
”Stogas Numeris Vienas“™
Produktų katalogas



Dalarnos 
regiono 
arkliukai 
Tai vienas geriausiai pasaulyje atpažįstamų 
Švedijos simbolių. Skandinavijos tautosakoje 
medinis arklys yra demonus atbaidantis 
simbolis. Jie drožiami iš aukščiausios kokybės 
pušų medienos.

Dalarnos arkliukai yra pagrindinis modulinių 
čerpių „Bratex“, pagamintų laikantis standarto 
„Bratex Quality Performance“ reikalavimų, 
simbolis.

Nuo 1996 m. bendrovės „Bratex Dachy“ dažytos 
skardos ritinių pagrindinis tiekėjas yra 
Skandinavijos koncernas „SSAB“.

„Stogas Numeris Vienas”™

Modulinės 
skardinės čerpės

Gaminiai „Bratex“ visada išsiskiria savo unikaliu stiliumi.

Modulinės skardinės čerpės „Savanna“ ir „Scandinavia“  
– sisteminiu formatu pateikiamos klasikinės 
stogo čerpės, gaminamos pasitelkiant modulines 
technologijas.

Visiškas stilistinis individualumas ir aukšta gaminių 
kokybė – neatskiriama prekių ženklo „Bratex“ gaminių 
filosofijos dalis.



Gaminio parametrai
Medžiaga Plieninės skardos „SSAB“ variantai 

„Ceramic Matt BT“ – 0,6 mm, 350 g/m² cinko
„Premium Matt“ – 0,5 mm, 275 g/m² cinko

Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
„Ceramic Matt BT 350“ – neterminuota funkcionalumo 
garantija, 15 metų spalvos garantija.
„Premium Matt“ – 30 metų funkcionalumo garantija,  
10 metų spalvos garantija. 

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir 
sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Modulio ilgis dengia 350 mm 

Bendras plotis 1240 mm

Dengiamasis plotis 1175 mm

Bendras ilgis 707 mm

Dengiamasis ilgis 700 mm

Dengiamasis plotas 0,823 m²

Profilio aukštis 5 mm

Briaunos aukštis įprastinis 35 mm, pirmieji „Bratex Anti-Cap“ 33 mm 

Min. stogo nuolydis 25°

Kiekis ant padėklo 0,6 mm skarda – 210 vnt. / 173 m² dengiamojo ploto
0,5 mm skarda – 245 vnt. / 201 m² dengiamojo ploto

Svoris 0,6 mm skarda – 4,4 kg lakštas / 939 kg padėklas 
0,5 mm skarda – 3,7 kg lakštas / 922 kg padėklasModuliniai metaliniai stogų dangos lakštai „Bratex 

Savanna“ – tai visiškai plokščia stogo danga.

Tai yra atsakas į augančią lygių ir paprastų formų, 
puikiai derančių prie šiuolaikinių gyvenamųjų 
pastatų architektūros, tendenciją.

Idealiai plokščias stogas

modulinės skardinės čerpės

bendras plotis 1240 mm

faktinis dengiamas plotis 1175 mm

288 mm

5 
m

m
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228 mm

29
 m

m

bendras plotis 1200 mm

faktinis dengiamas plotis 1145 mm

Metaliniai stogo dangos lakštai – ypatingas 
gaminys ir skandinaviškos kokybės simbolis.

Tai pasitikėjimas skandinaviškais sprendiniais 
– juk ten atsirado metalinių stogo lakštų 
koncepcija.

Tai yra tikroji  
Skandinavija

Gaminio parametrai
Medžiaga Plieninės skardos „SSAB“ variantai 

„Ceramic Matt BT“ – 0,6 mm, 350 g/m² cinko
„Premium Matt“ – 0,5 mm, 275 g/m² cinko

Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
„Ceramic Matt BT 350“ – neterminuota funkcionalumo 
garantija, 15 metų spalvos garantija.
„Premium Matt“ – 30 metų funkcionalumo garantija,  
10 metų spalvos garantija. 

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir 
sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Modulio ilgis dengia 350 mm

Bendras plotis 1200 mm

Dengiamasis plotis 1145 mm

Bendras ilgis 707 mm

Dengiamasis ilgis 700 mm

Dengiamasis plotas 0,802 m²

Profilio aukštis 29 mm

Briaunos aukštis įprastinis 35 mm, pirmieji „Bratex Anti-Cap“ 33 mm 

Min. stogo nuolydis 12°

Kiekis ant padėklo 245 vnt. / 196 m² dengiamojo ploto

Svoris 3,7 kg lakštas / 922 kg padėklas 

modulinės skardinės čerpės
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Modulinės skardinės čerpės 
”

Bratex“
Stogo papildas

„Bratex Anti-Cap“ 
Unikali pirmosios bangos konstrukcija: 
jungčių vietose nesikaupia lietaus vanduo, 
nėra kapiliarinės traukos ir nesikaupia 
kondensatas – tai būtinos modulinių čerpių 
savybės.

