
INFRATOP
SYSTEM PODBITKI DACHOWEJ



W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a to jak mieszkamy, ma 
ogromny wpływ na nasze życie. Dlatego naszym celem jest nieustanny rozwój i dostarczanie 
kompleksowych rozwiązań – od dopasowanych do siebie kolekcji systemów ściennych,  
mebli, drzwi, podłóg, aż po najwyższej jakości okładziny elewacyjne i podbitkę dachową.

W centrum zainteresowań marki VOX znajduje się człowiek, jego potrzeby i wartości, 
dlatego nasze produkty i usługi tworzymy korzystając z wiedzy z różnych dyscyplin 
humanistycznych. Dzięki współpracy z psychologami, socjologami czy antropologami, 
projektujemy rozwiązania, które wspierają naszych Klientów w kreowaniu własnych 
przestrzeni. A nasze produkty odpowiadają na oczekiwania i zmieniające się  
potrzeby Klientów. 

W ten sposób powstał również system podbitki dachowej Infratop. Zadbaliśmy o każdy  
jego szczegół. Infratop to opatentowane, innowacyjne rozwiązania VOX, wprowadzające  
nową jakość wykończenia dachu i domu.
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System podbitki dachowej Infratop to praktyczny i bezproblemowy w codziennym 
użytkowaniu sposób wykończenia dachu. Infratop został zaprojektowany zarówno z myślą 
o funkcjonalności, jak i estetyce. Dzięki systemowi click i podwyższonej sztywności paneli, 
montaż jest łatwy, szybki i pewny. Produkt jest trwały i odporny na zmienne warunki 
klimatyczne. Półmatowa powierzchnia i struktura paneli doskonale odzwierciedla usłojenie 
drewna, a idealnie dobrana kolorystyka umożliwia dopasowanie do najczęściej stosowanych 
kolorów okien i drzwi. Dzięki zastosowaniu perforacji zadbaliśmy również o odpowiednią 
wentylację i ochronę dachu.

Podbitka dachowa VOX stanowi wygodną i ekonomiczną alternatywę dla dotychczas 
stosowanych drewnianych i metalowych podsufitek.

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE  
TWOJEGO DOMU
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PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE 

NA ULUBIONYM TARASIE

Wymarzony dom zasługuje na to, aby każdy jego detal był  
idealnie dopracowany.

Podbitka dachowa VOX stanowi zwieńczenie domu.  
Jest praktyczna, bo nie wymaga konserwacji. Nie tylko kryje 
wszelkie niedoskonałości, ale również perfekcyjnie dopasuje  
się do innych elementów wykończeniowych.

Poranna kawa na tarasie z ulubioną książką,  
bądź w ulubionym towarzystwie?

Wielu z nas właśnie to ceni sobie najbardziej we własnym domu. 
Niezależnie od pogody, nasze produkty gwarantują Ci 
komfortowy odpoczynek na świeżym powietrzu. 
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W PRZYTULNEJ ATMOSFERZE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Odpowiednio dobrane światło sprawia, że klimat miejsca staje 
się inny, lepszy, a otoczenie domu zyskuje na estetyce.

Podbitka dachowa VOX daje Ci możliwość montażu idealnego 
dla Ciebie oświetlenia. Klimatyczny wieczór na tarasie?  
Jak najbardziej!

Dbając o praktyczny wymiar naszego domu, wybieramy  
najlepsze jakościowo produkty. Takie, które zapewnią nam 
użytkowanie na lata.

W VOX oferujemy Ci podbitkę, która posiada 30 lat  
gwarancji, jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne  
i korozję biologiczną, a także charakteryzuje się wysoką  
jakością nadruku. 
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ODZ WIERCIEDLENIE 
NATUR ALNEGO  
DRE WNA

Ł AT W Y  
I SZ YBK I MONTA Ż

NIE W YMAGA  
KONSERWACJI 

SYSTEM  
CL ICK

GWAR ANCJA  
30 L AT

ODPORNOŚĆ NA ZMIENNE 
WARUNK I K L IMAT YCZNE

INFRATOP.
KLUCZOWE ZALETY
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INFRATOP.
ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ

Szybki, intuicyjny montaż, łatwość w utrzymaniu czystości, odporność 
na warunki klimatyczne i na korozję biologiczną – dzięki tym cechom 
w komfortowy, bezproblemowy sposób możesz się cieszyć pięknym 
wykończeniem domu przez długie lata.

