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Išsamios garantijos sąlygos nurodomos
garantijos lape. Modulinių skardinių stogo
čerpių „MODULAR SERIES“ ir kompaktiškų
skardinių stogo čerpių „COMPACT SERIES“
atveju garantija įsigalioja po registracijos
svetainėje www.warranty.bp2.eu.

SERIJOS SAVYBĖS
Moduliškumas.

Spalvos ir dangos struktūros kartojamumas.

Naujausi technologiniai sprendimai.

„Z“ tipo profilis.

Profesionalus pakavimas.

55 metų garantija – taikoma kai kurioms dangoms.

SERIJOS SAVYBĖS
Dviejų modulių lakštai.

3D pjovimas pagal bangos formą.

Montavimo angos.

Yra plačios spalvų ir dangos rūšių gamos.

SERIJOS SAVYBĖS
Klasikinės skardinės čerpės pjaustomos pageidaujamų matmenų.

3D pjovimas pagal bangos formą.

Montavimo angos 30 mm, 35 mm ir 40 mm aukščio profiliuose.

Yra plačios spalvų ir dangos rūšių gamos.
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„MODULAR SERIES“ – tai moderniausių modulinių stogo
dangų serija su inovatyviais technologiniais sprendimais
ir puikiai ištobulintos estetika. Čerpės gaminamos
modulinių lakštų pavidalu, kurie smarkiai palengvina ir
paspartina transportavimą, montavimą ir sandėliavimą.
Tai nepaprastai veiksmingi sprendimai, kurie vertinami už
tai, kad optimizuojamos darbo sąnaudos ir atliekų kiekis
sumažinamas iki būtino minimumo.

Mūsų modulinių stogo čerpių seriją sudaro du žinomi
profiliai, iš kurių yra du variantai. Pagrindinis: IZI Roof
ir ZET Roof bei visiškai be matomų varžtų IZI Look
ir ZET Look.
„MODULAR SERIES“ išsiskiria tik šios klasės produktams
būdingais privalumais:
Pažangūs technologiniai sprendimai, kurie yra
patentuoti stogo dangų rinkos naujovės, automatizuotų
gamybos linijų sukurtos rūpinantis smulkiausiomis
detalėmis ir nepriekaištingu tikslumu.
Aukštas „Z“ tipo profilis – tai teisiškai saugomas
sprendimas, kuris sudaro gilius šešėlius tarp modulių. Dėl
to danga visomis apšvietimo sąlygomis atrodo išskirtinai,
yra dinamiškos formos bei papildomai apsaugo pjautines
briaunas nuo korozijos.
Profesionalios paskirties pakuotę sudaro polistireninio
putplasčio intarpai, specialus užvalkalas su daugkartinio
naudojimo užtrauktukais, tampri plėvelė ir veržiamosios
juostos. Šie pakuotės elementai apsaugo modulius,
sumažina pažeidimų ir įbrėžimų pakraunant, gabenant
ir iškraunant galimybę.
Kai kurioms dangoms taikoma iki 55 metų garantija
– tai aukščiausio lygio realus stogo dangų rinkos produktų
kokybės patvirtinimas, pagrįstas objektyvių laboratorinių
tyrimų.
Garantijos lape užtikrinamas spalvos ir struktūros
atkartojimas.
TORX tipo varžtai (IZI Roof, ZET Roof) – mažiau pastebimi
sujungimai ir labiau estetiška danga.
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Zet roof
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IZI Roof

Modulinės Skardinės
roof
Čerpės izi
33

204

237

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

1183

Techniniai parametrai [mm]
Naudingasis plotis

1183

Bendrasis plotis

1233

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

38

Profiliavimo aukštis

30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis
(dengiamasis) paviršius

0,828 m2

10

 parenkamos optimalios
tvirtinimo vietos,
 sumažina plokščio paviršiaus
įtempimus ir bangavimą,
 nereikia koreguoti stogo šlaito
tašelių,
 įdubos sumažina tvirtinimų
matomumą,
 įdubų forma palengvina
drėgmės pašalinimą iš
tvirtinimo vietų.

www.bp2.eu

EASY LINK: siekiant išvengti
persidengiančių lakštų išstūmimo efekto
keturių lakštų jungimo vietoje, modulinių
čerpių IZI profilio apatinis kampas
nupjaunamas. Tai leidžia išvengti atvejų,
kai sandūros vietoje suklojami keturi
skardos lapai, todėl dangos paviršius
lieka idealiai plokščias. Taip pat specialiai
suformuoti kraštiniai profiliai leidžia idealiai
suderinti lakštus, kad nebūtų matomos
išilginės sandūros.