Lengvas transportavimas
Modulinės skardinės čerpės tiekiamos ant 
iki 1 t sveriančių europadėklų. Trūkstamus 
lakštus galima atvežti netgi lengvuoju 
automobiliu. Padėklų kaina įskaičiuota  
į visos gaminio pakuotės kainą.

„Bratex Step-Mont” 
Dėl trumpo tarpo po visada prigludusia banga 
čerpes „Savanna“ pritvirtinsite be bangelių, 
nedeformuodami plokščio paviršiaus.

„Bratex Easy-Drill” 
Gamykloje pažymėti įspausti tvirtinimo 
taškai parodo geriausias varžtų sukimo 
vietas, apsaugo skardos lakštus nuo 
įbrėžimų aštriu gręžtuvo antgaliu ir 
palengvina tvirtinimą.

„Bratex Max-Flow”
Plokščios stogo čerpės „Bratex 
Savanna“ turi labai efektyvų 5 mm 
gylio vandens nutekėjimo griovelį – jis 
užtikrina sandarumą ir leidžia nutekėti 
susikaupusiam vandeniui.

Modulinė technologija
Sukūrėme gaminius, išsiskiriančius ypatingomis 
techninėmis, estetinėmis ir funkcinėmis savybėmis, 
leidžiančiomis juos vadinti tikromis modulinėmis 
čerpėmis. Tiksliai nurodytu būdu jungiant lakštus 
sukuriama tikra modulinė stogo danga.

Laikas praeina, garantija lieka 
Garantuojame neriboto laiko gaminio funkcionalumą. 
Prie kiekvieno padėklo pridedami dokumentai 
ir garantijos kortelė. Garantija įsigalioja iš karto 
nusipirkus gaminį, jos nereikia registruoti. Naujų 
komponentų įsigijimas nekeičia garantijos laiko.

Lengvas ir greitas montavimas 
Maži 3,7 kg sveriantys lakštai lengvai pakeliami nuo 
žemės iki stogo. Net ir esant vėjo gūsiams lakštai 
nedeformuojami, danga nepažeidžiama. Lakštui 
tvirtinti pakanka dviejų žmonių.

„Bratex Compensation Pocket” 

Dviejų segmentų kompensacinė kišenė garantuoja, 
kad modulinių skardinių čerpių „Bratex“ lakštai išlaikys 
klojimo liniją stogo kraigo atžvilgiu, o keturių lakštų 
kampų sujungimo vieta bus nematoma. Klojimas 
pakaitomis – jau praeitis.
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Fiksuojamąją briauną „Snap Lock“ rekomenduojame 

naudoti kartu su Švedijos bendrovės „CW Lundberg“ 

profesionalia stogo kopėčių ir apsaugos nuo sniego 

sistema.

Informaciją apie kainas galite gauti iš platintojo, 

naudodamiesi internetine skaičiuokle svetainėje 

www.cwlundberg.com.

!

Fiksuojamoji 
briauna



bendras plotis 524 mm

faktinis dengiamas plotis 484 mm

30
 m

m

plokščia

pusbangės

mikrobangos

segmentinė

Papildoma gaminio apdaila
Siūlome papildomą plokščio paviršiaus apdailą, užtikrinančią akustiką, gaminio 
standumą ir suteikiančią lakštams savitą stilių.

Didžiulį dėmesį skyrėme tam, kad dėl fiksuojamosios briaunos „Bratex Snap Lock“ 
nesusibanguotų paviršius. Pasirinkus šio tipo stogo dangą, dėl gero galutinio 
vaizdo reikia pasirūpinti tinkama laikančiąja konstrukcija (patartina naudoti 
ištisinę lentų dangą). Grebėstus galima naudoti paliekant tarp jų ne didesnius kaip 
15 cm tarpus.

SOUNDCONTROL 
arba DRIPSTOP
Apatinė lakštų pusė gali būti papildomai 
apklijuota flizelinu SOUNDCONTROL, kuris 6 dB 
sumažina ant skardos krintančio lietaus triukšmą. 
Taip pat gali būti naudojamas antikondensacinis 
flizelinas DRIPSTOP, stabdantis vandens garų 
kondensavimąsi (naudojamas neapšiltintuose 
objektuose). Išsamesnė informacija pateikiama 
gaminio dokumentuose.

Gaminant flizelinas priklijuojamas ant apatinės 
lakšto pusės tarp šoninių nuolydžių – 15 cm 
atstumu nuo gamyklinio krašto užlenkimo.

Pažangiausia  
fiksuojamoji briauna

Briauna „Bratex Snap Lock“ – techniškai ir estetiškai 
pažangiausia fiksuojamoji briauna. Naudojant daug 
pranašumų turinčius lakštus sukuriamas naujas 
neprilygstamų techninių, funkcinių ir estetinių 
parametrų kokybės standartas. Skardiniai lakštai  
– idealus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams. 

