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MODULINĖS STOGO PLOKŠTĖS FIT
naujausias BP2.eu prekės ženklo siūlomas produktas. Nors naudojami
šiuolaikiniai sprendimai, bet tai yra duoklė praeičiai. Išvaizda primena
klasikinius stogus prieš daugelį metų, kuriuose lakštai, panašiai kaip ir FIT
plokštės, buvo jungiami vertikaliai pakaitomis, kas suteikia unikalų vizualinį
efektą.
Be to, spaudžiamojo užrakto technologija leidžia gauti vizualinį efektą kaip ir
su tradiciškai grioveliu jungiamu kraštu.

Modulinės stogo
plokštės FIT
Pasiūlymo naujiena
Plokščių modulumas turi daug
privalumų – gerokai paspartina
montavimą, palengvina gabenimą,
o autorinės jungimo sistemos
papildomai palengvina stogdengių
darbą.
Papildomas privalumas – vizualinis
efektas, kuris primena tradicinę stogo
dangą.

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

STOGO IR FASADO PLOKŠTĖS FIT

EASY LINK

Produktas siūlomas dviejų standartinių ilgių:
1080 mm ir 2040 mm

TOBULOS
DETALĖS

Autorinis sprendinys, todėl
lakštai vienas su kitu dera kaip
niekada anksčiau.

MODULUMAS

SEAL PROTECT

Plokštės siūlomas dviejų standartinių
ilgių:

Gamybos etape į lakšto užlanką
įterpiamas specialus sandariklis.
Išsiskiria aukštu elastingumu ir
atsparumu besikeičiančioms oro
sąlygoms

1080 mm ir 2040 mm, kad būtų
galima tvirtinti greitai ir lengvai bei
patirti mažai gretutinių sąnaudų.

2040 mm

Nepriekaištingas gamybos
tikslumas ir laikui nepavaldi
išvaizda.

Ergonomiškas pakavimo būdas
papildomai palengvina gabenimą ir
sandėliavimą.

1080 mm

PROFILIAVIMAS
MICRO RIB
22 mm

Lygus paviršius arba išilginis
profiliavimas MICRO RIB per visą
plokštės paviršių sumažina bangavimo
galimybę.

BEND LOCK

527 mm

Leidžia lakštus sujungti nenaudojant ant stogo šlaito
matomų sraigtų.

558 mm
TECHNINIAI DUOMENYS [mm]
PAVADINIMAS

FIT S

FIT L

22

22

NAUDINGASIS PLOTIS

527

527

BENDRASIS PLOTIS

558

558

SKARDOS STORIS

0,5

0,5

1080

2040

30

30

KRAŠTO AUKŠTIS

LAKŠTO ILGIS
UŽLAIDO ILGIS DALIJANT LAKŠTĄ

HERCULIT [HC]
HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

ULTIMAT [UTK]
UTK 23

www.bp2.eu

GARANTIJA

Galimi du padengimai: ULTIMAT [UTK] ir HERCULIT [HC], todėl užtikrina spalvos ir
struktūros kartojamumą.

UTK 24

UTK 31

UTK 33

HC 9005

Spalvos
kartojamumo
garantija

3

30 METŲ
plokštėms su ULTIMAT [UTK]
padengimu
55 metai
plokštėms su HERCULIT [HC]
padengimu

Nuskaitykite
kodą ir sužinokite
daugiau apie
produktą!

