
GreenCoat dla budownictwa
Dachy, fasady i systemy rynnowe

Skandynawskiej jakości stal 
na każdą pogodę i w zgodzie z naturą



Nie możesz zmienić 
pogody, ale możesz 
zmienić materiały
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Zdjęcie systemu rynnowego na okładce: © Plannja.
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Opracowana, by zapewnić budynkom trwałość koloru i wykończenia w każdej 
pogodzie, GreenCoat® to marka SSAB w postaci innowacyjnych, przyjaznych 
dla środowiska powlekanych organicznie rozwiązań ze stali dla budownictwa 
i produkcji komponentów. Wszystkie produkty bazują na wysokiej jakości 
skandynawskiej stali, znanej na całym świecie jako jedna z najlepszych stali 
dostępnych na rynku. Dodatkowo, większość produktów GreenCoat zawiera 
opatentowaną powłokę Bio-based Technology (BT), w której znaczna część 
związków kopalnych zastąpiona została komponentem organicznym.

Jako światowy lider w zakresie innowacyjnych rozwiązań ze stali, SSAB 
dysponuje ponad 50 latami doświadczenia w budownictwie. Od czasu 
fuzji SSAB i Ruukki w 2014 roku połączone zostały najlepsze technologie 
i doświadczenia obu spółek. 

Efektem jest jedna z najszerszych gam wysokiej jakości stali powlekanych 
organicznie i najbardziej ekologiczna na rynku oferta dla dachów, fasad 

i systemów rynnowych.
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OCENA ŚRODOWISKOWA
GreenCoat zarejestrowany jest w BASTA (szwedzka baza 
produktów budowlanych zatwierdzonych do użytku), BVB 
(ocena produktów budowlanych) oraz SundaHus (system 
oceny produktów z budownictwa i handlu nieruchomościami 
pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska).

Rejestracja w BASTA potwierdza, że produkt 
spełnia uzgodnione kryteria dotyczące 
własności niestanowiących zagrożenia  
dla zdrowia i środowiska.  
Patrz: www.bastaonline.se.
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Skandynawskiej jakości stalowe produkty GreenCoat promują 
bardziej ekologiczne i zrównoważone budynki, zapewniając wyraźne 
korzyści dla środowiska i większą wydajność. Podczas gdy inne stale 
powlekane organicznie są tylko pozbawione chromu, GreenCoat 
idzie dalej. Pionierska i innowacyjna technologia BT (Bio-based 
Technology) zastosowana w większości produktów GreenCoat 
przyczynia się do zdrowszego otoczenia i redukuje uwalnianie 
szkodliwych substancji do atmosfery. Produkty GreenCoat  
przodują wśród zrównoważonych rozwiązań budowlanych.  
Są zgodne z przepisami REACH i wieloma systemami certyfikacji 
środowiskowej, a wysokiej jakości stal można poddać pełnemu 
recyklingowi.

Lepsze i bardziej ekologiczne  
– wysokiej jakości stale i powłoki organiczne

W użytkowaniu produkty GreenCoat cechują się dużą odpornością 
na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania i objęte 
są rozległymi gwarancjami bazującymi na 40 latach testów 
w warunkach zewnętrznych. Oferują wykonawcom materiał, 
z którym można łatwo pracować w temperaturach nawet do  
-15 °C. Produkty GreenCoat dostępne są w szerokim zakresie 
atrakcyjnych kolorów i opcji wykończenia. 

W każdych warunkach klimatycznych GreenCoat pomoże zbudować 
innowacyjne, trwałe i efektywne kosztowo obiekty  
– bardziej przyjazne naturze.

Ocenia i dostarcza informacji na temat sprawdzonych produktów 
i wpływa na rozwój produktów w stronę nietoksycznego 
i przyjaznego dla środowiska otoczenia.

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

SundaHus Environmental Data to system oceny produktów pod 
względem bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska, koncentrujący 
się na branży budowlanej i obrocie nieruchomościami.
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Zastosowanie stali powlekanej organicznie w budynkach w przeciwieństwie do 
innych materiałów stwarza ogromne możliwości tworzenia pięknych i funkcjonalnych 
obiektów, które spełniają wysokie wymagania środowiskowe i jakościowe. 

Dlaczego warto wybrać stal 
powlekaną organicznie dla 
budynku?

INNOWACYJNA ESTETYKA 
Wraz ze wzrostem świadomości 
ekologicznej coraz ważniejsze w nowych 
rozwiązaniach budowlanych stają 
się stale powlekane organicznie. 
Produkty GreenCoat oferują swobodę 
tworzenia architektom i projektantom. 
Duży wybór kształtów, kolorów i opcji 
wykończenia powierzchni w połączeniu 
z proekologicznym charakterem produktów 
czyni stal GreenCoat atrakcyjnym wyborem. 
Powlekana organicznie stal GreenCoat 
jest idealnym materiałem dla budynków 
bez względu na to, czy jest to nowoczesna 
arena, tradycyjne centrum kulturalne, dom 
mieszkalny czy magazyn.

ŁATWA OBRÓBKA  
Stale powlekane organicznie łączą w sobie 
zalety związane z lekkością i wysoką 
wytrzymałością. Do tego materiał jest 
wyjątkowo trwały. Cechy te wpływają na 
krótkie terminy wykonania oraz łatwą 
obróbkę na placu budowy. Materiał idealnie 
nadaje się do renowacji i rozbudowy 
obiektów. Stała wysoka jakość produktów 
GreenCoat sprawia, że są odpowiednie 
do obróbki przemysłowej. Nasze podatne 
na formowanie gatunki stali można 
łatwo formować ręcznie i wykorzystywać 
do skomplikowanego formowania 
w temperaturach nawet do -15 °C bez 
uszkodzeń powłoki lub stali. 

