do mniej lub bardziej błyszczących.  
Wszystko po to by dopasować się do indywidualnych gustów klientów i w wyjątkowy sposób wyeksponować ich dach.

DANE TECHNICZNE
Dostępne długości krycia: 330 – 360 mm
Średnia szerokość krycia: 224 mm
Zapotrzebowanie na m2: ok. 12,4 – 13,5 szt.
Waga jednej sztuki: ok. 3,2 kg
Minimalne zalecane pochylenie połaci dachu: 16°

BogacTwo Barw

Jedwabisto matowe odcienie miedzi, brązu  
i antracytu, czy elegancko połyskujący kasztan,  
tek, czarny kryształ i czarny brylant wyróżniają 
się żywą grą kolorów na indywidualnie 
zaprojektowanych połaciach dachowych. 
Ekskluzywny wygląd RUBIN 13V podkreśli 
niepowtarzalny charakter Twojego domu.

paLeTa KoLorÓw

Brązowy (barwiona w masie)

Kasztanowy

Czarny kryształ (barwiona w masie)

Antracytowy (barwiona w masie)

Tekowy (barwiona w masie)

Czarny brylant (barwiona w masie)

Miedziany

Angoba błyszcząca

Angoba

V - czyLi przeSUwNoŚć
roBi rÓŻNicĘ

dacH w NaJLepSzyM STyLU 
SySTeM dacHowy rUBiN 13V

Dach funkcjonalny i o idealnym wyglądzie to „dach z jednej ręki”. Dlatego właśnie w ramach modelu RUBIN 13V 
oferujemy kompletny system części dopasowanych do siebie wzajemnie pod względem funkcji, kształu i koloru.  
Warto podkreślić, że wszystkie dachówki podstawowe i kształtowe RUBIN 13V w ciemnych odcieniach są 
barwione w masie.  Harmonijna, niczym niezakłócona kolorystyka, odpowiednie elementy systemowe zapewnią 
imponujący efekt końcowy. 

Dachówka szczytowa Dachówka skrajna

Dachówka kalenicowa Dachówka kalenicowo- 
-szczytowa

Dachówka wentylacyjna Dachówka pod stopień

Optymalny kształt

Luz przesuwu  8 mm 30 mm

Harmonijne pokrycie dzięki  
likwidacja żebra wzdłuż krawędzi bocznej

Forma łączenia (dopasowane  
kształty przykrytych dachówek)

Optymalny kształt profilu

Zrównoważone oddzielenie rzędów 
(dolna krawędź zgodna z profilem dachówki)

Opakowanie paczka 8 sztuk paczka 6 sztuk

Odstęp między łatami 357 mm - 365 mm 330 mm - 360 mm 

Minimalne zalecane pochylenie
połaci dachu

22 ° 16 °

Dachówki barwione w masie dla ciemnych odcieni 
(patrz paleta kolorów str. 9)

Dla krokwi o długości powyżej 3,70 m 
możliwość stosowania bez korygowania długości

Wysoka jakość powierzchni

Dachówka wentylacyjna 
z labiryntem ceramicznym

Bogata paleta kolorów
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