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 Paslėpta šešėlyje
Perfalcavimas „Z” tipo duoda, tai kad sraigtai ir jungimai tarp lakštų tampa 
mažiau pastebimi.

 Sustabdytas laikas
Ilgalaikės garantijos be papildomų elementų pirkimo būtinybės.

 Spalva visada atitinka 
Kartu su mūsų tiekėjais garantuojame spalvos ir struktūros kartojimasį bei  
UV spindulių atsparumą.

 Patikimose rankose
Robotizuotos, automatizuotos gamybos linijos užtikrina anksčiau 
nepasiekiamą kiekvieno elemento stogo sistemos gamybos preciziją.

 Iš viršutinės lentynos
Profesionali sandėliavimo bazė tai visiškas stogo dangos prieinamumas ir 
siuntimo galimybė į bent kurią vietą Lietuvoje ir pasaulyje.

 Platus kelias
Profesionalus pakavimas ir produkto apsauga, tai pažeidimų pakrovimo, 
transporto ir iškrovimo metu išvengimas.

 Apsaugo ir yra saugoma
Teisiškai apsaugotas „Z” tipo falcavimas užtikrina nepasiekiamą paprastoms 
modulinėms čerpėms pjautų briaunų apsaugą nuo korozijos. Reikalaujami 
konkurencinguose produktuose varžtai sujungimų vietose, tampa 
nereikalingi.

 Simetrija didina galimybes
Simetrija suteikia neribotą laisvę formuojant dangas ir tuo pačiu leidžia 
panaudoti medžiagas panaudojimą iki minimumo.

 Puiki sąjunga 
Siūlomos apdailos ir lietvamzdžių sistema INGURI® kartu su Zet®roof 
modulinėmis čėrpėmis, sudaro unikalią Jūsų stogo išvaizdą.

MODULINĖ SKARDINĖ 
ČERPĖ Zet®roof

Parengta nuo A iki Zet®

Zet®roof modulinės skardinės čerpės naudojimo pavyzdys yra saugomas Lenkijos patentų įstaigos (nr 65339) ir yra registruotas Europos Są jungos Intelektualinės 
nuosavybės (EUIPO) įstaigoje kaip Registruotas bendrijos (RPB) pavyzdys Nr. 002992982-0001.
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PASLĖPTA ŠEŠELYJE

Vaizdas, kurį matome, kuria pastebimos spalvos, formos,  
o taip pat šviesos ir šešelio žaidimas.

Kuriant mūsų produktą atkreipėme dėmesį į visus šiuos aspektus. Visa tai 
tam, kad suprojektuoti stogo dangą, kuri sujungia kartu aukščiausią estetiką, 
funkcionalumą ir patvarumą, o taip pat saugumą ir greitą montavimą. 
Naujoviška profiliavimo technologija, panaudojant „Z” tipo falcavimus 
priveda prie gilių šešelių tarp modulių atsiradimo.

Dėl to danga, kiekvienose apšvietimo sąlygose pristato 
unikalią, dinaminę formą.

Falcavimo šešelis ne tik formuoja plastinį čerpės vaizdą, bet visų pirma 
mažiau matomi yra sraigtai, o taip pat horizontalūs tarp lakštų jungimai.  
Tai turi esminę įtaką stogo dangos estetikai. Dėl formos dinamikos esančios 
Zet®roof modulinių skardinių čerpių lenkimuose, puikiai tinka naujoviškoje, 
laužančioje nusistovėjusias konvencijas statyboje. Tuo pačiu aukštas 
falcavimas, kuris siejasi su tradiciškomis keraminėmis čerpėmis, priveda prie 
to, kad taip pat noriai yra naudojama atnaujinamuose, paveldo objektuose.

            • mažiau matomi sraigtai 
            • nematomi horizontalūs jungimai 
            • patraukli ir dinamiška forma 
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SUSTABDYTAS LAIKAS

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 elementu įsigijimo būtinybės, kaip dažnai 
būna konkurencingų produktų atveju. Puikus atsparumas nusitrynimu, mechaniniams 
pažeidimams bei saulės spinduliams, net po daugelio metų naudojimo stogo danga atrodo 
šviežia ir elegantiška.