MOŻLIWOŚĆ 100 % RECYKLINGU 
Budynki wykonane z produktów GreenCoat 
zapewniają bezpieczną i zrównoważoną 
ochronę przed czynnikami klimatycznymi 
przy bardzo niskich kosztach konserwacji. 
Produkty GreenCoat będą chronić Twój 
budynek przez wiele dziesięcioleci, a na 
końcu swego czasu użytkowania stal może 
zostać stopiona i przerobiona na nowe 
produkty stalowe. Stal to materiał, który 
można poddać w 100 % recyklingowi bez 
utraty jakości. Zarówno z ekologicznego,  
jak i ekonomicznego punktu widzenia  
– stal to zrównoważone rozwiązanie.
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Bazowym materiałem w stali powlekanej 
organicznie jest stal powlekana cienką 
warstwą cynku. W zależności od produktu 
końcowego, wybierana jest stal o najbardziej 
odpowiednich własnościach. W przypadku 
stali konstrukcyjnej oznacza to własności 
mechaniczne zgodne z normą EN 10346. 
Dla zastosowań, w których stal powinna 
być formowana w wymagający sposób 
lub gdy produkt poddawany jest obróbce 
blacharskiej, używa się stali o wysokiej 
podatności na formowanie. 

Powłoka cynkowa zabezpiecza stal przed 
korozją na dwa sposoby. Jest to ochronna 
warstwa, która utrzymuje tlen i wodę z dala 
od stali, a jednocześnie działa jak ochrona 
katodowa. Oznacza to, że na ciętych 
krawędziach lub w przypadku uszkodzenia 
powłoki cynkowej, cynk wytworzy 
ochronne związki i zablokuje dalsze procesy 
korozji.

Powłoka cynkowa mierzona jest 
w jednostkach wagi na metr kwadratowy 
i pokrywa stal po obu stronach. 

W celu poprawienia odporności na korozję 
nakładana jest warstwa pasywacyjna, która 
zapewnia też dobrą przyczepność powłoki. 

Warstwa podkładu - dzięki dodatkom 
antykorozyjnym - również używana jest 
dla ochrony przed korozją, zapewniając 
jednocześnie dobrą przyczepność do 
powłoki wierzchniej.

Typ powłoki wierzchniej wybierany jest 
w zależności od przeznaczenia produktu. 
Oferta zawiera powłoki dla różnych 

środowisk i zapewniające różny wygląd. 
Jest to również warstwa, która nadaje kolor 
produktowi końcowemu.

Dwuwarstwowa powłoka spodnia chroni tylną 
stronę stali powlekanych organicznie. Na tej 
powłoce produkty GreenCoat są oznaczane 
tekstem identyfikującym GreenCoat i SSAB 
jako oryginalnego producenta. 

Stal powlekana organicznie – ochrona przed korozją i trwały 
wygląd
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10 powodów, by użyć GreenCoat

1. Unikalne połączenie stali i powłoki
Produkty GreenCoat bazują na stali SSAB o skandynawskiej jakości, która znana jest na całym 
świecie jako jedna z najlepszych stali na rynku. Dodatkowo, większość produktów GreenCoat 
zawiera opatentowaną powłokę organiczną. Wszystkie nasze powłoki mają znakomite 
własności techniczne. 

2. Wiodąca, opatentowana technologia bardziej przyjazna naturze 
Większość produktów GreenCoat zawiera powłokę Bio-based Technology (BT), w której 
znaczną część tradycyjnych związków kopalnych zastąpiono komponentem organicznym 
– opatentowaną technologią SSAB – dzięki czemu są to jedyne powłoki na rynku z dużą 
zawartością bioodnawialną. Wszystkie nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami REACH. 
Ich korzyści to redukcja wpływu na środowisko i rozwój ekologicznego otoczenia.

4. Doskonała formowalność – nawet ręcznie
Produkty GreenCoat można łatwo formować, tzn. giąć, ciąć, przebijać i profilować, dzięki czemu 
istnieje możliwość tworzenia skomplikowanych kształtów.

3. Trwała, znakomita powierzchnia w każdej pogodzie
Produkty GreenCoat zapewniają dużą trwałość koloru i wykończenia, które jest odporne na rdzę, 
białą rdzę i promieniowanie UV, jak również na zarysowania i zabrudzenia, co zmniejsza potrzebę 
konserwacji.

5. Szeroki wybór kolorów
Produkty GreenCoat dostępne są w szerokim zakresie żywych kolorów i ekskluzywnych opcji 
wykończenia, z możliwością dostawy w indywidualnym kolorze na życzenie klienta. 
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7. Powtarzalność koloru
Produkty GreenCoat oferują powłoki o wąskich tolerancjach kolorów, zapewniając powtarzalność 
koloru niezależnie od partii materiału.

8. Intensywne badania
Ponad 40 lat intensywnych testów w warunkach zewnętrznych na całym świecie zapewnia,  
że produkty GreenCoat wytrzymują najtrudniejsze warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz, 
śnieg, woda morska, lód, promieniowanie UV, wysoka wilgotność i burze. 

Zapewnienie jakości poprzez badania w realnych warunkach zewnętrznych stanowi priorytet dla 
SSAB i dlatego wykraczamy daleko poza wymagania przepisów UE.

9. Najczystsza stal
Produkty GreenCoat wykonane ze stali o skandynawskiej jakości należą do najczystszych  
na świecie z najwęższymi tolerancjami i najwyższą jednolitością.

10. Gwarantowane działanie
Produkty GreenCoat objęte są rozległymi gwarancjami. 

6. Formowalność do -15° C. 
Niektóre produkty GreenCoat mogą być formowane w temperaturach poniżej 0 stopni,  
co umożliwia całoroczny montaż i obniża koszty.

© Budmat
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Dachy

Oferta produktowa wg funkcji produktu  
– wybór obejmuje GreenCoat i ogólne produkty SSAB 

Dachy muszą radzić sobie z każdym humorem Matki Natury. Dlatego też materiał, który wybierasz 
na dach, musi spełnić najsurowsze wymagania, wyglądać świetnie każdego dnia i oferować 
korzyści, które pozwolą Ci zmniejszyć koszty. 

Produkty GreenCoat dla dachów cechuje wysoka jakość wynikająca z doskonałej formowalności, 
dużej odporności na zarysowania oraz dobrego i trwałego wyglądu. 

TRWAŁOŚĆ ZEWNĘTRZNA
Największa trwałość koloru i połysku przez lata.

GreenCoat Pro BT
GreenCoat Pural
GreenCoat Mica BT
GreenCoat Crown BT
GreenCoat Purex

NATURA
Organiczna powłoka bardziej przyjazna naturze 
(BT*).

GreenCoat Pro BT
GreenCoat Crown BT
GreenCoat Mica BT

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Odbija promienie słoneczne i zmniejsza 
zapotrzebowanie na energię przeznaczoną do 
chłodzenia wnętrza.