Gaminio parametrai
Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda 

0,6 mm aliumininė skarda 
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir 
sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Bendras plotis 524 mm

Dengimo plotis 484 mm

Ilgis (skaičiuojant nuo griovelio) 0,5–12 mb

Profilio aukštis dengia 30 mm

Min. stogo nuolydis 8°

0,5 mm plienas 2,29 kg/mb (4,37 kg/m²)

0,6 mm plienas 2,77 kg/mb (5,29 kg/m²)

0,6 mm aliuminis 0,99 kg/mb (1,89 kg/m²)

Gamybinė lakšto apdaila po 30 mm kiekvienoje pusėje, įskaičiuota į gaminio 
kainą 

Dangtelio „Bratex Seam-Lock“
tvirtinimo vietos

iš abiejų pusių, įskaičiuota į gaminio kainą

Fiksuojamoji briauna
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Pradžia iš abiejų pusių 
Kiekvienas lakštas turi nemokamą 30 mm 
ilgio dengimo pradžią (abiejose pusėse). 
Viena iš skardos iškyšų, priklausomai nuo 
lakšto dėjimo būdo, prisukama prie viršutinio 
latako lankstinio F21.

Išskirtinai aukšta briauna
Faktinis briaunos aukštis, skaičiuojant nuo 
jos pagrindo, siekia net 30 mm. Gaminys 
suteikia stogui puikią formą ir akivaizdžiai 
skiriasi nuo mažesnio profilio aukščio 
gaminių.

Įtempio kontrolės sistema 
Gamyboje naudojama medžiagos įtempio 
visokeriopos kontrolės sistema. Ji padeda 
gauti plokščią lakštą be bangų. Šoniniai 
briaunų nuolydžiai sumažina pagrindo 
veikiamą paviršių.

Svarbiausia estetika 
Kiekvienoje lakšto pusėje yra gamykloje įmontuotas 
dangtelis „Bratex Seam-Lock“, kuriuo uždengiama 
pritvirtinto lakšto briaunos anga. Kiekvienoje pakuotėje 
yra nemokamas įrankis dangteliui tinkamai uždėti.

Ilgio kompensacija
Paslėpta montavimo juosta yra suprojektuota atsižvelgiant 
į aliumininių lakštų, kurių ilgis iki 12 m, šiluminę kaitą. 
Išskirtinis bruožas – didžiausios – 25 mm – angos varžtams.

0,6 mm storio skarda 
Gaminys pagamintas iš standartinės 0,6 mm storio 
skardos „SSAB Ceramic Matt BT 350“. Lakštai 
išlieka ypač standūs tiek juos pernešant, tiek 
naudojant.

Paviršiaus apdaila 
Siūlome keturių tipų paviršiaus apdailą: klasikinę 
plokščią, su matomomis mikrobangomis, 
segmentinę trapecinę ir neįprastą su subtiliomis 
pusbangėmis.

Flizelino apdaila 
Apatinei lakšto pusei galima rinktis dviejų tipų 
flizeliną: garsą slopinantį SOUNDCONTROL 
arba vandens garų kondensavimąsi stabdantį 
DRIPSTOP. Jie tinka bet kokio tipo paviršiaus 
apdailai. Flizelinas profesionaliai klijuojamas 
abiejose pusėse 15 cm atstumu nuo lakšto 
pradžios.

Suapvalinti kampai 
Saugus gaminys – malonaus darbo statybose ir tolesnio 
naudojimo pagrindas. Visi lakšto kampai nupjauti taip, 
kad būtų sumažinta kūno sužalojimų ir stogo elementų 
subraižymo rizika.

”
Bratex Snap Lock“

Funkcionalumo spektras
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Hibridinės 
skardinės čerpės Technologinis lūžis

Nauja XXI amžiaus tendencija



bendras plotis 1175 mm

faktinis dengiamas plotis 1115 mm

278 mm

40
 m

m

„Bratex Centro“ peržengia 
modulinių ir įprastinių  
skardinių čerpių ribas

Tai technologinis tiltas tarp įprastinių pjaustomų  
ir modulinių pastovaus ilgio skardinių čerpių. Gaminant 
skardines čerpes „Centro“ transformuojamos išbandytos 
modulinių skardinių čerpių savybės ir integruojami 
nauji hibridinės technologijos sprendiniai. „Centro“ 
– pažangiausios skardinės čerpės. Gaminys neturi 
jokių trūkumų – patogu transportuoti, galima greitai 
sumontuoti, ilgas jo eksploatacijos laikas. Prekyboje yra 
dviejų modelių hibridinių skardinių čerpių: pasirenkamo 
ilgio, t. y. norimų matmenų, ir vienodo ilgio lakštų.