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 montavimo saugumas
ir sparta. Revoliucinė profiliavimo
technologija, panaudojant „Z“ tipo
profilį, sudaro gilius šešėlius tarp
modulių.
Dėl to danga visomis apšvietimo
sąlygomis atrodo išskirtinai, yra
dinamiškos formos. Profilio šešėlis
ne tik sukuria plastišką stogo vaizdą,
bet ir svarbiausia – sudaro įspūdį,
kad yra mažiau matomi varžtai ir
horizontalios sandūros tarp lakštų.
Tai daro didelę įtaką stogo dangos
estetikai.

 Varžtai, paslėpti šešėlyje,
 nematomi horizontalūs jungimai,
 patraukli ir dinamiška forma.

Nuskaityti
ir pažiūrėkite
internetinę galeriją

IZI Look

Modulinės Skardinės
look
Čerpės izi
33

204

1183
Techniniai parametrai [mm]
Naudingasis plotis

1183

Bendrasis plotis

1233

Skardos storis

0,5

Bendrasis profilio aukštis

38

Profiliavimo aukštis

30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis
(dengiamasis) paviršius

0,828 m2

14
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NEMATOMA AKIMIS
Modulinės skardinės čerpės
IZI Look – tai aukščiausio lygio
estetika, be jokių kompromisų.
Tai, kas išskiria šią dangą – stogo
paviršiuje nesimato varžtų, todėl
dangos harmonijos netrikdo
joks tvirtinimo elementas ar
montavimo anga. Montavimo
sistema, suprojektuota kartu
su stogo dengimo meistrais,
nepaisant technologinės
pažangos, yra labai paprasta.

EASY LINK: siekiant išvengti
persidengiančių lakštų išstūmimo efekto
keturių lakštų jungimo vietoje, modulinių
čerpių IZI profilio apatinis kampas
nupjaunamas. Tai leidžia išvengti atvejų,
kai sandūros vietoje suklojami keturi
skardos lapai, todėl dangos paviršius
lieka idealiai plokščias. Taip pat specialiai
suformuoti kraštiniai profiliai leidžia idealiai
suderinti lakštus, kad nebūtų matomos
išilginės sandūros.

www.bp2.eu

Modulinės skardinės čerpės IZI

„IZI“ tai dviejų modulių
skardinė čerpė, sukurta
atkreipiant dėmesį
į mažiausias detales. Jos
nepriekaištingai plokščias
paviršius pasižymi
kuklia elegancija ir
futuristiniais bruožais, kas
sukuria atsparią laikui ir
tendencijoms stogo dangą.
Unikali forma, klojimo
paprastumas ir greitis,
išskirtinis patvarumas,
„Z“ tipo profiliavimas
bei spalvų ir struktūros
pakartojamumas tai „IZI“
vertybės, kurias patvirtina
55 metų garantija.
Pagrindinės modulinių
čerpių IZI savybės:

profiliavimas tai
Unikalios ekonominės,
klojimo ir estetinės
naudos.
 TOBULUMAS
DETALĖSE
Nepriekaištingas
tikslumas ir
nepriekaištinga išvaizda.
 IŠILGINIS
PROFILIAVIMAS
Nepriekaištingai
plokščias paviršius
apsaugotas nuo
bangavimo efekto
atsiradimo.

 PLOKŠČIA FORMA
Nesenstanti ir įspūdinga
stogo danga.

 MODULIŠKUMAS
Greitas ir paprastas
klojimas esant mažoms
susijusioms išlaidoms.

 AUKŠTAS „Z“ TIPO
PROFILIAVIMAS
Teisėtai saugomas
naujoviškas „Z“ tipo

 SPECIALIOS PRIEDŲ
SISTEMOS
Puikiai pritaikyta,
funkcionali ir
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kompleksiška stogo
sistema.
 ANTI-WAVE
Technologinis sprendimas,
kuris sumažina įtempius
ir plokščio paviršiaus
bangavimą.
 EASY LINK
Originalus sprendimas,
kurio dėka lakštai
sutampa kaip niekada
anksčiau.

