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STOGO IR FASADO
DANGŲ GAMINTOJAS
BP2.EU
BP2.eu – kompleksinių statybos sprendinių gamintojas.
Siūlome visą produktų, skirtų gyvenamiesiems ir
investiciniams pastatams, gamą: stogo dangas,
konstrukcinę skardą, fasadų sistemas, sluoksnines
plokštes, fasado kasetes ir plokštes, latakų sistemas, taip
pat specializuotas plieno apdorojimo paslaugas Plieno
paslaugų centre (PPC). Nuolat plečiame savo asortimentą,
kad prisitaikytume prie naujųjų rinkos ir technologinės
pažangos reikalavimų.

www.bp2.eu

IDĖJA
BP2.eu savo veiklą grindžia keturiais pamatais:
ŽMONĖS.
Esame komanda ir vieni kitiems rodome pasitikėjimą bei
pagarbą. Įmonę ir teigiamą aplinką kuria žmonės. Valdymo,
sprendimų priėmimo ir informacijos perdavimo procesai vyksta taip,
kad siekdami bendrojo tikslo kiekvienas savo darbą dirbtų patogiai ir
sąžiningai.
SANTYKIAI.
Geri santykiai įmonėje ir už jos ribų – dar viena BP2 veiklos taisyklių.
Kuriame ilgalaikius, atvirus santykius su klientais, tiekėjais ir
bendradarbiais. Esame nusiteikę garbingam bendravimui ir atviram
dialogui. Rūpinamės savo pirkėjais, todėl siūlome jiems naujausias
bendradarbiavimo priemones ir rinkodaros programų pagalbą.
TECHNOLOGIJA.
Moderniausias mašinų parkas, kuris atnaujinamas
pasirodant vis kitų technologijų – tai viena iš pagrindinių
BP2 veiklos prielaidų. Taip pat įmonė skatina vidinių
procesų automatizavimą. Geriausias to pavyzdys –
EDI (Electronic Data Interchange) formatas, kuris leidžia tiesiogiai
keistis dokumentais su tiekėjais, ir eProfil – klientų aptarnavimo
platforma, kurioje mūsų pirkėjai gali teikti ne tik užsakymus, kuriems
nėra reikalo siųsti papildomų dokumentų,
bet ir realiuoju laiku stebėti užsakymų būseną.
KOKYBĖ.
BP2 sukurtos kokybės kontrolės laboratorijos
Dombrovoje Gurničoje (PL) ir Timišoaroje (RO), kurioje atliekami
produktų bandymai, atitinkantys įvairių dešimtmečius trunkančių aplinkos
sąlygų poveikį, todėl turime galimybę savo produktams suteikti tikrąją
ilgalaikę garantiją. Kokybę lemia tinkamai parenkami geriausi tiekėjai iš
viso pasaulio.

Esame darni komanda, kurioje
vyrauja pasitikėjimas ir
pagarba. Rūpinamės teigiama
aplinka ir suvokiame, kad
įmonę kuria žmonės.
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ISTORIJA
Įmonė BP2.eu įkurta 1995 metais Krokuvoje. Veiklos pradžia buvo susijusi
su stogo dangomis, bet netrukus produktų pasiūlą papildėme ir kitų
produktų. Pirmoji gamybos linija atidaryta Krokuvoje. Drąsiai diegiame
naująsias technologijas ir sekame pasaulines tendencijas, todėl mūsų
gamybos linijos aprūpintos technologinių naujovių ir nepaliaujamai jas
tobuliname.
Nuolat modernizuojamas ir plečiamas modernus mašinų parkas
Grojece yra viena iš keturių integruotų gamyklų. Kita įkurta 2015 metais
Dombrovoje Gurničoje. Naujosios plėtros kryptys ir patrauklių pardavimo
rinkų paieška lėmė, kad įkurta įmonė S.C. IMPRO S.R. L.® Rumunijos
bendrovės, kuri priklauso BLACHPROFIL 2 ® kapitalo grupei, buveinė
atrodo beveik identiškai kaip pirmtakas – BP2 skyrius
Grojece prie Krokuvos.
Būdami tarptautinė gamybos įmonė, turinti savo logistikos ir platinimo
tinklą Europos rinkoje, priėmėme naują iššūkį ir 2017–2018 metų
sandūroje įsigijome sluoksninių plokščių gamyklą Timišoaroje. Visiškai
funkcionali gamykla priklauso bendrovei S.C. IMPRO S. R. L.® ir
papildo mūsų pasiūlą sluoksninių plokščių. Dabar mūsų produktai
siūlomi Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Rusijoje,
Baltarusijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Serbijoje ir Rumunijoje.

PREKĖS ŽENKLO AMBASADORIUS
ADAMAS MALYŠAS
Adamas Malyšas pagal profesiją yra stogdengys. Ši profesija turėjo būti svyruojančios sportininko karjeros alternatyva. Dabar prisimena darbo ant
stogų laikus ir pabrėžia, kokia didžiulė pažanga įvyko per pastarąjį dešimtmetį. Ambasadorius aktyviai dalyvauja BP2 renginiuose. Stogdengiai ir
sportininkai mėgėjai turi galimybę susipažinti su geriausiu šuolininku tarp stogdengių susitikimuose, kurie rengiami BP2 meistrų akademijoje, ir
įvairiuose kituose įmonės renginiuose.
Keturis kartus dalyvavęs olimpinėse žaidynėse, laimėjęs keturis olimpinių žaidynių ir šešis pasaulio čempionato medalius, keturias Pasaulio taures,
39 Pasaulio taurės konkursų, 49 Keturių kalvų turnyrų nugalėtojas, trijų Šiaurės šalių turnyrų ir Vasaros didžiojo prizo, 2010 m. Keturių tautų turnyro
laimėtojas ir dukart iškovojęs KOP taurę. 39 individualių Lenkijos čempionato aukso medalių laimėtojas.
Baigęs šuolininko karjerą Adamas Malyšas ėmėsi įgyvendinti savo svajones, susijusios su automobilių sportu. Gabus ir universalus sportininkas
pasiekė aukštų rezultatų prestižiniuose bekelės raliuose: Dakaro, „Sealine Cross Country“ ir „Baja“. Įdomus ir nepaprastas sėkmės kelias buvo
duobėtas, bet Adamo Malyšo talentas ir ryžtas leido pasiekti laimėjimų ir sudėtingame bekelės ralių sporte.
Adamas Malyšas – neginčijama Lenkijos sporto legenda. Žmogus, nepaprastai išpopuliarinęs šuolius su slidėmis. 2017 metais Adamas Malyšas
tapo BP2.eu prekės ženklo ambasadoriumi. Adamo Malyšo sportinis universalumas nekelia abejonių. Didžiulė sėkmė šuolių su slidėmis
kategorijoje daro jį pirmiausia visų laikų šuolininku.
6
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ePROFIL

MEISTRŲ AKADEMIJA

Interneto platforma „eProfil“ – išplėstinė klientų aptarnavimo sistema,
kuri nuolat papildoma naujų funkcijų. Ja galima beveik
neribotai kontroliuoti pateiktus užsakymus. Suteikia galimybę
stebėti užsakymų vykdymo etapus, nustatyti vežamų produktų vietą
žemėlapyje realiuoju laiku ir visiškai kontroliuoti sandorių likučius, mokėjimus ir istoriją.
Taip pat „eProfilyje“ galima gauti naujausius kainoraščius ir sužinoti apie akcijas
bei lengvai sudaryti sąmatą galutiniam klientui.

BP2 MEISTRŲ AKADEMIJA – su mumis bendradarbiaujančių stogdengių
ir platintojų dialogo ir patirties keitimosi platforma. Platforma įkurta 2017
metais. Per mažiau nei 2 metus BP2 MEISTRŲ AKADEMIJOJE apmokyta
2500 stogdengių iš visos Europos. Mokymai vyko vienoje iš 4 integruotų
gamyklų Dombrovoje Gurničoje, kur įrengta visiškai funkcionali
konferencijų ir mokymų infrastruktūra. Kitais metais vyko lauko mokymai.
MOBILIOJI BP2 MEISTRŲ AKADEMIJA įveikė beveik 10 000 km ir
pristatė produktus bei jų tvirtinimo būdus 2000 stogdengių. Meistrų
akademijoje visą laiką siūlome praktinių mokymų, kuriuose dalyviai,
vadovaujami stogdengystės meistro Valdemaro Pielos, nedidelėmis
grupėmis turi galimybę plėtoti savo gebėjimus ir žinias, ciklą. Esame
tikri, mokymai ir investicijos į rangovus yra pamatinė šios šakos plėtros
prielaida. Dombrovos Gurničos mokymų centras, kuris kartu su
modernia laboratorija suteikia daug įvairių galimybių, atviras su mumis
bendradarbiaujantiems rangovams, pageidaujantiems kelti savo
kvalifikaciją.

Stogo optimizavimo modulis – galimybė akimirksniu savarankiškai paskaičiuoti reikiamas medžiagas pagal projektą, kad kuo mažiau susidarytų
atliekų ir būtų išvengiama nereikalingų išlaidų. Programa vizualizuoja lakštų išdėstymą ant stogo, padeda parinkti ekonomiškiausią sprendimą,
sukurti parengtą projektą ir pateikti užsakymą. Aptarnavimo platforma „eProfil“ – daugiafunkcis įrankis, kuris paspartina užsakymų vykdymo
procesą ir padeda mūsų klientams taupyti laiką.

Visa BP2.eu
pagalba
Naujoji pasiūla, kuri tobulinama kartu su įmone, įpareigoja mus teikti
techninę pagalbą savo pirkėjams. BP2 meistrų akademijoje rengiami
praktiniai mokymai – praktinių žinių sąvadas, padedantis tinkamai dirbti
su mūsų produktais ir diegti naujausius sprendinius, taikomus dengiant
stogus. Dinamiškos pažangos laikais labai svarbu, kad stogdengystės
meistrai sektų pokyčius ir papildytų savo profesines žinias. Praktiniai
mokymai visam laikui tapo BP2 pasiūlos dalimi, o aktyvus dialogas ir
susitikimai su stogdengiais praturtina abiejų pusių žinias.
Išsami techninė pagalba – tai taip pat galimybė sužinoti BP2 techninių konsultantų, kuriuos vienija „MASTER ROOFER“ programa, nuomonę ir gauti
jų pagalbą. Techninių dalykų apmokyti stogdengiai, puikiai išmanantys siūlomus produktus, teikia su produktų tvirtinimu susijusią pagalbą ir dalijasi
savo nuomonėmis. Visas BP2 techninių konsultantų sąrašas skelbiamas tinklalapyje.

LABORATORIJA
Teikiame daug dėmesio savo siūlomų produktų kokybei, todėl sukūrėme savo
profesionalią laboratoriją, kurioje su mūsų produktais ir medžiagomis, iš kurių jie
gaminami, atliekami objektyvūs bandymai. Kokybės kontrolė naudojant naujausius
technologijų pasiekimus ir modernią įrangą, taip pat BP2 komanda, tirianti dangoje
ir pliene vykstančius procesus, tiksliai atkartoja keliasdešimt metų trunkantį įvairių
aplinkos veiksnių poveikį. Dėl tokių patikimų bandymų galime pasiūlyti iš tikrųjų
ilgiausius mūsų produktų garantinius laikotarpius.
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STOGDENGYSTĖS
MEISTRAS
VALDEMARAS PIELA
Valdemaras Piela, stogdengystės meistras, BP2 techninis konsultantas –
žmogus, turintis turtingą veiklos šioje šakoje praeitį. Šia profesija verčiasi
beveik 40 metų. Taip pat labai prisideda prie švietimo: yra Mazovijos
amatų rūmų egzaminų komisijos narys ir Statybinių medžiagų pramonės
inžinierių ir technikų asociacijos ekspertas. Vienas iš Lenkijos stogdengių
asociacijos įkūrėjų, ėjęs jos prezidento pareigas. Jam prezidentaujant
Lenkijos stogdengių federacija tapo paprastąja Tarptautinės stogo dangų
prekybos federacijos nare.
Noras skleisti profesinį švietimą ir tobulėti susiejo jį su BP2.
Vadovaudamas MASTER ROOFER techninių konsultantų komandai
užtikrina BP2 produktų tvirtinimo ir darbo su jais pagalbą. Žmogus, įgijęs
ne tik daugybę žinių, bet ir noriai bei aistringai jas perteikiantis kitiems,
yra neįkainojamas šaltinis, į kurį verta kreiptis pagalbos, jeigu kyla kokių
nors tvirtinimo ir techninių abejonių.
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PRODUKTŲ SERIJOS

SERIJOS YPATYBĖS
• Dviejų modulių lakštai.
• „Z“ tipo įspaudas.
• Dangos spalvų ir struktūros kartojamumas.
• Profesionalus pakavimas.
• Naujausi technologiniai sprendiniai.

2.0
SERIJOS YPATYBĖS
• Dviejų modulių lakštai.
• Tvirtinimo angos.
• 3D pjovimas pagal bangos formą.
• Platus spalvų paletės ir dangos rūšių pasirinkimas.

SERIJOS YPATYBĖS
• Klasikinės skardinės čerpės pjaustomos pageidaujamų matmenų.
• Paruoštos tvirtinimo angos 30 mm, 35 mm ir 40 mm įspauduose.
• 3D pjovimas pagal bangos formą.
• Platus spalvų paletės ir dangos rūšių pasirinkimas.

SERIJOS YPATYBĖS
• Klasikinės skardinės čerpės pjaustomos pageidaujamų matmenų.
• Platus spalvų paletės ir dangos rūšių pasirinkimas.
• Ilgesnė nuopjova prie stogo nuosvyros.
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MODULAR
SERIES

16. IZI ROOF
18. IZI LOOK
20. ZET ROOF
22. ZET LOOK
24. Spalvos
25. Žaliavinė medžiaga

MODULAR SERIES

www.bp2.eu

„MODULAR SERIES“ – moderniausių modulinių stogo dangų serija su
inovatyviais technologiniais sprendiniais ir puikiai ištobulintos estetikos.
Čerpės gaminamos nedidelių dviejų modulių lakštų pavidalu, kurie
smarkiai palengvina ir paspartina gabenimą ir tvirtinimą.
Moduliniai produktai yra dviejų variantų: tradiciniai su matomais sraigtais
(IZI Roof ir ZET Roof ) ir su paslėptais sraigtais (IZI Look ir ZET Look)
reikliems užsakovams.
Pažangūs technologiniai sprendiniai, kurie yra autorinės stogo dangų
rinkos naujovės, automatizuotų gamybos linijų sukurti rūpinantis
smulkiausiomis detalėmis ir nepriekaištingo tikslumo.
„MODULAR SERIES“ išsiskiria tik šios klasės produktams būdingais
privalumais:
Dviejų modulių lakštų formulė spartina pakrovimą, gabenimą
ir iškrovimą, bet svarbiausia – palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos pakelti ant stogo
ir saugiai laikyti.
Aukštas „Z“ tipo įspaudas – tai teisiškai saugomas sprendinys, kuris
sudaro gilius šešėlius tarp modulių, todėl danga visomis apšvietimo
sąlygomis sukuria vienintelę tokią, dinamišką formą. Be to, „Z“ užraktas
saugo pjautines briaunas nuo korozijos.
Profesionalios paskirties pakuotę sudaro polistireninio putplasčio
intarpai, specialus užvalkalas su daugkartinio naudojimo sutrauktukais,
tampioji plėvelė ir veržiamosios juostos.
Skirtinė pakavimo sistema apsaugo modulius, sumažina pažeidimų ir
įbrėžimų pakraunant, gabenant ir iškraunant galimybę.
Kai kurioms dangoms taikoma iki 55 metų garantija – tai aukščiausios
stogo dangų rinkoje produktų kokybės patvirtinimas, pagrįstas
objektyvių laboratorinių bandymų, kurie atliekami
specializuotoje BP2 laboratorijoje. Su BP2 tiekiamu plienu atliekami
išsamūs bandymai, kurių teigiamas rezultatas leidžia toliau jį naudoti
skardinių čerpių gamyboje.
Spalvų ir struktūros kartojamumas užtikrinamas garantijos lape.
Skirtiniai TORX tipo sraigtai (IZI Roof, ZET Roof) – mažiau pastebimi
jungiamieji elementai ir geresnė dangos estetika.
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204

33

237

ANTI VAVE

EASY LINK

„Z” TIPO
PROFILIS

ANTI-Banga – tiksliai formuojamų
tvirtinimo įdubų sistema optimaliai
parinktose lakšto tvirtinimo vietose.
Pagrindiniai privalumai, kuriuos
sukuria toks sprendinys:

EASY LINK – autorinis sprendinys,
todėl lakštai vienas su kitu dera kaip
niekada anksčiau.
Siekiant išvengti persidengiančių
lakštų išstūmimo efekto trijų lakštų
sandūros vietoje, modulinių
čerpių IZI įspaudo apatinis kampas
nupjaunamas.