hibridinės 
skardinės čerpės

Gaminio parametrai
Matuojamasis modelis Lakštinis modelis

Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda
0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Modulio ilgis įprastinis efektyvus 350 mm, paskutinis 
„Flexi-End“ kintamo 119–468 mm ilgio 

efektyvus  
2 × 350 mm

Lakšto užbaigimas pastovus 25 mm pastovus 8 mm

Bendras plotis 1175 mm 1175 mm

Dengiamasis plotis 1115 mm 1115 mm

Bendras ilgis 494–3993 mm 708 mm

Dengiamasis ilgis bendras lakšto ilgis, įvertinant
25 mm užlaidą

700 mm

Dengiamasis plotas priklauso nuo lakšto ilgio 0,781 m2

Profilio aukštis 40 mm 40 mm

Briaunos aukštis įprastinis 30 mm, pirmas „Bratex Anti-Cap“ 28 mm

Min. stogo nuolydis 12° 12°

0,5 mm plienas 4,8 kg/mb 3,7 kg lakštas

0,6 mm plienas 5,8 kg/mb 4,4 kg lakštas

0,6 mm aliuminis 2,11 kg/mb 1,5 kg lakštas
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Optimalus lakšto svoris 
Dėl sisteminės skersinio jungimo 
galimybės „Centro“ gali sverti 2 kartus 
mažiau nei įprastinis skardinių čerpių 
lakštas. Geometriniai parametrai 
nepakinta ir perkėlus ant stogo.

„Bratex Flexi-End” 
Reguliuojamo ilgio paskutinis modulis visada turi
suformuotą 25 mm ilgio galinį elementą (vadinamąjį įlaidą). 
Neabejotini pranašumai: nereikia papildomai prikalti prie 
paskutinio grebėsto, stabilus pagrindas kraigo detalėms 
montuoti, ventiliacinės juostos, apsauga nuo sniego ir lietaus 
patekimo, išsaugomas visas lakšto plotis. 

Hibridinė technologija 
Skardinės čerpės „Bratex Centro“ – tai technologijų 
greitkelis, jungiantis modulinės technologijos gaminių 
savybes ir galimybę supjaustyti pagal norimus 
matmenimis. „Centro“ gaminamos dviejų modelių: 
pasirenkamo ilgio ir vienodo ilgio lakštais. Kokį gaminį 
naudoti, sprendžia užsakovas.

„Bratex Compensation Pocket” 
Dviejų segmentų kompensacinė kišenė garantuoja, 
kad modulinių skardinių čerpių „Bratex“ lakštai išlaikys 
klojimo liniją stogo kraigo atžvilgiu, o keturių lakštų 
kampų sujungimo vieta bus nematoma.

„Bratex Anti-Cap” 
Puikiai apsaugotos skersinės lakštų jungtys. Nesi-
kaupiantis kritulių vanduo, išsivėdinančios perdangos 
ir pasišalinantys kondensacijos produktai – būtinos 
modulinių skardinių čerpių savybės.

„Bratex Easy-Lift” 
Gamykloje lakšto gale (vadinamajame įlaide) suformuotos dvi 
kiaurymės leidžia jį ant stogo užkelti trosais ir išvengti skardos 
pramušimo. Angos „Easy-Lift“ suformuojamos iš ne mažiau kaip 
4 modulių sudarytuose lakštuose – aukščiau pateikta nuotrauka 
yra pavyzdinė iliustracija.

Hibridinės skardinės čerpės
Naujų galimybių arena

Lengvesnis transportavimas
Hibridinių skardinių čerpių lakštai yra 
trumpesni, todėl juos lengviau transportuoti, 
tvarkyti pas platintoją ir statybos vietoje.

Dar greitesnis montavimas
Sisteminio skersinio jungimo galimybė 
užtikrina, kad lakštus „Centro“ bus lengva 
pakloti ant bet kokio ilgio stogo paviršiaus.

„Bratex Easy-Drill” 
Gamykloje paruošti įgilinti montavimo taškai 
atitinka optimalias varžtų vietas, skardos 
lakštus apsaugo nuo įbrėžimų aštriu grąžto 
galu.
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Įprastinės 
skardinės čerpės

Skardinių čerpių „Allano“, „Platino“ ir „Vello“ apatinė pusė 

gali būti papildomai padengta antikondensacinu flizelinu 

DRIPSTOP, sulaikančiu vandens garų kondensacijos 

drėgmę. Tai naudinga neapšiltintuose objektuose. 

Išsami informacija pateikiama gaminio dokumentuose.

!



bendras plotis 1184 mm

faktinis dengiamas plotis 1120 mm

224 mm

20
 m

m

Grynos formos 
ekvivalentas

įprastinės 
skardinės čerpės

Gaminio parametrai
„Allano 350” „Allano 400”

Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda
0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir 
sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Modulio ilgis 350 mm 400 mm

Bendras plotis 1184 mm 1184 mm

Dengiamasis plotis 1120 mm 1120 mm

Ilgis 0,47–7,72 mb 0,52–7,62 mb

Profilio aukštis 20 mm 20 mm

Briaunos aukštis 25 mm 25 mm

Min. stogo nuolydis 12° 12°

0,5 mm plienas 4,8 kg/mb 4,8 kg/mb

0,6 mm plienas 5,8 kg/mb 5,8 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2,11 kg/mb 2,11 kg/mb
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Gaminio parametrai
„Platino” „Platino Eco”

Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda
0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir 
sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Modulio ilgis 350 mm 400 mm