!
Garantija įsigalioja
užsiregistravus tinklalapyje
www.warranty.bp2.eu.
Išsamios garantijos sąlygos
nurodytos garantijos lape.
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Nuskaityti
ir pažiūrėkite
internetinę galeriją

ZET Roof

Modulinės Skardinės
roof
Čerpės zet
37

230

20

1150
Techniniai parametrai [mm]
Naudingasis plotis
Bendrasis plotis
Skardos storis
Bendrasis profilio aukštis
Profiliavimo aukštis

1150
~1212
0,5
50
30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis
(dengiamasis) paviršius

0,805 m2

20

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 montavimo saugumas
ir sparta. Revoliucinė profiliavimo
technologija, panaudojant „Z“ tipo
profilį, sudaro gilius šešėlius tarp
modulių.
Dėl to danga visomis apšvietimo
sąlygomis atrodo išskirtinai, yra
dinamiškos formos. Profilio šešėlis
ne tik sukuria plastišką stogo vaizdą,
bet ir svarbiausia – sudaro įspūdį,
kad yra mažiau matomi varžtai ir
horizontalios sandūros tarp lakštų.
Tai daro didelę įtaką stogo dangos
estetikai.

 Varžtai, paslėpti šešėlyje,
 nematomi horizontalūs jungimai,
 patraukli ir dinamiška forma.

ZET Roof

Nuskaityti
ir pažiūrėkite
internetinę galeriją
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ZET Look

Modulinės Skardinės
look
Čerpės zet
37

230

NEMATOMA AKIMIS
Modulinės skardinės čerpės
ZET Look – tai aukščiausio lygio
estetika, be jokių kompromisų.
Tai, kas išskiria šią dangą – stogo
paviršiuje nesimato varžtų, todėl
dangos harmonijos netrikdo
joks tvirtinimo elementas ar
montavimo anga. Montavimo
sistema, suprojektuota kartu
su stogo dengimo meistrais,
nepaisant technologinės
pažangos, yra labai paprasta.

20

1150
Techniniai parametrai [mm]
Naudingasis plotis
Bendrasis plotis
Skardos storis
Bendrasis profilio aukštis
Profiliavimo aukštis

1150
~1212
0,5
50
30

Modulio ilgis

363 (grebėstų išdėstymas kas 350 mm)

Vieno lakšto naudingasis
(dengiamasis) paviršius

0,805 m2

24

4,5 cm
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Modulinės skardinės čerpės ZET

Pagrindiniai modulinių čerpių
ZET privalumai:
 „Z“ tipo profilis, dėl kurio
sraigtai ir lakštų sujungimai
yra mažiau matomi,
 užtikrinamas spalvos
ir struktūros,
 anksčiau nepasiekiamas
kiekvieno stogo sistemos
elemento tikslumas
robotizuotos automatinės
gamybos linijos dėka,
 yra sandėlyje iš karto ir
galime siųsti į bet kurią
vietą,

26

 profesionaliai pakuojamos
ir apsaugomos, todėl
sumažėja rizika pažeisti
kraunant,gabenant
ir iškraunant,

 neribota laisvė formuoti
dangą ir iki minimumo
sumažintos medžiagų
sąnaudas dėl modulio
simetriškumo,

 paprastoms modulinėms
čerpėms nereikalinga
pjautinių briaunų apsauga
nuo korozijos dėl
patentuoto „Z“ tipo profilio,

 skardos lankstiniai ir latakų
sistema INGURI papildo
puikiai parengtą stogo
sistemą.

 sumažėja vidutinės sraigtų
sąnaudos. „Z“ tipo profilis
veikia kaip užraktas, todėl
nereikia šioje vietoje lakštų
sudurti,

Modulinės skardinės čerpės ZET

28
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Sustabdytas laikas
Patikimose rankose
Apsaugo ir yra saugoma
Iš viršutinės lentynos

