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ir FINN 2.0
Pasiūlymo naujiena
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Klasikinės skardinės čerpės FINN www.bp2.eu

Techninė 
informacija

Skardinės čerpės FINN, BP2 pasiūlymo naujiena – dar vienų modernių techninių sprendimų rezultatas. Dėl 
nepaprastos estetikos, originalaus profilio šis gaminys skirtas tiems, kam patinka nešabloniškas požiūris į 
stogą.

CLASSIC SERIES serija ruošiama tiksliam projektui.

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai palengvina ir paspartina tvirtinimą. Platus padengimų ir spalvų 
pasirinkimas arba labai ilgi garantijos laikotarpiai, kai kurių padengimų atvejais siekiantys iki 40 metų, lemia, 
kad skardinės čerpės FINN drąsiai gali būti priskiriamos patraukliausiems BP2 gaminiams.

Klasikinės skardinės 
čerpės FINN

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN – Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1150

Bendrasis plotis 1190

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 43/48

350 modulio įspaudo aukštis 25/30

400 modulio įspaudo aukštis 25

Lakšto ilgis
min. 1070 
max. 6110

Svoris ~ 4,5 kg/m2

Užlaido ilgis dalijant lakštą 20
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Klasikinės skardinės čerpės FINN www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Klasikinės skardinės čerpės FINN www.bp2.eu

Gaminio 
privalumai

SIMETRIŠKUMAS
Leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi. 

Skardinių čerpių FINN konstrukcija leidžia 
jas tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės arba iš 

dešinės).

PARUOŠTOS 
TVIRTINIMO ANGOS 

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai 
paspartina ir palengvina stogdengių darbą. 

(Taikoma 30 mm aukščio įspaudas)

PLATI SPALVŲ 
PALETĖ

Dėl plataus plokščiųjų čerpių ir su išilginiais 
įspaudais spalvų ir dangų pasirinkimo FINN 

galima pritaikyti beveik kiekvienam projektui.

PATRAUKLI 
GARANTIJA

Suteikiama garantija, kuri siekia net iki 
40 metų, yra tokia pati, kaip ir suteikiama 

CLASSIC SERIES grupės gaminiams.
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Dviejų modulių kompaktiškos skardinės čerpės FINN 2.0 www.bp2.eu

Skardinės čerpės FINN 2.0, BP2 pasiūlymo naujiena – dar vienų modernių techninių sprendimų rezultatas. 
Dėl nepaprastos estetikos, originalaus profilio šis gaminys skirtas tiems, kam patinka nešabloniškas požiūris 
į stogą.

COMPACT SERIES – labai patogių naudoti skardinių čerpių lakštais variantas, kurias galima sparčiai tvirtinti, 
lengvai gabenti, patogiai sandėliuoti. Be plokščiojo varianto, FINN 2.0 siūlomos ir su įspūdingais išilginiais 
įspaudais MICRO RIB – tai yra pirmosios mūsų siūlomos skardinės čerpės su tokia apdaila. 

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai palengvina ir paspartina tvirtinimą, dėl simetriškumo lakštus galima 
tvirtinti bet kuria kryptimi, todėl stogdengiams yra patogiau dirbti. Platus padengimų ir spalvų pasirinkimas 
arba labai ilgi garantijos laikotarpiai, kai kurių padengimų atvejais siekiantys iki 40 metų, lemia, kad 
skardinės čerpės FINN 2.0 drąsiai gali būti priskiriamos patraukliausiems BP2 gaminiams.

Dviejų modulių kompaktiškos 
skardinės čerpės FINN 2.0

Techninė 
informacija

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN 2.0 – Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis 1150

Bendrasis plotis 1190

Skardos storis 0,5 

Bendrasis profilio aukštis 48

Modulio įspaudo aukštis 30

Modulis 350

Efektyvus vieno lapo plotas 
(aprėptis) 0,805 m2

Svoris ok. 4,5 kg/m2

Užlaido ilgis dalijant lakštą 20
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Dviejų modulių kompaktiškos skardinės čerpės FINN 2.0 www.bp2.eu

Nuskaitykite 
kodą ir 

sužinokite 
daugiau!
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Dviejų modulių kompaktiškos skardinės čerpės FINN 2.0 www.bp2.eu

MICRO RIB 
PROFILIAVIMAS

FINN 2.0 – pirmosios mūsų siūlomos 
skardinės čerpės su įspūdingais išilginiais 

įspaudais MICRO RIB.

MODULUMAS
Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų 
modulių lakštų forma spartina pakrovimą, 
gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – 

palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi 
ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos 

pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

NEPAPRASTA 
ESTETIKA

Dėl dviejų apdailos variantų – plokščiojo ir 
su išilginiais įspaudais MICRO RIB – FINN 2.0 

yra puikus sprendimas įgyvendinant ne tik 
klasikinius, bet ir nešabloniškus projektus.

PARUOŠTOS 
TVIRTINIMO ANGOS 

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai 
paspartina ir palengvina stogdengių darbą.

SIMETRIŠKUMAS
Leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi. 

Skardinių čerpių FINN 2.0 konstrukcija 
leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės 

arba iš dešinės).

PLATI SPALVŲ 
PALETĖ

Dėl plataus plokščiųjų čerpių ir su išilginiais 
įspaudais spalvų ir dangų pasirinkimo FINN 

2.0 galima pritaikyti beveik kiekvienam 
projektui.

PATRAUKLI 
GARANTIJA

Suteikiama garantija, kuri siekia net iki 
40 metų, yra tokia pati, kaip ir suteikiama 

COMPACT SERIES grupės gaminiams.

Gaminio  
privalumai
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS

Uncoiling and slitting 
SERVICES


