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IZI® kraigo čerpės yra naujausias nepriekaištingo, 
modernaus dizaino produktas, skirtas idealiai plokščiai 
modulinei IZI® skardinei stogo čerpei. Stogo dangos 
užbaigimą vainikuojantis elementas skirtas sandarinti ir 
estetiškai užbaigti stogo viršų.

Kraigas yra skirtas išskirtiniams HC ir UTK padengimams, 
užtikrinantiems spalvų ir struktūros pakartojamumą, o tai 
leidžia užtikrinti aukščiausią estetiką.

Spaudos technologija neleidžia tiksliai pateikti spalvų, todėl 

pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrųjų.

MODULINIŲ DANGŲ SISTEMŲ 
IZI® KRAIGO ČERPĖ

Taip pat yra kraigo čerpių, kurios skirtos kitoms 

mūsų siūlomoms stogo dangoms.!

!
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Vėdinimo sistemos pradinis elementas yra stogo šlaite
montuojami vėdinimo kaminėliai. Vis dėlto norint pasiekti
maksimalią kaminėlio naudojimo naudą, būtina naudoti 
specialiai šiam dangos tipui suprojektuotą gaminį. Tai padės
užtikrinti visišką gaminio funkcionalumą. Todėl dangoms, 
kurios įrengiamos naudojant modulines skardines čerpes 
IZI®, siūlome skirtinius kaminėlius. Jie gaminami iš plastiko,
nerūdija, o priedų rinkinys leidžia sandariai ir saugiau įrengti 
juos stogo šlaite. Kaminėlių sandara užtikrina veiksmingą 
kamino trauką. 

Taip pat yra priedų: antenos perėjimų ir ventiliatorių. Taip 
pat siūlome vėdinimo kaminėlius su specialiai formuojamu 
lataku, kuris kondensatą šalina ant stogo dangos ir apsaugo
nuo galimos žalos dėl per didėlio drėgmės kiekio vėdinimo 
kanaluose.

Siūlome įvairių spalvų gaminius, todėl 
galima parinkti tokius, kurie atitinka stogo 
dangos spalvą.

Spaudos technologija neleidžia tiksliai atvaizduoti spalvas, todėl 

pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrovės.

Taip pat yra vėdinimo kaminėlių, skirtų kitoms mūsų siūlomoms 

stogo dangoms.!

!

MODULINIŲ DANGŲ SISTEMŲ 
IZI® VĖDINIMO KAMINĖLIAI



RAL 3009 RAL 7016 RAL  8004

RAL  8017 RAL  9005 RAL  9007

www.bp2.eu

IZI® Priedai

5

Stogo saugos elementai – stogo įrangos elementai, kuriuos 
įrengus galima saugiai pasiekti kaminus, ventiliatorius ir 
antenas. Juos pasiekti galima ištisus metus, netrukdo net
susikaupusi sniego danga. Įrengus stogo saugos sistemą 
nelieka baimės, kad stogo danga gali būti pažeista 
mechaniškai (įlenkta), kas ypač svarbu modulinių čerpių IZI®
atveju.

Mūsų modulinių čerpių IZI® sistemoms siūlome skirtinę 
saugos sistemą, kurią sudaro kaminkrėčių tilteliai ir laipteliai 
bei sniego užtvarai. 
 
Išvardyti sudėtiniai sistemos elementai specialiai optimizuoti
naudoti su stogo dangomis, įrengtomis naudojant 
modulines skardines čerpes IZI®. Gaminami iš aukštos
kokybės cinkuoto ir milteliniu būdu dažomo plieno. Užtikrina 
ilgalaikį eksploatavimą, kai nereikia dažyti ar užpildyti dėl
korozijos atsiradusių trūkumų. Dėl savo konstrukcijos atlaiko 
labai stiprias vėjo apkrovas, o nuo apsnigimo ir apledėjimo 
saugo specialiai suprojektuotas gofruotas neslystantis
paviršius.

Mūsų saugos sistemos elementų spalvos 
paletė atitinka modulinių skardinių čerpių 
IZI® spalvas, todėl leidžia išsaugoti 
aukščiausią dangos estetikos lygį.

Kiekvieno IZI® laikiklio komplekte 
papildomai yra 2 vnt. distancinių 
„laivelių“, kurie pagaminti iš 
aliuminio lydinio, su tvirtinimo anga 
ir priklijuojamu sandarinimo butilo 
sluoksniu, todėl nereikia naudoti
stoginio hermetiko, kurį būtina  
naudoti kiekvienai tvirtinimo skardoje 
angai. Tvirtinant naudoti ne mažiau kaip 
50 mm ilgio sraigtus (standartiškai –
55 mm).

MODULINIŲ DANGŲ SISTEMŲ 
IZI® STOGO SAUGOS ELEMENTAI

Spaudos technologija neleidžia tiksliai 

atvaizduoti spalvas, todėl pateikiamos

spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo 

tikrovės.
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