„Z“ TIPO ĮSPAUDAS
– revoliucinė profiliavimo
technologija,
panaudojant autorinį „Z“ tipo
įspaudą, kuris sudaro gilius šešėlius
tarp modulių. Dėl to danga visomis
apšvietimo sąlygomis atrodo
išskirtinai, yra dinamiškos formos.

Taip pat specialiai formuojamai
kraštinių įspaudų profiliai leidžia
idealiai suderinti lakštus, kad nebūtų
matomos išilginės sandūros.

Įspaudo šešėlis sudaro įspūdį,
kad yra mažiau matomos
horizontalios sandūros tarp lakštų.
Tai daro didelę įtaką stogo dangos
estetikai.

• parenkamos optimalios tvirtinimo
vietos,
• sumažėja plokščio paviršiaus
įtempių ir bangavimo,

1183

• nereikia obliuoti stogo šlaito
tašelių,
• įdubos sumažina tvirtinimų
matomumą,
• įdubų forma palengvina drėgmės
pašalinimą iš tvirtinimo vietų.
20

Techniniai parametrai [mm]
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Naudingasis plotis

1183

Bendrasis plotis

1233

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

38

Įspaudo aukštis

30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas
kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

0,828 m2
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Techniniai parametrai [mm]
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NEMATOMA

EASY LINK

„Z” TIPO
PROFILIS

Modulinės skardinės čerpės IZI – tai
aukščiausio lygio estetika, be jokių
kompromisų.

EASY LINK – autorinis sprendinys,
todėl lakštai vienas su kitu dera kaip
niekada anksčiau.
Siekiant išvengti persidengiančių
lakštų išstūmimo efekto trijų lakštų
sandūros vietoje, modulinių
čerpių IZI įspaudo apatinis kampas
nupjaunamas.

„Z“ TIPO ĮSPAUDAS
– revoliucinė profiliavimo
technologija,
panaudojant autorinį „Z“ tipo
įspaudą, kuris sudaro gilius šešėlius
tarp modulių. Dėl to danga visomis
apšvietimo sąlygomis atrodo
išskirtinai, yra dinamiškos formos.

Taip pat specialiai formuojamai
kraštinių įspaudų profiliai leidžia
idealiai suderinti lakštus, kad nebūtų
matomos išilginės sandūros.

Įspaudo šešėlis sudaro įspūdį,
kad yra mažiau matomos
horizontalios sandūros tarp lakštų.
Tai daro didelę įtaką stogo dangos
estetikai.

Tai, kas išskiria šią dangą – stogo
paviršiuje nesimato sraigtų, todėl
dangos harmonijos netrikdo joks
tvirtinimo elementas ar anga.

65

Naudingasis plotis

1183

Bendrasis plotis

1233

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

38

Įspaudo aukštis

30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas
kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

0,828 m2
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„Z” TIPO PROFILIS
Visą stogo vaizdą sukuria ne tik spalva, forma, bet ir šviesos bei šešėlio žaismas. Kurdami
savo produktą atkreipėme dėmesį į visus šiuos aspektus. Ir visa tai tam, kad sukurtume stogo
dangą, kurioje derėtų aukščiausio lygio estetika, funkcionalumas ir patvarumas bei tvirtinimo
saugumas ir sparta. Revoliucinė profiliavimo technologija, panaudojant „Z“ tipo įspaudą, sukuria
gilius šešėlius tarp modulių. Dėl to danga visomis apšvietimo sąlygomis atrodo išskirtinai, yra
dinamiškos formos. Įspaudo šešėlis ne tik sukuria plastišką čerpių vaizdą, bet svarbiausia – sudaro
įspūdį, kad yra mažiau matomi sraigtai ir horizontalios sandūros tarp lakštų. Tai daro didelę įtaką
stogo dangos estetikai.
• šešėlyje paslėpti sraigtai,

• patraukli ir dinamiška forma.

• nematomos horizontalios
sandūros,

37

230

20

1150

20

Techniniai parametrai [mm]

20

Naudingasis plotis

1150

Bendrasis plotis

~1212

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

50

Įspaudo aukštis

30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas kas
350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

0,805 m2
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MODULAR SERIES
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NEMATOMA
Modulinės skardinės čerpės ZET – tai aukščiausio lygio estetika, be jokių kompromisų. Tai, kas
išskiria šią dangą – stogo paviršiuje nesimato sraigtų, todėl dangos harmonijos netrikdo joks
tvirtinimo elementas ar anga. Tvirtinimo sistema, suprojektuota kartu su stogdengystės meistrais,
nepaisant technologinės pažangos, yra labai paprasta.

„Z” TIPO PROFILIS

37

230

20

Visą stogo vaizdą sukuria ne tik spalva, forma, bet ir šviesos bei šešėlio žaismas. Kurdami
savo produktą atkreipėme dėmesį į visus šiuos aspektus. Ir visa tai tam, kad sukurtume stogo
dangą, kurioje derėtų aukščiausio lygio estetika, funkcionalumas ir patvarumas bei tvirtinimo
saugumas ir sparta. Revoliucinė profiliavimo technologija, panaudojant „Z“ tipo įspaudą, sukuria
gilius šešėlius tarp modulių. Dėl to danga visomis apšvietimo sąlygomis atrodo išskirtinai, yra
dinamiškos formos. Įspaudo šešėlis ne tik sukuria plastišką čerpių vaizdą, bet svarbiausia – sudaro
įspūdį, kad yra mažiau matomi sraigtai ir horizontalios sandūros tarp lakštų. Tai daro didelę įtaką
stogo dangos estetikai.
• šešėlyje paslėpti sraigtai,
• nematomos horizontalios
sandūros,

1150

Techniniai parametrai [mm]
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Naudingasis plotis

1150

Bendrasis plotis

~1212

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

50

Įspaudo aukštis

30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas kas
350 mm)

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

0,805 m2

• patraukli ir dinamiška forma.

45

23
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SPALVOS

ŽALIAVINĖ MEDŽIAGA

HERCULIT [HC]

SKARDA SU PADENGIMU [UTK, HC]

Modulinių skardinių čerpių IZI ir ZET gamyboje
naudojama medžiaga, danga, sukurta glaudžiai
bendradarbiaujant su pirmaujančiu lako
gamintoju geriausiems Europos metalurgijos
kombinatams. Ilgą laiką studijavus lig šiol
naudojamas dangas ir stebint klientų poreikius,
ypač atsižvelgiant į stogdengių poreikius,
leido mums tiek daug privalumų sutelkti
viename produkte. HERCULIT – poliuretanais
kietintas poliesteris, labai atsparus įvairiems
mechaniniams pažeidimams, 35 μm storio.
Modulinės skardinės čerpės IZI ir ZET iš skardos
su HERCULIT dangos – 55 metai garantijos bei
dangos spalvų ir struktūros kartojamumas.

Mūsų naudojama žaliavinė medžiaga sukurta specialiai modulinei
dangai, glaudžiai bendradarbiaujant su tiekėjais. Ypač dėmesį skyrėme
pagrindinėms savybėms, kurios lemia
šio tipo stogo dangos kokybę ir patvarumą.

HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

HC 9005

Modulinėms čerpėms IZI ir ZET, gaminamoms iš skardos su HERCULIT
danga, suteikiama spalvos ir struktūros kartojamumo garantija.

Kodas

Lako dangos storis

Cinko
dangos
storis

Atsparumas
korozijai

Atsparumas
UV spinduliuotei

Garantijos
laikotarpis
(metais)

HERCULIT
[HC]

35 µm

275 g/m2

RC4

RUV4

55

Puikus atsparumas dilimui, mechaniniams pažeidimams ir saulės
spinduliams lemia, kad stogo danga net praėjus ilgiems naudojimo
metams atrodo nauja ir elegantiška.

Skardos su danga skerspjūvis

ULTIMAT [UTK]
35 μm storio danga, kuri yra labai atspari
korozijai ir UV spinduliuotei (RC4/RUV4).
Gamtos įkvėptoje grūdėtoje ULTIMAT dangoje
nėra chromo ir sunkiųjų metalų, todėl gali
būti perdirbama kaip ekologiškas produktas.
Elastinga ULTIMAT danga padengta skarda gali
būti profiliuojama itin žemoje temperatūroje. Kai
kuriems variantams su ULTIMAT danga taikoma
30 metų garantija.

Mūsų skarda užtikrina dangos spalvos ir struktūros atitiktį ir pasižymi
geresnėmis nei vidutinės atsparumo ir antikorozinėmis savybėmis. Tai
mums leidžia ramia sąžine suteikti ilgametę garantiją ir nereikia pirkti
papildomų elementų, kaip tai dažnai būna konkurencingų produktų
atveju.

UTK 23

UTK 24

UTK 31

UTK 33

Modulinėms čerpėms IZI ir ZET, gaminamoms iš skardos su ULTIMAT
danga, suteikiama spalvos ir struktūros kartojamumo garantija.

Kodas

Lako dangos storis

Cinko
dangos
storis

Atsparumas
korozijai

Atsparumas
UV spinduliuotei

Garantijos
laikotarpis
(metais)

ULTIMAT
[UTK]

35 µm

275 g/m2

RC4

RUV4

30

Ženklai

Spaudos technologija neleidžia tiksliai perteikti spalvų, todėl pateikiamos spalvos yra
apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.

Organinė danga

Gruntinė danga

Antikorozinė danga

Metalinė danga

Plieninė šerdis

Garantija įsigalioja registravus tinklalapyje
www.Garantija.bp2.eu. Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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COMPACT
SERIES

29. HETA 2.0
30. ALFA 2.0
31. STIGMA 2.0
32. BAVARIA ROOF 2.0
33. GAMMA 2.0

COMPACT SERIES

www.bp2.eu

30/350
40/350

Techniniai parametrai [mm]
„COMPACT SERIES“ – produktų serija, kuri sujungia čerpių,
pjaustomų pagal pageidaujamus matmenis, ir modulinių
sprendinių privalumus. Tai yra stogo danga, kuri gaminama
klasikinių skardinių čerpių pagrindu, bet lengvų dviejų
modulių lakštų pavidalu. „COMPACT SERIES“ produktai,
panašiai kaip ir modulinės čerpės, turi daug privalumų,
susijusių su gabenimu, tvirtinimu ir sandėliavimu. Klasikinių
skardinių čerpių rinkoje labai vertinami dėl lengvo dviejų
modulių pavidalo siūlomi šie „COMPACT SERIES“ profiliai:
ALFA 2.0, GAMMA 2.0, HETA 2.0, STIGMA 2.0 ir BAVARIA
Roof 2.0

26

Dviejų modulių lakštų formulė spartina pakrovimą, gabenimą
ir iškrovimą, bet svarbiausia – palengvina ir paspartina
tvirtinimą. Lengvi ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos
pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

Bendrasis plotis

1202

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

56/66

Įspaudo aukštis

30/40

Modulio ilgis

350

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

0,810 m2

350
30 / 40

3D pjovimas pagal bangos formą, kuris paslepia lakštų
horizontalias sandūras, smarkiai pagerina stogo apdailos
estetiką.

Produktas tiekiamas ant
padėklų pavienėmis
rietuvėmis

Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose įspauduose, kurios
suteikia galimybę sparčiau ir sandariai suderinti lakštus.
Tai ne tik palengvina tvirtinimą, bet ir smarkiai paspartina
darbą.
EASY LINK – autorinis sprendimas, įgyvendintas HETA 2.0
ir ALFA 2.0 čerpėse, todėl lakštai vienas su kitu dera kaip
niekada anksčiau.

TORX tipo sraigtai – mažiau pastebimi jungiamieji elementai
ir labiau estetiška danga.

1157

1157

Pristatome svarbiausias „COMPACT SERIES“ čerpių savybes:

Speciali įpjova ir profiliuotas kraštinis įspaudas leidžia idealiai
suderinti lakštus jų sandūros vietoje.

Naudingasis plotis

EASY LINK

3D formos pjūvis

Autorinis sprendinys, todėl lakštai vienas
su kitu dera kaip niekada anksčiau. Speciali
įpjova ir profiliuotas kraštinis įspaudas leidžia
idealiai suderinti lakštus jų sandūros vietoje.

Skardinės čerpės HETA 2.0 pjaunamos
pagal bangos formą, todėl horizontalios
lakštų sandūros yra mažiau matomos.

2.0

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Platus spalvų ir dangos rūšių pasirinkimas.

28

Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose
įspauduose suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik
palengvina montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą.

29
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30/350
35/350

30/350
40/350

Techniniai parametrai [mm]

183

Naudingasis plotis

1100

Naudingasis plotis

1105

Bendrasis plotis

1183

Bendrasis plotis

1194

Skardos storis

0,5

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

53/58

Bendrasis profilio aukštis

57/67

Įspaudo aukštis

30/35

Įspaudo aukštis

30/40

Modulio ilgis

350

Modulio ilgis

350

0,770 m2

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

0,774 m2

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

23

Techniniai parametrai [mm]

220
27

1100
1105
350
350
30 / 35
Produktas tiekiamas ant
padėklų pavienėmis
rietuvėmis

EASY LINK

3D formos pjūvis

Autorinis sprendinys, todėl lakštai vienas
su kitu dera kaip niekada anksčiau. Speciali
įpjova ir profiliuotas kraštinis įspaudas leidžia
idealiai suderinti lakštus jų sandūros vietoje.

Skardinės čerpės ALFA 2.0 pjaunamos pagal
bangos formą, todėl horizontalios lakštų
sandūros yra mažiau matomos.

30

30 / 40

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose
įspauduose suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik
palengvina montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą. „

Produktas tiekiamas ant
padėklų pavienėmis
rietuvėmis

Simetriškas profilis

3D formos pjūvis

Skardinių čerpių STIGMA 2.0
konstrukcija leidžia jas tvirtinti bet kuria
kryptimi (iš kairės arba iš dešinės).

Skardinės čerpės STIGMA 2.0 pjaunamos
pagal bangos formą, todėl horizontalios
lakštų sandūros yra mažiau matomos.

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose
įspauduose suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik
palengvina montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą.

31
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2.0

30/350
40/350

30/350
40/350

Techniniai parametrai [mm]
Naudingasis plotis

1120

Naudingasis plotis

1150

Bendrasis plotis

1206

Bendrasis plotis

1212

Skardos storis

0,5

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

50/60

Bendrasis profilio aukštis

50/60

Įspaudo aukštis

30/40

Įspaudo aukštis

30/40

Modulio ilgis

350

Modulio ilgis

350

0,784 m2

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

0,805 m2

Vieno lakšto naudingasis (dengimo)
plotas

63

224

Techniniai parametrai [mm]

37

230
20

20

1150

1120
350

350
30 / 40
30 / 40
Produktas tiekiamas ant
padėklų pavienėmis
rietuvėmis

Simetriškas profilis

3D formos pjūvis

Skardinių čerpių BAVARIA Roof 2.0
konstrukcija leidžia jas tvirtinti bet kuria
kryptimi (iš kairės arba iš dešinės).

