
MODULINĖS STOGO DANGOS



GY VENKITE DRĄSIAI

JAUSKITĖS SAUGIAI

BUDMAT®

Įsikūrėme daugiau nei prieš 25 metus, kuomet doleris buvo vertas kelių tūkstančių 

zlotų, o Lenkijoje atsirado Internetas. Nuo to laiko pasikeitė daug kas, bet ne viskas. 

Mūsų drąsa išliko tokia pati. Drąsa, kuri mus skatina vystytis ir kurti mus supantį 

pasaulį.

Per tą laiką gavome daug apdovanojimų ir mūsų patentai iš pagrindų pakeitė 

Lenkijos bei Europos stogų rinką.

Drąsa – tai supratimas, kad tam tikri dalykai yra svarbūs ir dėl jų verta peržengti savo 

ribas. Drąsa – tai laisvė įkūnyti svajones. Tai ji padėjo sukurti pagrindą modulinių 

stogų serijai.

Dabar Jums pristatome stogą, kurio puikiai įvertinta forma sugrįžta modulinės 

versijos pavidalu.

Tai modulinė stogo danga Bella Sara. AMŽINAS 

GROŽIS



TIKSL AS – ILGAAMŽIŠKUMASČerpės pagamintos iš plieno 

Tai viena tvirčiausių medžiagų Žemėje.

Plienas yra ilgaamžis 

Plieną galima 100 % perdirbti ir tai daryti begalę kartų. Todėl jis 

yra viena mažiausiai aplinkai kenkiančių medžiagų.

Supančią aplinką tausojanti kokybė 

Naudojame tik geriausias medžiagas. Mūsų tiekėjas yra 

„Arcelor Mittal“ – didžiausias pasaulyje plieno gamintojas ir 

„SSAB“ – visame pasaulyje žinoma Švedijos liejykla.

50 metų garantija. 

Šiuo stogu pasitikime taip, kad jam suteikiame net 50 metų 

garantiją.



APSAUGINĖ DANGA

PUIKUS STILIUS

Šiek tiek makiažo papuošia net gražiausią moterį.

Dangos, kuriomis padengtos modulinės plieninės čerpės Bella Sara, išryškina jų 

grožį ir papildomai saugo. Tai jos padeda Bella Sara nuolat išlikti gražiomis.

Modulinės plieninės  čerpės Bella Sara turi papildomas vertikalias standumo 

briaunas. Tiksliai išlankstyta skarda standumo suteikia visam stogui.

Dekoratyvinė danga

Gruntiniai dažai

Konversinis sluoksnis

Cinko danga

Plieninė skarda

Cinko danga

Konversinis sluoksnis

Gruntiniai dažai

Apsauginiai dažai

Mūsų stogų kokybę patvirtina „Underwriters Laboratories“ 

(UL) sertifikatas. UL yra didžiausias pasaulyje nepriklausomas 

bandymų centras. Jo tikslas yra didinti saugos lygį 

gyvenamojoje ir darbinėje aplinkoje.

Spalvos pakartojamumo 

garantija

CINKAS

minimal ia i

GARANTIJOS METŲ

Bene vieninteliai Europoje turime ArcelorMittal ir SSAB 

gamyklų garantiją dėl spalvos pakartojamumo.



VISKAS L ABAI PAPRASTA

Bella Sara – tarsi dėlionė 

Stogo dangą Bella Sara sudaro daug lakštų, kurie kaip dėlionė 

suklojami ant stogo. Lakštai yra lengvi ir nedideli. Todėl juos 

montuoti yra išties lengva.

Spalvos ir formos pakartojamumo garantija 

Bella Sara visuomet turime sandėlyje. Iš platintojo bet kada galite 

nusipirkti net ir vieną lakštą. Tai galite daryti visiškai drąsiai, nes 

spalvos ir formos pakartojamumą garantuojame nepriklausomai 

nuo medžiagos partijos.

Stogas ant vienos paletės 

Standartinis stogas telpa vos ant vienos paletės, todėl jį bet kur 

galima nuvežti įprastine transporto priemone.

Modulio ilgis:    350 mm

Lakšto dengiamas plotas:   0,77 m²

Efektyvus lakšto plotis:   1100 mm

Bendras lakšto plotis:   1180 mm

Lakštų skaičius ant paletės:  352 vnt.

Efektyvus plotas ant paletės:  271,04 m²

Briaunos aukštis:    35 mm

Bangos aukštis:    24 mm

Bendras aukštis:    59 mm

Bendras lakšto ilgis:   735 mm

Efektyvus lakšto ilgis:   700 mm

Atstumas tarp bangų viršūnių:  183 mm

Sluoksnių/lakštų skaičius ant paletės: 11 / 32 vnt.