Bendras plotis 1193 mm 1193 mm

Dengiamasis plotis 1106 mm 1106 mm

Ilgis 0,47–7,72 mb 0,52–7,62 mb

Profilio aukštis 23 mm 23 mm

Briaunos aukštis 20 mm 16 mm

Min. stogo nuolydis 12° 12°

0,5 mm plienas 4,8 kg/mb 4,8 kg/mb

0,6 mm plienas 5,8 kg/mb 5,8 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2,12 kg/mb 2,12 kg/mb

Klasikinis stilius  
tinka bet kokiam 
stogui

įprastinės 
skardinės čerpės

bendras plotis 1193 mm

faktinis dengiamas plotis 1106 mm

184 mm

23
 m

m

26



Nesenstanti klasikinė 
forma

Patobulintos klasikinės formos skardinės čerpės. 
Iki 25 mm paaukštinta briauna ir kas antroje bangoje 
suformuotas griovelis imituoja betonines čerpes.

Gaminio parametrai
Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda

0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir 
sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Modulio ilgis 350 mm

Bendras plotis 1196 mm

Dengiamasis plotis 1110 mm

Ilgis 0,47–7,72 mb

Profilio aukštis 23 mm

Briaunos aukštis 25 mm

Min. stogo nuolydis 12°

0,5 mm plienas 4,8 kg/mb

0,6 mm plienas 5,8 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2,12 kg/mb

įprastinės 
skardinės čerpės

bendras plotis 1196 mm

faktinis dengiamas plotis 1110 mm

184 mm

23
 m

m
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Ypač aukštas  
profilis

Gaminio parametrai
Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda

0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas išmontavimas ir 
sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Modulio ilgis 350 mm

Bendras plotis 1135 mm

Dengiamasis plotis 1005 mm

Ilgis 0,48–7,72 mb

Profilio aukštis 44 mm

Briaunos aukštis 20 mm

Min. stogo nuolydis 12°

0,5 mm plienas 4,8 kg/mb

0,6 mm plienas 5,8 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2,12 kg/mb

įprastinės 
skardinės čerpės

bendras plotis 1135 mm

faktinis dengiamas plotis 1005 mm

251 mm44
 m

m
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Trapecinių skardų apatinė pusė gali būti papildomai padengta 

antikondensaciniu flizelinu DRIPSTOP, sulaikančiu vandens garų 

kondensacijos drėgmę. Tai naudinga neapšiltintuose objektuose. 

Išsami informacija pateikiama gaminio dokumentuose.

!

Trapecinės 
skardos



bendras plotis 1200 mm

faktinis dengiamas plotis 1170 mm

117 mm 89 mm 19 mm

7 
m

m

Idealus pasiūlymas 
palubei ir sienų  
dangai 

Nereikalauja priežiūros, atspari temperatūros 
pokyčiams, UV spinduliuotei, nepersikreipia, 
neišblunka spalva, lengva montuoti.

Palubei siūlome specialią trapecinės 

skardos T8 apdailos detalių sistemą 

(žr. katalogo 50 psl.).

!

Puikiai tinka

ūkinių pastatų, garažų 
fasadams.

trapecinė skarda trapecinė skardaGaminio parametrai
Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda

0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau 
žr. 40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas 
išmontavimas ir sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio 
dokumentuose.

Bendras plotis 1200 mm

Dengiamasis plotis 1170 mm

Ilgis plienas 0,1–8 mb
aliuminis 0,1–6 mb

Profilio aukštis 7 mm

Min. stogo nuolydis 8°

0,5 mm plienas 4,5 kg/mb

0,6 mm plienas 5,5 kg/mb

0,7 mm plienas 6,5 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2 kg/mb

Gaminio parametrai
Profiliuota  
stogo skarda

Profiliuota  
fasado skarda 

Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda
0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 
40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas 
išmontavimas ir sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Bendras plotis 1169 mm 1174 mm

Dengiamasis plotis 1130 mm 1130 mm

Ilgis plienas 0,1–8 mb  
aliuminis 0,1–6 mb

Profilio aukštis 13 mm 13 mm

Min. stogo nuolydis 8° netinkama naudoti

0,5 mm plienas 4,5 kg/mb 4,5 kg/mb

0,6 mm plienas 5,5 kg/mb 5,5 kg/mb

0,7 mm plienas 6,5 kg/mb 6,5 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2 kg/mb 2 kg/mb

Profiliuota  
fasado skarda

Profiliuota  
stogo skarda

bendras plotis 1169 mm

faktinis dengiamas plotis 1130 mm

61 mm  33 mm126 mm

 13
 m

m
 

bendras plotis 1174 mm

faktinis dengiamas plotis 1130 mm

61 mm 

 13
 m

m
  33 mm126 mm
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Gaminio parametrai
Profiliuota  
stogo skarda

Profiliuota  
fasado skarda

Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda
0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 
40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas 
išmontavimas ir sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Bendras plotis 1089 mm 1089 mm

