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Techninė
informacija

Stogo plokštės ZIPP – dar viena BP2.eu siūlomų gaminių naujiena, turinti daug savybių, bet tvirtinimo
patogumas ir sparta yra svarbiausios. Išvaizda primena klasikines stogo plokštes, bet platus profilis, kuris
suteikia galimybę nepaprastai plačiai dengti, lemia, kad stogo dengimas užima daug mažiau laiko nei
naudojant daugelį rinkoje žinomų stogo plokščių.
Visa tai papildo plati spalvų paletė, daugybė padengimų ir ilga garantija, kuri kai kuriems padengimams
siekia net iki 40 metų.
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Techniniai parametrai [mm]

MICRO RIB 20
PROFILIAVIMAS

[M20]
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Profilio aukštis

25

Bendrasis plotis

1102

Naudingasis plotis

1065

Lakšto storis

0,5-0,7

Lakšto ilgis

nuo 1000
iki 8 000
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Nuskaitykite
kodą ir
sužinokite
daugiau!
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Gaminio
privalumai
ZIPP pasižymi ir daugeliu vaizdinių privalumų. Stogo
estetika pagerėja dėl dvigubo įspaudo formoje, kuris
imituoja užspaudžiamą kraštelį ir taip sumažina varžtų
matomumą.BEND LOCK suteikia galimybę tvirtinti
stogo nuosvyros dalį nenaudojant varžtų. Patraukliai
atrodantis išilginis įspaudas MICRO RIB papildomai
susilpnina plokštės bangavimo efektą.

PLATI SPALVŲ
PALETĖ

EKONOMIŠKAS
PLATUS PROFILIS

TVIRTINIMO SPARTA

Dvigubas plotis, palyginti su standartinėmis
stogo plokštėmis, suteikia galimybę
optimizuoti stogo dengimo sąnaudas.

Siūloma plati plokščių ZIPP dangų ir spalvų
paletė. Tai leidžia puikiai pritaikyti pagal
poreikius konkrečiam pastatui.

Plokščių ZIPP forma ir naudojamos
technologijos užtikrina, kad stogas
tvirtinamas paprastai ir sparčiai.

BEND LOCK
MICRO RIB PROFILIAVIMAS
Išilginiai mikroprofiliai per visą lakšto paviršių
sumažina galimybę, kad plokščia plokštės dalis gali
banguotis.
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Specialus plokštės užlenkimas prie stogo
nuosvyros paslepia ir apsaugo pjautinę
briauną bei pašalina būtinybę tvirtinti
sraigtus.
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BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
NIP: 6762431701
+48 12 415 55 51
centrala@bp2.eu
bp2.eu

facebook.com/blachprofil2
Zakłady produkcyjne:
Production plants:

instagram.com/bp2_eu

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

linkedin.com/company/blachprofil-2

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza

youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