Skardinės čerpės BAVARIA Roof 2.0
pjaunamos pagal bangos formą, todėl
horizontalios lakštų sandūros yra mažiau
matomos.

32

Produktas tiekiamas ant
padėklų pavienėmis
rietuvėmis

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose
įspauduose suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik
palengvina montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą.

Simetriškas profilis

3D formos pjūvis

Skardinių čerpių GAMMA 2.0
konstrukcija leidžia jas tvirtinti bet kuria
kryptimi (iš kairės arba iš dešinės).

Skardinės čerpės GAMMA 2.0 pjaunamos
pagal bangos formą, todėl horizontalios
lakštų sandūros yra mažiau matomos.

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose
įspauduose suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik
palengvina montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą.

33
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CLASSIC
SERIES

37. HETA
38. ALFA
39. STIGMA
40. BAVARIA ROOF
41. GAMMA

CLASSIC SERIES

www.bp2.eu

25/350
25/400
30/350
40/350

Techniniai parametrai [mm]
„CLASSIC SERIES“ – tai populiarių skardinių stogo dangų
serija, pjaustomų pagal matmenis, idealiai suderinta su stogo
projektu. Klasikinių skardinių čerpių seriją sudaro trys rinkoje
jau žinomi produktai: ALFA, GAMMA, HETA, STIGMA ir
BAVARIA Roof.
Svarbiausios „CLASSIC SERIES“ čerpių savybės:
Pagal užsakytus matmenis pjaustomi skardos lakštai idealiai
suderinami su konkretaus stogo projektu.
3D pjovimas pagal bangos formą, kuris paslepia lakštų
horizontalias sandūras, smarkiai pagerina stogo apdailos
estetiką.
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Paruoštos tvirtinimo angos vertikaliuose įspauduose suteikia
galimybę sparčiau ir sandariau suderinti lakštus. Tai ne tik
palengvina montavimą, bet ir smarkiai paspartina darbą
(taikoma versijai, kurios įspaudas 30 mm ir aukštesnis).
EASY LINK – autorinis sprendimas, įgyvendintas
HETA ir ALFA čerpėse, todėl lakštai vienas su kitu dera kaip
niekada anksčiau. Speciali įpjova
ir profiliuotas kraštinis įspaudas leidžia idealiai suderinti
lakštus jų sandūros vietoje.

Naudingasis plotis

1157

Bendrasis plotis

1202

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

51/56/66

Modulio profilio aukštis 350

25/30/40

Modulio profilio aukštis 400

25

Modulio ilgis

min. 1110
max. 6010

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

60

1157
350 / 400
25 / 30 / 40

Modulinių lakštų sąrašas

Yra visų dangos spalvų, storių ir rūšių.

EASY LINK

Autorinis sprendinys,
todėl lakštai vienas su
kitu dera kaip niekada
anksčiau. Speciali įpjova
ir profiliuotas kraštinis
įspaudas leidžia idealiai
suderinti lakštus jų
sandūros vietoje.

36

3D formos pjūvis

Skardinės čerpės HETA
pjaunamos pagal bangos
formą, todėl horizontalios
lakštų sandūros yra mažiau
matomos.

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos
vertikaliuose įspauduose
suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti
lakštus. Tai ne tik palengvina
montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą (taikoma
versijai, kurios įspaudas 30
mm ir aukštesnis).

Modulis
350 mm

Modulis
400 mm

Modulinių
lakštų sąrašas

1,11

1,26

3

1,46

1,66

4

1,81

2,06

5

2,16

2,46

6

2,51

2,86

7

2,86

3,26

8

3,21

3,66

9

3,56

4,06

10

3,91

4,46

11

4,26

4,86

12

4,61

5,26

13

4,96

5,66

14

5,31

6,06

15

5,66

6,46

16

6,01

6,86

17

6,36

7,26

18

6,71

19

7,06

20

7,41

21

37
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15/350
15/400
20/350
20/400
30/350
35/350

25/350
25/400
30/350
40/350

Techniniai parametrai [mm]

183

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis

1100

Naudingasis plotis

1105

Bendrasis plotis

1183

Bendrasis plotis

1194

Skardos storis

0,5

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

38/43/53/58

Bendrasis profilio aukštis

52/57/67

Modulio profilio aukštis 350

15/20/30/35

Modulio profilio aukštis 350

25/30/40

Modulio profilio aukštis 400

15/20

Modulio profilio aukštis 400

25

Modulio ilgis

min. 1110
max. 6010

Modulio ilgis

min. 1070
max. 6110

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

60

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

20

220
27

23

1105

1100

350 / 400

350 / 400
15 / 20 /
30 / 35

EASY LINK

Autorinis sprendinys,
todėl lakštai vienas su
kitu dera kaip niekada
anksčiau. Speciali įpjova
ir profiliuotas kraštinis
įspaudas leidžia idealiai
suderinti lakštus jų
sandūros vietoje.
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25 / 30 /
40

Modulinių lakštų sąrašas

3D formos pjūvis

Skardinės čerpės ALFA
pjaunamos pagal bangos
formą, todėl horizontalios
lakštų sandūros yra mažiau
matomos.

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos
vertikaliuose įspauduose
suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti
lakštus. Tai ne tik palengvina
montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą (taikoma
versijai, kurios įspaudas 30
mm ir aukštesnis).

Modulinių lakštų sąrašas

Modulis
350 mm

Modulis
400 mm

Modulinių
lakštų sąrašas

Modulis
350 mm

Modulis
400 mm

Modulinių
lakštų sąrašas

1,11

1,26

3

1,07

1,22

3

1,46

1,66

4

1,42

1,62

4

1,81

2,06

5

1,77

2,02

5

2,16

2,46

6

2,12

2,42

6

2,51

2,86

7

2,47

2,82

7

2,86

3,26

8

2,82

3,22

8

3,21

3,66

9

3,17

3,62

9

3,56

4,06

10

3,52

4,02

10

3,91

4,46

11

3,87

4,42

11

4,26

4,86

12

4,22

4,82

12

4,61

5,26

13

4,57

5,22

13

4,96

5,66

14

4,92

5,62

14

5,31

6,06

15

5,27

6,02

15

5,66

6,46

16

5,62

6,42

16

6,01

6,86

17

5,97

6,82

17

6,36

7,26

18

6,32

7,22

18

6,71

19

7,06

20

7,41

21

Simetriškas
profilis

Skardinių čerpių STIGMA
konstrukcija leidžia jas
tvirtinti bet kuria kryptimi (iš
kairės arba iš dešinės).

3D formos pjūvis

Skardinės čerpės STIGMA
pjaunamos pagal bangos
formą, todėl horizontalios
lakštų sandūros yra mažiau
matomos.

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos
vertikaliuose įspauduose
suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti
lakštus. Tai ne tik palengvina
montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą (taikoma
versijai, kurios įspaudas 30
mm ir aukštesnis).

6,67

19

7,02

20

7,37

21

39
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25/350
25/400
30/350
40/350

25/350
25/400
30/350
40/350

Techniniai parametrai [mm]

63

224

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis

1120

Naudingasis plotis

1150

Bendrasis plotis

1206

Bendrasis plotis

1212

Skardos storis

0,5

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

45/50/60

Bendrasis profilio aukštis

45/50/60

Modulio profilio aukštis 350

25/30/40

Modulio profilio aukštis 350

25/30/40

Modulio profilio aukštis 400

25

Modulio profilio aukštis 400

25

Modulio ilgis

min. 1070
max. 6110

Modulio ilgis

min. 1070,
max. 6110

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

20

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

20

37

20

1120

350 / 400

25 / 30
/ 40

Skardinių čerpių BAVARIA
Roof konstrukcija leidžia jas
tvirtinti bet kuria kryptimi (iš
kairės arba iš dešinės).

40

25 / 30 /
40

Modulinių lakštų sąrašas

3D formos pjūvis

Skardinės čerpės BAVARIA
Roof pjaunamos pagal
bangos formą, todėl
horizontalios lakštų
sandūros yra mažiau
matomos.

20

1150

350 / 400

Simetriškas
profilis

230

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos
vertikaliuose įspauduose
suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti
lakštus. Tai ne tik palengvina
montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą (taikoma
versijai, kurios įspaudas 30
mm ir aukštesnis).

Modulinių lakštų sąrašas

Modulis
350 mm

Modulis
400 mm

Modulinių
lakštų sąrašas

Modulis
350 mm

Modulis
400 mm

Modulinių
lakštų sąrašas

1,07

1,22

3

1,07

1,22

3

1,42

1,62

4

1,42

1,62

4

1,77

2,02

5

1,77

2,02

5

2,12

2,42

6

2,12

2,42

6

2,47

2,82

7

2,47

2,82

7

2,82

3,22

8

2,82

3,22

8

3,17

3,62

9

3,17

3,62

9

3,52

4,02

10

3,52

4,02

10

3,87

4,42

11

3,87

4,42

11

4,22

4,82

12

4,22

4,82

12

4,57

5,22

13

4,57

5,22

13

4,92

5,62

14

4,92

5,62

14

5,27

6,02

15

5,27

6,02

15

5,62

6,42

16

5,62

6,42

16

5,97

6,82

17

5,97

6,82

17

6,32

7,22

18

6,32

7,22

18

6,67

19

7,02

20

7,37

21

Simetriškas
profilis

Skardinių čerpių GAMMA
konstrukcija leidžia jas
tvirtinti bet kuria kryptimi (iš
kairės arba iš dešinės).

3D formos pjūvis

Skardinės čerpės GAMMA
pjaunamos pagal bangos
formą, todėl horizontalios
lakštų sandūros yra mažiau
matomos.

Iš anksto paruoštos
montavimo skylės

Paruoštos tvirtinimo angos
vertikaliuose įspauduose
suteikia galimybę sparčiau
ir sandariau suderinti
lakštus. Tai ne tik palengvina
montavimą, bet ir smarkiai
paspartina darbą (taikoma
versijai, kurios įspaudas 30
mm ir aukštesnis).

6,67

19

7,02

20

7,37

21

41
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RETRO
SERIES

45. HETA RETRO
46. ALFA RETRO
47. STIGMA RETRO
48. GAMMA RETRO

RETRO SERIES
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15/350

Techniniai parametrai [mm]
„RETRO SERIES“ – tai ekonomiškų stogo dangų serija,
idealiai su stogo projektu derantys lakštai.
Seriją sudaro keturi čerpių profiliai: „ALFA RETRO“,
„GAMMA RETRO“, „HETA RETRO“ ir „STIGMA RETRO“.
Čerpės „RETRO SERIES“ – tai pagal pageidaujamus
matmenis pjaustomos čerpės, kurios idealiai dera su stogo
projektu. Produkto ekonomiškumas lemia, kad puikiai tinka
didelio ploto statiniams.
„RETRO SERIES“ profilių įspaudo aukštis yra 15 mm, modulio
ilgis 350 mm. Čerpės „RETRO SERIES“ pasižymi ilgesne
nuopjova prie stogo nuosvyros, užlaidas dalijant lakštus
siekia 110 mm.

Naudingasis plotis

1157

Bendrasis plotis

1202

Skardos storis

0,5

Įspaudo aukštis

15

Modulio ilgis

min. 1160
max. 6060

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

110

26

1157

350
15

SNAPELIS

44

Modulinių lakštų sąrašas
Modulis
350 mm

Modulinių lakštų
sąrašas

0,46

1

0,81

2

1,16

3

1,51

4

1,86

5

2,21

6

2,56

7

2,91

8

3,26

9

3,61

10

3,96

11

4,31

12

4,66

13

5,01

14

5,36

15

5,71

16

6,06

17

6,41

18

6,76

19

7,11

20

45

RETRO SERIES
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15/350

15/350

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

183

Naudingasis plotis

1100

Naudingasis plotis

1105

Bendrasis plotis

1183

Bendrasis plotis

1194

Skardos storis

0,5

Skardos storis

0,5

Įspaudo aukštis

15

Įspaudo aukštis

15

Modulio ilgis

min. 1160
max. 6060

Modulio ilgis

min. 1160
max. 6060

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

110

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

110

23

27

1100

1105

350
15

SNAPELIS

46

220

350
Modulinių lakštų sąrašas

Modulinių lakštų sąrašas

15

Modulis
350 mm

Modulinių lakštų
sąrašas

Modulis
350 mm

Modulinių lakštų
sąrašas

0,46

1

0,46

1

0,81

2

0,81

2

1,16

3

1,16

3

1,51

4

1,51

4

1,86

5

1,86

5

2,21

6

2,21

6

2,56

7

2,56

7

2,91

8

2,91

8

3,26

9

3,26

9

3,61

10

3,61

10

3,96

11

3,96

11

4,31

12

4,31

12

4,66

13

4,66

13

5,01

14

5,01

14

5,36

15

5,36

15

5,71

16

5,71

16

6,06

17

6,06

17

6,41

18

6,41

18

6,76

19

6,76

19

7,11

20

7,11

20

SNAPELIS

Simetriškas
profilis

47

RETRO SERIES
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15/350

Techniniai parametrai [mm]

37

230

Naudingasis plotis

1150

Bendrasis plotis

1212

Skardos storis

0,5

Įspaudo aukštis

15

Modulio ilgis

min. 1160
max. 6060

Skardos

~ 4,5 kg/m2

Užlaidos ilgis dalijant lakštus

110

20

1150

350
Modulinių lakštų sąrašas

15

SNAPELIS

48

Simetriškas
profilis

Modulis
350 mm

Modulinių lakštų
sąrašas

0,46

1

0,81

2

1,16

3

1,51

4

1,86

5

2,21

6

2,56

7

2,91

8

3,26

9

3,61

10

3,96

11

4,31

12

4,66

13

5,01

14

5,36

15

5,71

16

6,06

17

6,41

18

6,76

19

7,11

20

49
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Stogo plokštės
LAMBDA 2.0

52. Techninė informacija
53. Techniniai sprendiniai
60. Inovatyvi gamybos linija

Stogo plokštės LAMBDA 2.0
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TECHNINĖ
INFORMACIJA
LAMBDA 2.0 – lengvos ir universalios stogo
plokštės. Plokščių konstrukcija suteikia daugiau
derinimo galimybių ir užtikrina naujausius
technologinius sprendinius,
o tobulą apdailą atspindi aukšta estetika.
Išilginis profiliavimas MICRO RIB per visą
plokštės paviršių sumažina bangavimo galimybę,
o COVER CAP ir BEND LOOK apdaila užtikrina
nepriekaištingą stogo vaizdą. Stogo plokštės –
tai modernios formos, kurių grožis slypi
jų minimalizme ir funkcionalume, todėl puikiai
tinka ir
šiuolaikinei, ir tradicinei architektūrai.
LAMBDA 2.0 plokštės yra dviejų pločių (515
mm ir
307 mm naudingojo pločio) ir keturių
profiliavimo tipų, todėl galima idealiai priderinti
pagal konkretaus statinio reikmes.

LAMBDA 2.0 – Techniniai parametrai [mm]

52

Pavadinimas

L.2.0.515

L.2.0.307

Krašto aukštis

25

25

Naudingasis plotis

515

307

Bendrasis plotis

~547

~339

Skardos storis

0,5 - 0,7

0,5 - 0,7

Lakšto ilgis

min. 1000 / max. 10 000

BEND LOCK

COVER CAP

MICRO RIB

Specialus plokštės užlankas prie stogo
nuosvyros paslepia ir apsaugo pjautinę
briauną bei nereikia tvirtinti sraigtais.

COVER CAP. Sprendinys, kuris papildomai
pagerina stogo dangos funkcionalumą –
COVER-CAP, t. y. plokštės krašto dvipusės
aklės. Šis sprendinys pagerina dangos
vaizdą ir estetiką. COVER-CAP aklės
užlenkiamos įrengus dangą, todėl paslepia
viduje matomas lakštų sandūras,
dėl ko stogas net iš arti atrodo lyg vientisas,
darnus paviršius.