Dengiamasis plotis 1060 mm 1060 mm

Ilgis plienas 0,1–8 mb
aliuminis 0,1–6 mb

Profilio aukštis 35 mm 35 mm

Min. stogo nuolydis 8° netinkama naudoti

0,5 mm plienas 4,5 kg/mb 4,5 kg/mb

0,6 mm plienas 5,5 kg/mb 5,5 kg/mb

0,7 mm plienas 6,5 kg/mb 6,5 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2 kg/mb 2 kg/mb

Profiliuota  
fasado skarda

Profiliuota  
stogo skarda

bendras plotis 1089 mm

faktinis dengiamas plotis 1060 mm

35
 m

m

212 mm 121 mm 37 mm

bendras plotis 1089 mm

faktinis dengiamas plotis 1060 mm

35
 m

m

212 mm 121 mm37 mm

Paprastai 
naudojama
individualių ir daugiabučių namų  
stogams.

Gaminys namų 
stogams,

sandėlių sienoms ir  
dideliems plotams.

trapecinė skarda trapecinė skarda

Trapecinė skarda T18 su 

antikondensaciniu flizelinu DRIPSTOP tarp 

trapecijų neturi papildomų išlinkių.

!

Gaminio parametrai
Profiliuota  
stogo skarda

Profiliuota  
fasado skarda

Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda
0,6 mm aliumininė skarda
Išsamiau žr. 40–41 psl.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, išsamiau žr. 
40–41 psl.

Išplėstinė garantija „ProCover“.
Papildoma nauda: nemokamas 
išmontavimas ir sumontavimas.

Išsamiau žr. gaminio dokumentuose.

Bendras plotis 1160 mm 1166 mm

Dengiamasis plotis 1120 mm 1120 mm

Ilgis plienas 0,1–8 mb
aliuminis 0,1–6 mb

Profilio aukštis 17 mm 17 mm

Min. stogo nuolydis 8° netinkama naudoti

0,5 mm plienas 4,5 kg/mb 4,5 kg/mb

0,6 mm plienas 5,5 kg/mb 5,5 kg/mb

0,7 mm plienas 6,5 kg/mb 6,5 kg/mb

0,6 mm aliuminis 2 kg/mb 2 kg/mb

Profiliuota  
fasado skarda

Profiliuota  
stogo skarda

bendras plotis 1160 mm

faktinis dengiamas plotis 1120 mm

 17
 m

m
 

 82 mm 37 mm160 mm

bendras plotis 1166 mm

faktinis dengiamas plotis 1120 mm

 17
 m

m
 

 82 mm 37 mm160 mm
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Gaminių 
klasės

Prieš įsigyjant gaminį prašome susipažinti su internete 

pateikiamais gaminio dokumentais.
!

10 argumentų
skardinio stogo naudai

Patraukli kaina 
Stogo skarda ir jos priedai yra atsiperkanti investicija, 
nes galima sutaupyti įrengiant pamatus, mūrijant sienas, 
montuojant stogo konstrukciją ir pačią stogo dangą su 
priedais. 

Sandarumas 
Skardinės stogo dangos yra vienos iš sandariausių, po 
jomis nepatenka sniegas ir vanduo, todėl daug kartų
padidėja garams laidžios membranos ilgaamžiškumas –
tai leidžia išsaugoti sausą apšiltinimo medžiagą.

Universalus panaudojimas
Stogo skardą galima montuoti ir ant senų dangų, 
kurių konstrukcija dėl ilgalaikio aplinkos poveikio yra 
susilpnėjusi.

Lengvas transportavimas 
Skardą į statybos vietą galima pristatyti vos viena 
transporto priemone – net ir nedideliu krovininiu 
automobiliu.

Sauga
Gerai sumontuota skardinė stogo danga yra puikiai 
apsaugota, kad jos nenuplėštų stiprus vėjas. Nematomos 
lakštų jungtys saugo nuo atskirų elementų nuplėšimo.

Lengva danga
Skarda yra net 20 kartų lengvesnė už kitas dangas, todėl jai 
nereikia specialiai sutvirtintos konstrukcijos, ištisinės lentų 
dangos ir tvirtesnio mūro ir pamato. 200 m plieninių stogo 
lakštų sveria tik 1000 kg, o aliumininių – vos 400 kg.

Estetika 
Tinkamai prižiūrint stogą, skarda ir po ilgų naudojimo 
metų atrodo taip pat kaip ir pirkimo dieną – nepajuoduoja ir 
nepakeičia spalvos.

Ekologija
Visa plieninė ir aliumininė skarda puikiai tinka perdirbti.

Greitas montavimas 
Trapecinė skarda, pasirenkamo ilgio modulinės skardinės 
čerpės yra montuojamos lengvai ir greitai – tai leidžia 
efektyviai sumažinti stogo dengimo darbų kainą.

„Bratex Dachy“ asortimento 
klasifikacija aiškiai parodo 
atskirų variantų skirtumus. 
Visos savybės ir galimi 
variantai pateikiami lentelėje.