Zet®roof modulinės čerpės su HERCULIT® danga tai:
   30 metų garantija* be būtinybės įsigyti papildomus priedus,
   puikus atsparumas mechaniniams pažeidimams ir įbrėžimams,
   garantuotas spalvos ir dangos struktūros atitikimas, 
   stora organinė danga (35 µm),
   didelis atsparumas korozijai ir dėl saulės spindulių atsiradusioms dėmėms,
   nepakartojama estetika – satininė, pusiau matinė dangos struktūra,
   apsauginio cinko sluoksnio storis 275g/m2,
   vienintelė rinkoje šio tipo danga.

Zet®roof modulinės čerpės su MAT 35 Standard danga tai:
   15 metų garantija* be papildomų priedų įsigijimo būtinybės,
   garantuotas spalvos ir dangos struktūros atitikimas, 
   stora organinė danga (35 µm),
   didelis atsparumas korozijai ir dėmėms, atsiradusioms dėl saulės spindulių,
   puikus kokybės ir kainos santykis,
   aukšta estetika – matinė, grūdėta dangos struktūra,
   aukštas atsparumas įbrėžimams ir nutrynimams,
   apsauginio cinko sluoksnio storis 275g/m2.

* Garantija galioja užsiregistravus tinklapyje www.zet-roof.eu. Detalias garantijos sąlygas nurodo garantinė kortelė.

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

GARANTIJA

GAR
ANTIJA

GARANTIJA

GAR
ANTIJA
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SPALVA VISADA 
ATITINKA

Spalvų ir struktūros atitikimas tai viena  
iš svarbiausių modulinių stogo dangų 
medžiagų savybių.

Tai yra veiksniai, kurie turi didelę įtaką dangos estetikai, 
ypač medžiagos papildymo montavimo ar remonto 
darbų metu atveju. Būtent todėl mūsų naudojamos 
dangos buvo sukurtos glaudžiai bendradarbiaujant su 
tiekėjais. Kūrimo procese dalyvavo jau žinomi mokslinių 
tyrimų institutai, ir prieš medžiagos įvedimą į gamybą 
buvo atlikti ilgalaikiai bandymai ir testai. Rezulatate labai 
didelis spalvų kartojimosi ir atsparumas UV spinduliams 
laipsnis sudaro, kad stogo dangos panaudojant Zet®roof 
skardinių modulinių čerpių ilgai išlaiko vienodą, sodrią 
spalvą. Kartu su mūsų tiekėjais garantuojame spalvų  
ir dangos struktūros kartojimasi bei didelį UV spinduliams 
atsparumą.

• garantuotas spalvos atitikimas 
• garantuotas dangos struktūros atitikimas 
• spalvos patvarumas (aukštas atsparumas  
  UV spindiliams ir dėmėms) 

Mūsų internetinėje svetainėje www.bp2.lt įdėjome  

Jums skirtą naudoti programą Virtualus namas. 

Labai paprastas naudoti vizualizatorius (pakanka 

keleto paspaudimų) leidžia patikrinti ant pasirinkto 

namo modelio prieinamą dangos spalvą bent kokioje 

konfigūracijoje su lietvamzdžių sistema, fasadų  

ir langų apdailos splava. 
Kviečiame! 
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GRAFITO [TK 23]

RUDA [TK 31]

JUODA [TK 33]

Dangų savybės

Danga MAT 35 Standard HERCULIT®

Padengimo storis 35 μm 35 μm

Atsparumas korozijai ++ +++

Atsparumas UV spinduliams + +++

Atsparumas įbrėžimams ++ +++

Lankstumas ++ +++

Modulinės čerpės garantinis laikotarpis Zet®roof 15 metams* 30 metams*

* Garantija galioja užsiregistravus tinklapyje www.zet-roof.eu. Detalias garantijos sąlygas nurodo garantinė kortelė.

Zet®roof modulinės čerpės  
su MAT Standard 35 padengimu 
garantinis laikotarpis  
yra 15 metų.*

MAT 35 Standard

JUODA [RAL 9005]

VYŠNINĖ [RAL 3009]

PLYTŲ RAUDONUMO [RAL 8004]

GRAFITO [RAL 7043]

RUDA [RAL 8017]

Zet®roof modulinės čerpės  
su HERCULIT® padengimu 
garantinis laikotarpis  
yra 30 metų.*

HERCULIT®

Spausdinimo technologija neleidžia tiksliai pateikti 
spalvų, todėl pateiktos spalvos yra orientacinės  
ir gali skirtis nuo tikrųjų.