Išilginiai mikroprofiliai per visą lakšto paviršių
sumažina galimybę, kad plokščia plokštės
dalis gali banguotis.

53

Stogo plokštės LAMBDA 2.0
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MICRO RIB [M]

[R] TIPO PROFILIAVIMAS

Išilginiai mikroprofiliai per visą lakšto paviršių
sumažina galimybę, kad plokščia plokštės dalis
gali banguotis.

Plokštės paviršiaus apdaila
su išilginiu profiliavimu
ir simetriškais grioveliais.

Produkto kodas:
LW.2.0.515.M

Produkto kodas:
LW.2.0.515.R

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su išilginiais mikroprofiliais MICRO
RIB ir užlanko įpjova.

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su dvigubu pusiau apvaliu
profiliavimu ir užlanko įpjova.

515

515

25

515

Produkto kodas:
LWZ.2.0.515.M

Produkto kodas:
LWZ.2.0.515.R

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su išilginiais mikroprofiliais MICRO
RIB ir BEND LOCK užlanku.

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su dvigubu pusiau apvaliu
profiliavimu ir BEND LOCK užlanku.

515

25

54

25

25
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[T25] TIPO PROFILIAVIMAS

NEPROFILIUOTAS PAVIRŠIUS [P]

Plokštės paviršiaus apdaila
su plačios trapecijos pavidalo
išilginiu profiliavimu.

Klasikinis plokštės paviršius be
kokio nors profiliavimo.

Produkto kodas:
LW.2.0.515.T25

Produkto kodas:
LW.2.0.515.P

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su dvigubu trapeciniu profiliavimu ir
užlanko įpjova.

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su plokščiu paviršiumi ir užlanko
įpjova.

515

515

25

515

25

Produkto kodas:
LWZ.2.0.515.T25

Produkto kodas:
LWZ.2.0.515.P

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su dvigubu trapeciniu profiliavimu ir
BEND LOCK užlanku.

Stogo plokštė LAMBDA 2.0
su plokščiu paviršiumi ir BEND LOCK
užlanku.

515

25

25

DĖMESIO! Atsižvelgiant į stogo plokščių konstrukciją, stogo dangos skardoje gali susidaryti „bangavimo“
efektas. Tai yra natūralus šio tipo produktų reiškinys.
56

57
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Produkto kodas: LW.2.0.307.M

Produkto kodas: LWZ.2.0.307.M

25

Produkto kodas: LW.2.0.307.T25

M

25

Produkto kodas: LWZ.2.0.307.T25

307

307

R

25

T25

25

Produkto kodas: LW.2.0.307.P

R

25

Produkto kodas: LWZ.2.0.307.P

307

307

307

T25

Produkto kodas: LWZ.2.0.307.R

307

307

M

Produkto kodas: LW.2.0.307.R

25

P

307

25

P

25

DĖMESIO! Atsižvelgiant į stogo plokščių konstrukciją, stogo dangos skardoje gali susidaryti
„bangavimo“ efektas. Tai yra natūralus šio tipo produktų reiškinys.
58

59

Stogo plokštės LAMBDA 2.0

www.bp2.eu

INOVATYVI
GAMYBOS LINIJA

Itin automatizuotoje ir technologiškai pažangioje gamybos
linijoje sumontuoti du sąveikaujantys robotų blokai,
leidžiantys įdiegti inovatyvų plokščių apsaugos ir pakavimo
procesą, leidžiantį jas gabenti vertikaliai.
Šis sprendimas sumažina produkto pažeidimo riziką
gabenant ir naudojant jį statybvietėje. Gamybos procesų
robotizavimas, kai užtikrinamas tobulas tikslumas ir
kartojamumas, nesukelia medžiagos deformavimo ir
užtikrina aukščiausią produkto kokybę
ir tikslumą.
• Unikali linija su dviem sąveikaujančiais robotų blokais.
• Didesnis gamybos linijos našumas, apsaugos gabenant.
• Pakavimas vertikalioje padėtyje.
• Labai aukštas produkto parametrų kartojamumas.

60
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Plieninių latakų
sistema INGURI

64. Techninė informacija
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66. Latakų sistemos INGURI privalumai
70. Spalvos
71. Žaliavinė medžiaga

Plieninių latakų sistema INGURI
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TECHNINĖ INFORMACIJA
Tinkama latakų sistema leidžia veiksmingai pašalinti vandenį
nuo stogo dangos, todėl tai ypač lemia stogo patvarumą ir funkcionalumą.
Taip pat saugo pastato fasadą nuo drėgmės keliamos žalos.
INGURI 125/87 ir 150/100 sistemos – kompleksinės latakų sistemos, gaminamos aukščiausios
kokybės plieno su dvipuse danga. Visi sistemos elementai suprojektuoti taip, kad būtų galima
tinkamai suderinti ir paprastai bei sparčiai sumontuoti sistemą.
Latakų forma ir gylis užtikrina, kad vanduo veiksmingai pašalinamas net esant stipriems ir
ilgalaikiams krituliams.

ELEMENTŲ APRAŠYMAS
INGURI 125/87
INGURI 150/100

3

150

matmenys [mm]

1

100

125

5

2

8

4

87

9

7
6

10

19

20

18
80

16

90

17

11

15
12

14
64

13

1

Latakas

2

Latako laikiklis

3

Vidinis kampas

4

Išorinis kampas

5

Kampo apsaugas

6

Latakų jungiamasis elementas

7

Tvirtinimo detalių stabilizatorius

8

Latako aklė

9

Latako nuolaja

10

Nutekamojo vamzdžio alkūnė

11

Nutekamasis vamzdis

12

Trišakis

13

Apžiūros langelis

14

Apatinė alkūnė

15

Mova

16

Vamzdžio apkaba

17

Susukama apkaba

18

Susukamos apkabos kaiščiai

19

Gegnės kablys

20

Priekinis kablys

65

Plieninių latakų sistema INGURI

INGURI LATAKŲ SISTEMOS
PRIVALUMAI

66
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RAMYBĖ ILGUS METUS

30

INGURI sistemai taikoma 30 metų gamintojo garantija. Tokį ilgą garantijos laikotarpį užtikrina aukštos kokybės
žaliavinė medžiaga ir ilgametė gamintojo patirtis. Naudodami aukščiausių techninių parametrų medžiagas savo
klientams siūlome gaminius, kurie užtikrina ramybę ilgus metus.

JŪSŲ NAMŲ APSAUGA

PAPRASTA MONTUOTI

Tinkama latakų sistema veiksmingai šalina vandenį nuo stogo dangos, todėl tai ypač lemia stogo dangos
patvarumą ir funkcionalumą. Taip pat saugo pastato fasadą nuo drėgmės keliamos žalos. INGURI® 125/87 ir
150/100 sistemos – kompleksinės latakų sistemos, gaminamos aukščiausios kokybės plieno, dengto organine
arba metaline „Aluzinc“ danga. Ši sistema veiksmingai apsaugos Jūsų namus.

INGURI sistemą sudaro idealiai tarpusavyje derantys elementai, todėl jie montuojami paprastai ir sparčiai.
Kompleksinę latakų sistemą sudaro jungiamieji ir tvirtinimo elementai, kurie užtikrina, kad sistema montuojama
tiksliai ir tinkamai.

PATIKIMAS SANDARUMAS

INGURI PAKELIUI

Dėl naudojamo jungiamojo elementu su stabilizatoriumi ir tarpine sistemos elementų sandūros yra sandarios
net įvairiausiomis orų sąlygomis. Sandarios, lanksčios ir patikimos sandūros saugo lataką, kad neišsinertų dėl
terminio poveikio, pvz., esant stipriems šalčiams. Lataką papildo dangtelis su tarpikliu, kurį galima kniedyti ir
priveržti.

Ilgieji elementai yra apsaugoti specialia plėvelės mova, kurios dėka medžiagos pristatomos be pažeidimų.
Latakai gabenami specialiai parengtomis transporto priemonėmis su transportavimo lentynomis, kurios užtikrina
krovinio saugumą. Taip pat labai svarbus mūsų logistikos centrų operatyvumas, spartumas ir lankstumas. Visa tai
leidžia mums teikti aukščiausio lygio pristatymo paslaugas.

LATAKŲ SISTEMOS EFEKTYVUMAS

PLATI SPALVŲ PALETĖ

Latakų sistemos INGURI® yra gilesnės už konkurentų gaminius, nors skersmuo panašus – tokia konstrukcija
saugo, kad vanduo nesiveržtų iš latako, ypač kai pasitaiko smarkių liūčių. Ergonomiški latakai saugo fasadą nuo
nuobėgų.

Siūloma plati spalvų paletė, todėl latakų sistema dera su stogo apdaila. Tinkamai parinkta latakų sistema užtikrina
nepriekaištingą investicijos rezultatą ir harmoniją.

YPAČ ATSPARI ORŲ SĄLYGOMS

KOMPLEKSINIS PASIŪLYMAS

0,6 mm storio skardą dengia organinis sluoksnis. Šis padengimas – tai orų veiksniams bei mechaniniams
pažeidimams ir spalvą blukinantiems saulės spinduliams (UV) ypač atspari medžiaga. INGURI® sistemos taip pat
gaminamos iš „Aluzinc 185“ skardos su papildomu dvipusiu polimeriniu padengimu Easyplėvelė®.

Įsigydami visą stogo dangą su latakų sistema INGURI gaunate ilgesnę garantiją.
* 30 metų dangai ULTIMAT [UTK]
* 40 metų dangai HERCULIT [HC]
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LATAKAS
Latakų INGURI forma specialiai
suprojektuota, kad užtikrintų puikų
vandens
šalinimo veiksmingumą. Latakai yra
gilūs ir turi atitinkamą profilį, kad net
smarkiai lyjant surinktų vandenį nuo
stogo šlaito ir vanduo netekėtų per
viršų. Gaminame standartinio ilgio
4 ir 3 m latakus.

VIDINIS/IŠORINIS
KAMPAS
Estetišką ir funkcionalų latakų
sujungimą pastato kampuose
užtikrina kampai. Siūlome išorinius
ir vidinius kampus, kurių standartinis
kampas – 90°, taip pat kampus,
kurių kampas – 135°.
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LATAKŲ JUNGIAMASIS ELEMENTAS +
STABILIZATORIUMI
Atskiros latako atkarpos arba latakas
su kampu jungiami latakams skirtu
jungiamuoju elementu. INGURI
sistemoje naudojamas jungiamasis
elementas su apkaba (užspaudžiamasis
mechanizmas), kuris tvirtai ir patikimai
sujungia sparčiai ir paprastai
tvirtinant. Standartiškai jungiamajame
elemente įrengta tarpinė užtikrina
sujungimo sandarumą, o tai, kad
elementas gaminamas iš identiškų
spalvų skardos, kaip ir kitos sistemos
dalys, užtikrina aukštą estetiką.
Standartiškai jungiamajame elemente
yra stabilizatorius, kuris papildomai
sustangrina sujungimą.

LIETVAMZDIS

LATAKO GALINIS DANGTELIS

INGURI sistemos nutekamųjų
vamzdžių skerspjūvis yra 87 ir 100
mm. Standartinis vamzdžių ilgis
– 3 ir 1 m. Prie fasado tvirtinami
tam skirtomis apkabomis, kurios
užtikrina reikiamą atstumą nuo
pastato sienos.

Elementas naudojamas latako
galams uždaryti. Siūloma aklė yra
didelio gylio ir papildomai turi
tarpinę.

LIETVAMZDŽIO LAIKIKLIS
UNIVERSALUS/ SU SĄVARŽA

ILGASIS LATAKO LAIKIKLIS
Gegnės kablys tvirtinamas tiesiai
prie stogo gegnės.

Siūlome dviejų tipų apkabas:
su tvirtinimo angomis visų tipų
tvirtinimo elementams ir pritaikytas
konkrečiam jungiamajam elementui.

TRIŠAKIS
Jeigu prireikia vandenį šalinti iš
dviejų nutekamųjų vamzdžių į vieną
apatinę alkūnę, būtina naudoti
trišakį.

LATAKO NUOLAJA

APATINĖ ALKŪNĖ

Nuolaja surenka vandenį ir nukreipia
jį nutekamąjį vamzdį. Šio elemento
konstrukcija ir tinkamas tvirtinimas
labai nulemia visos vandens šalinimo
sistemos funkcionalumą. INGURI
sistemos latako nuolaja, labai gerai
suderinta su kitais elementais,
užtikrina sandarų ir tvirtą sujungimą.
Galimos versijos: 125/87, 125/100,
150/100.

Latakų sistemos baigiamasis
elementas yra apatinė alkūnė,
kuri šalina vandenį iš nutekamojo
vamzdžio. Siūlomo produkto
kampas yra 63° ir 87 arba 100 mm
skerspjūvis.

KAMPO GAUBTAS

VIRŠUTINĖ ALKŪNĖ

Apsaugas saugo, kad vanduo
netekėtų per kampą. Tai ypač
svarbu, kai apsaugas pritvirtintas
prie vidinio kampo, į kurį patenka
didelis vandens kiekis iš kampuoto
latako. Taip pat atlieka dekoratyvinę
funkciją.

Leidžia sistemos elementus suderinti
su įvairių formų stogu ir fasadu.
Siūlomas produktas išlenktas 63°
kampu.

LATAKO LAIKIKLIS UNIVERSALUS

LIETVAMZDŽIO JUNGTIS

Priekinis kablys – latako tvirtinimo
elementas, kuris tvirtinamas prie
stogo nuosvyros priekinės lentos.

Nutekamieji vamzdžiai jungiami
movomis. Kruopščiai pagamintas
elementas užtikrina
kad sujungimo vietoje nebūtų
pratekėjimo.

REVIZIJA

VARŽTAS

Šis elementas sulaiko ir leidžia
pašalinti nešvarumus, kurie į latakų
sistemą patenka su vandeniu,
pvz., lapus, plunksnas, smulkias
šakeles. Tai padeda išsaugoti
sistemos praeinamumą ir visišką jos
funkcionalumą.

Tiekiame trijų ilgių apkabų kaiščius:
160, 250 ir 300 mm.

ATRAMA TVIRTINIMUI

PRIEDAI

Elementas, kuriuo latakas
papildomai tvirtinamas prie stogo
konstrukcijos. Saugo, kad latakas
nesideformuotų arba nenutrūktų
dėl didelės apkrovos, pvz., slenkant
nuo stogo sniego sankaupoms.

Užtikriname latakų sistemų priedų
pasiekiamumą: slydimo purškalus,
silikonus, apdailos lakus.
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SPALVOS

ŽALIAVINĖ MEDŽIAGA

INGURI

Medžiagas latakams INGURI gaminti tiekia garsūs plieno koncernai, kurie
gamina aukščiausios kokybės plieną – „Aluzinc“ skardą: cinkuotą ir su
danga, iš kurios gaminami latakai.

Latakai INGURI gaminami iš karštuoju
būdu cinkuotos skardos žaliavos, kurią
chemiškai nuvalius ir pasyvinus, padengiama
daugiasluoksne antikorozine ir dekoratyvine
organine danga. Skardos storis yra 0,6 mm,
o organinį sluoksnį sudaro itin aplinkos
veiksniams, mechaniniams pažeidimams ir
saulės spinduliams (UV spinduliuotei), dėl kurių
blunka spalvos, atspari medžiaga.

VYŠNIŲ

GRAFITO

PLYTINĖ

ŠOKOLADO
RUDA

Kruopšti žaliavinės medžiagos tiekėjo atranka iš esmės lemia
produktų kokybę ir patvarumą. Tai ypač matoma iš atsparumo korozijai ir
spalvos blukimui.
Todėl latakų sistemoms INGURI taikoma ilgametė garantija.