Nie tylko gwarantuje Ci oszczędność czasu i pieniędzy, bo nie wymaga 
konserwacji, ale również wpłynie na niższe koszty eksploatacji – stanowi 
dodatkową izolację dachu oraz przedłuża żywotność elementów 
konstrukcyjnych dachu.

Panele mają fakturę naturalnego drewna, dlatego z łatwością dopasują się  
do stolarki otworowej Twojego domu. Dodatkowo Infratop pozwoli Ci  
na montaż oświetlenia, ukryje okablowanie i elementy konstrukcji dachu.

Panel z ukrytą wentylacją to jedno z innowacyjnnych i opatentowanych 
rozwiązań w ofercie VOX. Pracujemy również nad doskonaleniem  
naszych technologii. Dlatego w produkcji nowych kolorów z kolekcji Nature 
zastosowaliśmy nowoczesną i precyzyjną techologię druku Termodruk 2.   
Dzięki niej drewnopodobne dekory mają ciekawszy, zróżnicowany  
i bardziej zbliżony do naturalnego rysunek drewna.

KOMFORT I WYGODA

RACJONALNY WYBÓR

ESTETYKA

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

—

—

—

—
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WENTYLACJA.
GWARANCJA WIELU  
LAT UŻYTKOWANIA

Charakterystyczną cechą podbitki dachowej Infratop są otwory 
perforacyjne zapewniające odpowiednią wentylację, co pozwala na 
właściwe odprowadzanie wilgoci i cyrkulację powietrza. 

Dzięki konstrukcji z otworami wentylacyjnymi, podbitka chroni dach 
przed zawilgoceniem, grzybami i pleśnią. Dodatkowo, kształt otworów 
perforacyjnych zapewnia ochronę przed insektami takimi jak: osy,  
trzmiele, szerszenie.

W ofercie VOX znajdują się dwa typy podbitki. Pierwszy to podbitka  
z widoczną perforacją na panelu SV(P)-07 montowana w połączeniu  
z panelem bez perforacji SV(P)-08. Drugi to podbitka z ukrytą wentylacją 
SV(P/PU)-09, której montaż wymaga jednego rodzaju panela. Jest to 
wygodne rozwiązanie i znacznie skraca czas montażu. Oba systemy 
perforacji gwarantują najlepszą jakość i wiele lat użytkowania.

CYRKULACJA POWIETRZA

OCHRONA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

DWA SYSTEMY PODBITKI INFRATOP

—

—

—
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PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA 

NAJWAŻNIEJSZE JEST UKRYTE

Typ SV(P)-07

Podbitka dachowa  
z widoczną 
perforacją na panelu, 
umożliwiająca właściwą 
wentylację dachu.

Typ SV(P/PU)-09

Opatentowane 
rozwiązanie.
Perforacja znajduje
się w załamaniu
panela, dzięki czemu
uzyskaliśmy lepszy
efekt estetyczny,
nadal zapewniając
właściwą wentylację
połaci dachowej.
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KOLEKCJA  
NATURE

Orzech

Dąb Winchester

Złoty Dąb

Panele z kolekcji Nature wykonane sa w technologii Termodruku.  
Dzięki zastosowaniu tej techniki panele są bardzo odporne na uszkodzenia 
mechaniczne i działanie promieni słonecznych. Wyglądają jak  
naturalne drewno. 
Najnowszy kolor, Dąb Winchester, został wykonany w technologii Termodruk 2,  
która sprawiła, że podbitka ma jeszcze bardziej zróżnicowany i ciekawszy 
rysunek drewna, bez efektu jego powtarzalności.

NOWOŚĆ
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KOLEKCJA  
UNICOLOR

Grafit

Brąz

Biały
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SV(P)-07
Panel z widoczną perforacją

* Montowany z panelem SV(P)-08

340 300

2700

SV(P)-08
Panel bez perforacji

* Montowany z panelem SV(P)-07

340 300

2700

40

19

22

123050

76
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42

3050

PANELE I LISTWY WYKOŃCZENIOWE

SV(P/PU)-18
Łącznik

SV(P/PU)-15 
Listwa J

SV(P/PU)-09
Panel z ukrytą perforacją

* Montowany samodzielnie

340 300

2700
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INSTRUKCJA MONTAŻU

SV(*)=SV(P/PU)
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