Ilgaamžiškumas
Tinkamai prižiūrimas gaminys gali 
tarnauti ne tik kelis dešimtmečius, bet ir 
neribotą laiką.
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Variantas Dažų tipas Skardos gamin- 
tojas (simbolis)

Skardos  
rūšis

Skardos  
storis

Antikorozinė apsauga Dažų rūšis

Prestige Ceramic Matt BT 0,5 Satininė faktūra SSAB (SS) Plieninė 0,5 mm 350 g/m2 cinko Biotechnologija1)

Ceramic Matt BT 0,6 Satininė faktūra SSAB (SS) Plieninė 0,6 mm 350 g/m2 cinko Biotechnologija1)

Crown BT Blizgi faktūra SSAB (SS) Plieninė 0,5 mm 275 g/m2 cinko Biotechnologija1)

Mica BT Pusiau blizgus grūdėtumas SSAB (SS) Plieninė 0,5 mm 275 g/m2 cinko Biotechnologija1)

Pural Matt BT Pusiau blizgus grūdėtumas SSAB (SS) Plieninė 0,5 mm 350 g/m2 cinko Biotechnologija1)

Premium Premium Matt Matinis stambus 
grūdėtumas

SSAB (SS) Plieninė 0,5 mm 275 g/m2 cinko Poliesteris

Magnez Matt Matinis stambus 
grūdėtumas

VOESTALPINE (VA) Plieninė 0,5 mm 120 g/m2 cinko ir magnio Poliesteris

Vario Glotnus blizgesys arba 
trimatis efektas

VOESTALPINE (VA) Plieninė 0,5 mm 70 g/m2 cinko ir magnio Poliesteris

Premium Matt Matinis stambus 
grūdėtumas

ARCELORMITTAL 
(AM)

Plieninė 0,5 mm 275 g/m2 cinko Poliuretanas2)

Standard Matt Matinis stambus 
grūdėtumas

ARCELORMITTAL 
arba (AM)

Plieninė 0,5 mm 275 g/m2 cinko Poliesteris

Standard Gloss 0,5 Glotnus blizgesys ARCELORMITTAL 
arba (AM)

Plieninė 0,5 mm 275 g/m2 cinko Poliesteris

Standard Gloss 0,7 Glotnus blizgesys ARCELORMITTAL 
arba (AM)

Plieninė 0,7 mm 275 g/m2 cinko Poliesteris

Alucynk 185 0,5 Metalinis efektas ARCELORMITTAL 
arba (ST)

Plieninė 0,5 mm 185 g/m2 aliuminio ir cinko —

Alucynk 185 0,7 Metalinis efektas ARCELORMITTAL 
arba (ST)

Plieninė 0,7 mm 185 g/m2 aliuminio ir cinko —

Aluminium Alu Matt Matinis stambus 
grūdėtumas

HYDRO (Norvegija) Aliumininė 0,6 mm — Poliesteris

Alu Matt Stucco Matinis stambus 
grūdėtumas

HYDRO (Norvegija) Aliumininė 
presuota

0,6 mm — Poliesteris

Alu Gloss Glotnus blizgesys HYDRO (Norvegija) Aliumininė 0,6 mm — Poliesteris

Variantas Dažų
storis

Funkcinė
garantija

Spalvos  
garantija

Modulinės 
skardinės čerpės

Hibridinės 
skardinės čerpės

 Įprastinės 
skardinės čerpės

Trapecinė 
skarda

Fiksuojamoji
briauna

Prestige Ceramic Matt BT 0,5 26 µm Neribota 15 metų

Ceramic Matt BT 0,6 26 µm Neribota 15 metų Savanna

Crown BT 26 µm 50 metų 15 metų

Mica BT 30 µm 50 metų 20 metų

Pural Matt BT 50 µm Neribota 25 metų

Premium Premium Matt 30 µm 30 metų 10 metų

Magnez Matt 35 µm 30 metų 10 metų

Vario 25 µm 15 metų 10 metų T8

Premium Matt 50 µm 30 metų 10 metų

Standard Matt 35 µm 15 metų 8 metų

Standard Gloss 0,5 25 µm 15 metų 8 metų

Standard Gloss 0,7 25 µm 15 metų 8 metų

Alucynk 185 0,5 - 15 metų -

Alucynk 185 0,7 - 15 metų -

Aluminium Alu Matt 25 µm 50 metų 15 metų

Alu Matt Stucco 25 µm 50 metų 15 metų

Alu Gloss 25 µm 50 metų 15 metų

Kiekvienas variantas gali būti net keliolikos spalvų. Išsami informacija pateikiama kainoraštyje.

Variantų lentelė  Įmonė „SSAB“ gamindama skardą „GreenCoat“ naudoja 
technologiją „Bio-based“ (BT) – didelę dalį lako dangai naudojamų 
naftos produktų pakeičia švedišku rapsų aliejumi. Tai užtikrina 
mažesnį poveikį aplinkai, nes į orą neišskiriamos kenksmingosios 
medžiagos. 