GreenCoat Cool

FUNKCJE PODSTAWOWE
Klasyczne rozwiązania SSAB dla dachów.

Poliester
Poliester Mat

LEPSZA FORMOWALNOŚĆ
Specjalistyczne produkty do obróbki blacharskiej.

GreenCoat PLX BT
GreenCoat FAP BT
GreenCoat Pural PLX
GreenCoat Pural FAP

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

GreenCoat Purex

Natura: Te produkty GreenCoat oferują opatentowaną powłokę Bio-based Technology (BT). Zaletą jest sprawdzona wysoka jakość połączona z zawartością organiczną.

Efektywność energetyczna: GreenCoat Cool oferuje zewnętrzną okładzinę budynku, która odbija promienie słoneczne. Jeśli Twój budynek wymaga chłodzenia, wybierz ten produkt.

Trwałość zewnętrzna: Te produkty objęte są najdłuższymi gwarancjami trwałości zewnętrznej. Cechuje je wieloletnia wytrzymałość na trudne warunki pogodowe, sprawdzona 
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 wykonawców, 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.

Funkcje podstawowe: Nasze podstawowe produkty Poliester oferują dobre własności i są dostępne w wielu kolorach.

Poniżej przedstawione są dwa sposoby znalezienia właściwego produktu GreenCoat dla Twoich potrzeb. 
Możesz szukać według funkcji produktu lub segmentu, którym się zajmujesz. 

Produkty GreenCoat są odporne na promieniowanie UV (do RUV4), efektywne energetycznie, odporne 
na zarysowania, podatne na formowanie i zachowują swój kolor przez wiele lat.  

W tabelach poniżej wymieniliśmy nasze produkty GreenCoat.

* BT – Bio-based Technology
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Oferta produktowa wg segmentów
BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY –  PRODUKTY BLACHARSKIE

Blachy na rąbek stojący i akcesoria o wysokich wymaganiach dotyczących funkcjonalności, elastyczności 
i wyglądu.

GreenCoat PLX BT, GreenCoat FAP BT, GreenCoat Pural PLX, GreenCoat Pural FAP

Gatunki stali: PLX, FAP

BLACHODACHÓWKI I PROFILE

Blachodachówki i zatrzaskowe panele dachowe. 
GreenCoat Pro BT, GreenCoat Pural, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Crown BT, GreenCoat Purex,  
GreenCoat Cool, Poliester Mat

Gatunki stali: S280, S320, S350

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

Pokrycia modułowe o wysokich wymaganiach w zakresie jednolitości koloru w każdej dostawie. 

GreenCoat Purex

Gatunek stali: S280

STANDARDOWE I NOŚNE BLACHY TRAPEZOWE

Standardowe blachy trapezowe w szerokim zakresie kolorów, wymagające dużej wydajności i małej masy. 

Poliester 

Gatunki stali: S280, S350, S420



GreenCoat Pro BT*
GreenCoat Pro BT to bardzo trwały produkt  
dla dachów, szczególnie odpowiedni dla 
dachów z rąbkiem stojącym. Produkowany 
jest zgodnie z patentem BT (Bio-based 
Technology) i dlatego jest wyjątkowo 
ekologiczny. GreenCoat Pro BT, dostępny 
w zwykłym i matowym wykończeniu, może 
być też stosowany w płytach ściennych 
i obróbkach ochronnych. Produkt ten 
idealnie nadaje się do obróbki blacharskiej 
i używany jest w połączeniu z podatnymi na 
formowanie gatunkami stali PLX i FAP.

GreenCoat Pural
GreenCoat Pural to bardzo trwały produkt 
dla dachów, odpowiedni dla dachów 
z rąbkiem stojącym, blachodachówek i blach 
trapezowych. GreenCoat Pural, dostępny 
w zwykłym i matowym wykończeniu, 
może być też stosowany w płytach 
ściennych i obróbkach ochronnych. Jego 
optymalny skład chemiczny zapewnia 
odporność na warunki atmosferyczne, 
dzięki czemu skutecznie zabezpiecza przed 
korozją i promieniowaniem UV. Delikatnie 
fakturowana powierzchnia pomaga chronić 
przed zużyciem mechanicznym.

GreenCoat Mica BT*
GreenCoat Mica BT to produkt 
z pofałdowaną powierzchnią z ekskluzywnym 
połyskiem. Opracowano go przede 
wszystkim do użytku w profilach lub 
blachodachówkach o wysokich wymaganiach 
estetycznych. Produkowany jest zgodnie 
z patentem BT* i dlatego jest wyjątkowo 
ekologiczny.

GreenCoat Crown BT*
GreenCoat Crown BT jest optymalny dla 
wszystkich typów profili. Produkowany 
jest zgodnie z patentem BT (Bio-based 
Technology) i dlatego jest wyjątkowo 
ekologiczny. Ma delikatnie fakturowaną 
strukturę; dostępny jest w wersji 
z połyskiem lub matowy. 

GreenCoat Purex
GreenCoat Purex to trwały produkt 
o eleganckim wyglądzie dostosowanym do 
blachodachówek zwykłych i modułowych. 
Cechuje się znakomitą formowalnością, 
odpornością na warunki atmosferyczne 
oraz powtarzalnością koloru w każdej 
dostawie, co czyni go popularnym wyborem 
w przypadku pokryć modułowych. 
Jest bardziej trwały od standardowego 
poliestru, np. w sytuacji prac wymagających 
chodzenia po dachu lub innych obciążeń. 
Jego fakturowane wykończenie oferuje 
stylową alternatywę dla arkuszy blachy 
dachowej i obróbek ochronnych. 

GreenCoat Cool
GreenCoat Cool działa jak tarcza cieplna 
dla Twojego budynku. Produkt zawiera 
specjalne pigmenty odbijające promienie 
słoneczne, przez co powierzchnia 
pozostaje chłodniejsza w porównaniu 
do zwykłych powierzchni powlekanych. 
W przypadku budynków wymagających 
chłodzenia, produkt ten pomaga 
oszczędzać energię i zwiększa komfort 
termiczny.  

Poliester
Poliester SSAB to standardowy produkt 
dla blach trapezowych. Produkt dostępny 
jest w wielu kolorach i z reguły stosowany 
w takich miejscach jak magazyny, obiekty 
rolnicze, hale i wiaty.