TAMSIAI
RUDA

BALTA*

JUODA
Skardos su padengimu skerspjūvis

Lako dangos
storis

Cinko dangos
storis

Atsparumas
korozijai

Atsparumas
UV spinduliuotei

Garantijos
laikotarpis
(metais)

50 µm

275 g/m2

RC4

RUV3

30

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Tai plieninė skarda, iš abiejų pusių dengta
aliuminio ir cinko lydiniu panašiame į karštąjį
cinkavimą procese, todėl tenkina griežčiausius
skardos atsparumo atmosferinei ir drėgnos
aplinkos korozijai reikalavimus. Taip pat
turi papildomą apsauginę polimerų dangą
„Easyplėvelė“.

ALUZINC

Dangos storis

185 g/m2

Atsparumas
korozijai

RC3

Odporność na
promieniowanie
UV

netaikoma

Garantijos laikotarpis (metais)

15

Ženklai
* Baltos spalvos yra tik sistema INGURI 150/100.

Spaudos technologija neleidžia tiksliai perteikti spalvų, todėl pateikiamos spalvos yra
apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.

Organinė danga

Gruntinė danga

Antikorozinė danga

Metalinė danga

Plieninė šerdis

Išsamios garantijos sąlygos nurodomos garantijos lape.
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SIŪLOME NAUJUS LANKSTINIUS!
VĖJALENTĖ III
Dviejų dalių stogo lankstinys, susidedantis iš drenažo
latako ir viršutinės vėjalentės. Pasižymi estetiniais šoniniais
įspaudais. Papildomas privalumas – apatinėje dalyje
esantys tvirtinimo įdubimai, kurių dėka nereikia sukti
varžtų viršutinėje priekinės lankstinio dalyje. Montuojama
į viršutinį kraštą.

STOGO SIENOS KAMPAS SU
DILETACINE JUOSTA
Dviejų dalių lankstinys, užtikrinantis pagrindinio apvado
sujungimo su siena sandarumą. Tai leidžia terminį poslinkį
tarp lakštų be jų išsiplėtimo.

KARNIZO NUOSVYRA
Lankstinys, užtikrinantis kondensato nutekėjimą iš stogo
membranos į lataką (jeigu yra naudojami trumpi universalūs
latako laikikliai) arba už latako (jeigu laikikliai montuojami ant
gegnių)
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Prekės ženklas BP2 nuolat kuria ir pritaiko gaminius pagal savo klientų poreikius,
todėl atnaujinome skardos lankstinių pasiūlymą, kuris taupo laiką ant stogo,
garantuoja solidų darbą ir aukščiausią estetiką. Profesionalus jų įrengimas yra raktas į
gerai pagamintų stogo detalių sėkmę.

JUNGTIS LAMBDA 2.0 PLOKŠTĖMS
[NAUJA LANKSTINIO VERSIJA]
Lankstinys, užtikrinantis skersinį plokščių sujungimą taip
vadinamam užvilkimui. Tai garantuoja aukštą šios jungties
estetiką.

VĖJALENTĖ III – LAMBDA 2.0
Stogo krašto elementas pasižymi estetiniais šoniniais
įspaudais. Papildomas privalumas – apatinėje dalyje
esantys tvirtinimo įdubimai, kurių dėka prie lakšto
tvirtinami varžtai praktiškai nematomi akims.

UNIVERSALUS POLATAKIO
LANKSTINYS / VĖJALENTĖS
PRATĘSIMAS
Universalus polatakio lankstinys
pasižymi specialiu įlinkimu, kuris
taip pat tarnauja ir stogo palubėms
uždaryti. Šis lankstinys taip pat
tarnauja kaip vėjalentės pratęsimas.
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SKARDOS LANKSTINIAI

KRAIGO ČERPĖS

NAUJIENA
85

Kraigo čerpės ir skardos lankstiniai – neatskiriamas kiekvieno tinkamai įrengtos
dangos elementas. Saugo, kad po danga nepribėgtų ir nepripūstų,
taip pat stogui suteikia estetikos.

Standartiniai lankstiniai, kurių
matmenys 2 mm ilgio ir 0,5 mm
storio. Nestandartiniai iki 8 m ilgio ir
iki 2 m storio lankstiniai.

Lankstiniai gaminami iš skardos, kurios danga ir spalvos yra identiškos kaip ir mūsų
gaminamų skardinių čerpių, trapecinės skardos ir stogo plokščių.

35

35

7
23

75
30

75

75

75

175
230

175

10

10

230

230

KRAIGAS ZET

APVALUS KRAIGAS

VĖJALENTĖS
KRAIGAS IZI
NAUJIENA

55

120

137

130

45
130

20

20

25
60

20

80

82
20

50
80

VĖJALENTĖ II

VĖJALENTĖ I

20

95

20

40

15

15

50

VĖJALENTĖ III
109

70

301

215

APVALUS PLATUS KRAIGAS
55

90

TRAPECINIS KRAIGAS

NAUJIENA

130

45
20

25

VĖJALENTĖ II - LAMBDA 2.0

20

h=80

90

VĖJALENTĖ III - LAMBDA 2.0

112
150

KRAIGO DANGTELIS

76

220

20

15

130

35
225

KRAIGO GALINIS ELEMENTAS
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KAMPUOTAS LATAKAS IR LATAKŲ JUOSTOS

SIENOS LANKSTINIAI

10

25

NAUJIENA

NAUJIENA

15

190

25

NAUJIENA

30

17

85

20

15

10

175

15

175

10

100

20

SĄLAJA

165

20

20

20

85

85

UNIVERSALI APATINĖ LATAKO JUOSTA /

LAŠTAKIS

VĖJALENTĖS ILGINAMASIS ELEMENTAS

110

STOGO SIENOS LANKSTINYS

KOMPENSACINĖ LENTJUOSTĖ

SIENOS LANKSTINYS
SU KOMPENSACINE
LENTJUOSTE

PRIEDAI
105

NAUJIENA

30
120

20

52

NAUJIENA
29

100
26
15

120
10

LAŠTAKIS LAMBDA 2,0

15

12

25

NUOSVYROS LENTJUOSTĖ
PLOKŠČIŲ JUNGIAMASIS

UNIVERSALUS VĖDINIMO LANKSTINYS

ELEMENTAS LAMBDA 2.0

27

196

70

25

49
120

PRADINIS PROFILIS ZET Look

78

90

62

100

SNIEGO LAIKIKLIS
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Priedai
Mūsų siūlomus produktus papildo
priedai. Priedai suteikia galimybę
profesionaliai įrengti
ir apsaugoti stogą arba fasadą.
Visą laiką prekiaujame aukštos kokybės
žinomų gamintojų produktais:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TORX tipo varžtai iš mažaanglio plieno su EPDM
poveržle skardai tvirtinti prie medinio pagrindo,
skirti modulinėms skardinėms (MODULAR SERIES) ir
kompaktinėms čerpėms (COMPACT SERIES).
Sraigtas taip pat skirtas lakštams tarpusavyje sujungti
per vertikalius įspaudus. Pagrindinis privalumas
– ergonomiška galvutės forma, todėl varžtai mažiau
pastebimi ir suteikia estetišką viso stogo išvaizdą.

Kaminėliai ir stoglangiai

Varžtai yra stogo dangos spalvų.

Mūsų siūlomų kaminėlių taip pat yra
su papildomu šiltinimu, kuris saugo, kad vėdinimo vamzdyje nesusidarytų
vandens garų kondensato. Šie kaminėliai ypač rekomenduojami vėdinti
patalpas, kurioje yra daug drėgmės, pvz., virtuves, vonios kambarius ar
garažus.

kraigo juostomis,
tarpinėmis (taip pat skečiamosiomis),
tvirtinimo sistemomis,
stogo silikonais,
vėdinimo kaminėliais,
stogo susisiekimo elementais,
stogo švieslangiais,
sandarinimo jungėmis,
sandarinimo juostomis,
stogo membranomis,
sraigtais ir TORX tipo sraigtais.

Tinkamas stogo vėdinimas yra ypač svarbus, kad iš pastato būtų
pašalintas vandens garų perteklius ir garai nesikondensuotų patalpose.
Mes siūlome vėdinimo kaminėlius su priedų, kuriais kaminėlius galima
sandariai įrengti stogo šlaite, rinkiniu, taip pat kitų priedų: antenos
pralaidų ir ventiliatorių. Siūlomi kaminėliai pritaikyti visų tipų stogo
dangai.

Naudojant mūsų siūlomus stoglangius galima įrengti palėpes, kuriose
užtikrinamas visiškas apšvietimas. Neatsižvelgiant į stogo nuolydžio
kampą ar gegnių atstumą, galima parinkti stoglangius, kurie atitinka
užsakovų poreikius ir lūkesčius.
Taip pat siūlome specialiosios paskirties langus, skirtus didesnio drėgnio
patalpoms, labai mažo nuolydžio kampo ar valdomus elektra. Tai, kad
langą įmanoma sukioti, suteikia galimybė lengvai prižiūrėti jo švarą, o
tinkama medienos apsauga gamybos procese leidžia jį naudoti ilgus
metus ir nereikia jokios papildomos priežiūros.

Stogo susisiekimo elementai
Stogo susisiekimo elementai – stogo įrangos elementai, kuriuos įrengus galima saugiai pasiekti kaminus,
ventiliatorius ir antenas. Juos pasiekti galima ištisus metus, netrukdo net susikaupusi sniego danga. Įrengus
stogo susisiekimo sistemą nelieka baimės, kad stogo danga gali būti pažeista mechaniškai (įlenkta).
Visi išvardyti elementai gaminami iš aukštos kokybės cinkuoto ir milteliniu būdu dažomo plieno. Užtikrina
ilgalaikį eksploatavimą ir nereikia dažyti ar užpildyti dėl korozijos atsiradusių trūkumų. Dėl savo konstrukcijos
atlaiko labai stiprias vėjo apkrovas, o nuo apsnigimo ir apledėjimo saugo specialiai suprojektuotas gofruotas
neslystantis paviršius. Produktai siūlomi turtingos spalvų paletės, todėl galima suderinti stogo dangos spalvą
su kaminkrėčio suoleliais ir kitais sistemos elementais.
Siūlome:
• kaminkrėčio suolelius,
• kaminkrėčio laiptelius,
• sniego užtvarus.

Stoginiai švieslangiai
Stoginiai švieslangiai – trapeciniai profiliai
iš saulės spindulius praleidžiančio polikarbonato. Švieslangiai
naudojami suteikti pastatui papildomo apšvietimo, o jų
privalumas – kainuoja mažiau nei jų stikliniai atitikmenys ir
galima montuoti šaltose halėse.
Galimi profiliai: T18, T18 ECO, T35, T50*
*pagal užsakymą
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83. T7, T14
84. T18, T18 ECO
85. T35, T35 ECO
86. T50, T55
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90. T160, T200
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NAUJIENA PASIŪLYME BANGUOTI LAKŠTAI SINUS!
Banguoti lakštai naudojami didelės apimties statybose, puikiai tinka ir mažesnių pastatų, pavyzdžiui, garažų ar pastogių, stogo ar fasadų dangoms.
Jie taip pat vis dažniau naudojami šiuolaikinių gyvenamųjų namų statybos projektuose.
SINUS naguotas profilis yra tradicinės formos derinio su naujausiais apsauginiais padengimais pavyzdys. Atsižvelgiant į klasikines formas, jis siūlo
daugybę apdailos variantų, dėl kurių pastatas įgauna įdomų vizualinį efektą.

Techniniai parametrai [mm]

76

R 23,85

Naudingas plotis

1064

Bendras plotis

~1100

Profilio aukštis

E

Lakšto storis

D

Maksimalus lapo ilgis

18
0,5–1,0
8000

1064

GARANTIJA
IKI 40 METŲ

84

PAPRASTAS
MONTAVIMAS

PERFORACIJOS
GALIMYBĖ
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Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis

1177

Naudingasis plotis

1100

Naudingasis plotis

1075

Naudingasis plotis

1125

Bendrasis plotis

~1210

Bendrasis plotis

~1161

Bendrasis plotis

~1125

Bendrasis plotis

~1173

Profilio aukštis

7,0

Profilio aukštis

13

Profilio aukštis

17

Profilio aukštis

17

Skardos storis

0,5–1,0

Skardos storis

0,5–1,0

Skardos storis

0,5–1,0

Skardos storis

0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis

6000

Didžiausias lakšto ilgis

8000

Didžiausias lakšto ilgis

12 000

Didžiausias lakšto ilgis

12 000

117

18

99
D

110

35

E
84

33
1177

75

101

D

E

E
71

1100

33

134

D

63
1075

40

30

188

155
D
E

117

37

71

1125

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis,
skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.
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Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis

1065

Naudingasis plotis

1080

Naudingasis plotis

1055

Naudingasis plotis

1020

Bendrasis plotis

~1106

Bendrasis plotis

~1120

Bendrasis plotis

~1100

Bendrasis plotis

~1054

Profilio aukštis

34

Profilio aukštis

34

Profilio aukštis

47

Profilio aukštis

53

Skardos storis

0,5–1,0

Skardos storis

0,5–1,0

Skardos storis

0,5–1,0

Skardos storis

0,5–1,0

Didžiausias lakšto ilgis

12 000

Didžiausias lakšto ilgis

12 000

Didžiausias lakšto ilgis

12 000

Didžiausias lakšto ilgis

12 000

212

D

32

20

270

D

90

180
1080

29

255

34

50
D

D

E

E

1065

264

38

E

E
120

144
1055

137

118

255
1020

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis,
skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.
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Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis

1002

Naudingasis plotis

1130

Naudingasis plotis

1011

Naudingasis plotis

930

Bendrasis plotis

~1040

Bendrasis plotis

~1165

Bendrasis plotis

1045

Bendrasis plotis

~974

Profilio aukštis

61

Profilio aukštis

82

Profilio aukštis

134

Profilio aukštis

135

Skardos storis

0,7–1,25

Skardos storis

0,7–1,5

Skardos storis

0,7–1,5

Skardos storis

0,7–1,5

Didžiausias lakšto ilgis

12 000

Didžiausias lakšto ilgis

14 000

Didžiausias lakšto ilgis

14 000

Didžiausias lakšto ilgis

14 000

66

90

94
E

E

D

D
282

250
1002

337

247

65
1130

78

258

87

87

E

E

D

D
310

221

1011
930

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis,
skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.
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Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis

950

Naudingasis plotis

840

Naudingasis plotis

750

Naudingasis plotis

840

Bendrasis plotis

~994

Bendrasis plotis

~880

Bendrasis plotis

~790

Bendrasis plotis

~883

Profilio aukštis

134

Profilio aukštis

155

Profilio aukštis

162

Profilio aukštis

200

Skardos storis

0,7–1,5

Skardos storis

0,7–1,5

Skardos storis

0,75–1,5

Skardos storis

0,75–1,25

Didžiausias lakšto ilgis

14 000

Didžiausias lakšto ilgis

14 000

Didžiausias lakšto ilgis

14 000

Didžiausias lakšto ilgis

15 000

89

89

316

280

170

110

110

E

E

D

D

228

240

40

420

250

140

221

199

E

E

D
40

D

210

79

750

840

950
840

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis,
skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.
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SIENOS
KASETĖ

TVIRTINIMAS
Sieninės kasetės tvirtinamos prie konstrukcinių stulpų [1].
Techniniai parametrai [mm]

Pramoniniams objektams taikomi griežti
atsparumo ugniai reikalavimai, todėl juose
naudojamos medžiagos turi turėti puikių
izoliacinių savybių. Būtent tokiems tikslams
skiriamos sieninės kasetės.
Šis produktas naudojamas kaip vidinis fasado
sistemų elementas, pasižymi tvirtinimo sparta ir
paprastumu. Išorės apdailai gali būti naudojama
bet kuri lauko danga (trapecinė ir banguota
skarda, fasado plokštės LINEA, fasado kasetės
SKRIN).

