
Szeroka gama kolorów 
dla produktów GreenCoat®



TRWAŁOŚĆ ZEWNĘTRZNA 
Największa trwałość koloru i połysku przez lata.
GreenCoat Pural BT 
GreenCoat Pro BT 
GreenCoat Mica BT 
GreenCoat Crown BT

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
Odbija promienie słoneczne i zmniejsza  
zapotrzebowanie na energię przeznaczoną do  
chłodzenia wnętrz.
GreenCoat Cool

LEPSZA FORMOWALNOŚĆ 
Specjalistyczne produkty do obróbki  
blacharskiej/dekarskiej.
GreenCoat PLX Pro BT 
GreenCoat PLX Legacy

Oferta produktów - Dachy
NATURA 
Organiczna powłoka zawierająca szwedzki olej  
rzepakowy (BT).
GreenCoat Pural BT 
GreenCoat Pro BT 
GreenCoat PLX Pro BT 
GreenCoat Crown BT 
GreenCoat Mica BT

POWTARZALNOŚĆ KOLORU 
Najwęższe tolerancje zapewniające idealne  
dopasowanie kolorów w każdej dostawie.
GreenCoat Crown BT

Natura: Produkty GreenCoat® wykorzystują powłokę wykonaną w biotechnologii, która wykorzystuje znaczną część szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast oleju kopalnego, co jest unikalne na rynku. Firma SSAB 
posiada światowy patent na tę technologię powlekania. Zaletą produktów jest ich sprawdzona, wysoka jakość połączona z trwałą powłoką wykonaną w biotechnologii.
Efektywność energetyczna: GreenCoat Cool oferuje zewnętrzną okładzinę budynku, która odbija promienie słoneczne. Jeśli Twój budynek wymaga chłodzenia, wybierz ten produkt.
Trwałość zewnętrzna: Te produkty GreenCoat® objęte są najdłuższymi gwarancjami trwałości zewnętrznej. Cechuje je wieloletnia wytrzymałość na trudne warunki pogodowe, nawet w surowym skandynawskim klimacie.
Powtarzalność koloru: Wybierz ten produkt, jeśli ważne są dla Ciebie specjalne, wąskie tolerancje kolorów. Typowym przykładem zastosowania jest blachodachówka modułowa.
Lepsza formowalność: Produkty dla wykwalifikowanych dekarzy, którzy potrzebują materiału o dużej podatności na formowanie. Stale w tych produktach zostały opracowane wspólnie ze specjalistami ds. obróbki i 
mogą być formowane ręcznie – nawet w temperaturach do -15 °C.

Oferta produktów - Fasady 

TRWAŁOŚĆ ZEWNĘTRZNA 
Największa trwałość koloru i połysku przez lata.
GreenCoat Hiarc 
GreenCoat Hiarc Max 
GreenCoat Crown BT 
GreenCoat Pural Farm BT

NATURA 
Organiczna powłoka wykonana ze szwedzkiego oleju 
rzepakowego (BT).
GreenCoat Crown  BT 
GreenCoat Pural Farm BT

POWTARZALNOŚĆ KOLORU 
Najwęższe tolerancje zapewniające idealne  
dopasowanie kolorów w każdej dostawie.
GreenCoat Hiarc 
GreenCoat Hiarc Max

Natura: Produkty GreenCoat® wykorzystują powłokę wykonaną w biotechnologii, która wykorzystuje znaczną część szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast oleju kopalnego, co jest unikalne na rynku. Firma SSAB 
posiada światowy patent na tę technologię powlekania. Zaletą produktów jest ich sprawdzona, wysoka jakość połączona z trwałą powłoką wykonaną w biotechnologii.
Trwałość zewnętrzna: Te produkty GreenCoat® objęte są najdłuższymi gwarancjami trwałości zewnętrznej. Cechuje je wieloletnia wytrzymałość na trudne warunki pogodowe, nawet w surowym skandynawskim klimacie.
Powtarzalność koloru: Wybierz te produkty, jeśli ważne są dla Ciebie specjalne, wąskie tolerancje kolorów. Poza dużym wyborem kolorów, w ofercie dostępne są także kolory metaliczne oraz odcienie na specjalne zamówienie.

Wybór właściwego produktu  
GreenCoat® jest prosty!
GreenCoat® to marka firmy SSAB oferująca innowacyjne, ekologiczne,  
powlekane organicznie stale dla budownictwa. Jako najbardziej 
ekologiczna i jedna z najwszechstronniejszych oferta wysokiej jakości 
stali powlekanych organicznie przeznaczonych do zewnętrznych za-
stosowań budowlanych, GreenCoat® oferuje wiele ważnych korzyści.
 Większość produktów GreenCoat® posiada powłokę wykonaną 
w biotechnologii, która wykorzystuje znaczną część szwedzkiego 
oleju rzepakowego zamiast tradycyjnych olejów z paliw kopalnych. 

