
Modulinės 
metalinės čerpės



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.



Neriboto laiko 
garantija

„Ceramic Matt BT 350“ 
su biotechnologija

Skandinaviška 
skarda „SSAB“

Metalinės  
stogo čerpės – 
modulinė technologija

20 % storesnis  
lakštas

27 % didesnė  
cinko apsauga
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modulinės skardinės čerpės

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. 12 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

bendras plotis 1240 mm

faktinis dengiamas plotis 1175 mm

288 mm

5 
m

m

6



228 mm
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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. 12 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

8



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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Prieš pirkdami perskaitykite svetainėje 
pateikiamus gaminio dokumentus.

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 
natūraliai aplinkai dėl mažiau į 
orą patenkančių kenksmingųjų 
medžiagų. „GreenCoat“ gaminiai 
– ekologiškiausi rinkoje esantys 
techniniai sprendiniai stogų, 
fasadų ir latakų sistemų 
konstrukcijoms.

Medžiaga
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Cinko 275 g/m2 Cinko 350 g/m2

Modulines metalines čerpes „Bratex Savanna“ 
galima rinktis iš dviejų skandinaviškos skardos 
„SSAB“ tipų. 

Pagrindinis pasiūlymas – 0,6 mm storio „Ceramic 
Matt BT“ su 350 g/m2 cinko apsauga ir glotniu 
paviršiumi bei 0,5 mm storio „Premium Matt“ su 
šiurkščia 275 g/m2 cinko danga.

Iš skandinaviškos 0,5 mm storio skardos „SSAB“ 
gaminami du modulinių metalinių čerpių „Bratex 
Scandinavia“ variantai.

Pagrindinis pasiūlymas – „Ceramic Matt BT“ su 
350 g/m2 cinko apsauga ir glotniu paviršiumi bei 
„Premium Matt“ su šiurkščia 275 g/m2 cinko danga. 

350 g/m2 svorio cinko apsauga 
garantuoja net 27 % didesnę viso 
gaminio apsaugą, palyginti su kitais 
populiariais stogų dangos sprendiniais.
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015 „Ceramic Matt BT“, 0,6 mm 
33  „Premium Matt“

455  „Ceramic Matt BT“, 0,6 mm 
23  „Premium Matt“ 

384  „Ceramic Matt BT“, 0,6 mm 
887  „Premium Matt“ 

29  „Premium Matt“ 

750  „Premium Matt“ 

32  „Premium Matt“ 

015  „Ceramic Matt BT“ 
33  „Premium Matt“ 

455  „Ceramic Matt BT“ 
23  „Premium Matt“ 

384  „Ceramic Matt BT“ 
887  „Premium Matt“ 

387  „Ceramic Matt BT“ 

32  „Premium Matt“

757  „Ceramic Matt BT“ 
29  „Premium Matt“ 

742  „Ceramic Matt BT“ 
750  „Premium Matt“ 

Juoda

Grafito

Ruda

Tamsiai ruda

Raudona

Plytų

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

tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

Paskutinės versijos patvirtinimo data: 2019-09-02

www.bratex-roofing.com