A

100

B

130

C

160

D

200

Jungiamasis elementas parenkamas pagal stulpo medžiagą [3].
Sandarinimo juostą būtina klijuoti išilgai stulpų [2], kasetės priekinėje dalyje [5] ir tarp kasečių [6].
Vertikaliai jungiamoms kasetėms sujungti naudojamas 4,8 x 20 mm jungiamasis elementas [4].
Jeigu kasetės jungiamos horizontaliai [7], būtina palikti ~1 cm atstumą, kad konstrukcija galėtų
laisvai judėti.

600

[7]

A, B,
C, D

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Siūlome galimybę perforuoti sieninės kasetės. Detalės (skylių forma, dydis,
skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.
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90 MIN. UGNIASIENĖ
PROSYSTHERM

Vaizdo iš šono skerspjūvis

Kasečių jungimas per ilgį

[1]
[2]
[3]
[4]

BP2 siūloma siena PROSYSTHERM užtikrina aukštą investicinių objektų
atsparumą ugniai, taip pat šis produktas pasižymi aukšta šilumos ir
garso izoliacija. Daugiausia naudojama prekybos, pramonės ir viešosios
paskirties objektuose.

[5]
[6]
[7]

Aukštos klasės ROCKWOOL įmonės izoliacinė medžiaga – dviejų tankių
mineralinės vatos plokštės. Sistemą papildo SFS įmonės sandarinimo
ir tvirtinimo produktai, dėl kurių galimas spartesnis
ir lengvesnis tvirtinimas.

[8]
[9]

Sistemos PROSYSTHERM apsauginės sienos klasė yra EI90 (neskleidžia
ugnies, jeigu dega pastato viduje ar išorėje, atsparumas ugniai
išlaikomas iki 90 minučių). PROSYSTHERM – kelių labai lengvai tvirtinamų
komponentų rinkinys. Sistemos sudedamąsias dalis siūlome įvairių
variantų (matmenų, medžiagų, spalvų). Tokia sistemos struktūra suteikia
galimybę daug lanksčiau nei sluoksninių plokščių atveju derinti dangos
išvaizdą ir parametrus pagal individualius poreikius.

[1]

Atraminiai stulpai.

[10]
[6] 5,5 × 63 mm distancinis jungiamasis elementas.

[2] Tarpinė.

[7] Trapecinė skarda.

[3] Sieninė kasetė (4 pločio variantai).

[8] Tarpinė.

[4] 4,8 × 20 mm jungiamasis elementas.

[9] Įšaunamas kaištis (bent 3 vienoje kasetės pusėje).

[5] Dviejų tankių mineralinė vata.

[10] Kasečių jungimas per ilgį.

Tradicinė sistema – standartinė
mineralinės vatos izoliacija:

„Schemoje šalia parodytos
dažniausios tradicinio šiltinimo
mineraline vata problemos.
Naujoviški sistemos PROSYSTHERM
komponentai dėl jų unikalių savybių
leidžia išvengti visų schemoje
nurodytų problemų.”

[1]
[2]
[3]
[4]

[1]

Šilumos tiltelio efektas, dėl kurio šąla.

[2] Virpesių perdavimas (žema garso izoliacija).
[3] Vatos smukimas.
[4] Nevisiškai išnaudojama erdvė izoliacijai.

Sieninė kasetė		

98

Mineralinė vata		

Trapecinė skarda		

PROSYSTHERM
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www.bp2.eu

core
corePiR

PuR

HPP PSD
Sluoksninė sieninė plokštė su matomais
tvirtinimo elementais PUR/PIR

core
corePiR

PuR

HPP PSF
Sluoksninė sieninė plokštė su
paslėptais tvirtinimo elementais PUR/PIR

corewool

HPP MDD
Sluoksninė sieninė plokštė su mineraline
vata ir matomais tvirtinimo elementais

savisriegis varžtas

savisriegis varžtas

savisriegis varžtas

tarpinė

Ženklai

tarpinė

plėvelė

plėvelė
PUR/PIR

putplastis PUR/PIR

Plokštės stori PUR [mm]

mineralinė vata

Plokštės stori PIR [mm]
Skardos [kg] 1/m2

25

40
-

-

9,31

9,88

mineralinė vata

PUR/PIR

50

60

80

100

120

150

Plokštės stori PUR [mm]

50

60

80

100

120

150

Plokštės stori PIR [mm]

10,26

10,64

11,40

12,16

12,92

14,12

Skardos [kg] 1/m2

10,8

40
-

60

80

100

120

Plokštės stori [mm]

60

80

100

120

150

60

80

100

120

Skardos [kg] 1/m2

14,18

15,70

17,70

19,70

22,70

11,56

12,32

12,32

13,89

Šerdis

mineralinė vata 100 kg/m3

Šerdis

PUR/PIR

Šerdis

PUR/PIR

Naudingasis plotis

1000 mm

Naudingasis plotis

1000 mm

Naudingasis plotis

1000 mm

Bendrasis plotis

1018 mm

Bendrasis plotis

1018 mm

Bendrasis plotis

1047 mm

Min. plokštės ilgis

2,50 mb

Min. plokštės ilgis

2,50 mb

Min. plokštės ilgis

2,50 m

Max. plokštės ilgis

13,50 mb

Max. plokštės ilgis

13,50 mb

Max. plokštės ilgis

13,50 m

Skardos storis
Išorinės (vidinės)

Skardos storis
Išorinės (vidinės)

0,5 –0,7 / 0,5–0,7 mm

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Skardos storis
Išorinės (vidinės)
Koeficientas U [W/m2k]

0,50

Koeficientas U [W/m2k]

0,78

Koeficientas U [W/m2k]

0,50

Išorinės (vidinės)
profiliavimo tipas COREPUR

PSD – Banga/Grioveliai

Išorinės (vidinės) profiliavimo PSF – Banga/Grioveliai
tipas
PFL - Banga/Lygus*

PVS – Banga/Fiberglass

Dangos

RAL, HC, HPS200

Dangos

RAL, HC, HPS200

PKS – Banga/Bitumenized felt

Priedai

tvirtinimo sistema, tarpinės, lankstiniai

Priedai

tvirtinimo sistema, tarpinės, lankstiniai

Išorinės (vidinės)
profiliavimo tipas COREPIR

0,5

0,41

0,34

0,26

0,21

0,17

0,14

0,38

0,27

0,21

0,17

Išorinės (vidinės)
profiliavimo tipas

0,41

0,34

0,28

MDD – Banga/Grioveliai
FDD – Banga/Grioveliai perforated
MDL - Banga/Lygus*

PSL– Banga/Lygus*

Dangos

RAL, HC, HPS200

Priedai

tvirtinimo sistema, tarpinės, lankstiniai

* Lygaus profilio atveju gali pasitaikyti nedidelis paviršiaus
bangavimas – mažiausias dangos storis 0,5 mm.

* Lygaus profilio atveju gali pasitaikyti nedidelis paviršiaus
bangavimas – mažiausias dangos storis 0,5 mm.

* Lygaus profilio atveju gali pasitaikyti nedidelis paviršiaus
bangavimas – mažiausias dangos storis 0,5 mm.

PROFILIAVIMO TIPAI:

PROFILIAVIMO TIPAI:

PROFILIAVIMO TIPAI:

Yra galimybė pagaminti
nestandartinių parametrų
sluoksnines
plokštes. Detales būtina
suderinti individualiai
su prekybos skyriumi.
PSD

102

PVS

PKS

PSL

PSF

PFL

MDD

FDD

MDL
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core
corePiR

PuR

HPT TD5
Sluoksninė stogo plokštė
PUR/PIR

core
corePiR

PuR

HPT TD3
Sluoksninė stogo plokštė
PUR/PIR

core

wool

HPT MTD
Sluoksninė stogo plokštė
su mineraline vata

corepur

HPT TK5 CB
Atvirkštinė sluoksninė stogo
plokštė PUR

PUR
tarpinė

tarpinė

PUR/PIR

PUR/PIR

plėvelė

plėvelė

tarpinė
mineralinė vata

plėvelė
įvorė

varžtas
40

50

60

80

100

Plokštės stori [mm]

60

80

100

120

150

Plokštės stori [mm]

30

-

50

60

80

100

Skardos [kg] 1/m2

16,85

18,85

20,85

22,85

25,85

Skardos [kg] 1/m2

8,08

12,49

Šerdis

mineralinė vata

Šerdis

PUR

Naudingasis plotis

1000 mm

Naudingasis plotis

1000 mm

1000 mm

Bendrasis plotis

1067 mm

Bendrasis plotis

1060 mm

Bendrasis plotis

1067 mm

Min. plokštės ilgis

2,50 mb

Min. plokštės ilgis

2,50 mb

2,50 mb

Min. plokštės ilgis

2,50 mb

Max. plokštės ilgis

13,50 mb

Max. plokštės ilgis

13,50 mb

Max. plokštės ilgis

13,50 mb

Max. plokštės ilgis

13,5 mb

Skardos storis
Išorinės (vidinės)

Skardos storis
Išorinės (vidinės)

0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,7 mm

0,5–0,7 / 0,5–0,7 mm

Skardos storis
Išorinės (vidinės)

0,4–0,7 mm

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Skardos storis
Išorinės (vidinės)
Koeficientas U [W/m2k]

0,52

Koeficientas U [W/m2k]

0,50

Koeficientas U [W/m2k]

0,67

Koeficientas U [W/m2k]

0,51

Išorinės (vidinės) profiliavimo tipas

TD3 – Trapezoidal T-40/Grioveliai

FTD – Trapez T-40/Grioveliai perforated

Išorinės (vidinės)
profiliavimo tipas

TK5 CB – Bitumenized felt/Trapez T-40

MTL - Trapez T-40 / Lygus*

Dangos

RAL, HC, HPS200

Priedai

tvirtinimo sistema, tarpinės, lankstiniai,
skylight

Plokštės stori PUR [mm]
Plokštės stori PIR [mm]

30

40

50

60

80

100

120

Plokštės stori PUR [mm]

60

80

100

120

Plokštės stori PIR [mm]

11,37

12,13 12,89 13,65

-

-

-

Skardos [kg] 1/m2

10,23

10,61

10,99

Šerdis

PUR/PIR

Šerdis

PUR/PIR

Naudingasis plotis

1000 mm

Naudingasis plotis

Bendrasis plotis

1067 mm

Min. plokštės ilgis

Išorinės (vidinės)
profiliavimo tipas

0,51

0,41

0,35

0,26 0,21 0,18

TD5 – Trapezoidal T-40/Grioveliai
HPP TL5 - Trapezoidal T-40/Lygus*

Skardos [kg] 1/m2

TK5 VR Trapezoidal T-40 / Fiberglass

10,21 10,59 10,97 11,73

41

0,34

0,26

0,21

TL3 – Trapezoidal T-40/Lygus*
TK3 VR Trapezoidal T-40 / Fiberglass

Dangos

RAL, HC, HPS200

Dangos

RAL, HC , HPS200, inox, aluminium

Priedai

tvirtinimo sistema, tarpinės, lankstiniai, Stoginiai
švieslangiai

Priedai

fixing system, tarpinės,
Skardos lankstiniai, Stoginiai
švieslangiai

Išorinės (vidinės)
profiliavimo tipas

0,42

0,35

0,29

MTD – Trapez T-40/Grioveliai

Dangos

RAL, HC, HPS200

Priedai

tvirtinimo sistema, tarpinės, lankstiniai,
Stoginiai švieslangiai

* Lygaus profilio atveju gali pasitaikyti nedidelis paviršiaus
bangavimas – mažiausias dangos storis 0,5 mm.

* Lygaus profilio atveju gali pasitaikyti nedidelis paviršiaus
bangavimas – mažiausias dangos storis 0,5 mm.

* Lygaus profilio atveju gali pasitaikyti nedidelis paviršiaus
bangavimas – mažiausias dangos storis 0,5 mm.

PROFILIAVIMO TIPAI:

PROFILIAVIMO TIPAI:

PROFILIAVIMO TIPAI:

TD5

104

TL5

TK5 VR

TD3

TL3

TK3 VR

MTD

40
8,42

0,43

50
8,80

0,35

60
9,18

0,3

80

100

9,94

10,70

0,23

0,19

PROFILIAVIMO TIPAI:

FTD

MTL

TK5CB
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NAUJIENA

TECHNINĖ INFORMACIJA
Techniniai parametrai

FASADO KASETĖS SKRIN
Fasado kasetės – gaminiai, kurie dėl savo universalumo plačiai naudojami statybos pramonėje. Pasiteisina kaip
sienų danga tiek naujuose, tiek atnaujinamuose pastatuose. Gali būti naudojamos dengti mažiausius statinius,
pvz., garažus, stogines ar individualius gyvenamuosius namus, taip pat didelio ploto biurų, prekybos,
viešosios paskirties objektus ir daugiabučius.
BP2 pasiūlymą sudaro platus gaminių, padedančių įgyvendinti investicijas, pasirinkimas. Mūsų kasetes galima
tvirtinti ir horizontaliai, ir vertikaliai. Atsižvelgiant į kliento lūkesčius, kasetėms apsaugoti naudojami įvairūs
padengimai, atsižvelgiant į plieno korozijos klasę. Kliento nurodyta spalva mums nėra problema. Esame
sukūrę sisteminių sprendimų, pvz., kampų, trapecijos formos elementų ir pan., kurių reikalauja architektai
statybų projekte. Galime pagaminti nestandartinius elementus pagal kliento poreikius.

Plotis A1 min./maks. – tvirtinant horizontaliai

300/3000 mm

Aukštis B1 min./maks. – tvirtinant horizontaliai 300/800 mm
Plotis A1 min./maks. – tvirtinant vertikaliai

300/3000 mm

Aukštis B1 min./maks. – tvirtinant vertikaliai

300/1000 mm

Storis C1

30 mm

Siūlės plotis – horizontalios FH/vertikalios FV

25/25 mm

Tvirtinamos angos

ovalios 6x15 mm, apvalios Ø 9 mm

Vėdinimo angos

ovalios 6x15 mm

Skardos storis

1,25 mm

Padengimai ir spalvos

pagal kliento individualius poreikius

Jungiamasis elementas

Paslėptas (matomas)

Tvirtinimo būdas

horizontalus (vertikalus)

Siūlome pagalbą kiekviename investiciniame procese: nuo projektavimo iki įrengimo, objekto priėmimo ir jį
eksploatuojant.