Spausdinimo technologija neleidžia tiksliai pateikti 
spalvų, todėl pateiktos spalvos yra orientacinės  
ir gali skirtis nuo tikrųjų.GARANTIJA

GAR
ANTIJA

GARANTIJA

GAR
ANTIJA

* Garantija galioja užsiregistravus tinklapyje www.zet-roof.eu. Detalias garantijos sąlygas nurodo garantinė kortelė.
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Pažangiausių technologinių panaudojimas, 
sudaro gamybos galimybę, kuri pildo 
aukščiausius stogo dangos kokybės 
reikalavimus.

Robotizuotos, automatinės linijos skirtos modulinių 
čerpių ir priedų gamybai bei vietos paletavimui, suteikia 
galimybę pasiekti labai didelį tikslumą ir gaminių 
gamybos atkartojimą. Tai reiškia, kad įsigijant Zet®roof 
galite būti tikri, kad atskiri elementai tarpusavyje bus 
puikiai siderinami, sudarydami vientisą stogo šlaito 
struktūrą.

PATIKIMOSE RANKOSE

• procesų tikslumas ir kartojimasis 
• gamybos linijos padidintas našumas 
• produkto parametrų labai didelis  
  atkartojimas 

Robotizuota darbo vieta skirta Zet®roof  

modulinių skardinių čerpių gamybai. 
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Dideli sandėliavimo sandėliai užtikrina 
paruoštų produktų laikymą optimaliomis 
sąlygomis, visiškai apsaugojant nuo 
potencialiai kenksmingų veiksnių.

Profesionali sandėliavimo bazė tai visiškas stogo dangos 
prieinamumas ir siuntimo galimybė į bent kurią vietą 
Lietuvoje ir pasaulyje.

IŠ VIRŠUTINĖS LENTYNOS

• tiesioginis prieinamumas 
• greitas pristatymas į bent kurią vietą 
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PLATAUS KELIO

Zet®roof modulinės čerpės pristatomaos 
negrąžinamuose padėkluose. Stogo atvežimui 
nereikalingas specialus transportas.

Pavienis padėklas turi 212,5 m2 efektyvios dangos.
Mažas lakšto svoris leidžia lengvai transportuoti  
į montavimo vietą (pvz.laiptine), kurį gali atlikti vienas 
asmuo be pažangios įrangos panaudojimo poreikio.
Zet®roof modulinių čerpių standartinė pakuotė turi 
visapusišką apsaugą. Ji susideda iš putų polistirolio 
tarpiklių (jų forma tiksliai atitinka lakštus), specialaus 
apvalkalo su sutraukiamomis virvelėmis, kurios yra 
daugkartinio naudojimo (suteikia nepanaudotų 
medžiagų apsaugą), pakavimo plevelės stretch  
ir sukabinančių juostų ir dirželių.
Profesionalus modulių pakavimas ir apsauga pašalina 
apgadinimų ir nutrynimų pakrovimo, transporto  
ir iškrovimo metu riziką. Taip pat apsaugo lakštus  
nuo nepalankių oro sąlygų laikymo sandėliavimo metu.

• profesionalus pakavimas ir apsauga 
• lengvas ir greitas pristatymas  
  į montavimo vietą  
• saugus pakrovimas, transportas ir iškrovimas 
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Zet®roof padėklas su modulinės čerpės 

lakštais yra apsaugotas apsauginiu  

apvalkalu. Jei po išpakavimo padėklo turinys  

nebus pilnai sunaudotas, likusius lakštus reikia  

būtinai vėl apsaugoti apvalkalu. 
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SAUGO IR YRA SAUGOMA

 "Z" tipo perfalcavimo plieninių stogo dangų konstrukcijose 
panaudojimą galima pripažinti inovaciniu atradimu. 