Opatentowane powłoki wykonane w biotechnologii oferują nie tylko 
korzyści dla środowiska, ale także zwiększoną wydajność.
 Poniżej znajdziesz właściwy produkt GreenCoat® dla swoich 
potrzeb. Produkty GreenCoat® są przyjazne dla środowiska, odporne 
na promieniowanie UV (do RUV5), efektywne energetycznie, odporne 
na zarysowania, podatne na formowanie i zachowują swój kolor 
przez wiele lat.

Oferta produktów - Systemy rynnowe

LEPSZA FORMOWALNOŚĆ 
Duża formowalność dzięki obustronnej powłoce.
GreenCoat RWS Pro BT 
GreenCoat RWS Pural BT 
GreenCoat RWS Pro 
GreenCoat RWS Pural

Lepsza formowalność: GreenCoat RWS cechuje się dużą  
elastycznością i może być dowolnie formowany bez uszkodzenia 
powłoki. Oferuje większą trwałość i został opracowany dla wysokiej 
jakości systemów rynnowych.



Winter White
RR20, SS0005

Limestone Grey
RR268, SS0022

Pebble Grey
RR21, SS0011

Stone Grey
RR22, SS0554

Rock Grey
RR237, SS0061

Anthracite Grey
RR2H8, SS0087

Mountain Grey
RR23, SS0036

Slate Grey
RR2H3, 
SS0534 

Nordic Night Black
RR33, SS0015

Szeroka gama kolorów  
dla produktów GreenCoat®

Nordic White
RR1H3, SS0020

Frost White
RR106, SS0009

Snow White 
RR19, SS0001

Żywe i trwałe barwy - produkty GreenCoat® dostępne są w szerokiej gamie kolorów. W broszurze pokazano 28 głównych kolorów, wybieranych  
przez architektów, wykonawców i partnerów. Każdy kolor został wybrany na podstawie nowoczesnych trendów architektonicznych.
 W celu prawidłowej reprodukcji koloru zalecamy zamówienie próbek GreenCoat® na: samples.greencoat@ssab.com. Jeśli nie  
znajdziesz koloru, którego szukasz, dostępne są też kolory i wykończenia GreenCoat® na indywidualne zamówienie.
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Walnut Brown
RR32, SS0387

Chestnut Brown
RR887, SS0435

Hazelnut Brown
RR8H2, SS0426

Acorn Brown
RR827, SS0434
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Cottage Red
RR29, SS0758

Brick Red
RR7F2, SS0742

Red Clay
RR7G3, SS0762

Harvest Yellow
RR24, SS0189
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Silver Fir Green
RR5J3, SS0975

Leaf Green
RR594, SS0874

Pine Green
RR11, SS0830 

Lake Blue
RR35, SS0558 

Ocean Blue
RR4F8, SS0510

Metallic Silver
RR40, SS0045 

Metallic Dark Silver
RR41, SS0044 

Metallic Titanium
RR45
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Stal GreenCoat® jest dostępna w

Obserwuj GreenCoat ® na

SSAB oraz jej spółki zależne dołożyły wszelkich starań, by zapewnić poprawną treść niniejszej publikacji. Niemniej jed-
nak spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne informacje. Sugestie i opisy zastosowań produk-
tów mają wyłącznie orientacyjny charakter. SSAB i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody SSAB.

Ta broszura została wydrukowana przez drukarnię certyfikowaną zgodnie z Nordic Swan Ecolabel. Certyfikacja dotyczy 
firmy, która spełnia surowe wymagania środowiskowe i otrzymała licencję Nordic Ecolabel.

SSAB 
SSAB od ponad 50 lat produkuje rozwiązania dla budownictwa i jest pionierem w rozwoju 
zrównoważonych stali powlekanych organicznie, których powłoki zawierają szwedzki olej 
rzepakowy. To unikalne, opatentowane rozwiązanie redukuje znacznie wpływ produktów 
GreenCoat® na środowisko i sprawia, że gama powlekanych organicznie stali GreenCoat® 
jest najbardziej ekologiczną ofertą dla dachów, fasad i systemów rynnowych.
 
SSAB to spółka z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, która oferuje pro- 
dukty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc 
w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania. SSAB ma zakłady 
produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia pracowników w po- 
nad 50 krajach. www.ssab.com

Nordic Ecolabel Printed Matter Licence No  341362

SSAB
781 84 Borlänge
Szwecja

T +46 243 700 00
F   +46 243 720 00
greencoat@ssab.com

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
FI-13300 Hämeenlinna
Finlandia

T +358 20 59 11
F +358 20 59 25080
greencoat@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

ssab.pl/GreenCoat

SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina
Polska

T +48 502 447 001
greencoat.pl@ssab.com




