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Dviejų panelių DUO
pakalimas

Tradicinis trijų panelių
pakalimas

Ilgis                                3390 mm
Plotis                               305 mm
kiekis / įpak.    18 vnt. = 18,6 m2

spalva                                     1÷20

Pilnos ir perforuotos panelės:

Pilnos ir perforuotos panelės:

Ilgis                                3660 mm
Plotis                                254 mm
kiekis / įpak.    20 vnt. = 18,6 m2

spalva                         1;11÷13; 16÷19

STOGO PAKALIMAI

Nepriekaištinga jūsų stogo karnizo apdaila
„Boryszew ERG“ pakalimo paneliai (pilni ir perforuoti) užtikrina teisingą stogo ventiliaciją, kas ypač 
svarbu jei palėpė yra naudojama. 20 spalvų paletė leidžia tobulai suderinti pakalimo spalvą ir 
pasirinkto pastato elemento: stogo, fasado, langų, durų ir latakų. Pasiūlymą papildo didelis profilių 
pasirinkimas, leidžiantis montuoti pakalimo elementus skirtingo stogo konstrukcijose. Medžiaga, iš 
kurios yra pagamintos panelės, nereikalauja priežiūros ir dažymo, itin paprasta palaikyti jų švarą – 
užtenka nuplauti vandeniu su įprastais detergentais.

Gamindamas pakalimą „Boryszew ERG“ 
naudoja tik gryną, pilnavertį polivinilchloridą,
kuris užtikrina išskirtinį ilgaamžiškumą 
ir lankstumą bei apsaugo nuo panelių 
deformacijos ir įtrūkimų. Tai patvirtina 
ilgalaikė gamintojo garantija.

„Boryszew ERG“ vinilo pakalimas – puikus 
kiekvieno stogo karnizo užbaigimas. 
Patikimai apsaugo stogo karnizą, kyšantį už
pastato sienų plokštumos ribų, nuo 
kenksmingų atmosferinių veiksnių poveikio 
ir mechaninio pažeidimo.

POLSKI
visas produktas

buvo pagamintas Lenkijoje

saugus žmogaus sveikatai

sudėtyje nėra švino darinių

50 metų garantija

vienspalvėms panelėms

nereikia prižiūrėti ir dažyti,

lengva palaikyti švarą

užtikrina

teisingą ventiliaciją

atsparumas

atmosferinėms sąlygoms

Valstybinis techninis įvertinimas
Valstybinis techninis įvertinimas (lenk. 
Krajowa Ocena Techniczna) nr. 2017/0188
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Montažiniai profiliai 20 SPALVŲ

MOLIO

RUDA

SMĖLIS

KORALAS

MĖLYNA

PILKA

MĖTŲ

SMĖLINĖ

KREMINĖ

BALTA

TAMSIAI PILKA 
PVC

JUODA PVC

PLYTOS

GRAFITAS

ŠOKOLADINĖ

AUKSINIS 
ĄŽUOLAS PMMA

RIEŠUTAS 
PVC

ĄŽUOLAS 
WINCHESTER PVC

AUKSINIS 
ĄŽUOLAS PVC

PERLAS

DĖMESIO:
Tamsių ir medienos spalvų pakalimas (spalvos nr. 11-20, išskyrus PMMA folija laminuota
spalvą nr. 15), negali būti montuojamas saulės veikiamose vietose. Pakalimas turi būti
montuojamas atsižvelgiant į kompensacinius tarpus. Siekiant užtikrinti atitinkamą panelės
darbą, vinys arba tinkami varžtai turi būti tvirtinami ovalių skylių centre, nespaudžiant!
Medienos spalvų pakalimas imituoja natūralią medieną. Panelės gali skirtis tarpusavyje
išdėstymu ir medienos atspalviais.

1. Pakalimas tvirtinamas statmenai pastato fasadui (rekomenduojamas)

2. Pakalimas montuojamas lygiagrečiai stogo šlaitui

Sprendimas: 

Du montavimo metodai:

1a. medinių grebėstų montavimas ir jų lyginimas

2a. medinių grebėstų montavimas ir jų lyginimas

1b. pakalimo panelio tvirtinimas naudojant profilius J ½ visame perimetre

2b. pakalimo panelės tvirtinimas naudojant profilių J ½ rėmą

1c. pakalimo tvirtinimas naudojant profilius J ½ ir stogo apdailą

2c. pakalimo tvirtinimas naudojant profilius J ½ ir stogo apdailą

sujungimas 
45° kampu

sujungimas
stačiu kampu

Profilis H

Ilgis 3810 mm
Kiekis / įpak. 22 vnt.
Spalva 1÷20

Profilis J 1/2

Ilgis 3810 mm
Kiekis / įpak. 40 vnt.
Spalva 1÷20
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Mažas vidinis kampas

Ilgis 3050 mm
Kiekis / įpak. 12 vnt.
Spalva 1; 11÷13; 16÷20

!
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DAILYLENTĖS

DĖMESIO:

Dailylentes montu-
ojame atsižvelgdami 
į kompensacinius tar-
pus. Dailylenčių mon-
tavimo instrukcija (fa-
ilai atsisiuntimui) yra 
prieinama puslapyje
boryszewerg.com.pl

Naudojant fasado dailylentes su 
polistireno arba mineralinės vatos 
šiltinimo sistemomis, galite sutaupyti
dideles sumas šildant pastatą. 
Fasado dailylentes, pagamintos 
iš aukščiausios kokybės gryno 
polivinilchlorido, užtikrina patvarią 
ir saugią jūsų namų apdailą, ką 
patvirtina 50 metų gamintojo 
garantija.