Poliester Mat
Pofałdowany Poliester Mat z SSAB to 
produkt odpowiedni dla blachodachówek, 
dostępny w wielu kolorach. Produkt 
zapewnia dobrą trwałość koloru 
i odporność na korozję.

Wszystkie powlekane organicznie produkty 
GreenCoat wytwarzane są zgodnie z normą  
EN 10169 + A1.

Produkty GreenCoat – dachy
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Produkty GreenCoat są przyjazne dla środowiska, efektywne energetycznie, odporne na promieniowanie 
UV (do RUV4) i zarysowania, gwarantując stabilność koloru przez wiele lat. Oferowane są w szerokim 
zakresie opcji wykończenia i kolorów dla tradycyjnych lub nowoczesnych projektów. 

Poniżej znajdują się dokładne opisy naszych zaawansowanych produktów. Większość produktów 
GreenCoat zawiera powłokę Bio-based Technology (BT), opatentowaną przez SSAB. Wybierz właściwe 
rozwiązanie  dla swojego produktu. 

GreenCoat BT* 
W produktach z Bio-based Technology (BT) znaczna część tradycyjnych związków kopalnych zastąpiona 
została komponentem organicznym – bardziej przyjaznym naturze. Produkty GreenCoat BT mogą być 
używane we wszystkich typach zastosowań, takich jak dachy, akcesoria dachowe i fasady, zapewniając 
ich lepszą wydajność. SSAB posiada światowy patent dla tej technologii powlekania. 

* BT – Bio-based Technology, rozwiązanie opatentowane przez SSAB.
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Oznaczenie SSAB Oznaczenie wg norm 
europejskich

Granica plastyczności, 
min. Rp0,2 N/mm²

Wytrzymałość na roz-
ciąganie, min. Rm N/mm²

Wydłużenie A80
1 

% min
Powłoka cynku (g/

m²)

PLX - 120 - 36 350

FAP DX52D+Z 140 270 26 350

ZALECANE GATUNKI STALI CYNKOWANEJ OGNIOWO, STALE MIĘKKIE ZGODNE Z NORMĄ EN 10346

1) Dla grubości t≤ 0,70 mm obowiązuje wartość niższa o dwie jednostki.

STALE DLA BLACH NA RĄBEK STOJĄCY I AKCESORIÓW
Stale dla blach na rąbek stojący i akcesoriów są wyjątkowo podatne na formowanie, 
cynkowane ogniowo, powlekane. PLX jest gatunkiem stali dla pokryć na rąbek stojący. 
Nie ma praktycznie efektu sprężynowania, przez co pozwala uzyskać wysoką szczelność 
dachu. FAP to gatunek stali opracowany specjalnie dla akcesoriów. Materiał można 
formować – wytrzymuje on trudne warunki zarówno w warsztacie, jak i na dachu. 
Prace z obu gatunkami stali można wykonywać w temperaturach do -15°C. Są one 
pokryte 350 g/m2 warstwą cynku.

BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY 
Blachy na rąbek stojący to technika, dzięki której architekci i dekarze mogą najpełniej 
wykorzystać swoją kreatywność i kunszt rzemiosła. Pokrycia te wykorzystują pełen 
potencjał zalet estetycznych stali powlekanych organicznie. Idealnie pasują do tradycyjnego 
otoczenia, ale stwarzają też architektom prawie nieograniczone możliwości tworzenia 
innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań. Wyjątkowo podatna na formowanie stal PLX 
w połączeniu z naszej najwyższej jakości powłoką tworzy doskonały produkt.

PRODUKTY ZALECANE DO BLACH NA RĄBEK STOJĄCY 

GreenCoat Pro BT* GreenCoat Pural

Typ powłoki  BT* PUR 

Struktura powłoki fakturowana fakturowana

Połysk 40 i 10 40 i <5

Klasa odporności na promieniowanie UV RUV3 RUV4

Klasa odporności na korozję RC5 RC5

Formowalność znakomita znakomita

Odporność na zarysowania, (N) 35 40

* BT – Bio-based Technology, rozwiązanie opatentowane przez SSAB.
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BLACHODACHÓWKA I INNE PROFILE
Blachodachówka i inne profile z powlekanej organicznie stali stanowią lekki i łatwy 
w użyciu materiał. W przypadku domów mieszkalnych blachodachówki są powszechnie 
wykorzystywane do zastąpienia dachówek cementowych. Produkty GreenCoat dostępne  
są w szerokim zakresie kolorów i opcji powlekania, zapewniając indywidualny wygląd 
finalnego produktu. 

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA
Blachodachówka modułowa w postaci gotowych do montażu zestawów. Ten typ pokrycia 
sprawia, że projekt dachowy jest łatwy i szybki, a przy tym odpowiedni dla dachów 
o dowolnych kształtach i wymiarach. Dla producenta blachodachówki modułowej bardzo 
ważna jest powtarzalność koloru w każdej dostawie. Produkty GreenCoat ze specjalnymi, 
wąskimi tolerancjami kolorów gwarantują jednolitą barwę gotowych dachów.

STANDARDOWE I NOŚNE BLACHY TRAPEZOWE
Blachy trapezowe są bardzo efektywne kosztowo, lekkie i odpowiednie do wielu  
różnych zastosowań, zarówno w przypadku nowych, jak i remontowanych obiektów. 
Systemy te szczególnie nadają się do obiektów przemysłowych, ale także komercyjnych  
i handlowych. Blachy nośne oferują duże rozpiętości, pozwalając na projektowanie  
lekkich i ekonomicznych konstrukcji. 

Produkty GreenCoat można wybrać z szerokiej oferty kolorów, opcji wykończenia  
i kształtów profili.

© Budmat
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ZALECANE GATUNKI STALI CYNKOWANEJ OGNIOWO, STAL KONSTRUKCYJNA ZGODNA Z NORMĄ EN10346

Zastosowanie Oznaczenie SSAB Oznaczenie wg norm 
europejskich

Granica plastyczności, 
min. Rp0.2 N/mm²

Wytrzymałość na 
rozciąganie, min. Rm 

N/mm²

Wydłużenie A80¹ 
% min.

Dachy, profile S280 S280GD+Z 280 360 18

Okładziny, profile S320 S320GD+Z 320 390 17

Blacha nośna S350 S350GD+Z 350 420 16

Blacha nośna S420 S420GD+Z 420 480 15

1) Dla grubości t≤ 0,70 mm obowiązuje wartość niższa o dwie jednostki.