Ši teisiškai saugoma technologija* teikia daug privalumų:

 praktiškumas
„Z” tipo perfalcavimas lakštų dėjimo metu priima užrakto funkciją.
Tuomet nereikalingi varžtai lakštų jungimo vietose, kurie yra reikalaujami 
konkurenciniuose produktuose.

 estetika
Nereikalingi varžtai perfalcavimo paviršiuose bei mažesnis varžtų kiekis 
ant stogo šlaito. Trijų lakštų sandūroje jungimai išlieka nematomi.  
Be to „Z” tipo perfalcavimas sudaro gilius šešėlius, kurie maskuoja 
varžtus ir horizontalius lakštų jungimus, suteikdamas dangai išskirtinį 
charakterį, panašų į tradicinę keramikinę čerpę.

 saugumas
Lašantis vanduo aplenkia horizontalius lakštų jungimus ir nupjautas 
briaunas pašalindamas korozijos riziką tose vietose.

Zet®roof modulinės plieninės čerpės neveikia medinės laikančiosios stogo 
konstrukcijos džiūvimas, o „Z” tipo užrakto sandara teikia oro cirkuliavimą 
stogo dangoje.

*  Zet®roof 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.

• teisiškai saugoma "Z" užrakto  
  technologija 
• nėra varžtų lakštų jungimo viretose 
• greitas, saugus montavimas 
• saugumas – nėra vandens  
  su nupjautomis briaunomis kontakto 
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SIMETRIJA PAGERINA 
GALIMYBES

Zet®roof skardinių čerpių simetriškumas 
suteikia neribotą laisvę stogo dangos 
formavimui.

Montavimo krypties pasirinkimas nepriklauso nuo 
lakšto sandaros. Dėl to jis gali būti atliktas atsižvelgiant 
pvz. į estetinius aspektus – dviejų lakštų jungimas yra 
nematomas.
Lakštų sandara ir simetriškumas taip pat leidžia 
panaudoti „prasilenkimo” montavimo metodą kur 
atskiros lakštų eilės yra perstumtos viena kitos atžvilgiu. 
Tai yra rekomenduojamas lakštų dėjimo būdas, nes jis 
teikia papildomą naudą:

   keturių lakštų susilietimo taškų išvengimas,
   vertikalių jungčių sumažintas matomumas,
   geresnis medžiagos panaudojimas (atliekų mažinimas).

• medžiagų sunaudojimo mažinimas 
• laisvai formuojama stogo danga  
  – bent kuri montavimo kryptis 
• aukšta estetika 
• mažiau matomas vertikalus jungimas  
  panaudojus „prasilenkimo”  
  montavimą (pav. 27 pusl.) 
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Profilio pagrindiniai techniniai duomenys
efektyvus plotis 1150 mm
bendras plotis ~1212 mm

falcavimo aukštis 30 mm
profilio aukštis 50 mm
skardos storis 0,5 mm
modulio ilgis 363 mm (lotų tarpai 350 mm)

bendras plotis ~1212

efektyvus plotis 1150

37 230

REKOMENDUOJAMAS 

MONTAVIMO 
BŪDAS, VADINAMAS 

„PRASILENKIMO”. 

Reikia išlaikyti 350 mm  

lotų atstumą. Tinkamas 

montavimas nustato lakštų 

klojimo eigą, pagal šalia 

pateiktą schemą (montavimo  

iš dešinės pusės atveju). 

• varžtų montavomo vietos 
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PUIKI SĄJUNGA

Siekiant užtikrinti mūsų stogo dangų aukščiausią funkcionalumą 
siūlome INGURI® lietaus nuvedimo sistemą – sprendimas 
sukurtas specialiai optimaliam bendradarbiavimui su mūsų 
stogo dangų sistemomis.

INGURI® tai tikrai geriausias sprendimas Zet®roof modulinėms stogo dangoms.
INGURI® 125/87 ir INGURI® 150/100 yra sukomplektuotos lietaus nuvedimo 
sistemos pagamintos iš aukščiausios kokybės iš abiejų pusių padengto 
plieno. Visi minėtų sistemų elementai buvo sukurti siekiant užtikrinti tinkamą 
pritaikymą, lengvą paprastą ir greitą montavimą.

Forma ir didelis INGURI® lietvamzdžių gylis užtikrina veiksmingą 
vandens nuvedimą be rizikos ir perpylimo net ilgalaikių ir gausių 
kritulių metu.

Skardinė apdaila ir sniego užtvaros, tai neatskiriami kiekvienos stogo 
tinkamai atliktos dangos elementai. Saugo nuo nutekėjimų ir perpūtimų.  
Tuo pačiu jų dėka stogas įgyja estetiką.
Speciali apdaila ir INGURI® lietaus nuvedimo sistema kartu su Zet®roof 
moduline čerpe sudaro Jūsų stogo nepakartojamą išvaizdą. 

