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Daugiau nei dvidešimties metų gamybos ir preky-
bos paslaugų įmonės „BOMSTAL“ Stanislav Bąbel 
patirtis ir daugybė tyrimų – plėtros darbų, atliktų 
mūsų Inovacijų centre bendradarbiaujant su AGH 
mokslo ir technologijos universitetu Krokuvoje ir 
Tiksliosios mechanikos institutu Varšuvoje, leido 
mums sukurti optimalius sprendimus, atitinkan-
čius klientų poreikius, atsižvelgiant į siūlomų ga-
minių patvarumą ir estetiką.

Esame vieninteliu metalinių garažų gamintoju Eu-
ropoje, siūlančiu mūsų KLIENTAMS specialiai at-
rinktus ir ištirtus keliose žinomosiose laboratori-
jose plieno skardos lakštus iš STANDARTAS, PLIUS, 
PREMIUM segmentų

http://www.bomstal.pl


TURĖDAMI UŽSIBRĖŽTĄ TIKSLĄ 
PEREINAME PRIE PASIRINKIMO

KIEKVIENAM KAŽKAS GERO…

Norėdami patenkinti mūsų Klientų lūkesčius 
ir poreikius į klausimą „kokią garažo skardą 
pasirinkti” pirmiausia būtina apibrėžti

„PERKAMO GARAŽO TIKSLĄ”:

●  VARTOJIMO LAIKOTARPIS
–  ILGALAIKIS OBJEKTAS 

Automobilio garažas, namų apyvakos 
sandėliukas, sandėlio patalpa įmonės 
teritorijoje 

–  TRUMPALAIKIS VARTOJIMAS 
Vienkartinis statybos įrenginys, laikinas 
sandėliukas persikraustymo metu

●  VIETA
–  Atvira vietovė
–  Vieta sudėtingoje aplinkoje

●  GARAŽO PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO 
GALIMYBĖS



Garažų pagamintų iš metalo skardos STANDARTAS 
segmente metalo danga gali deformuotis, o tai, remian-
tis PN-EN 10346: 2009, gali įvykti net po 3 mėnesių nuo 
pagaminimo dienos.

STANDARTAS varianto gaminiams pirmiausia būdinga 
maža kaina, tačiau taip pat reikalaujama, kad jų varto-
tojai  labiau įsitrauktų į tinkamą vizualios gaminio būklės 
palaikymą ir apsaugą nuo korozijos.
Klientas pasirinkdamas garažą, kurio sienos ir stogas 
buvo pagaminti iš karštu būdu cinkuotos metalo skardos, 
turi atsižvelgti į būtinybę įsigytą gaminį nudažyti vėliau-
siai šešių mėnesių laikotarpyje nuo montavimo datos ir 
dažymą kartoti kas dvejus trejus metus.

Be veiksmų susijusių su dažymu ar įtraukimo šiam tikslui 
specializuotos įmonės, reikėtų nepamiršti, kad standar-
tinio garažo, t.y. 3 m x 5 m, dažomas paviršius yra apie 
100 m2, iš kurio beveik pusė turi būti atlikta naudojant pvz. 
kopėčias, o apytikslė pačių medžiagų kaina yra 100 eurų, 
neįskaitant darbo išlaidų.
Nesilaikant aukščiau nurodytų nurodymų, cinko dangoje 
gali atsirasti negrįžtamų defektų, tokių kaip rūdžių pro-
trūkiai, todėl gali įvykti metalo skardos perforacija, kuri 
gali sukelti sienų ar stogo plyšimus.

EKONOMINIS VARIANTAS – 
KARŠTU BŪDU CINKUOTA METALO SKARDA

STANDARTAS
Siūlomas sprendimas skirtas klientams, kurie 
nesieja ilgalaikio eksploatavimo planų su įsigytu 
garažu, toks pavyzdys yra „statybvietės garažas“, 
kurio naudingo tarnavimo laikas trunka daugiau-
sia dvejus metus, o kai invesiticija pabaigta, jis 
dažniausiai yra perdirbamas.



O GAL TARPINIS VARIANTAS?

PLIUS
Segmentas PLIUS tai idealus sprendimas, apimantis 
metalo skardos apsaugą nuo korozijos, kuomet cinko 

danga tiesiai liejykloje yra padengiama skaidriu lako 
sluoksniu, kurio dėka užkertamas kelias greitam 

korozijos procesui.

