
1210

1150

Pjautas pagal matmenis

modulis

Bendras plotis:
Dengiamas (naudingas) plotis:

Skardos storis:
Profilio aukštis:

Lanksto aukštis:
Mažiausias lakšto ilgis:
Didžiausiaslakšto ilgis:

Pradžia:
Pabaiga:

Modulio ilgis:

1210 mm
1150 mm
0,5 - 0,6 mm
19 mm
30 mm
720 mm / modulis
5970 mm
0 mm
20 mm
350 mm

„Talia” – tobulas sprendimasdabarties ir 
ateities kartoms!

Norime Jums pristatyti naują mūsų įmonės skardinių čerpių 
modelį. Vardas Talia produktuisuteiktas dėl išskirtinai gražios 
formos, primenančios moters siluetą. Gražus pavidalas ir originali 
forma suteikia įvairias plastinio apdorojimo galimybes. Šios 
savybės išskiria šį produktą iš kitų rinkoje prieinamų skardinių 
čerpių.

SUPERIOR HB apsauginė danga užtikrina puikią apsaugą nuo 
atmosferinių veiksnių ir yra puikus antikorozinis barjeras. Dėl 
patvarios spalvos ir atsparumo mechaniniams pažeidimams 
blizgus, efektingaiatrodantis paviršius, tampa lengvai prižiūrimas 

Pladur® Wrinkle Mat įvairių spalvų stambiagrūdė dvisluoksnė ne 
mažesnio kaip 35 μm storio danga

Pladur® Relief IceCrystal - patentuota skardų paviršiaus 
struktūra, imituojanti ledo kristalus. Skardapadengta trimis 
sluoksniais, minimalus sluoksnio storis 36 mikronai

Visiška apsauga

Taikydami inovatyvias technologijas geriname mūsų siūlomų 
produktų kokybę bei apsaugines savybes. Dengiant skardinėmis 
čerpėmis Talia užtikrinamasdidelis dengimo plotis ir aukštas 
sandarumas. Didelis tarp aukščiausių lankstųesantis paviršius 
leidžia geriau nuvesti vandenį ir sniegą – tai garantuoja visišką 
stogo apsaugą, o namo gyventojams suteikia visišką komfortą. 

Nesudėtingas montavimas

Taliayra ypatingai tvirta, todėl montavimo darbai vyksta sklandžiai 
ir sparčiai. Dangos klojimo metu skardinės čerpės puikiai prisitaiko 
prie stogo paviršiaus, o dėl jų simetriškumo galima jas kloti bet 
kuria puse. Modulinio pjaustymo galimybė suteikia daug 
privalumų, pvz. klojant nuosekliomis eilėmis lieka minimalus stogo 
dangos atliekų kiekis.

Atskleiskite visus Jūsų stogo privalumus

Galimybė kurti stogo išvaizdą – dizainas dabarties ir ateities 
kartoms.
Skardinės čerpėsTalia, tai įvairių privalumų ir funkcijų kombinacija, 
pateikta viename šiuolaikiniame produkte. Vizualiniai privalumai, 
t.y. grakštumas, aukštas lankstas (30 mm), keramines čerpes 
primenantis profilis investuotojams suteikia įvairias stogo 
plokštumos išvaizdos formavimo galimybes. Nešabloninis apatinės 
lakšto briaunos apdirbimas – pjūvis išilgai apatinio rašto krašto, 
lemia erdvinį 3Defektą ir turi teigiamos įtakos vizualinėms 
savybėms. Rekomenduojame Talia derinti su blizgiaPREMIUM 
POŁYSK – SUPERIORHB klasės danga, garantuojančia ypatingai 
estetišką padengimą. Šiai 50 mikronų storiodangai su akrilo ir 
poliesterio lakubūdingas ypatingas patvarumas. Įmonės 
„Blachotrapez“ rekomenduojamu variantu produktui suteikiama 
30 metų garantija. Taip pat, atsižvelgiant į individualius lūkesčius, 
Talia galima rinktis šiomis apsauginėmis dangomis:Pladur® 
ReliefIceCrytal , Pladur® Wrinkle MAT ir ColorcoatHPS200 Ultra®.
Kad galėtumėtepatys pasirinkti Jums patinkančią stogo spalvą, 
siūlome 6 klasikinių lako dangosspalvų gamą.

PRIEDAI 

Apsauginis 
cinko sluoksnis

Apatinis sluoksnis

Viršutinė danga su akrilu,
storis 50 mikronų

Apsauginis cinko sluoksnis

Plieninis įdėklas

30 metų rašytinė garantija

25 metų rašytinė garantija

Apsauginis lakas

Matinis / blizgus dekoratyvinis lakas 

Gruntiniai dažai

Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®

Plieninis įdėklasMetalinis sluoksnis 
Zm EcoProtect®

35 metų rašytinė garantija 

Metalinis sluoksnis
ZM EcoProtect®

Apsauginis lakas

Spalvinamasis paviršiaus lakas

Ledo kristalų struktūros lakas 

Gruntiniai dažai

Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®

Plieno įdėklas

KRAIGO DANGTELIS

SNIEGO UŽTVARASKARDJUOSTĖ

PRIESIENIO SKARDJUOSTĖ

PRIESIENIO SKARDJUOSTĖ

APATINIS LAŠTAKIS

ĮLAJA

PROFILIUOTA VĖJALENTĖ

VIRŠUTINIS LAŠTAKIS KRAIGASPLUS

ŠVEDIŠKA ĮLAJA

PROFILIUOTAS KRAIGO ANTGALIS

APATINIS LAŠTAKIS

ŠONINĖ VĖJALENTĖ


