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    BLACHOTRAPEZ stogo ir fasado dangų gamintojų lyderis Lenkijoje. Stogdengio, turinčio kalniečių tradicijų, įsteigta Įmonė jau daugiau nei 40 metų 
siūlo patvarias ir solidžias plieno ir aliuminio dangas. Mūsų žinios yra pagrįstos Podhalės gyventojų patirtimi, kurie iš kartos į kartą naudoja nuožulnias sto-
gų konstrukcijas, kad savo namus apsaugotų nuo gūsingų vėjų ir besikaupiančio sniego. Žinių ir naujausių technologijų derinys bei reguliarus techninės 
bazės atnaujinimas leidžia pasiūlyti Jums geriausios kokybės gaminius. Siūlome trapecines skardas, skardines čerpes, sienų ir stogo lankstinius, jų priedus. 
Šie skardos gaminiai puikiai tinka gyvenamiesiems namams, pramoniniams statiniams ir viešiesiems pastatams. Mūsų sprendimai pritaikyti ir tradiciniams, 
ir naujoviškiems architektūros projektams.

    Visi skardos profiliai gaminami mūsų gamyklose. Kasmet Rabkos Zrojo ir Varšuvos Senkocino gamyklos perdirba tūkstančius tonų skardos, gamina mili-
jonus m² trapecinės skardos ir skardinių čerpių, įvykdo tūkstančius užsakymų. Žaliavos ir medžiagos gaunamos iš kruopščiai atrinktų metalurgijos kombi-
natų, priklausančių pasauliniams koncernams: ThyssenKrupp, Arcelor Mittal, US Steel, Hydro, TATA Steel. Mūsų gaminių kokybę įrodo daugybė sertifikatų 
ir pažymėjimų. Esame įsitikinę dėl mūsų skardų patikimumo ir net neabejodami suteikiame joms net 40 metų garantiją. Didžiausiame šalyje mažmeninės 
prekybos tinkle mūsų gaminiai yra lengvai pasiekiami, o užsakymus įvykdome per itin trumpą laiką. Taip pat dirbame ir užsienio rinkose: Rumunijoje, Slova-
kijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje.

    Mūsų tikslas – veiksminga prekyba stogo ir fasadų dangomis, 
todėl mums svarbiausia yra kokybė ir nuolatinis tobulėjimas. 
Aktyviai bendradarbiaujame su stogdengių įmonėmis ir ran-
govais, prekybos atstovybėse (Lenkijoje) vykdomi pardavimai 
privatiems asmenims, dalyvaujame svarbiausiose parodose

    Daugiau apie mūsų įmonę galite sužinoti tinklalapyje 
www.blachotrapez.eu arba kreipdamiesi i mūsų atstovus ir 
platintojus Lenkijoje ir užsienyje.

Siekdami idealios kokybės
-įveikiame didžiausius iššūkius
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2. Apsauginis lakas

3. Metalinis sluoksnis
    ZM EcoProtect®

4. Metalinis sluoksnis
    ZM EcoProtect®

3. Apsauginis lakas

1. Matinis dekoratyvinis lakas
2. Gruntiniai dažai
3. Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®
4. Plieninė šerdis

1. Paviršiaus spalvinamasis lakas

2. Ledo kristalų struktūros Lakas

3. Gruntiniai dažai

4. Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®

5. Plieninė šerdis

Pladur® Wrinkle - stambiagrūdė, įvairių spalvų, 2 sluoksnių, ne mažiau kaip 35 mikronų storio danga
Pladur® Relief IceCrystal - skardos su patentuota paviršiaus struktūra, primenančia ledo kristalus, padengtos 3 sluoksniais, ne mažiau kaip 36 mikronų storio
Powłoka ZM EcoProtect - modernizuota ir pagerinta metalinė danga, kuriai naudojamas naujoviškas cinko ir magnio lydinys vietoje ligšiolinės cinko dangos. Pasižymi patobulinta
apsauga ir ilgesniu patvarumu.