STALE DLA BLACHODACHÓWEK I INNYCH PROFILI
Stale dla blachodachówek i innych profili cechują się standardową wytrzymałością. Dzięki 
formowaniu płaskiego arkusza w profil liniowy podczas profilowania rolkowego, uzyskuje 
on sztywność i wytrzymałość gwarantującą odpowiednią nośność. Wysoka i powtarzalna 
jakość stali SSAB zapewnia łatwość obróbki na liniach profilowania rolkowego. Profile 
mają różnorodne zastosowania, zwykle jako okładzina dachowa lub ścienna, ale także jako 
belki stropowe i blachy nośne dla dachów o dużej rozpiętości. Stale SSAB do zastosowań 
zewnętrznych dostarczane są z cynkowaną ogniowo warstwą powłoki 275 g/m2.

© Bratex

PRODUKTY ZALECANE DO BLACHODACHÓWEK LUB INNYCH PROFILI DACHOWYCH

Blachodachówki i inne profile Pokrycia 
modułowe

Profile 
standardowe

GreenCoat 
Pro BT*

GreenCoat 
Pural

GreenCoat 
Mica BT*

GreenCoat 
Crown BT*

GreenCoat 
Purex

GreenCoat 
Cool

Poliester Mat GreenCoat 
Purex

Poliester

Typ powłoki BT* PUR BT* BT* PUR/SP SP SP PUR/SP SP

Struktura powłoki fakturowana fakturowana pofałdowana,
błyszcząca

fakturowana fakturowana fakturowana pofałdowana fakturowana gładka

Połysk 40 i 10 40 i <5 7 40 i 10 7 40 1–3 7 35

Klasa odporności na 
promieniowanie UV 

RUV3 RUV4 RUV3 RUV3 RUV3 RUV4 RUV3 RUV3 RUV2

Klasa odporności na 
korozję

RC5 RC5 RC5 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC3

Minimalny promień gięcia 1.5 T 1 T 1 T 0.5 T 1 T 2 T 2 T 1 T 3 T

Odporność na 
zarysowania (N)

35 40 30 30 25 25 25 25 20

* BT – Bio-based Technology, rozwiązanie opatentowane przez SSAB.
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Fasady
Stal to znakomity materiał okładzinowy. Dzięki swej formowalności stal stwarza 
projektantom prawdziwie wszechstronne możliwości tworzenia powierzchni, które 
komponują się z otoczeniem i stylem budynku. Stal jest łatwa i szybka w montażu oraz 
konserwacji, jest też wyjątkowo trwała.

Jako architekt, producent lub wykonawca wiesz, że znalezienie trwałego materiału 
powlekanego organicznie o znakomitych cechach środowiskowych, dużej trwałości koloru 
i łatwej formowalności może być trudne. I tu na scenę wkracza GreenCoat. Produkty 
GreenCoat dla fasad dostępne są w setkach kolorów i opcji wykończenia, można je łatwo 
ciąć i giąć, i nie poddają się działaniu czasu.
 

Poniżej przedstawione są dwa sposoby znalezienia właściwego produktu GreenCoat dla Twoich potrzeb. 
Możesz szukać według funkcji produktu lub segmentu, którym się zajmujesz. 

Produkty GreenCoat są odporne na promieniowanie UV (do RUV4), efektywne energetycznie, odporne 
na zarysowania, podatne na formowanie i zachowują swój kolor przez wiele lat.  

W tabelach poniżej wskazaliśmy nasze produkty GreenCoat.

Oferta produktowa wg funkcji produktu
– wybór obejmuje GreenCoat i ogólne produkty SSAB

TRWAŁOŚĆ ZEWNĘTRZNA
Największa trwałość koloru i połysku przez lata.

GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Fascia BT
GreenCoat Anti-Graffiti BT
GreenCoat Hiarc Clean 
GreenCoat Hiarc Cool

NATURA
Organiczna powłoka bardziej przyjazna naturze 
(BT*).  

GreenCoat Fascia BT
GreenCoat Anti-Graffiti BT

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Odbija promienie słoneczne i zmniejsza 
zapotrzebowanie na energię przeznaczoną  
do chłodzenia wnętrza.

GreenCoat Hiarc Cool

FUNKCJE PODSTAWOWE
Klasyczne rozwiązania SSAB dla fasad.

Poliester

ANTY-GRAFFITI I SELF-CLEAN
Maksymalna odporność na brud, pisaki lub farbę 
w sprayu. 

GreenCoat Anti-Graffiti BT
GreenCoat Hiarc Clean

POWTARZALNOŚĆ KOLORU I SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW
Najwęższe tolerancje zapewniające idealne 
dopasowanie kolorów w każdej dostawie. 

GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

Natura: Te produkty GreenCoat oferują opatentowaną powłokę Bio-based Technology (BT). Zaletą tych produktów jest sprawdzona wysoka jakość połączona z zawartością organiczną.

Efektywność energetyczna: GreenCoat Hiarc Cool oferuje zewnętrzną okładzinę budynku, która odbija promienie słoneczne. Jeśli Twój budynek wymaga chłodzenia, wybierz ten 
produkt.

Trwałość zewnętrzna: Te produkty objęte są najdłuższymi gwarancjami trwałości zewnętrznej. Cechuje je sprawdzona, wieloletnia wytrzymałość na trudne warunki pogodowe, nawet 
w surowym skandynawskim klimacie. 

Powtarzalność koloru i szeroki wybór kolorów: Wybierz ten produkt, jeśli ważne są dla Ciebie specjalne, wąskie tolerancje kolorów. Produkty GreenCoat oferowane są w najszerszej 
palecie kolorów, łącznie z kolorami metalicznymi i odcieniami specjalnymi.

Anty-graffiti i self-clean: Te produkty GreenCoat oferują specjalne funkcje w postaci odporności na graffiti i brud. GreenCoat stosowany jest w budynkach zlokalizowanych 
w zanieczyszczonych środowiskach miejskich, stanowiąc łatwy i ekonomiczny sposób ich ochrony.

Funkcje podstawowe: Nasze podstawowe produkty Poliester oferują dobre własności i dostępne są w wielu kolorach. Idealnie nadają się do produkcji standardowych profili.