Lakšto svoris:    maks. 3,7 kg



DRĄSOS PATENTAS

Tam, kas dabar atrodo paprasta, prireikė mūsų drąsos ir 

sunkaus darbo.

Bella Sara – tai patentuoti sprendimai, kurie, transportuojant, 

sandėliuojant ir montuojant stogą, leidžia sutaupyti laiko ir 

pinigų. Mūsų stogo kokybė – tai ilgam užtikrintas saugumas.

Gamykloje padarytos tvirtinimo kiaurymės sutrumpina ant 

stogo atliekamų darbų trukmę. Jos taip pat leidžia tiksliai 

sujungti lakštus ir visą stogo plokštumą pakoreguoti, juos jau 

sujungus.

Bella Sara – tai mažesnės medžiagos sąnaudos, esant 

sudėtingai stogo formai.

Patentuotas sprendimas – 

mūsų stogo patentas

IŠILGAI BRIAUNOS 

ĮSPAUSTAS 

APVADAS

GAMYKLOJE 

SUFORMUOTOS 

T VIRTINIMO 

KIAURYMĖS IR ĮDUBOS

Automatinis lakštų 

priderinimas ant 

stogo

Lengvas 

transporta-

vimas ir 

sandėliavimas

Lengvas 

ir greitas 

montavimas

Stogo kampo 

reguliavimas

Ramybė 

ilgiems 

metams

CINKAS

minimal ia i

PATENTAS



GERAI APRŪPINTAS

Kraigas GSB-30

Bendrasis ilgis: 1940 mm

Dengiamasis ilgis: 1830 mm

Įspaustas gamintojo logotipas yra aukštos gaminio kokybės 

ir montavimo be problemų garantija.

Laštakis PN Sąlaja RK

Vėjalentė WB

Latako vėjalentė 

WZR

Vėjalentė su antdėklu 

WZN



KOLOR PRZYGODY.

Juoda Ruda Grafitinė Molio Vyšninė

NUOT YKIO SPALVOS

X-Matt 015 

D-Matt 9005 

S-Pure P905B

X-Matt 384 

D-Matt 8017 

S-Pure P817B

X-Matt 455 

D-Matt 7024 

S-Pure P716B

X-Matt 742 

D-Matt 8004
X-Matt 757

Virš Jūsų namo stogo sklando svajonės. Jūsų svajonės. Tas mažas dangaus lopinėlis priklauso 

Jums. Prižadinkite vaikus, išeikite iš namų ir pažvelkite į žvaigždes. Gyvenkite drąsiai.



L AIMĖKITE!

BUDMAT mano, kad gražiausias žmogaus gyvenimo momentas ateina tada, kai jis 

nusprendžia pasišvęsti teisingam tikslui ir, pasiekęs tą tikslą, jaučia pasitenkinimą. 

Kiekvienos kelionės pabaigoje laukia apdovanojimas. Tereikia išdrįsti leistis į kelionę.

Modulinės plieninės BUDMAT čerpės 

apdovanotos MTP BUDMA 2017 

aukso medaliu

Modulinės plieninės čerpės VENECJA 

apdovanotos MTP BUDMA 2014 

aukso medaliu

Modulinės plieninės čerpės MURANO 

apdovanotos MTP BUDMA 2016 

aukso medaliu

Geriausias stogo gaminys 2015 metų 

Minsko mugėje BUDPRAGRES

Lenkijos stogdengių draugijos rekomendacija 

dėl modulinių plieninių čerpių VENECJA

Modulinėms plieninėms čerpėms VENECJA 

skirtas mugės INTERBUD auksinio šalmo 

apdovanojimas

GAMYKLOJE SUFORMUOTOS 

T VIRTINIMO KIAURYMĖS IR ĮDUBOS

IŠILGAI BRIAUNOS 

ĮSPAUSTAS APVADAS

UŽLENKTAS APATINIS 

L AKŠTO KRAŠTAS

PATENTAS



AMŽINAS GROŽIS

SUSISIEKITE

Norite sužinoti daugiau? Norite sužinoti kainą?

Kreipkitės į mus. Tam tikrai nereikia drąsos.

+370 37 370657

www.budmat.lt

Įgaliotas prekybos atstovas

MODULINĖS STOGO DANGOS



www.budmat.lt

MODULINĖS STOGO DANGOS