35 metų rašytinė garantija

25 metų rašytinė garantija

Plieninės skardos su danga pjūvis
Pladur® Wrinkle mat/ Pladur® RAL Premium

Plieninės skardos su danga pjūvis

Pladur® Relief IceCrystal

2. Storas viršutinis 50
    mikronų sluoksnis

4. 10 mikronų apatinis gruntinių 
    dažų sluoksnis 

NAUJOVĖ! SUPERIOR HB tai puiki alternatyva lygiam poliesteriniam pa-
viršiui. Akrilo priedo dėka dangos struktūra yra šiek tiek grūdėta ir atspindi 
šviesą . Be to, akrilo priedas sukietina dažų sluoksnį, todėl produktas yra itin 
atsparus įbrėžimams. SUPERIOR HB 50 µm suteikiama 15 metų garantija C4 
agresyvios aplinkos poveikio sąlygomis ir 30 metų garantija C1-C3 katego-
rijų aplinkos sąlygomis.

1. Poliesterinis lakas su akrilo
    priedu

2. Storas viršutinis 50 mikronų
    sluoksnis

3. Plieninė šerdis

30 metų garantija

Plieninės skardos pjūvis su padengimu

SUPERIOR HB

2. Gruntiniai dažai 

3. Metalinis sluoksnis
    Galvalloy

Colorcoat HPS200®Ultra/
Ultra naudojamas išbandytas ir tik firmoje „TATA Steel” (Corus) taikomas 
metalinis sluoksnis „Galvalloy”,kurį sudaro 95 % cinko ir 5 % aliuminio miši-
nys, užtikrinantis puikią apsaugą nuo korozijos, net ir pjautinių briaunų. 
Colorcoat HPS200®Ultra Organinio sluoksnio storis yra 200 mm. 1. Dekoratyvinis lakas

2. Gruntiniai dažai

3. Metalinis sluoksnis Galvalloy

4. Plieninė šerdis

iki 40 metų rašytinė garantija

dukart ilgesnis spalvos ir blizgesio patvarumas, palyginus su plastisol sluoksniu
nepalyginamas pjautinių briaunų patvarumas 
40 metų CONFIDEX® garantija
gaminiui nereikia patikrų ir priežiūros 
ilgiausias garantuojamas patvarumas
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Plieninės skardos pjūvis su padengimu

Poliester Standart

10 metų garantija

Padengtos skardos yra populiariausios tarp skardiniu dangų. Dabar 
naudojamos cinkuotos skardos iš abejų pusiu padengtos gruntiniais 
arba organineis dažais. Dažu sluoksnis yra svarbiausias nes priduoda 
atspalvi ir ta sluoksni veikia išorines salygos.2. Apsauginis lakas

1. Dekoratyvinis lakas

2. Apsauginis lakas

3. Apsauginis cinkuotas sluoksnis

4. Plieninė šerdis
3. Apsauginis cinkuotas sluoksnis
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VOKIŠKA SKARDA

SKARDINĖS ČERPĖS

Skardinės čerpės – dažniausios stogo dangos, naudojamos gyvenamiesiems namams, sakraliniams, ūkiniams ir viešiesiems
pastatams dengti. Klasikinių čerpių pavyzdžiu formuojami mūsų gaminiai – GERMANIA, GERMANIA SIMETRIC, 
Diament, Plus, Kingas, Joker – tradicijų ir naujovių derinys. Šias čerpes vis dažniau renkasi dėl jų patvarumo, tiek dengiant 
naujus pastatus, tiek ir atnaujinant senųjų stogo dangą. Visiškai automatizuotas gamybos procesas leidžia skardą pjaustyti 
pageidaujamo ilgio, todėl galime įvykdyti net ir neįprasčiausius užsakymus ir kartu sumažėja atliekų kiekis. Siūlome kelio-
likos spalvų čerpes su poliesterio, PLADUR® EcoProtect ThyssenKrupp, aliuminio ir Colorcoat HPS200®Ultra dangomis. Au-
kščiausią dengimo kokybę užtikrina kompleksinės apdailos elementų, plokščiųjų skardų, sandarinimų ir tvirtinimų sistemos.

Neginčytinas skardinių čerpių privalumas yra jų nepaprastas lengvumas. 1 m2 skardos sveria apie 4,5 kg, t. y. beveik 10 kartų
mažiau nei tradicinės keraminės čerpės. Lengva danga pernelyg neapkrauna ir nepažeidžia viso pastato konstrukcijos.