Fasado kasetės SKRIN maksimalūs ir minimalūs matmenys

Vertikalusis išdėstymas
standartinių kasečių matmenys
kasečių su priemoka matmenys

Horizontalusis išdėstymas
standartinių kasečių matmenys
kasečių su priemoka matmenys

Siūlome kasetėse SKRIN išgręžti įvairių dydžių ir formų
angas. Detales būtina suderinti individualiai su komercijos
skyriumi.
108
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L-shaped corner panel for horizontal Tvirtinimas.Kampinė kasetė L tvirtinama horizontaliai
A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

Pagrindinė kasetė tvirtinama horizontaliai

15

15

Horizontalioji sandūra

Vertikalioji sandūra

B1

B1

C1

B1

C1

B1

Fh

Fv
A1

A1

A1
A1

A2

60

Kampinė kasetė U tvirtinama horizontaliai
A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm, B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

15

15

Pagrindinė kasetė tvirtinama horizontaliai

Horizontalioji sandūra

Vertikalioji sandūra

B1

A1

110

60

B1

Fv

Fh

B1

C1

B1

C1

A1

A1

A1

A2

A3
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Kampinė kasetė L tvirtinama vertikaliai.
A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

Trapecinė kasetė tvirtinama horizontaliai.
A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

B1

B2

B1

15

A1

A2

A1
Kampinė kasetė U tvirtinama vertikaliai.
A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

Trapecinė kasetė tvirtinama vertikaliai.
A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm

B1

B2

B1

15

A1

A2

A3

A1
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P03
Proﬁl
podstawowy
20/90
Pagrindinis
profilis 20/90
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P02
Proﬁl
końcowy
20/50
Galinis
profilis 20/50

O05
Obróbka
okienna
dolna
Horizontalus
apatinispozioma
lango lankstinys

O06
Horizontalaus
apatinio
lango lankstinio
laikiklisdolnej
Wspornik
obróbki
okiennej
poziomej

P01
Tarpinis
profilis 20/50
Proﬁl
pośredni
20/50
P04
profilis 20/160
ProﬁlKampinis
narożnikowy
20/160

O07
Vertikalus
lango lankstinys
Obróbka
okienna
pionowa

O03
kampo lankstinys
Obróbka Vidinio
narożnika
wewnętrznego

O01
Proﬁl
startowy
Pradinis
profilis

O02
Obróbka
attykowa
Atiko lankstinys

O04
Obróbka
okienna
górna
Horizontalus
viršutinispozioma
lango lankstinys
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P07
Wspornik
obróbkilaikiklis
attykowej
Atiko lankstinio

O08
Obróbka
połączenia
Su kitais fasado
elementais
sujungtas lankstinys
z innym elementem elewacji
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Fasado kasetės ir plokštės

Naudojant fasado kasetes SKRIN galima sukurti
estetišką ir patvarią fasado apdailą. Kasetės
gali būti naudojamos visam pastato fasadui
arba tik kai kuriose reprezentacinėse dalyje,
pvz., priekiniam fasadui arba objekto biuro
daliai. Šiuolaikiniuose pastatuose dažnai kai
kurios fasado dalys išskiriamos forma ir apdailos
medžiagomis.
Tokiuose projektuose fasado kasetės yra puikus
pasirinkimas dėl plačios spalvų paletės ir lanksčių
matmenų. Siekiant išlaikyti aukštą fasado estetiką
ir funkcionalumą, tiekiame sisteminius kampus
ir pagal individualius užsakymus gaminamus
lankstinius.

www.bp2.eu

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Apsauginių sienų, surinktų
iš fasado kasečių SKRIN, privalumas – spartus ir
nesudėtingas surinkimas. Galimas jas tvirtinti ant
visų sienų, nes kabinamos ant pagrindinių
profilių P03 20/90 plieninių sijyno konstrukcijos.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Kasetės SKRIN ant tvirtinamos per pailgas
angas, kurios leidžia kompensuoti įtempius.
Pagrindiniai profiliai P03 20/90 yra kasečių
jungimo vertikaliai pagrindas, todėl gaminami
tokios pačios spalvos kaip kasetės, kad paviršius
būtų vienodas. Siekiant papildomai sutvirtinti,
naudojami tarpiniai profiliai P01 20/50. Kasetės
horizontaliai jungiamos surakinant atitinkamai
profiliuotas viršutines
apatines kasečių briaunas.

[8]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
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plieninė sieninė kasetė.
mineralinė vata – šilumos izoliacija.
P01 tarpinis profilis 20/50.
vėjo izoliacijos plėvelė.
atraminis stulpas.
sandarinimas.
jungiamasis elementas (įšaunamas kaištis arba sraigtas).
P03 pagrindinis profilis 20/90.
savigręžis jungiamasis elementas.
savigręžis jungiamasis elementas.
fasado kasetė Skrin.

[9]
[10]
[11]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

mūryta siena.
plieninis skląstis iš Z profilių.
vertikalus tvirtinimo sijynas iš profilių.
mineralinė vata – šilumos izoliacija.
vėjo izoliacijos plėvelė.
fasado kasetė SKRIN.
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linea

Standartinių fasado plokščių matmenų ribos [mm]
Plokštės be išdrožos
Produkto
kodas

FASADO
PLOKŠTĖS
LINEA

Plokštės
priekinė
dalis

PS 282.417

282

282

PS 177.312

177

177

PS 115.250

115

115

Skardos
storio
ribos

Dengiamas
ilgis

0,7–1,0

800–6000

Produkto
kodas

Plokštės Skardos
storio
dalis
ribos

Naudingasis
priekinė
plotis

PSF 270.417.15 270

255

PSF 165.312.15 165

150

PSF 103.250.15 103

88

0,7–1,0

Dengiamas
ilgis

800–6000

matmuo A

SPALVOS
matmuo A
800–6000 mm

Fasado plokštės LINEA puikiai tinka derinti ant
fasado su kitų rūšių fasado dangomis, pvz.,
fasado kasetėmis arba plokštėmis LAMBDA 2.0
su stačiu kraštu, todėl užtikrinamas patrauklus
vizualinis rezultatas.
Dangų spalvų ir faktūrų įvairovė
suteikia galimybė įgyvendinti
nebanalius fasado projektus. Siekiant
kompensuoti įtempius, kurie susidaro dėl
medžiagų šiluminio plėtimosi, tvirtinant
plokštes būtina atsižvelgti į priekinio paviršiaus
įlinkį (išgaubimą).

Naudingasis
plotis

Standartinių fasado plokščių matmenų ribos [mm]
Plokštės išdrožos - 15 mm

20 mm

matmuo B
(naudingasis dengiamas plotis)
103–282 mm

RAL
1002

RAL
1015

RAL
3000

RAL
3005

RAL
3009

RAL
3011

RAL
5010

RAL
6005

RAL
6011

RAL
6020

RAL
6029

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

RAL
8004

RAL
8017

RAL
8019

RAL
9002

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

joint = 15mm

matmuo B
103–270 mm

matmuo B
103–270 mm

Pagrindiniai fasado plokščių LINEA
privalumai – paprastas ir spartus tvirtinimas bei
lankstumas derinant dangą su
fasado forma.

Spaudos technologija neleidžia tiksliai perteikti spalvų, todėl pateikiamos spalvos yra
apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.
Siūlome galimybę perforuoti fasado plokštes LINEA.
Detalės (skylių forma, dydis, išdėstymas ir kt.)
derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.
118

Yra galimybė pagaminti nestandartinių plokščių LINEA.
Detales būtina suderinti individualiai su prekybos skyriumi.

Papildomai individualiai galima užsakyti nestandartinių spalvų ir dangų, kurios
nenurodytos šioje paletėje.
119
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centras

120. Plieno paslaugų centras
121. Lygi skarda
122. Pjovimo ir vyniojimo paslaugos
123. Apsauga ir pakavimas
124. Skardos perforavimas

Plieno paslaugų centras
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PLIENO
PASLAUGŲ
CENTRAS

LYGI SKARDA
Tiekiame silpnai ir stipriai apdorotą plieninę medžiagą,
kuri naudojama įvairiems produktams gaminti. Turime plokščiosios
skardos pjovimo ir ritinių vyniojimo linijas.

Plieno paslaugų centras (PPC) sukurtas
užsakovams, kurie ieško tikslių savybių ir
apdorojimo medžiagos. Užtikriname nuolatinį
įvairių plieno rūšių ir dangų pasiekiamumą
bei galimybę įvykdyti bet kokių parametrų
individualius užsakymus. Apdorojimo darbai
apima pervyniojimą, išilginį
ir skersinį pjaustymą bei dengimą apsauginėmis
plėvelėmis pagal individualius poreikius.
Taip pat priimame užsakymus su atvežtinėmis
medžiagomis, kurias optimaliai galime išnaudoti
dėl aukštos kokybės taikomų gamybos procesų.

Siūlome galimybę perforuoti plokščiąją skardą. Detalės (skylių forma,
dydis, išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.

122

Cinkuota skarda [mm]

Aliucinko skarda [mm]

Skarda su padengimu [mm]

Skardos
storis

Juostos plotis

Skardos storis

Juostos plotis

Skardos storis

Juostos plotis

0,50

1250

0,50

1250

0,40

1000

0,60

1250

0,70

1250

0,45

1250

0,70

1250

1,00

1250

0,50

1000, 1250, 1500

1,00

1250

1,25

1250

0,60

1000, 1250, 1500

1,50

1250

0,70

1000, 1250, 1500

0,80

1000, 1250, 1500

0,90

1250, 1500

1,00

1000, 1250, 1500

1,25

1000, 1250, 1500

1,50

1000, 1250, 1500

2,00

1000, 1250, 1500

Kitų matmenų lakštai ir formos bei storio skarda galima pagal individualų užsakymą.
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PJOVIMO IR VYNIOJIMO PASLAUGOS
Prieš pjaustant galime skardą padengti apsaugine plėvele ar
antikondensacine danga.

Pradiniai parametrai

APSAUGA IR PAKAVIMAS
Apdorota medžiaga profesionaliai apsaugoma
ir laikoma. Išilgai supjaustyti ritiniai laikomi vertikaliai ant
stovo ir susegami plieninėmis juostomis arba apvyniojami
tampiąja plėvele.

Ritinių pervyniojimas nepjaustant.

Techniniai parametrai*

Max. ritinių svoris

10 T

Max. ritinių svoris

10 T

Max. Juostos plotis

1500 mm

Max. Juostos plotis

1500 mm

Skardos storis

0,4–2,0 mm

Skardos storis

0,4–2,0 mm

Formos rūšiuojamos ir pakuojamos pagal pateikto užsakymo
individualaus reikalavimus.

Apsauga – plėvelės rūšys
Skardai apsaugoti kliento pageidavimu ji padengiama apsaugine plėvele. Paprastai naudojame plėvelę,
kurios sudėtis parenkama atskirai pagal konkrečios skardos dangos bandymų rezultatus: klijų sluoksnio rūšį
ir storį, taip pat plėvelės parenkamos taip, kad užtikrintų reikiamą sukibimą ir nuplėšiant nepažeistų dangos.
Siūlome įvairių parametrų plėvelę, kurią galime individualiai parinkti, atsižvelgdami į:

Skersinis pjovimas lakštais ir formomis pagal individualų
užsakymą.

Techniniai parametrai*

Išilginis pjovimas juostomis pagal individualius reikalavimus.

Techniniai parametrai*

Skardos storis

0,4–2,0 mm

Skardos storis

0,4–2,0 mm

Min. formato dydis

70×100 mm

Min. Juostos plotis

70 mm

Max. modulio ilgis

6000 mm

Klijus

Šviesos laidumas

Atsparumas UV spinduliuotei

• akrilinius, vandeninius – ekologiškus,
plaunamus vandeniu,
• akrilinius, tirpiklio – netirpsta vandenyje,
naudojami matinėms dangoms
• kaučiukinius, tirpiklio – netirpsta
vandenyje, naudojami poliesterio
dangoms.

• nepermatomos ir skaidrios
plėvelės.

• nuo 1 iki 12 mėnesių.

Plėvelės storis

Vandens garų kondensavimas

Paskirtis

• 35–100μm.

• andikondensacinė danga.

• universalios, skirtos pagal dangos
tipą, ir specialiosios paskirties,
pvz., lazeriniam pjovimui,
plėvelės (Fiber).

* Pateikiami duomenys taikomi BP2 pasiūlymo žaliavinei medžiagai. Prireikus suderinti patikėtų medžiagų parametrus, būtina pasikonsultuoti su
pardavimo skyriumi. Pervyniojant ir pjaustant išilgai, nekeičiant žaliavos pločio, galioja metalurgijos paklaidos, numatytos standartuose:
• matmenų ir formos paklaida: EN 10143,
• metalinės dangos ir paviršiaus kokybė: EN 10326, EN 10327,

Foil typePlėvelės rūšis
• organinės dangos ir paviršiaus kokybė: EN 10169.

124

• MATINĖ/BLIZGI
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SKARDOS PERFORAVIMAS
Perforuota skarda labai plačiai naudojama siekiant gauti norimą lauko ir vidaus
architektūros stilistinį rezultatą. Skardos perforavimas puikiai pasiteisina vėdinamų
apsauginių sienų sistemose arba fasadui apšviesti iš vidaus. Perforuota skarda
naudojama kaip baldų arba buitinės technikos elementai. Taip pat perforavimas
padeda slopinti ir sugerti garsus gamybos ir pramoniniuose objektuose.
Siūlome galimybę perforuoti mūsų nuolat siūlomą skardą su metalinėmis ir
organinėmis dangomis.* Perforuotą skardą galime perprofiliuoti, kad būtų galima
pagaminti skardines dangas ir konstrukcinius elementus, pvz.: trapecinę ir banguotą
skardą, sienines kasetes, fasado kasetes SKRIN, fasado plokštes LINEA.

Perforuojame įvairių dydžių ir formų angas:

apvalias,

		pailgas,

		stačiakampes,

		šešiakampes,

		žvaigždutes,

		nereguliarias.

Techniniai parametrai
Max. Juostos plotis

1500 mm

Skardos storis

0,4–2,0 mm

*Taip pat galime perforuoti patikėtą medžiagą. Detales
būtina suderinti individualiai su prekybos skyriumi.
126
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ALIUCINKO IR CINKO DANGOS

SKARDA SU PADENGIMU

CINKUOTA [ZN]

ALIUCINKAS [AZ]

SKARDA SU PADENGIMU [HC, UTK, ICep, INT, RAL]

Skarda iš abiejų pusių cinkuota karštuoju būdu, todėl
plieninė šerdis apsaugoma nuo korozijos. Paviršius yra lygus
ir vientisas, atitinka aukščiausius estetikos reikalavimus.

Tai plieninė skarda, iš abiejų pusių dengta aliuminio ir cinko
lydiniu panašaus į karštąjį cinkavimą procese. Dėl to tenkina
griežčiausius skardos atsparumo aplinkos korozijai
ir korozijai drėgnoje aplinkoje reikalavimus. Taip pat turi
papildomą apsauginę polimerų dangą „Easyfilm“, kuri saugo
plieno kraštus ritiniuose ir pagerina paviršiaus estetiką. Šios
rūšies skardai suteikiama 25 metų garantija.

Skarda su danga gaminama iš karštuoju būdu cinkuotos arba
skirtiniu lydiniu (cinku, cinku ir magniu, cinku ir aliuminiu)
padengtos žaliavos. Ši medžiaga, kuri nuvaloma pradinio
apdorojimo procese, vėliau pasyvinama, paskiau keliais
sluoksniais padengiama viena iš turimų dangų. Tai užtikrina
puikią metalinių sluoksnių ir plieninės šerdies apsaugą nuo
aplinkos veiksnių. Dangos gali būti įvairaus storio, paviršiaus
spalvos ir tekstūros. Jų garantijos laikotarpis – iki 55 metų.

Skardos skerspjūvis

Skardos su danga skerspjūvis

Ženklai

Ženklai

Easyplėvelė*

Metalinė danga

Plieninė šerdis

Organinė danga

Gruntinė danga

Išsamios garantijos sąlygos nurodytos
garantijos kortelėje. MODULAR SERIES
modulinių čerpių ir COMPACT SERIES
kompaktinių čerpių garantija įsigalioja
užsiregistravus svetainėje.
www.Garantija.bp2.eu.

Antikorozinė danga

Metalinė danga

Plieninė šerdis

* ALIUCINKAS
130
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PADENGIMŲ APRAŠYMAS
HERCULIT [HC]

Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos kortelėje. MODULAR SERIES modulinių čerpių ir COMPACT SERIES kompaktinių
čerpių garantija įsigalioja užsiregistravus svetainėje. www.Garantija.bp2.eu.

ICE COVER ZM [ICep]
Garantija

40 metų

Garantija

POLIESTER Interior [INT]

40 μm storio poliesterio lakas su cinko Z275 arba cinko ir
mangano ZM120 sluoksniu. Būdinga medienos struktūra ir
atitinkama apsauga nuo korozijos ir UV spinduliuotės. Toks
derinys leidžia naudoti lauke, ypač ten, kur būtinas aukštas
atsparumas aplinkos sąlygoms ir kartu labai svarbi estetika.

Skarda padengta 15 μm poliesterio lygiu ir blizgiu paviršiumi
sluoksniu. Kadangi organinės dangos storis yra nedidelis,
daugiausia naudojama pastatų viduje ir išorėje, kur tiesiogiai
neveikia aplinkos veiksniai.