 

* BT – Bio-based Technology
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Oferta produktowa wg segmentów
PŁYTY WARSTWOWE I KASETONY

Znakomity materiał okładzinowy oferujący możliwość uzyskania indywidualnego wyglądu fasady.

GreenCoat Hiarc, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Fascia BT, GreenCoat Anti-Graffiti BT, GreenCoat Hiarc 
Clean, GreenCoat Hiarc Cool

Gatunki stali: S280, S320

PROFILE STANDARDOWE

Standardowe profile w szerokim zakresie kolorów do zastosowania w fasadach.

Poliester

Gatunek stali: S280
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GreenCoat Hiarc i Hiarc Max
GreenCoat Hiarc i Hiarc Max bazują na 
PVDF, są wyjątkowo trwałe i opracowane 
specjalnie dla fasad i kasetonów.

GreenCoat Hiarc dostępny jest 
w wykończeniu zwykłym i matowym 
(Hiarc Matt). Produkty te oferowane są 
w wielu atrakcyjnych kolorach, łącznie 
z kolorami metalicznymi. GreenCoat Hiarc 
cechuje się znakomitą odpornością na 
warunki atmosferyczne i dobrze toleruje 
formowanie. Niemniej jednak, gdy 
wymagana jest jeszcze lepsza odporność 
na korozję – np. w przypadku budunków 
położonych na wybrzeżu – proponujemy 
GreenCoat Hiarc Max, specjalne 
rozwiązanie z niezbędnymi własnościami.

Ze względu na twardość powierzchni 
GreenCoat Hiarc, produkty te są łatwe do 
czyszczenia.

GreenCoat Fascia BT*
GreenCoat Fascia BT to optymalny produkt 
dla profili, kasetonów i płyt warstwowych. 
Zawiera opatentowaną przez SSAB powłokę 
Bio-based Technology (BT) i dlatego jest 
wyjątkowo ekologiczny.  
Ma delikatnie fakturowaną strukturę 
dostępną z regularnym połyskiem.

GreenCoat Anti-Graffiti BT*
GreenCoat Anti-Graffiti BT to trzywarstwowy 
produkt, w którym zewnętrzna warstwa jest 
tak opracowana, by można było w łatwy 
sposób usuwać graffiti.

GreenCoat Anti-Graffiti BT dostępny jest 
w standardowych kolorach. Uwaga: kolor 
z warstwą antygraffiti może delikatnie 
różnić się innego produktu w tym samym 
kolorze.

GreenCoat Hiarc Clean
GreenCoat Hiarc Clean to samoczyszczący 
się produkt, odpowiedni dla budynków 
o dużych wymaganiach estetycznych.  
Ta cecha wynika ze specjalnego dodatku, 
który razem z działaniem deszczu zapewnia 
czystą powierzchnię. Można go używać 
w blachach profilowanych dla okładzin 
ściennych, prefabrykowanych płytach 
ściennych i mocowaniach. 

GreenCoat Hiarc Clean może być używany 
nawet w środowiskach przemysłowych 
i morskich.

GreenCoat Hiarc Cool
GreenCoat Hiarc Cool zawiera specjalne 
pigmenty odbijające promienie 
słoneczne, przez co powierzchnia 
pozostaje chłodniejsza w porównaniu 
do zwykłych powierzchni powlekanych. 
Zapewnia znakomitą odporność na 
warunki atmosferyczne i dobrze toleruje 
formowanie. Typowe zastosowania 
obejmują płyty warstwowe i kasetony 
elewacyjne. 

Poliester
Poliester SSAB to standardowy produkt 
dla profili. Produkt dostępny jest w wielu 
kolorach i z reguły stosowany w takich 
miejscach jak magazyny, obiekty rolnicze, 
hale i wiaty.

Wszystkie powlekane organicznie produkty 
GreenCoat wytwarzane są zgodnie z normą  
EN 10169 + A1.

Produkty GreenCoat – fasady
Produkty GreenCoat dla fasad są przyjazne dla środowiska, efektywne energetycznie, odporne na 
promieniowanie UV (do RUV4) i zarysowania. Zapewniają także dużą powtarzalność koloru. Specjalne 
produkty GreenCoat chronią przed graffiti i brudem. Wszystkie produkty fasadowe GreenCoat dostępne  
są w szerokim zakresie kolorów i opcji wykończenia dla tradycyjnych i nowoczesnych projektów.

Poniżej znajdują się dokładne opisy naszych zaawansowanych rozwiązań. Nasze produkty GreenCoat Fascia BT 
i GreenCoat Anti-Graffiti BT zawierają powłokę Bio-based Technology (BT), opatentowaną przez SSAB. 

Wybierz właściwe rozwiązanie dla swojego produktu. 

* BT – Bio-based Technology, rozwiązanie opatentowane przez SSAB.
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This brochure includes the overall product program for SSAB color coated products. The color coated product offering may differ in 
local markets. Please see the respective country brochure or go to: www.greencoatsteel.com and select your country of choice.
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PŁYTY WARSTWOWE I KASETONY
Zastosowanie płyt warstwowych do ścian i dachów stanowi interesującą alternatywę dla 
ścian wykonanych z blachy profilowanej i innych prefabrykowanych materiałów. Płyty 
warstwowe składają się ze rdzenia z wełny mineralnej lub poliizocyjanuratu i arkuszy blachy 
po obu stronach rdzenia. Ze względu na interakcję między materiałem rdzenia a arkuszem 
stali, produkt staje się bardzo wytrzymały i może być stosowany jako element nośny. Montaż 
płyt warstwowych jest bardzo szybki. Zapewniają one dobrą izolację cieplną. Kasetony 
elewacyjne należą do materiałów fasadowych dających absolutnie największą swobodę 
estetyczną. Produkty GreenCoat pozwalają tworzyć różnorodny wygląd, bawić się wzorami lub 
eksponować wybrane elementy okładziny. Jest to możliwe dzięki zróżnicowaniu szerokości, 
długości i wysokości kasetonów oraz rozmiarów złączy.

PROFILE STANDARDOWE
Blacha profilowana jako okładzina fasadowa stosowana jest w wielu budynkach. Magazyny, 
obiekty rolnicze i hale często projektowane są z tego znakomitego materiału. Szeroki zakres 
kolorów i efektywność kosztowa oferują ogromne możliwości. Typową powłoką dla tego 
rodzaju zastosowań jest z reguły standardowa powłoka poliestrowa.
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Zastosowanie Oznaczenie SSAB Oznaczenie wg norm 
europejskich

Granica plastyczności, 
min. Rp0,2 N/mm²

Wytrzymałość  
na rozciąganie,  
min. Rm N/mm²

Wydłużenie A80¹ 
% min.