Plieninės skardos GERMANIA i GERMANIA SIMETRIC lanksto dizainas Europos Sąjungoje
registruotas bendrovės Blachotrapez Sp. z o. o. vardu, dizaino Nr. 002289777-0002
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Plieninės skardos GERMANIA i GERMANIA SIMETRIC lanksto dizainas Europos Sąjungoje
registruotas bendrovės Blachotrapez Sp. z o. o. vardu, dizaino Nr. 002289777-0002

skardinėsčerpės

Bendras plotis:
Dengiamas (naudingas) plotis:

Skardos storis:
Profilio aukštis:

Lanksto aukštis:
Min. lakšto ilgis:

Maks. lakšto ilgis:
Pradžia:

Pabaiga:
Modulio ilgis:

1215 mm
1120 mm
0,5 mm
20 mm
25 mm / 30 mm
720 mm/ moduł
5 970 mm
0 mm
20 mm
350 mm

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

1215  mm

skardinėsčerpės

Bendras plotis:
Dengiamas (naudingas) plotis:

Skardos storis:
Profilio aukštis:

Lanksto aukštis:
Min. lakšto ilgis:

Maks. lakšto ilgis:
Pradžia:

Pabaiga:
Modulio ilgis:

1220 mm 
1150 mm
0,5 mm
20 mm
25 mm / 30 mm
720 mm
5 970 mm
0 mm
20 mm
350 mm

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

1220  mm
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bendrasis plotis:
faktinis dengiamasis plotis:

čerpės profiliuočio užkaito aukštis:
profiliuočio aukštis:

čerpės modulio ilgis:
mažiausias lakšto ilgis:
didžiausias lakšto ilgis:

skardos storis:

bendrasis plotis:
faktinis dengiamasis plotis:

čerpės profiliuočio užkaito aukštis:
profiliuočio aukštis:

čerpės modulio ilgis:
mažiausias lakšto ilgis:
didžiausias lakšto ilgis:

skardos storis:

1200 mm
1120 mm
14 mm
22 mm
350/400mm
950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

1195 mm
1120 mm
14 mm
22 mm
350/400mm
850/950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

skardinėsčerpės

skardinėsčerpės
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1150 mm

bendrasis plotis:
faktinis dengiamasis plotis:

čerpės profiliuočio užkaito aukštis:
profiliuočio aukštis:

čerpės modulio ilgis:
mažiausias lakšto ilgis:
didžiausias lakšto ilgis:

skardos storis:

bendrasis plotis:
faktinis dengiamasis plotis:

čerpės profiliuočio užkaito aukštis:
profiliuočio aukštis:

čerpės modulio ilgis:
mažiausias lakšto ilgis:
didžiausias lakšto ilgis:

skardos storis:

bendrasis plotis:
faktinis dengiamasis plotis:

čerpės profiliuočio užkaito aukštis:
profiliuočio aukštis:

čerpės modulio ilgis:
mažiausias lakšto ilgis:
didžiausias lakšto ilgis:

skardos storis:

1150 mm
1045 mm
20 mm
34 mm
350 mm
850 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

1195 mm
1100 mm
14/20 mm
23 mm
350/400 mm
850/950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

1210 mm
1150 mm
14/21 mm
19 mm
400 mm
950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

skardinėsčerpės

skardinėsčerpės

skardinėsčerpės
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RETRO 25
Klasikinės stogo plokštės

Klasikinės stogo plokštės

krašto aukštis:
faktinis dengiamasis plotis:

bendrasis plotis:
skardos storis:

lakšto ilgis:

krašto aukštis:
faktinis dengiamasis plotis:

bendrasis plotis:
skardos storis:

lakšto ilgis:

25 mm
521 / 309 / 209 mm
~554 / ~340 / ~239 mm
0,5 - 0,7 mm
max 8 000 mm
min 1 400 mm

38 mm
498 / 284 mm
~529 / ~315 mm
0,5 - 0,7 mm
max 8 000 mm
min 1 400 mm

stogo plokštės

stogo plokštės

Bendrasis plotis ~315

Bendrasis plotis ~239

Bendrasis plotis ~340

Bendrasis plotis ~554

Bendrasis plotis ~529

Lenkimas (aukštis 1 mm):
Trapecinis lenkimas plotis. 25 mm
Dvigubas trapecinis lenkimas plotis. 25 mm