CHALKBOARD [C]

MARKERBOARD [M]

Danga, skirta gaminti įvairių tipų šlapiuoju būdu valomas
lentas, gaminama iš cinkuotos ir specialiu „Chalkboard“
tipo laku padengtos žaliavos, kad būtų galima rašyti kreida.
Papildomai padengta apsaugine plėvele.

Danga, skirta gaminti įvairių tipų sausuoju būdu valomas
lentas, gaminama iš cinkuotos ir specialiu „Markerboard“
tipo laku padengtos žaliavos. Paviršiaus blizgis 80–90 GU ir
kietumas 2H. Padengta apsaugine plėvele.

Garantija

55 metų

35 metų

IZI / ZET

Tai yra danga, sukurta glaudžiai bendradarbiaujant
su pirmaujančiu lakų geriausiems Europos metalurgijos
kombinatams gamintoju. Ilgą laiką studijavus lig šiol
naudojamas dangas ir stebint klientų poreikius, ypač
atsižvelgiant į stogdengių poreikius, leido mums tiek
daug privalumų sutelkti viename produkte. HERCULIT –
poliuretanais kietintas poliesteris, labai atsparus įvairiems
mechaniniams pažeidimams, 35 μm storio.

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

Stora (35 μm) organinė danga su įdomia kristaline
faktūra primena storą dažų sluoksnį. Šerdis
yra plieninė, padengta cinko ir magnio lydiniu, todėl
geriau saugo nuo korozijos. Dėl to žymiai
sustiprėja atsparumas baltajai ir rausvajai korozijai RC3
aplinkoje.
Garantijos laikotarpis: 35 metai

HERCULIT – 40 metų* garantijos bei spalvų
ir dangos struktūros kartojamumas. IZI ir ZET garantijos
laikotarpis – 55 metai.

POLIESTER Standard [RAL]

ULTIMAT [UTK]
Garantija

20 metų

Garantija

30 metų
MODULAR
SERIES

Garantija

Garantija

30 metų

10 metų

+ INGURI

35 μm storio danga, kuri yra labai atspari korozijai ir UV
spinduliuotei (RC4/RUV4). Gamtos įkvėptoje grūdėtoje
ULTIMAT dangoje nėra chromo ir sunkiųjų metalų, todėl
gali būti perdirbama kaip ekologiškas produktas. Elastinga
ULTIMAT danga padengta skarda gali būti profiliuojama itin
žemoje temperatūroje.

Pagrindinė organinė danga, kurios storis 25 μm.
Paviršius yra vientisas, lygus – blizgus arba
metalinis. Labai plačiai naudojama medžiaga.
Siūloma įvairių spalvų pagal universalų RAL šabloną.
Garantijos laikotarpis: 10 metų.

Garantijos laikotarpis: 20 metų.
Garantijos laikotarpis MODULAR SERIES: 30 metų.
COMPACT SERIES komplektų su ULTIMAT [UTK] danga,
įsigyjamų su latakų sistema INGURI, kurios spalvoms taikoma
spalvos ir struktūros kartojamumo garantija,
garantijos laikotarpis pratęsiamas iki 30 metų.
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PADENGIMŲ SAVYBĖS

PADENGIMŲ PASIEKIAMUMAS

Toliau pateikiama suvestinė yra apytikrė.

Toliau pateikiama suvestinė yra apytikrė.

Dangos storis

Atsparumas
korozijai

Atsparumas UV
spinduliuotei

Garantijos
laikotarpis (metais)

Zinc [ZN]

200 g/m2
275 g/m2

RC2

netaikoma

netaikoma

Aluzinc [AZ 150]

150 g/m2

RC2

netaikoma

POLIESTER Interior [INT]

15 µm

RA2

POLIESTER Standard [RAL]

25 µm

ULTIMAT 35 Standard [UTK]

ZN

AZ 150

INT

RAL

AZ 185

UTK

HC

ICep

Dangos thickness

200/275
g/m2

150
g/m2

15 µm

25 µm

185g/m2

35 µm

35 µm

35 µm

netaikoma

MODULAR SERIES

















netaikoma

netaikoma

COMPACT SERIES

















RC3

RUV2

10

CLASSIC SERIES

















35 µm

RC4

RUV4

20, 30**

LAMBDA 2.0

















185 g/m2

RC3

netaikoma

25

Trapecinės skardos
T7 - T18 / T18 ECO

















ICE COVER ZM [ICep]

35 µm

RC3

RUV4

35

Trapecinės skardos
T35 - T55

















HERCULIT [HC]

35 µm

RC4

RUV4

40 [IZI, ZET - 55*]

Trapecinės skardos
T60

















Trapecinės skardos
T80 - T200

















Kodas

Aluzinc [AZ 185]

Kodas

*Taikoma modulinėms skardinėms čerpėms IZI ir ZET.
**Taikoma MODULAR SERIES ir COMPACT SERIES komplektams su ULTIMAT [UTK] danga, įsigyjamais su latakų sistema INGURI, kurios spalvoms
taikoma spalvos kartojamumo garantija.

Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos kortelėje. MODULAR SERIES modulinių čerpių ir COMPACT SERIES kompaktinių
čerpių garantija įsigalioja užsiregistravus svetainėje. www.Garantija.bp2.eu.
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Galimybes pagaminti profilius su kitomis dangomis būtina
suderinti individualiai su prekybos skyriumi.
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ANTIKONDENSACINĖ
DANGA

Savybės
Vandens garų kondensavimo procesas
prasideda, kai aplinkos sąlygos pasiekia rasos
tašką, t. y. temperatūros ir drėgnio lygį,
kai vandens garai aplinkoje pradeda virsti
kondensatu. Paprastai tai vyksta saulei
leidžiantis. Naktį vandens garai laša nuo
neizoliuotos dangos. Antikondensacinė danga
– tai membrana su specialiai suprojektuotomis
kišenėmis, kurios sulaiko drėgmę ir saugo,
kad nelašėtų, bei izoliuoja stogo dangą nuo
tiesioginio sąlyčio su vandeniu. Dieną drėgmė
išgaruoja nuo dangos
atgal į aplinką.

DR!PSTOP
Antikondensacinė danga

SOUNDCONTROL
garsą sugerianti danga

Garų kondensavimas – reiškinys, kuris vyksta neizoliuotų plieninių
stogo dangų paviršiuje. Šis reiškinys gali sukelti tam tikrų problemų,
pvz., prasidėti korozijos procesas, drėkti palėpė ir pažeisti giliau
esančias medžiagas. Įmonė BP2.eu siūlo paprastą ir ekonomišką,
bet kartu ir veiksmingą būdą, kaip išspręsti kondensato problemas
– antikondensacinę dangą DR!PSTOP.

Padengus plienines stogo ir fasado dangas garsą sugeriančia
danga SOUNDCONTROL, veiksmingai pagerėja jų garso izoliacijos
lygis. Taigi sumažėja kritulių keliamas triukšmas, taip pat garso
sklaida objekto viduje. Dangos su SOUNDCONTROL sluoksniu
naudojamos įvairiuose objektuose, kuriems dėl matmenų ar
paskirties keliami aukšti garso standartai,
pvz., gamybos cechuose, sporto objektuose, ūkiniuose ir
gyvenamuosiuose pastatuose. Kadangi labai gerai sugeria
drėgmę, SOUNDCONTROL danga gali būti naudojama kaip
antikondensacinė membrana. Tvirtinimo nurodymai ir su
objekto vėdinimu susiję reikalavimai yra tokie patys, kaip ir toliau
aprašomos antikondensacinės dangos DR!PSTOP.

DR!PSTOP – lipnioji membrana, kuri klijuojama apatinėje skardos
dalyje. Pagrindiniai šios technologijos naudojimo privalumai:
• sugeriama drėgmė, kuri atsiranda stogo vidinėje pusėje dėl
vandens garų kondensavimo,
• papildomai apsaugo nuo korozijos procesų
(ypač pastatus, kuriuose veikia aktyvi cheminė aplinka,
pvz., arklidėse),
• pasižymi geresniu atsparumu už standartinę izoliaciją ir garų
užtvarus,
nesuyra, yra atspari plyšimui,
• lengva valyti standartine įranga
(žarna arba slėginiu plovimo įrenginiu),
• sustiprina dangos garso izoliacijos lygį,
• nedega, yra atspari bakterijoms. Antikondensacine danga
plokščiosios skardos juosta padengiama prieš profiliuojant. Tai
užtikrina, kad idealiai priglunda per visą stogo dangos paviršių.

Paskirtis
Antikondensacinė danga DR!PSTOP naudojama
įvairiuose nešildomuose statiniuose su
metaline stogo danga. Pvz., pramonės, sporto
objektuose, ūkiniuose statiniuose, įvairiausiose
stoginėse.
Iš skardos su DR!PSTOP danga gaminame
bet kokius mūsų siūlomų skardinių čerpių ar
trapecinės skardos profilius.
Stogo plokštėms, kurios tvirtinamos prie tašelių,
rekomenduojame naudoti SOUNDCONTROL
dangą.

136

Pastatuose kondensavimo reiškinys
gali sustiprėti dėl
temperatūros skirtumų – pastato viduje yra
šilta, o išorėje temperatūra
sparčiai krinta. Plieninių stogo dangų
šilumos laidumo savybės sukelia
stiprų vandens garų iš šiltos
patalpos kondensavimą vidinėje stogo pusėje.
DR!PSTOP užtikrina veiksmingą stogo dangos
ir po ja esančių medžiagų apsaugą
– stabdo kondensavimo procesą.
Kad tinkamai veiktų
membrana DR!PSTOP, būtina užtikrinti
tinkamą pastato vėdinimą. Kadangi
drėgnas oras yra lengvesnis už sausą,
kaupiasi po stogu. Kad antikondensacinė
danga gebėtų į aplinką grąžinti drėgmę
dieną, drėgnas oras turi turėti
galimybę pasišalinti. Būtina į tai atsižvelgti,
kai projektuojamas stogas. Vienas iš pastato
stogo vėdinimo
būdų pateikiamas standarte
DIN 4108-3.

Vakaras
Pereinant per rasos tašką
ant stogo dangos vidinės
pusės susidaro vandens garų
kondensatas.

Naktis
DR!PSTOP danga sugeria ir
sulaiko kondensatą. Tai saugo,
kad vanduo nelašėtų
kaip būna, jeigu danga
neapsaugota.

Dieną
Antikondensacinė
danga garina drėgmę.

Tvirtinimo
nurodymai
Tvirtinant antikondensacinę
dangą DR!PSTOP
būtina pašalinti tose
vietose, kuriose
neužtikrinamas drėgno oro
šalinimas. Tai ypač
taikoma:
1. dangos dalims,
esančios tiesiogiai virš sienos ir už
pastato kontūro,
2. lakštų užlaido vietoms
– jeigu dangą
sudaro keli lakštai, kurie jungiami
per ilgį.

1
2
Tinkamas vėdinimas
Kaminas užtikrina drėgno oro pašalinimą.

Netinkamas vėdinimas
Drėgnas oras nepašalinamas.

DĖMESIO! Danga priklijuojama visam laikui. DR!PSTOP dangos negalima pašalinti ir iš naujo priklijuoti. Jeigu DR!PSTOP naudojama
ūkinių pastatų dangai, rekomenduojama bent kartą per metus nuplauti fungicidiniu preparatu. Dengiant būtina pašalinti kapiliarinio
traukimo reiškinį. Todėl būtina rankomis pašalinti DR!PSTOP dangą stogo nuosvyros
ir kraigo zonoje (bent 10 cm). Skarda su antikondensacine danga turėtų būti gerai prigludusi prie atramų ir konstrukcijos rėmų. Todėl,
neatsižvelgiant į profilį, būtina tvirtinti prie atramų kiekvienoje apatinėje bangoje.
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SPALVOS

Spaudos technologija neleidžia tiksliai perteikti spalvų, todėl
pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.

POLIESTER Standard [RAL]

[0.7]
RAL
1002

RAL
1015

RAL
3000

RAL
3005

[0.7]

[0.7]

RAL
3009

RAL
3011

RAL
5010

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9007

RAL
9010

Garantija

10 metų

HERCULIT [HC]

Garantija

55 metų
HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

RAL
6005

HC 9005

RAL
6011

Čerpėms MODULAR SERIES ir COMPACT SERIES, gaminamoms iš
skardos su HERCULIT danga, suteikiama spalvos kartojamumo garantija.

RAL
6029

[0.6]
[0.7]

[0.7]
RAL
8017

RAL
6020

RAL
9002

RAL
9005

RAL
9006

[0.5]*
[0.6]

[0.6]

[0.5]*
[0.6]

[0.5]*
[0.6]

SL252
Winchester

SL55
Venge

SL59
Dark Oak

SL65
Golden
Oak

RAL
8019

RAL
8004

ICE COVER ZM [ICep]

Garantija

35 metų
ICep 28

ICep 23

ICep 32

ICep 33

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

ICep 750
[0.5]
GO-4
Golden
Oak 3D

ULTIMAT [UTK]

Garantija

20 metų
UTK 11

UTK 23

UTK 24

UTK 27

Garantija

30 metų
MODULAR
SERIES

*Taip pat yra versija su abipuse danga: Winchester – SH252/SH252, Dark Oak – SH59/SH59, Golden Oak – SH65/SH65
Garantija

30 metų
+ INGURI

UTK 28
Metalinė danga

UTK 31

UTK 32

UTK 33

[0.6-1.0]

[0.7]
[1.0]

OCYNK
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

UTK 750

Čerpių COMPACT SERIES skardos su ULTIMAT danga spalvoms
suteikiama kartojamumo garantija.
Valdybos lapai

Standartinis skardos storis yra is 0.5 mm
Papildomai individualiai galima užsakyti
nestandartinių spalvų ir dangų,
kurios nenurodytos šioje paletėje.

[0.6] Taip pat galima medžiaga, kurios storis yra 0.6 mm
[0.7] Taip pat galima medžiaga, kurios storis yra 0.7 mm

MARKER
BOARD
[M]

CHALK
BOARD
[C]

[0.8] Taip pat galima medžiaga, kurios storis yra 0.8 mm
[1.0] Taip pat galima medžiaga, kurios storis yra 1.0 mm
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KONTAKTAI
BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków

www.facebook.com/blachprofil2
www.instagram.com/bp2_eu

NIP: 6762431701
Zakłady produkcyjne:
Production plants:
Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa
tel. +48 12 628 03 00
fax +48 12 628 03 04
e-mail: grojec@bp2.pl

www.linkedin.com/company/blachprofil-2
www.youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

21

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 213 33 10
fax +48 32 213 33 60
e-mail: dabrowa@bp2.pl
www.bp2.eu

S.C. IMPRO® S.R.L.

4

Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

3

J12/1395/06.07.2009, CUI RO 24658640BANCA
TRANSILVANIA Cluj-Napoca
Centre de producţie:
Production plants:
Str. Leonadro da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III, Jud. Cluj
DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chişoda, Jud. Timiş.
www.impro.ro

Visos kataloge nurodytos produktų skaitinės vertės bei fizinės ir cheminės savybės yra
apytikrės ir iliustracinės. Leidėjas pasilieka teisę daryti redagavimo ir spaudos riktų ar klaidų bei keisti
produktų techninius parametrus.
Šis katalogas nėra pasiūlymas pagal Civilinio kodekso nuostatas.
Copyright © 2021 BLACHPROFIL 2. Visos teisės saugomos.
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Alwernia n/Cracow, Poland
Dąbrowa Górnicza, Poland
Timisoara, Romania
Cluj Napoca, Romania
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www.facebook.com/blachprofil2
BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.
30-527 Kraków
NIP: 6762431701
+48 12 415 55 51
centrala@bp2.eu
bp2.eu

Production plants:

www.instagram.com/bp2_eu

Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa

www.linkedin.com/company/blachprofil-2

ul. Budowlanych 10
www.youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