• INGURI® tobula, efektyvi lietvamzdžių  
  sistema 
• dedikuota sistema stogo dangos priedų  
  ir rėmų 
• visas tvirtinimo elementų asortimentas 
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Mūsų siūlomi Zet®roof stogo dangų sistemų 
aksesuarai. Jie teikia stogu ir fasadų 
profesionalų montavimą ir apsaugą.

Pastoviai parduodame aukštos kokybės produktus  
tokius kaip:

   lietaus nuvedimo sistema INGURI®,
   kraigai,
   sniego užtvaros,
   stogo komunikacijos sistemos,
   juostos (taip pat platėjančios),
   tarpikliai,
   tvirtinimo sistemos,
   stogų dengimo silikonai,
   ventiliaciniai kaminai,
   skardos lankstiniai,
   sandarinimo juostos, 
   stogų membranos,
   apdaila,
   stogo langai.
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NEMATOMA AKIMIS

• stogas be varžtų 
• teisiškai saugoma ”Z” užrakto  
  technologija 
• nematomas horizontalus jungimas 
• patraukli, dinamiška forma 

Zet®look tai skardinių čerpių Zet®roof modulinių idėjų plėtra.

Išsaugojant pagrindinės sistemos versijos privalumus ir naudą, šis variantas 
išsiskiria visišku varžtų matomų ant stogo paviršiaus pašalinimu.
Dėl pažangios, tačiau itin paprastos montavimo sistemos varžtai yra paslėpti 
po lakštais. Rezultate gauname stogo dangą su patraukliu, simetriniu raštu, 
kurio harmonijos negriauna joks tvirtinimo elementas ar montavimo anga.

Tai yra puikus sprendimas tose vietose, kuriose yra reikalinga 
aukščiausia be jokių kompromisų estetika.

Techniniai parametrai, pakavimo būdas ir produkto apsauga išlieka tokia pati 
kaip Zet®roof varianto atveju.
Pakanka vieno žvilgsnio kad nesupainioti šios stogo dangos su bent kuria 
kita – Zet®look tai išvaizda, kuri ilgą laiką išlieka atmintyje.
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Zet®look modulinės skardinės 
čerpės montavimas atliekamas pagal 
perforacijos sistemą, ant elementų 
deformuotų lotų paviršių atžvilgiu. 
Todėl uždedamoji dalis (paslėpta 
po kitu lakštu) buvo prailginta 
palyginant su Zet®roof versija.

Zet®look MODULINĖ 
SKARDINĖ ČERPĖ

Zet®look modulinės čerpės lakštas yra 

aprūpintas uždedamos dalies, turinčios 

montavimo angas įpjovimais. Dėl to 

montavimo vieta yra uždengta sekančiu 

lakštu. Rezultate gauname dangą su 

nematomais tvirtinančiais elementais. 

Dėl to stogas pildo aukščiausius estetinius 

reikalavimus. 

Zet®look modulinės skardinės čerpės naudojimo pavyzdys yra saugomas Lenkijos patentų įstaigos (nr 65339) ir yra registruotas Europos Są jungos Intelektualinės 
nuosavybės (EUIPO) įstaigoje kaip Registruotas bendrijos (RPB) pavyzdys Nr. 002993147-0001.



Zet®roof modulinių skardinių čerpių gamintojas, bendrovė 
BLACHPROFIL 2®, yra pirmaujantis aukštos kokybės stogų dangų  
ir fasadų bei lietaus nuvedimo sistemos INGURI® tiekėjas.

BLACHPROFIL 2® tai:
   20 metų rinkoje,
   3 modernios gamybos įmonės,
   platus asortimentas.

Visos esančios kataloge produktų skaitinės vertės ir fizinės savybės yra orientacinės ir požiūrinio pobūdžio.
Pasilieka teisę suklydimams ar klaidoms redagavimo ir spausdinimo atveju, taip pat produktų techninių 
parametrų pakeitimams.
Šis katalogas yra pasiūlymo pateikimo kvietimas pagal 14 str. Jungtinių tautų konvencijos 2 dalies nuostatas 
dėl sutarčių tarptautinio prekių pardavimo.
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