Lenkimas (aukštis 1 mm):
Trapecinis lenkimas plotis. 25 mm
Dvigubas trapecinis lenkimas plotis. 25 mm

PRIEDAI SKIRTI KLASIKINĖMS 
STOGO PLOKŠTĖMS

LAŠTAKIS PIRMINIS

POKRAIGINIS PROFILIS 
(KLASIKINEI STOGO DANGAI)
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2

LANKSTINIAI

KRAIGAS APVALUS KRAIGAS APVALUS PLUS

ĮLAJA

ŠONINIS PROFILIS PRIESIENIO SKARDJUOSTĖ PRIESIENIO SKARDJUOSTĖ SKARDJUOSTĖ

KRAIGAI

PALANGĖS

ŠVEDIŠKA ĮLAJA VIRŠUTINIS LAŠTAKIS APATINIS LAŠTAKIS

APATINIS LAŠTAKIS

SNIEGO UŽTVARAI TRAPECINIS KRAIGAS

KRAIGO DANGTELIS

KRAIGO užbaigimas

PROFILIUOTA VĖJALENTĖ

PALANGĖS

Taip pat siūlome ir kitus priedus: stoglangius, liukus, latakus, garams laidžias plėveles.
Daugiau pasiūlymų tinklalapyje www.blachotrapez.eu
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Blachotrapez s.r.o

Blachotrapez s.r.l.

Blachotrapez sp. z o.o.
Rabka - Zdrój

Blachotrapez sp. z o.o.
Warszawa Sękocin

Blachotrapez s.r.o

PLIENO PASLAUGŲ CENTRAS

Transportavimas

Priežiūra

Tvirtinimas

Laikymas

Plieno paslaugų centras (PPC) – tai pasiūlymas klientams, ieškantiems tam tikrų savybių ir atitinkamai apdorotų medžiagų. Teikia-
mos šios apdirbimo paslaugos: vyniojimas, išilginis ir skersinis pjaustymas bei apsaugos pagal klientų individualius poreikius. Taip 
pat priimame užsakymus pagal klientų patikėtas medžiagas, o Aukšta gamybos procesų kokybė leidžia optimaliai jas išnaudoti. 
„Blachotrapez“ siūlomos paslaugos – tai cinkuoto plieno, aliucinko ir organinėmis dangomis dengtų skardų apdirbimas.

Užsakytas medžiagas pristatome į kliento nurodytą vietą (yra galimybė atsiimti užsakymą savo transportu). Medžiagos iškraunamos 
specializuota įranga, arba jeigu jos nėra, rankomis, dalyvaujant atitinkamam kiekiui žmonių, kad būtų išvengta įbrėžimų, deformacijų 
ar kitų atsitiktinių pažeidimų.

Jeigu transportuojant, tvirtinant ar apdorojant buvo pažeista danga, pažeistas vietas būtina tiksliai padengti laku, prieš tai nuo 
paviršiaus nuvalyti nešvarumus ir riebalus. Laku nepadengtose pjautinėse briaunose gali sluoksniuotis dangos. Rekomenduojame 
kasmet atlikti stogo apžiūra kad žinoti ar yra poreikis atlikti  būtiniausias priežiūros darbus.

Skardoms tvirtinti siūlome naudoti savigręžius sraigtus su specialia EPDM tarpine (nepaprastai atsparia žemai ir aukštai tempe-
ratūrai). Patariama tvirtinti 5–8 sraigtais/m². Skardą reikėtų pjaustyti specialiomis vibracinėmis žirklėmis (Nibler). Nenaudoti jokių 
kampinių šlifuoklių, kurie pažeidžia laką!!! Baigus darbus būtina nuo skardos paviršiaus nuvalyti visus nešvarumus (kaip nurodyta 
tvirtinimo instrukcijoje ir garantijos sąlygose).

