
Fiksuojamoji briauna  

”Snap Lock“



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“.

”Snap Lock“

„Stogas Numeris Vienas”™
Gaminiai „Bratex“ visada išsiskiria savo unikaliu stiliumi.

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



bendras plotis 524 mm

faktinis dengiamas plotis 484 mm
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Gaminio parametrai
Medžiaga 0,5–0,6 mm plieninė skarda 

0,6 mm aliumininė skarda 
Visas gaminių asortimentas ir galimos spalvos nurodytos 
kainoraštyje.

Garantija Pagrindinė garantija „Basic“.
Priklauso nuo varianto, nurodyta kainoraštyje. 

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

Išsamiau apie garantiją žr. gaminio dokumentuose.

Bendras plotis 524 mm

Dengimo plotis 484 mm

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

Profilio aukštis dengia  30 mm

Min. stogo nuolydis 8°

0,5 mm plieno svoris 2,29 kg/bm (4,37 kg/m2)

0,6 mm plieno svoris 2,77 kg/bm (5,29 kg/m2)

0,6 mm aliuminio svoris 0,99 kg/bm (1,89 kg/m2)

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

Dangtelio „Bratex Seam-Lock“ 
tvirtinimo vietos

abiejose pusėse, įskaičiuota į gaminio kainą

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.

„Snap Lock“ – profesionalus gaminys, kurį gaminant 
atsižvelgiama į visus plokščiam paviršiui gauti būtinus 
aspektus. Tinkamai paruoštas konstrukcijos pagrindas 
užtikrina plokščią stogą be bangų.

Snap Lock
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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

66



PLOKŠČIA

PUSBANGĖS

MIKROBANGOS

SEGMENTINĖ

Esant pageidavimui, prie lakštų su 
fiksuojamąja briauna „Bratex Snap 
Lock“ galime pritvirtinti flizeliną 
SOUNDCONTROL, sumažinantį 
lietaus lašų garsą iki 6 dB, arba 
flizeliną DRIPSTOP, stabdantį 
vandens garų kondensavimąsi. 

Gaminant flizelinas priklijuojamas ant 
apatinės lakšto pusės tarp šoninių 
nuolydžių – inovatyviai 15 cm atstumu 
nuo gamyklinio krašto užlenkimo, taip 
pat ant bet kokios paviršiaus apdailos.

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

SOUNDCONTROL
arba DRIPSTOP
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350 g/m2 cinko apsauga garantuoja net 
27 % didesnę viso gaminio apsaugą, 
palyginti su kitais populiariais stogo 
dangos sprendiniais.

Cinko 275 g/m2 Cinko 350 g/m2

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

Puikus gaminio 
patvarumas
Fiksuojamąją briauną „Bratex Snap Lock“ galima 
rinktis iš daugiau nei 60 spalvų ir trijų gaminių 
klasių: „Prestige“, „Premium“ ir „Aluminium“.

Visas gaminių asortimentas ir siūloma spalvų 
gama pateikiama kainoraštyje.  

Atkreipiame dėmesį, kad galite rinktis 0,6 mm 
storio skardos „Ceramic Matt BT“ variantą, turintį 
350 g/m2 cinko apsaugą ir neterminuotą garantiją.

Pasirinkus šį labai patvarų gaminį, laimė truks 
dešimtmečius.
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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