Dachy, profile S280 S280GD+Z 280 360 18

Okładziny, profile S320 S320GD+Z 320 390 17

Okładziny, obróbki DX51D DX51D+Z - 270 22

1) Dla grubości t≤ 0.70 mm obowiązuje wartość niższa o dwie jednostki.

ZALECANE GATUNKI STALI CYNKOWANEJ OGNIOWO, STALE ZGODNE Z NORMĄ EN 10346

Stale dla płyt warstwowych, kasetonów i profili charakteryzują się standardową wytrzymałością. 
Te stale dla zastosowań zewnętrznych dostarczane są z warstwą cynku 275 g/m2.

PRODUKTY ZALECANE DO PŁYT I PROFILI FASADOWYCH

GreenCoat 
Hiarc

GreenCoatHiarc 
Max

GreenCoat 
Fascia BT*

GreenCoat 
Anti-Graffiti 

BT*

GreenCoat 
Hiarc Clean

GreenCoat 
Hiarc Cool

Poliester

Typ powłoki PVDF PVDF BT* BT*/PVDF SP SP SP

Struktura powłoki gładka gładka fakturowana gładka gładka fakturowana gładka

Połysk 30 – 40/3 – 6 30 – 40/3 – 5 40 30 10 40 35

Klasa odporności na 
promieniowanie UV 

RUV4 RUV4 RUV3 RUV4 RUV3 RUV4 RUV2

Klasa odporności na 
korozję

RC4 RC5 RC4 RC4 RC4 RC4 RC3

Odporność na 
zabrudzenia

znakomita znakomita bardzo dobra znakomita znakomita znakomita dobra

* BT – Bio-based Technology, rozwiązanie opatentowane przez SSAB.



Systemy rynnowe

GreenCoat RWS
GreenCoat RWS dla systemów rynnowych to trwały, obustronny produkt opracowany specjalnie dla 
wysokiej jakości systemów rynnowych.

GreenCoat RWS zawiera ziarna polimeru, które zapewniają odporność powierzchni na zarysowania. 
Produkt cechuje się optymalną odpornością na warunki atmosferyczne i ścieranie, gwarantując 
znakomitą trwałość połysku i koloru. Oferuje też dobrą ochronę przed korozją. Jest bardzo elastyczny 
i może być formowany bez uszkodzeń powłoki. 

Wszystkie powlekane organicznie produkty GreenCoat wytwarzane są zgodnie z EN10169 +A1.

Produkty GreenCoat – systemy rynnowe

SYSTEMY RYNNOWE
Producenci systemów drenażowych dla dachów bazujących na stali obustronnie 
powlekanej organicznie.

GreenCoat RWS

Gatunki stali: FAX, PLX

Oferta produktowa wg segmentów

Materiały dla systemów rynnowych muszą być odporne na korozję wynikającą 
z nieustannej wilgoci i trudnych warunków atmosferycznych, jak również na 
efekty promieniowania UV. Najważniejszym zadaniem rynien jest odprowadzanie 
wody deszczowej, topniejącego śniegu i lodu z dachu budynku, by zapewnić 
czystość fasad i suchą przestrzeń wokół obiektu. Rynny muszą wytrzymać działanie 
wody, lodu, zanieczyszczeń i ścierania, zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

Jako producent potrzebujesz też materiału, który jest łatwy w obróbce, 
zachowuje dobry wygląd i wytrzymuje działanie czasu. Produkcja detali dla 
systemów rynnowych stawia wysokie wymagania wobec stali. SSAB od lat 
produkuje i rozwija specjalne gatunki stali, które spełniają te potrzeby. Własności 
stali zostały udoskonalone, by przekroczyć normy i zaoferować naszym klientom 
najlepsze możliwe rozwiązania. 

GreenCoat RWS dostosowana jest do konkretnych potrzeb systemów rynnowych, 
oferując znakomitą formowalność, odporność na zarysowania i trwałość koloru.

© Budmat
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GreenCoat RWS

Typ powłoki SP

Struktura powłoki fakturowana

Połysk 40

Klasa odporności na promieniowanie UV RUV3

Klasa odporności na korozję RC5

PRODUKT DLA SYSTEMU RYNNOWEGO

Oznaczenie SSAB Granica plastyczności,  
min. Rp0,2 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie,  
min. Rm N/mm²

Wydłużenie A80¹ % min.

PLX 120 - 36

FAX 210 270 22

1) Dla grubości t≤ 0.70 mm obowiązuje wartość niższa o dwie jednostki.

ZALECANE GATUNKI STALI CYNKOWANEJ OGNIOWO

Gatunki stali używane do systemów rynnowych obejmują FAX dla rynien i rur spustowych, podczas 
gdy bardziej miękki gatunek PLX używany jest do komponentów wytłaczanych. Stale SSAB dla 
systemów rynnowych dostarczane są z ocynkowaną ogniowo warstwą powłoki 275 g/m2.
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Wszystkie produkty GreenCoat są intensywnie testowane pod względem 
odporności na promieniowanie UV i korozję w realnych warunkach 
zewnętrznych. Wszystkie produkty dostarczane są z rozległymi 
gwarancjami technicznymi i estetycznymi. Gwarantują one odporność 
na korozję w postaci rdzy i białej rdzy, jak również na płowienie i inne 
wady wykończenia.

40 lat testów 
w najtrudniejszych 
 warunkach klimatycznych

Gwarancje GreenCoat bazują na doświadczeniu SSAB wynikającym z ponad 40 lat testów 
w akredytowanych lokalizacjach zewnętrznych. Na zachodnim wybrzeżu Szwecji i na Florydzie 
ponad 10 000 paneli ze stali GreenCoat wystawione było na działanie trudnych warunków 
klimatycznych i czynników takich jak woda morska, śnieg, lód, deszcz, promieniowanie UV, 
wysoka wilgotność, wiatr i burze. Dodatkowo, GreenCoat poddawany jest badaniom w takich 
miejscach jak Arizona, Zachodnie Indie, Chiny, Australia i wybrzeże Francji. 