Laboratoriniai tyrimai rodo, kad tokio tipo 
apsauga, naudojama mūsų įmonės gamina-
moje produkcijoje segmente PLIUS, yra dvi-
gubai efektyvesnė nei įprastai pasyvuojant 
trivalenčiais chromo junginiais.

„PLIUS“ segmentas - tai puikus sprendimas 
visiems, kurie vertina komfortą ir saugumą be 

didelių išteklių ir laiko.

„FPUH BOMSTAL“ yra vienintelė įmonė Europoje, 
siūlanti savo klientams nurodytą sprendimą.

NES PLIUS REIŠKIA DAUGIAU, 
O KĄ BŪTENT?

Jei mūsų lūkesčiai dėl įsigyto garažo nėra 
tiksliai apibrėžti, pvz. nežinome, kiek laiko 
norime juo naudotis, be to, nenorime įsi-
traukti į papildomą dažymo veiklą ir išlai-
das, pirkdami garažą pagamintą iš bespal-
vės metalo skardos, galime pasinaudoti 
specialiai paruoštu pasiūlymu.



Siekdami estetinės produktų, kuriuos siūlome savo rei-
kliausiems Klientams, vertės, rekomenduojame rinktis 
skardą pasirenkant vieną iš dviejų faktūrų:

Blizgi (lygus paviršius iš išorės)

Matinė (šiek tiek šiurkšti paviršiaus apdaila iš išorės)

o taip pat bet kuriomis Jūsų pasirinktomis spalvomis 
pateiktomis žemiau nurodytoje spalvų ir raštų paletėje

Be to, visi mūsų įmonės siūlomi produktai, pagaminti iš 
metalo skardos PREMIUM segmente, yra apsaugoti speci-
alia poliesterio plėvele, turinčia didelę molekulinę grandinę, 
užtikrinančią visišką įsigyto garažo, gamybos, transpor-
tavimo ir surinkimo metu, saugumą, o kniedės, naudoja-
mos lakuotiems skardos lakštams sujungti su konstruk-
cija, visada yra užsakytos skardos spalvos, papildomai 
apsaugotos apsauginiu lako sluoksniu, užkertančiu kelią 
nuo greitos korozijos tuose vietose, kurios yra ypatingai 
paveiktos.
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PATVARUMAS UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ – 
T.Y. GYVENK SPALVINGAI…

PREMIUM

Organinė danga

Grunto dažai

Antikoroziniai dažai

Metalinė danga

Plieninė šerdis

Grunto dažai

Antikoroziniai dažai

Metalinė danga



Jei vis dar nežinote, kurį skardos tipą pasirinkti savo garažui, mes paruošėme Jums specialią lentelę, kuri atskirose 
segmentuose padės palyginti visas svarbias skardos, kurią mes naudojame garažų gamyboje, savybes.

Segmentas Metalo apsauga 
(Z, AZ)

Cheminė apsauga 
(pasyvinimas)

Skaidrus apsauginis 
lakavimas

Daugiasluoksnė 
organinė apsauga Spalvos Blizgus paviršius Matinis paviršius

Patvarumas be 
papildomo dažymo 

būtinybės

Poliesterio folijos 
apsauga

Kniedės skardos 
spalvomis

Galimybės pratęsti 
garantiją*

STANDARTAS + +

PLIUS + + +
PREMIUM + + + + + + + + + + +

* visiškai laikantis naudojimo instrukcijos reikalavimų, pateiktų garažo garantinėje kortelėje

Rūpindamiesi aukščiausia mūsų produktų kokybe, visi gaminiai iš atskirų segmentų į mūsų 
gamyklą pristatomi tik iš patikimų „World Steel Mills“ ritinių, tinkamai paruoštų profiliavi-
mui, kurių metu gaunami reikiamo ilgio ir formos skardos lakštai, kurie kituose gamybos 
etapuose yra tvirtinami prie FPUH „BOMSTAL” pagamintų garažų atraminės konstrukcijos. 

Visi tiekimai ir individualūs gamybos procesai mūsų gamykloje yra apimti sertifikuotos 
Gamyklos Produkcijos Kontrolės prižiūrimos Varšuvos statybos tyrimų instituto.

Daugelis patenkintų Klientų renkasi produktus iš PREMIUM segmento

O kokį pasirinkimą padarysite Jūs?

Paskambinkite jau šiandien, mūsų konsultantai 
padės Jums priimti tinkamą pasirinkimą

  +37064713430

  e-mail: office@bomstal.com

  www.bomstal.com
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