Sustabdytas
laikas
Mūsų modulinėms čerpėms, glaudžiai
bendradarbiaudami su geriausiomis
metalurgijos liejyklomis, sukūrėme
specialią žaliavą. Ypatingą dėmesį skyrėme
pagrindinėms savybėms, lemiančioms šio
tipo stogų kokybę ir ilgaamžiškumą. Mūsų
skardos užtikrina labai aukštą spalvos ir
struktūros dangos vientisumą, o taip pat
pasireiškia aukštomis atsparumo savybėmis
ir apsauga korozijai. Tai leidžia mums ramiai
pasiūlyti ilgalaikes garantijas, be papildomų
elementų įsigijimo būtinybės, kaip dažnai
būna konkurentų produktų atveju. Puikus
atsparumas nusitrynimu, mechaniniams
pažeidimams bei saulės spinduliams, net po
daugelio metų naudojimo stogo danga atrodo
šviežia ir elegantiška.
Modulinės skardinės čerpės IZI ir ZET su
padengimu HERCULIT – tai: 55 metai
garantijos, nereikia pirkti papildomų priedų,
nepaprastas atsparumas mechaniniams
pažeidimams ir įbrėžimams, garantuojama
dangos spalvos ir struktūros atitiktis, stora
organinė danga (35 μm), idealus atsparumas
korozijai ir UV spindulių sukeliamiems spalvos
pakitimams, apsauginio cinkuoto sluoksnio
storis 275 g/m2 bei aukšto lygio estetika
dėl satininės, pusiau matinės struktūros.
Visa tai lemia, kad tai yra vienintelė tokio
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!
Garantija įsigalioja
užsiregistravus tinklalapyje
www.warranty.bp2.eu.
Išsamios garantijos sąlygos
nurodytos garantijos lape.

tipo danga rinkoje. Modulinės čerpės IZI ir
ZET su padengimu ULTIMAT – tai: 30 metų
garantijos, nereikia pirkti papildomų priedų,
garantuojama dangos spalvos ir struktūros
atitiktis, stora organinė danga (35 μm),
didelis atsparumas korozijai ir UV spindulių
sukeliamiems spalvos pakitimams, puikus
kokybės ir kainos santykis, didelis atsparumas
mechaniniams pažeidimams ir įbrėžimams,
apsauginio cinkuoto sluoksnio storis 275 g/m2
bei nepaprasta estetika dėl matinės grūdėtos
dangos struktūros.

RANTIJA
GA

GA

METAMS

R A N TIJA

IZI & ZET - HERCULIT

RANTIJA
GA

GA

METAMS

R A N TIJA

IZI & ZET - ULTIMAT

 Ilgalaikės garantijos be papildomų elementu
pirkimo būtinybės,
 didelis atsparumas korozijai,
 aukštas atsparumas UV spinduliams,
įbrėžimams ir nusitrynimui.

Patikimose
rankose
Pažangiausių technologijų panaudojimas, leidžia
gamybai išpildyti aukščiausius stogo dangos
kokybės reikalavimus.
Robotizuotos ir automatizuotos modulinių čerpių
ir priedų gamybos linijos, pakavimo ant padėklų
vietos užtikrina, kad pasiekiamas labai aukštas
tikslumas ir gamybos atkartojamumas.
Tai reiškia, kad įsigijant IZI ir ZET galite būti tikri,
kad atskiri elementai tarpusavyje bus puikiai
suderinti, formuodami vientisą stogo šlaito
struktūrą.

 Procesų tikslumas ir kartojimasis,
 gamybos linijos padidintas našumas,
 produkto parametrų labai didelis
atkartojimas.

34

Apsaugo ir yra
saugoma
"Z" tipo lakštų sujungimo plieninių stogo
dangų konstrukcijose panaudojimą galima
pripažinti inovacija. Ši teisiškai saugoma
technologija teikia daug privalumų:

PRAKTIŠKUMAS
„Z” tipo sujungimas lakštų montavimo
metu atlieka užrakto funkciją. Tuomet
nereikalingi varžtai lakštų jungimo vietose,
kurie yra reikalingi konkurentų produktuose.
ESTETIKA
Puikią dangos estetiką užtikrina:
– tai, kad nėra sraigtų profiliuotuose
paviršiuose ir mažiau sraigtų naudojama stogo
šlaite (IZI Roof / ZET Roof)
- visiškai atsisakyta sraigtų stogo šlaite   
  (IZI Look / ZET Look)
- trijų lakštų sandūra sujungiama nematomais  
  jungiamaisiais elementais
- „Z“ tipo profilių sudaromas šešėlis suteikia
  dangai išraiškingumo, primenančio tradicines  
  keramines čerpes.
SAUGUMAS
Tekantis vanduo aplenkia lakštų sujungimus
ir atpjautus kraštus, sumažina korozijos
atsiradimo šiose vietose riziką. Modulinės
skardinės čerpės IZI ir ZET nėra paveikios
stogo konstrukcijų džiuvimui, o „Z“ tipo
užrakto forma padidina dangos mikrovėdinimą.