W rozwoju produktów GreenCoat najważniejszą rolę pełnią aspekty jakościowe 
i środowiskowe. Dzięki naszym dobrze wyposażonym laboratoriom zajmujemy wiodącą 
pozycję jako producent stali powlekanych organicznie. Współpracujemy też blisko 
z najlepszymi uczelniami i instytutami, by dalej umacniać nasze czołowe miejsce jako 
dostawca wysokiej jakości produktów i zrównoważonych systemów powłok.

Wymagania i metody badawcze są zgodne z europejską normą EN 10 169 + A1. 
Badania stalowego materiału prowadzone są w celu udokumentowania jego własności 
mechanicznych. Nasza kontrola jakości przebiega w oparciu o krajowe i międzynarodowe 
normy oraz aprobaty.

SSAB posiada certyfikat potwierdzający działalność zgodnie z systemem jakości ISO 9001.

Każdy produkt GreenCoat 
testowany jest pod względem 
następujących własności:
• grubość warstwy koloru
• przyczepność
• trwałość koloru i odporność 

na promieniowanie UV
• połysk
• podatność na gięcie
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Pakowanie, transport 
i składowanie
Produkty GreenCoat wykonane są ze stali 
o skandynawskiej jakości z trwałymi i odpornymi na 
korozję powłokami. Niemniej jednak, by zachować 
ich jakość, należy z nimi odpowiednio postępować. 
Poniższe proste zasady pozwolą uniknąć uszkodzeń.

PAKOWANIE
Produkty GreenCoat mogą być dostarczane w różnych opakowaniach 
zgodnie z konkretnymi specyfikacjami.

PODNOSZENIE
Nie wolno podnosić produktów GreenCoat przy użyciu łańcuchów 
lub kabli. Jeśli używany jest wózek widłowy, należy zabezpieczyć 
jego widły, by nie uszkodziły arkuszy stali. Wszystkie urządzenia do 
podnoszenia powinny mieć gładkie lub specjalnie zabezpieczone 
krawędzie. Arkusze należy ostrożnie podnosić ze sterty, unikając 
ciągnięcia, by ich nie zarysować. Do podnoszenia arkuszy najlepsze  
są urządzenia pneumatyczne lub magnetyczne.

TRANSPORT
Produkty GreenCoat powinny być zakryte podczas transportu, by 
zabezpieczyć je przed kondensacją. Zaleca się także zachowanie 
przestrzeni między każdym arkuszem, np. dzięki specjalnym taśmom. 
Arkusze mogą też być opcjonalnie dostarczane z ochronną folią 
i specjalną powłoką spodnią. Po przywiezieniu arkuszy na miejsce 
budowy należy je natychmiast rozpakować i oddzielić.

SKŁADOWANIE
Cięte z kręgów arkusze GreenCoat powinny być składowane 
z drewnianymi przekładkami. Poprzeczne przesuwanie arkuszy  
może je uszkodzić, dlatego kręgi GreenCoat najlepiej składować  
na gumowej macie. 

Jeśli arkusze składowane są pod wysokim ciśnieniem, może pojawić 
się tzw. transfer połysku. Zniknie, gdy arkusz zostanie podgrzany do 
temperatury 50–60 °C, czyli temperatury, jaką latem często osiągają 
dachy i ściany.

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ
Podczas składowania, arkusze GreenCoat powinny być zabezpieczone 
przed wilgocią. Należy je przechowywać w suchych pomieszczeniach 
wewnętrznych o stałej temperaturze. Gwałtowne zmiany temperatury 
mogą spowodować kondensację. Arkusze należy składować z dala 
od często otwieranych i zamykanych drzwi. Jeśli pomiędzy arkuszami 
pojawi się wilgoć, należy je wyjąć i osuszyć. 
 

Dodatkowe informacje znajdują się w wytycznych ECCA 
(European Coil Coating Association) na stronie internetowej 
www.prepaintedmetal.eu



Knowledge Service Center SSAB stanowi ważną część naszej oferty dla klientów. Nasi specjaliści 
z różnych dziedzin są do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz pomocy przy wyborze materiałów 
czy kwestiach technicznych. Współpracujemy blisko z naszymi klientami, często na budowie, 
aby odpowiedzieć na pytania techniczne lub razem szukać rozwiązań. Skontaktuj się z nami: 
greencoat@ssab.com

Wsparcie 
techniczne
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SSAB – globalny lider 
innowacyjnych rozwiązań
Jako globalny lider innowacyjnych rozwiązań ze stali, SSAB posiada ponad 50 lat 
doświadczenia w branży budowlanej. Nasze zakłady produkcji stali powlekanych 
organicznie w Szwecji i Finlandii rozwijają oraz produkują efektywne kosztowo 
i zrównoważone wyroby dla szerokiego zakresu zastosowań, ale nasze wartości sięgają 
dużo głębiej. 

W centrum naszej uwagi są nasi klienci i wsparcie, jakiego możemy im udzielić w rozwoju 
najbardziej innowacyjnych i ekologicznych produktów na rynku. Jesteśmy otwarci i uczciwi, 
a dzieląc się ogromną wiedzą i doświadczeniem oferujemy wartości, które trudno znaleźć 
w dzisiejszym świecie biznesu.
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www.ssab.pl/greencoat

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Sweden

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

SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. SSAB 
oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, 
tworząc w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej proekologiczne rozwiązania. 

SSAB zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach. SSAB ma zakłady produkcyjne 
w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Spółka SSAB jest notowana na giełdzie 
Nasdaq OMX Nordic w Sztokholmie oraz na giełdzie Nasdaq OMX w Helsinkach.  
www.ssab.com

SSAB i jej oddziały dołożyły wszelkich starań, by zapewnić dokładną zawartość tej broszury. Spółka nie ponosi jednak 
odpowiedzialności za błędy lub mylne informacje. Sugestie lub opisy zastosowań końcowych produktów lub metod 
pracy mają wyłącznie poglądowy charakter. SSAB i jej oddziały nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Żadna część broszury nie może zostać przedrukowana bez wyraźnej pisemnej zgody SSAB.

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
FIN-13300 Hämeenlinna
Finland

T +358 20 59 11
F +358 20 59 25080
greencoat@ssab.com
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SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina
Poland

Anna Dziadkiewicz tel.: 502 447 001
Marcin Parczewski tel.: 608 704 744


