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Bendra informacija

Privalumai ir savybės

Techniniai duomenys

Bendrasis plotis: Profilio aukštis:

Realaus dengimo plotis: Čerpės modulio ilgis:

Pagaminto gaminio storis (plienas): Modulių kiekis viename kvadratiniame metre:

Čerpės briaunos aukštis:

~1222 mm 6 mm

1180 mm 380 mm

0,5 mm 2,247/m2

35 mm

Skardos malksna - Matmenys, išilginis pjūvis.

Skardos malksnos JANOSIK, tai mūsų naujausias produktas - inovacinis ir unikalus nepakartojamo dizaino gaminys. Projektuotojai jį kūrė vadovaudamiesi 
originaliomis medinėmis malksnomis - Podhalės ir kitiems Lenkijos regionams būdinga tradicine stogų danga. Darbų rezultatas - skardos malksnos
JANOSIK, kurioms būdinga aukščiausia kokybė ir ypatingas tradicinis regiono architektūros pobūdis. Jų pavidalas, tekstūra ir kompozicija atitinka 
originalą, tai tiksli medinių malksnų imitacija. Pateiktas gaminys ypatingas ne tik savo išskirtine išvaizda, bet ir mažomis eksploatavimo sąnaudomis. Šiai 
stogo dangai būdingas su keraminių čerpių danga panašus tarnavimo laikas. Skardos malksnos JANOSIK puikiai įsirašo į originalią Podhalės regiono
architektūrinę stilistiką bei šiuolaikinės architektūros kompozicijas, pagerina stogo estetiką ir harmoningai deri su aplinka. Tai labai patraukli, funkcionali 
ir lengva, ypatingų dekoratyvinių privalumų turinti stogo danga.

Tradicinė medienos išvaizda plieno pavidale - JANOSIK pritraukia dėmesį savo išskirtine išvaizda, primenančia tradicinę medinę malksną. Šį efektą 
pasiekėme naujoviškų technologijų panaudojimo mašinų parke dėka bei sukurdami bazinę PLADUR Relief Wood medžiagą. PLADUR Relief WOOD 
danga suprojektuota medienos pavyzdžiu, tobulai atspindinti jos struktūrą, tuo pačiu sukurianti nepakartojamą vizualinį efektą. Aukštos kokybės 
vokiško plieno, naudojamo JONOSIK gaminimo procese, gamintojas yra pasaulinio masto lyderė - ThyssenKrupp Steel Europe plieno gamykla. Plieno 
šerdies apsaugojimo cinko bei magnio mišiniu dėka skarda tapo patvaresnė, o jos tarnavimo laikas pailgėjo. Nuostabų estetinį efektą pasiekėme gaminį 
išbaigdami atitinkama tekstūra bei lako dangomis. Išskirtinį lako dangos patvarumą užtikrina 36 mikronų storis. Skardos malksna JANOSIK pasižymi 
dideliu atsparumu korozijai, nutrynimui ir purvui. Veiksminga apsauga nuo UV spinduliavimo garantuoja nekintančią stogo dangą daugeliui metų.
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Panaudojimas

Tyrimų rezultatai / Dokumentacija

Kiekvienas mūsų gaminys turi Eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal mums privalomus Standartus ir Reglamentus dėl statybos gaminių.

Taip pat turime Higienos atestatą Nr. HK/B/0910/01/2014, kurį 2015 metais išdavė Valstybinė higienos įstaiga (Państwowy Zakład Higieny PZH).
Šie dokumentai išduodami įvykdytam užsakymui. Norint juos gauti, prašome susisiekti su Kokybės kontrolės skyriumi – jų gavimo schema pateikta 
mūsų www svetainėje.

Skardos malksnos JANOSIK užregistruotos Lenkijos Respublikos patentų tarnyboje numeriu 21388 ir Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (OHIM)
numeriu 002521567-0001.

Papildoma informacija

Visiems profilių tipams turime atitinkamai paruoštas lakštų gabenimo, sandėliavimo, pjovimo bei techninės priežiūros instrukcijas. Norint su jomis
susipažinti, kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu arba firminiuose skyriuose, kurių adresus taip pat galėsite rasti mūsų Interneto 
svetainėje, bei susisiekti su mūsų Prekybos ir techniniais konsultantais.

Taip pat mūsų žaliava ir paruošti gaminiai turi daugybę apdovanojimų ir sertifikatų, su kuriais galima susipažinti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu
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Plieninės stogo skardos atgabenamos jau paruoštos montavimui, naudojamos stogo dangose, kurių nuolydis yra ne mažiau 14°. Šį skarda naudojama
statybose kaip apdailos ir apsauginis elementas. Panelės Janosik gali būti montuojamos fasadų apdailai. Malksnos tipo skardas būtina naudoti sutinkamai
su: statinio techniniais projektais, instrukcijomis bei gamintojo montavimo rekomendacijomis, galiojančiais standartais ir techniniais-statybiniais
reikalavimais.

Įdėklui naudojama žaliava pasižymi plačiu panaudojimo spektru aplinkos klasifikacijos reikalavimų tenkinimo dėka, ką patvirtiname, tarp kitko, suteikdami
ilgą garantinį laikotarpį (žiūrėti garantinį lapą patalpintą mūsų tinklapyje www.blachotrapez.eu)

Paprasta montuoti, didelis dengimo paviršius

Mažas malksnos profilio aukštis užtikrina, kad gauname didelį dengimo paviršių, kas yra svarbus veiksnys produkto ekonomiškumui. Skardos malksną 
JANOSIK montuoti paprasta ir lengva, kadangi galimą žaliavą kloti iš abiejų pusių, praslenkant. Lengva ją nugabenti į statybvietę, o po to ant stogo.  
Be to gaminys pasižymi lengvumu, todėl sėkmingai galima jį panaudoti atnaujinant senesnio tipo pastatus, kadangi pernelyg neapsunkina jų konstrukcijų.

Lengva naudoti

JANOSIK – tai praktinis produktas, kuriuo lengva naudotis. Priešingai negu medinė malksna, šis gaminys nereikalauja taip dažnos ir brangios priežiūros– 
konservavimo ir impregnavimo, dėl ko yra labiau funkcionalus.