36

 Teisiškai saugoma "Z" užrakto
technologija,
 nėra varžtų lakštų jungimo
viretose,
 greitas, saugus montavimas,
 saugumas – nėra vandens
su nupjautomis briaunomis
kontakto.

!
IZI modulinės skardinės čerpės naudojimo
pavyzdys yra saugomas Lenkijos patentų
įstaigos (nr 65339) ir yra registruotas Europos
Sąjungos Intelektualinės nuosavybės (EUIPO)
įstaigoje kaip Registruotas bendrijos (RPB)
pavyzdys Nr. 006202198-0044.

!
ZET modulinės skardinės čerpės naudojimo
pavyzdys yra saugomas Lenkijos patentų
įstaigos (nr 65339) ir yra registruotas Europos
Sąjungos Intelektualinės nuosavybės (EUIPO)
įstaigoje kaip Registruotas bendrijos (RPB)
pavyzdys Nr. 002992982-0001.
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Iš viršutinės
lentynos
Aukšti saugojimo sandėliai užtikrina, kad
produktai yra visiškai apsaugoti nuo visų
galimai kenksmingų veiksnių ir laikomi
optimaliomis sąlygomis.
Profesionali sandėliavimo bazė – visiškas
produktų pasiekiamumas ir galimybė greitai
pristatyti į bet kurią vietą pasaulyje.

 Pasiekiamumas nedelsiant,
 greitas pristatymas į bet kurią vietą.

38

Nuskaityti
ir pažiūrėkite
internetinę galeriją
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Techninė informacija

Spalvos izi & zet

!
Garantija įsigalioja
užsiregistravus tinklalapyje
www.warranty.bp2.eu.
Išsamios garantijos sąlygos
nurodytos garantijos lape.

HERCULIT

Žaliavos izi & zet

Modulinėms skardinėms čerpėms IZI
ir ZET gaminti naudojama padengimas,
sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant
su pirmaujančiu dažų gamintoju bei
geriausioms Europos metalurgijos
gamykloms.
HC 3009
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
Skardinės modulinės čerpės ZET
iš HERCULIT skardos – 55 metai
garantijos. Taip pat jos išsiskiria spalvų
ir dangos struktūros atkartojamumu.

HC 7016

HC 8004

HC 8017

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

Kodas

Cinko
Atsparumas Garantijos
Padengimo
Atsparumas
sluoksnio
UV
laikas
storis
korozijai
storisj
spinduliams (metais)

HERCULIT
[HC]

35 µm

275 g/m2

C4

RUV4

ULTIMAT
35 mikronų storio ULTIMAT [UTK] pasižymi
labai dideliu atsparumu korozijai ir UV
spinduliams (RC4 / RUV4).
Paviršius turi grūdėtą struktūrą, įkvėptą
gamtos. Pasižymi puikiu lankstumu, todėl net
suformuotas išlaiko visas estetikos savybes.

UTK 23

UTK 24

UTK 31

UTK 33

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

Kodas
ULTIMAT
[UTK]

44

55

!

ULTIMAT [UTK] padengime nėra
chromo ir sunkiųjų metalų.
Modulinėms skardinėms čerpėms
IZI ir ZET iš skardos su ULTIMAT
Standard padengimu suteikiama
30 metų garantija.

HC 9005

Spaudos
technologija
neleidžia tiksliai
atvaizduoti
spalvas, todėl
pateikiamos
spalvos yra
apytikrės ir gali
skirtis nuo tikrovės.

PADENGIMAI
[UTK, HC]
Mūsų naudojama žaliava specialiai buvo
sukurta modulinėms dangoms
ir glaudžiai bendradarbiaujant su plieno
gamyklomis. Ypatingą dėmesį skyrėme
pagrindinėms savybėms, lemiančioms šio
tipo stogų kokybę ir ilgaamžiškumą. Mūsų
skardos užtikrina labai aukštą spalvos ir
struktūros dangos atitinkamumą, o taip pat
pasireiškia aukštomis atsparumo savybėmis
ir apsauga korozijai. Tai leidžia mums ramiai
pasiūlyti ilgalaikes garantijas, be papildomų
elementų įsigijimo būtinybės, kaip dažnai

būna konkurentų produktų
atveju. Puikus atsparumas
nusitrynimui, mechaniniams
pažeidimams bei saulės
spinduliams, net po daugelio
metų naudojimo stogo danga
atrodo šviežia ir elegantiška.