Medžiagas laikyti sausoje ir vėdinamoje vietoje, toliau nuo agresyvių medžiagų (trąšų, rūgščių). Medžiagos neturėtų liestis su pa-
grindu. Medžiagų su apsaugine plėvele nereikėtų laikyti ypač saulėtose vietose (atsiminti, kad būtina nedelsiant nuimti plėvelę). Re-
komenduojama, kad įsigytos medžiagos nebūtų laikomos ilgiau nei 3 mėnesius (kaip nurodyta tvirtinimo instrukcijoje ir garantijos 
sąlygose).

*Pateikiami duomenys taikomi „Blachotrapez“ siūlomoms medžiagoms. Klientų patikėtų medžiagų parametrams nustatyti būtina konsultuotis su
Pardavimo skyriumi. Pervyniojant ir pjaustant išilgai, nekeičiant įterptinės medžiagų pločio, galioja metalurgijoje taikomos paklaidos pagal atitinkamas normas.

plėvelė
skarda Ričių pervyniojimas nepjaustant:

*Techniniai parametrai:
didžiausias ričių svoris: 12T
idžiausias juostos plotis: 1500 mm
skardos storis: 0,4 mm - 2 mm

Skersinis pjaustymas lakštais ir formomis pagal individualius
reikalavimus.
*Techniniai parametrai:
skardos storis: 0,4 mm - 2 mm
mažiausias formos dydis: 80 mm x 100 mm
didžiausias lakšto ilgis: 5000 mm

Išilginis pjaustymas juostomis pagal individualius reikalavimus.
*Techniniai parametrai:
skardos storis: 0,4 mm - 3 mm
mažiausias juostos plotis: 80 mm

Pradiniai parametrai:
didžiausias ričių svoris: 12T
didžiausias juostos plotis: 1500 mm
skardos storis: 0,4 mm - 2 mm
Prieš pjaustydami skardą galime padengti apsaugine
plėvele arba antikondensacine danga HYDROCONTROL
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Blachotrapez s.r.o

Blachotrapez s.r.l.

Blachotrapez sp. z o.o.
Rabka - Zdrój

Blachotrapez sp. z o.o.
Warszawa Sękocin

Blachotrapez s.r.o

Gamybos padalinys
34-700 Rabka- Zdrój, Zabornia
ul. Kilińskiego 49a
tel. /fax 18 26 70 121
centrala tel. 18 26 85 200
fax 18 26 85 215

Smolovy

Šmolovy č.p. 241
580 01 Havlíčkův Brod

tel: (+420) 569 433 278
fax: (+420) 569 433 279

e. paštas: strechy@blachotrapez.eu 

Tvrdošín
 

ul. Vojtaššákova 604
tel. + 421 43 53 92 29
tel. + 421 43 53 92 28

e. paštas: slovensko@blachotrapez.sk

Baia Mare

str. FABRICII 8A
jud. MARAMURES

tel. +40 362 422 906
tel. +40 362 422 907

e. paštas: baiamare@blacho.ro

Gamybos padalinys
05-090 Warszawa-Sękocin
Al. Krakowska 42
tel. 22 715 69 35
fax 22 715 69 36

Gamybos padalinys
Baia Mare str. FABRICII 8A
jud. MARAMURES
tel. +40 362 422 906
tel. +40 362 422 907

Įmonės buveinė
34-700 Rabka-Zdrój 

Kilińskiego 49a
tel. 18 26 85 200
fax 18 26 85 215

info@blachotrapez.eu

GAMYBOS ĮMONĖS

PREKYBOS SKYRIUS
Sałwomir Kolton, mob. +48 509 004 357
e. paštas: s.kolton@blachotrapez.eu

EKSPORTO
SKYRIUS
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tel. 797 004 024
tel. 36 209 178 459
tel. 797 004 022

Vengrija

tel. 797 004 018, +375 297 208 205
tel. 509 004 357
tel. 509 004 357
tel. 509 004 357

Baltarusija
Lietuva
Latvija 
Estija



Išskirtinė kokybė
 vokiškos skardos ThyssenKrupp®
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Rabka-Zdrój Kilińskiego 49a
tel. 18 26 85 200, fax 18 26 85 215

e. paštas: blachotrapez@blachotrapez.eu, www.blachotrapez.eu

www.blachotrapez.eu
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