Skarda „GreenCoat“ – tai ekologiškiausias rinkoje esantis techninis 
sprendinys, skirtas stogams, fasadams ir latakų sistemoms 
įrengti. 
Poliuretaninis lakas yra patvariausia viršutinė lakštų, dengtų lako 
sluoksniu, apsauga nuo įbrėžimų.

1)

2)
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Galime pagaminti nestandartinius iki 3 m ilgio 

lankstinius. Gaminio simbolis – F31.
!

Konkrečių skardos lankstinių plotis nuo nurodyto 
kataloge gali skirtis iki ±3 mm, o lenkimo kampai – 
iki ±10°.

Paveikslėliuose matmenys nurodyti milimetrais.

RUOŠINIO MATMENYS

PRIEŠ LANKSTYMĄ

Skardos 
lankstiniai



30

25

15

70

25

15

14
0

120

25

15

15

14
0

120

Įstatomoji šoninė vėjalentė
su latakėliu (komplektas) F04

Sisteminiai lankstiniai
vėjalentės

Sisteminiai lankstiniai
kaminams / sienoms

25

15

2515

12
0

100

Dengiamoji vėjalentė
F01 (siaura)

25

15

21
0

Šoninė vėjalentė F02

Kamino / sienos lankstinys
su krašteliu (komplektas) F05

200 × 29,5 cm

200 × 25 cm 200 × 25 cm 200 × 25 cm

200 ×30 cm

200 × 35 cm

Sienos lankstinys F06

15

8585

40

40

15
0

Kamino lankstinys
F07 (po danga)

15

300

14
0

Kamino užpakalinės
dalies lankstinys F08

25

15

2515

12
0

150

Dengiamoji vėjalentė
F03 (plati)

 Šoninė vėjalentė F02

25

15

16
5

45
30

60

110

200 × 25 cm 200 × 14 cm 200 × 31,5 cm 200 × 45,5 cm200 × 41,5 cm

25

15

21
0
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h

b

c

l

d

110
110

15 15

Sisteminiai lankstiniai
latakai

Sisteminiai lankstiniai
latakai

Virš latako montuojamas
lankstinys F09

Plokščias siauras kraigo
lankstinys F13

272,5

4040

272,5

Sąlajos lankstinys F11

240

40

32,532,5

240

40

Sąlajos lankstinys su tilteliu F12

Mažas pusritinio formos kraigo lankstinys F16
Didelis pusritinio formos kraigo lankstinys F17

30

16

20
5

Priekinės lentos po lataku
montuojamas lankstinys F10

108

17

108

17

Kraigo lankstinys
su ranteliu F15

Skarda

mažas F16 1970–1980 mm 1905 mm 80 mm 235 mm 270 mm 33 mm

didelis F17 1970–1980 mm 1880 mm 110 mm 310 mm 316 mm 45 mm

 dengia- 
masis ilgis

l: ilgis
  

b: profilio 
plotis

d: atstumas 
tarp briaunų

d: atstumas 
tarp briaunų

c: lentynėlės 
plotis

30

30 30
140

15

140

15

Platus kraigo lankstinys
su tilteliu F14

200 × 20 cm 200 × 25 cm 200 × 62,5 cm 200 × 62,5 cm 200 × 25 cm 200 × 40 cm 200 × 25 cm

200 × 41,66 cm 200 × 31,25 cm

70

115

15
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130

40

120

20

18050
205 30

44

32

10

17

Sisteminiai lankstiniai
sniego užtvaros

Sisteminiai lankstiniai
fiksuojamajai briaunai „Snap Lock“

Virš latako užkabinamas lankstinys F21 Užkabinamoji juosta F22 Ventiliacinė kraigo juosta F23

200 × 31 cm 200 × 25 cm 200 × 13,3 cm

18
53

18
53

30

11
0

15
30

15

135

 Sniego barjeras F20Siauras sniego laužytuvas F18
tinka naudoti su
„Allano“, „Platino“, „Vello“

200 × 31,5 cm

200 × 14 cm

210 mm

Platus sniego laužytuvas F19
tinka naudoti su
„Centro“, „Scandinavia“, „Vilano“, 
trapecine skarda

200 × 30 cm

240 mm
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95

115

35

11

35

11

115

1040

10
40

Sisteminiai lankstiniai
modulinėms skardinėms  
čerpėms „Savanna“

Sisteminiai lankstiniai
pastogei T8

60

20

15 6

J formos juosta 
F28

10
40

10 40

Išorinis apdailinis
kampuotis F29

Vidinis apdailinis
kampuotis F30

50

100

15

40

100

20
15

20
15

140

130

120

15

25 30

Virš latako prikalamas  
lankstinys F26

Plokščias trapecinis 
kraigo lankstinys F27

Dengiamoji vėjalentė
su latakėliu (komplektas) F25

200 × 20,5 cm

200 × 32 cm 200 × 41,7 cm 200 × 10,40 cm 200 × 10 cm 200 × 10 cm200 × 31 cm
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Paskutinės versijos patvirtinimo data 2019-09-02

Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
Przemysłowa 22
39-200 Dembica
Lenkija

tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

www.bratex-roofing.com