Ženklai
Organinė danga
Gruntiniai dažai
Antikoroziniai dažai
Metalinė danga

Skardos su padengimu pjūvis

Plieninė šerdis

Cinko
Atsparumas Garantijos
Padengimo
Atsparumas
sluoksnio
UV
laikas
storis
korozijai
storis
spinduliams (metais)
35 µm

275 g/m2

RC4

RUV4

30
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Plieninės Latakų
Sistemos
48 Elementų aprašymas
49 Spalvos INGURI

Plieninės latakų sistemos

Spalvos inguri

Elementų aprašymas
5

2

125

9
7

87

6

10

19

INGURI 125/87
INGURI 150/100
matmenys mm

4

8

INGURI latakai gaminami iš karštuoju
būdu cinkuotos skardos, kuri cheminiu
būdu nuvalyta ir pasyvinta padengiama
kelių sluoksnių antikorozine ir dekoratyvine
organine danga. Naudojama 0,6 mm storio VYŠNIŲ
skarda. Organinį sluoksnį sudaro labai
atspari aplinkos veiksniams, mechaniniams
pažeidimams ir saulės spinduliams (UV),
dėl kurių blunka spalva, medžiaga.
INGURI sistemos taip pat gaminamos iš
Aluzinc 185 skardos su papildoma dvipuse
polimerine danga Easyfilm.

!

ŠOKOLADO
RUDA

20
11

17

15
12

14

48

PLYTINĖ

TAMSIAI
RUDA

BALTA*

Išsamios garantijos
sąlygos nurodytos
garantijos lape.

JUODA

Atsparumas Garantijos
Padengimo Cinko
Atsparumas
sluoksnio
UV
laikas
storis
korozijai
storis
spinduliams (metais)

Kodas

16

GRAFITO

21
22

18

Spaudos technologija
neleidžia tiksliai
atvaizduoti spalvas, todėl
pateikiamos spalvos yra
apytikrės ir gali skirtis nuo
tikrovės.

INGURI

3
1

!

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Latakas
Atrama tvirtinimui
Vidinis kampas
Išorinis kampas
Kampo gaubtas
Latakų jungiamasis elementas
Latakų jungties stabilizatorius
Latako galinis dangtelis
Latako santaka
Viršutinė alkūnė
Lietvamzdis
Trišakis
Revizija
Apatinė alkūnė
Lietvamzdžio jungtis
Csavarozott tipli bilincs
Tiplik egy csavart bilincshez
Lietvamzdžio laikiklis universalus
Lietvamzdžio laikiklis varžtui
Varžtas
Ilgasis latako laikiklis
Latako laikiklis universalus

80

* BALTA spalva naudojama
INGURI 150/100 sistemai.

INGURI
50 µm
[PUR/PUR]

275 g/m2

C4

RUV3

30

150
100

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Tai plieninė skarda, kuri iš abiejų pusių
padengiama aliuminio ir cinko lydiniu procese,
kuris panašus į karštąjį cinkavimą. Dėl to
atitinka griežčiausius atsparumo atmosferinei
ir drėgnos aplinkos korozijai reikalavimus.
Be to, turi apsauginę SPT (tzw. Easyfilm)
dangą, kuri taip pat saugo plieno ritinių
briaunas ir gerina paviršiaus estetiką.

AZ

Kodas

Atsparumas
Padengimo Atsparumas
UV
storis
korozijai
spinduliams

Garantijos
laikas
(metais)

Aluzinc
[AZ 185]

185 g/m2

15

90

C3

netaikomas

www.bp2.eu

Plieninės latakų sistemos

INGURI LATAKŲ
SISTEMOS PRIVALUMAI

50

!
Išsamios garantijos sąlygos
nurodytos garantijos lape.
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 Easyfilm.

Įsigydami visą stogo dangą su latakų sistema INGURI gaunate ilgesnę garantiją.
* 30 metų dangai ULITMAT [UTK]
* 40 metų dangai HERCULIT [HC]

www.bp2.eu
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Skardos
Lankstiniai
Ir Priedai
54
56
58
58
59

Skardos lankstiniai
Universalus vėdinimo lankstinys
priedai
Stogo komunikacijų elementai
Vėdinimo kaminėliai ir stoglangiai

Skardos lankstiniai ir priedai

Skardos
lankstiniai

45
130

naujiena

naujiena

55

25

137

25

130

20

Specialiai skardinėms modulinėms čerpėms
IZI ir ZET sukūrėme mūsų skardos lankstinių
sistemą. Siekdami užtikrinti, kad stogo
konstrukcijoje šie elementai maksimaliai derėtų
ir optimaliai sutaptų, stogo konstrukcijoje
atsižvelgiama į dangos formą ir bangos plotį.
Be to, naudojant tą pačią žaliavą, galima
pasiekti, kad visiškai sutaptų paviršiaus spalva
ir struktūra. Taip sukurta skardos lankstinių
sistema pasižymi puikiu funkcionalumu
ir saugumu, taip pat išsaugojama dangos
estetika.

120

20

25
85

15

15

VĖJALENTĖ II

7

23

30

VĖJALENTĖ III

80

naujiena

35

SĄLAJA
10

85

5

17

175

20

50

15

85
75

20

80

VĖJALENTĖ I

100

50

20

40

15

LAŠTAKIS

naujiena

naujiena

30

17

90

20

85

20

165

75

11

2

10

150

10

230

15

230

10

175

20

75

KRAIGAS IZI

APVALUS KRAIGAS ZET

APVALAUS KRAIGO DANGTELIS

naujiena
190

STOGO SIENOS LANKSTINYS
SU DILATACIJOS JUOSTA

52

20

29

25

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

naujiena

110

DILATACIJOS JUOSTA

27

i

STOGO SIENOS KAMPAS I

196

70
20

26

49
120

90

*Netaikoma kraigo dangteliams
ir sniego laikikliams.
54

62

100

20

SNIEGO GAUDYTUVAS

10

20

UNIVERSALUS LAŠTAKIS/
VĖJALENTĖS PRAILGINIMAS

12

120

ŠLAITO JUOSTA

ZET Look SKIRTA PRADINĖ
LENTJUOSTĖ

25

UNIVERSALUS VĖDINIMO
LANKSTINYS / PRADINĖ LENTJUOSTĖ
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Skardos lankstiniai ir priedai

Universalus
vėdinimo lankstinys
Kad stogo danga atliktų visas savo
funkcijas, būtina užtikrinti tinkamą
stogo vėdinimą. Padeda išvengti
kondensato, kuris neigiamai veikia
ir pačią stogo santvarą, ir stogo
dangą, kaupimosi apatinėje lakštų
dalyje.
Universalus vėdinimo lankstinys
– produktas, kuris dėl savo
konstrukcijos gali būti naudojamas

56

su dangomis įrengtomis iš
modulinių skardinių stogo čerpių
IZI ir ZET,  vėdinimo lankstinys
kartu yra jų pradžios profilis.
Padeda ne tik tinkamai vėdinti
erdvę po stogo danga, bet
ir puikiai saugo stogą, kad
po juo nepatektų smulkūs
graužikai ir paukščiai.

Skardos lankstiniai ir priedai

Priedai
Mūsų gaminių pasiūlymą
papildo ir priedai. Priedai
leidžia profesionaliai
sumontuoti ir apsaugoti
stogą ar fasadą. Visą laiką
prekiaujame garsių gamintojų
aukštos kokybės produktais:

TORX tipo varžtai iš mažai anglio turinčio plieno su EPDM
poveržle skardai tvirtinti prie medinio pagrindo, skirti
modulinėms skardinėms (MODULAR SERIES)
ir kompaktinėms čerpėms (COMPACT SERIES). Varžtai tai
pat skirti lakštams tarpusavyje jungti per vertikalius profilius.
Pagrindinis privalumas – ergonomiška galvutės forma, todėl
varžtai mažiau pastebimi ir suteikia estetišką viso stogo
išvaizdą. Varžtų yra šių spalvų [RAL]: 3009, 7016, 7024, 8004,
8017, 9005.

 juostomis (taip pat
plečiamosiomis),
 tarpinėmis,
 tvirtinimo sistemomis,
 stogų hermetikais,
 vėdinimo kaminėliais,
 sandarinimo tarpinėmis,
 sandarinimo juostomis,
 stogo plėvelėmis,
 TORX tipo varžtai.

Visi išvardyti sudėtiniai
elementai gaminami iš
aukštos kokybės cinkuoto
ir milteliniu būdu dažyto
plieno. Užtikrinamas
eksploatavimas ilgus metus
ir nereikia dažyti ar patirti
nuostolius dėl korozijos. Dėl
savo konstrukcijos atlaiko
labai stiprias vėjo apkrovas.
Specialiai suprojektuotas
grublėtas paviršius neleidžia
kauptis sniegui ir susidaryti
ledui bei saugo nuo paslydimo

58

Tinkamas stogo vėdinimas yra svarbus šalinant
vandens garų perteklių iš pastato ir kartu
padeda išvengti jų kondensavimosi patalpose.
Mes siūlome vėdinimo kaminėlius su priedų
komplektu, kurie leidžia sandariai įrengti stogo
šlaite, taip pat kitus priedus: antenų pralaidas
ir vėdintuvus.
Atskiri kaminėlių modeliai specialiai pritaikyti
įrengti konkrečioje stogo dangoje:
 skardinių modulinių čerpių kaminėliai,
 skardinių kompaktinių ir tradicinių čerpių
kaminėliai,
 plokščiajai, trapecinei dangai ir stogo
plokštėms LAMBDA 2.0 skirti kaminėliai.

vaikščiojant.
Produktai siūlomi iš gausios
spalvų paletės, todėl stogo
dangos spalvą galima priderinti
prie kamino platformų ir kitų
sistemos sudėtinių elementų
spalvos.

Mūsų siūlomi stoglangiai leidžia įrengti palėpes
ir užtikrinti visišką jų apšvietimą.
Nepriklausomai nuo stogo pasvirimo kampo
ar gegnių atstumo,galima parinkti stoglangius,
kurie atitinka klientų poreikius ir lūkesčius.
Taip pat siūlome specialius langus (labai
mažo pasvirimo kampo ar valdomus elektra)
aukštesnio drėgnio patalpoms.
Kadangi langą galima varstyti, paprasta
palaikyti jo švarą, o tinkamai gamybos procese
apsaugota mediena leidžia tokius langus
naudoti ilgus metus ir nereikia jiems jokių
priežiūros procedūrų.

Taip pat siūlome kaminėlius su papildomu
šiltinimu, kuris saugo nuo vandens garų
kondensavimosi vėdinimo vamzdžiuose. Šie
kaminėliai ypač rekomenduojami patalpoms,
kuriose yra daug drėgmės, pvz., virtuvėms,
vonios kambariams ar garažams, vėdinti.

Stogo komunikacijų
elementai
Stogo komunikacijų elementai
– tai stogo įranga, kuri leidžia
saugiai pasiekti kaminus,
vėdinimo elementus ir
antenas. Galima pasiekti visais
metų laikais, netrukdo net
sniego danga. Įrengus stogo
komunikacijų įrangą nelieka
baimės, kad stogo dangą
galima pažeisti mechaniškai.

Vėdinimo kaminėliai
ir stoglangiai

RAL 3009

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

RAL 9007
RAL 3009

RAL 7016

RAL 8004

!

Mūsų įmonės pasiūlymą
sudaro:
 kamino platformos,
 kamino pakopos,
 sniego užtvaros.

RAL 8017

RAL 9005

RAL 9007

Spaudos technologija
neleidžia tiksliai atvaizduoti
spalvas, todėl pateikiamos
spalvos yra apytikrės ir gali
skirtis nuo tikrovės.
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Kontaktai

Pastabos

BLACHPROFIL 2® SP. Z O.O.
Gamybos ir logistikos centras
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
tel.
fax
e-mail:

+48 12 628 03 00
+48 12 628 03 04
grojec@bp2.pl

Gamybos vieta (konstrukcinės skardos)
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
tel.
fax
e-mail:

+48 32 213 33 10
+48 32 213 33 60
dabrowa@bp2.pl

www.facebook.com/blachprofil2

www.instagram.com/bp2_eu/

www.linkedin.com/company/blachprofil-2

www.youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

www.bp2.eu
S.C. IMPRO® S.R.L.
Gamybos ir logistikos centras
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
Gamyba (sluoksninės plokštės)
DDN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
www.impro.ro

Visi kataloge pateikiami skaičiai ir produktų
fizinės bei cheminės savybės yra apytiksliai ir
skirti susipažinti. Gali pasitaikyti redagavimo,
spaudos ar kitų klaidų bei pasiliekame teisę
keisti produktų techninius parametrus.

Šis katalogas yra kvietimas teikti pasiūlymus,
kaip apibrėžta Jungtinių Tautų konvencijos dėl
tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių
14 straipsnio 2 punkte.
Copyright © 2021 BLACHPROFIL 2®.
Visos teisės saugomos.
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