Jūsų namams reikia naujo fasado? Naudokite lengvą, estetišką ir netoksinę medžiagą, kokia yra 
dailylentės. Dviejų tipų panelės: premium ir standard bei montažinių ir apdailos profilių pasirinkimas 
leidžia naudoti jas skirtingų konstrukcijų ir paskirties pastatuose.

lengvas ir švarus

montavimas

mažesnės

pastato šildymo išlaidos

Nepriekaištinga fasado apdaila

!
POLSKI

visas produktas

buvo pagamintas Lenkijoje

saugus žmogaus sveikatai

sudėtyje nėra švino darinių

50 metų garantija

vienspalvėms panelėms

nereikia prižiūrėti ir dažyti,

lengva palaikyti švarą

užtikrina

teisingą ventiliaciją

atsparumas

atmosferinėms sąlygoms
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3810 mm
203.4 mm
24 pcs = 18.6 m2

min. 0.97 mm
nuo 1 to 10

3810 mm
203,4 mm
24 vnt. -18,6 m2

min. 0,90 mm
nuo 1 iki 4;11

ilgis
plotis
įpak.

storis
spalva

ilgis
plotis
įpak.

storis
spalva

MONTAŽINIAI PROFILIAI

STARTINIS profilis Profilis LANGAMS

Profilis 3 1/2 Profilis KARNIZAMS

Profilis H vidinis kampas

Profilis F išorinis kampas

Profilis J PLATUS

Profilis MASKUOJANTIS

Profilis GALINIS

Profilis FASADINIS

11 SPALVŲ

    ilgis
įpak.

spalva

   ilgis
įpak.

spalva

   ilgis
įpak.

spalva

     ilgis
įpak.

spalva

   ilgis
įpak.

spalva

ilgis
įpak.

spalva

ilgis
įpak.

spalva

ilgis
įpak.

spalva

   ilgis
įpak.

spalva

  ilgis
įpak.

spalva

    ilgis
įpak.

spalva

    ilgis
įpak.

spalva

3050 mm      
40 vnt.
1

3810 mm      
40 vnt.
1 - 11

3810 mm      
22 vnt.
1 - 11

3810 mm      
40 vnt.
1

3810 mm      
30 vnt.
1 - 10

3810 mm      
20 vnt.
1

3810 mm      
20 vnt.
1

3810 mm      
40 vnt.
1 - 10

3050 mm      
10 vnt.
1 - 11

3050 mm      
12 vnt.
1 - 10

3810 mm      
80 vnt.
1

3390 mm      
12 vnt.
1 - 4

Panelė STANDARD Panelė PREMIUM
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MOLIO

SMĖLIS

KORALAS

MĖLYNA

PILKA

MĖTŲ

SMĖLIO

KREMINĖ

BALTA

AUKSINIS ĄŽUOLAS 
PMMA

PERLAS
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„Boryszew“ S.A. „Boryszew ERG“ skyrius pasilieka sau teisę į spausdinimo klaidas. 
Kataloge pristatytos spalvos gali skirtis nuo realių spalvų.

Gaminant, naudojame tik gryną polivinilchloridą.

Produktus pakuojame į ekologinio kartono įpakavimus.

POLSKI
Visi produktai buvo pagaminti Lenkijoje.

Siekiant išvengti deformacijos, visus elementus reikia sandėliuoti, transportuoti ir laikyti 
originalioje gamintojo pakuotėje horizontalioje padėtyje po stogu su atramomis visame ilgyje. 
Sandėliavimo aukštis negali viršyti 5 sluoksnių. Temperatūra patalpose, kur yra sandėliuojami 
pakalimo elementai ir dailylentės negali viršyti 50o C. Transportuojant, krovinys negali judėti. 
Neleisti, kad elementai būtų gniuždomi lokaliai ar metami.

Produktai saugūs sveikatai.
Sudėtyje nėra švino darinių.

Prieš pradedant montuoti pakalimą ar dailylentes, reikia kruopščiai patikrinti prekes.



„Boryszew“ S.A. „Boryszew ERG“ skyrius Sochačeve yra vienos iš didžiausių 
Lenkijoje pramonės grupių – Kapitalo grupės „Boryszew“ dalis. Kompanijos 
asortimente yra stogo pakalimai ir vinilo dailylentės, skysčiai aušinimo, 
šildymo, kondicionavimo sistemoms ir soliariniams šilumos siurbliams, 
motorizacijos skysčiai, oro uostų ir lėktuvų nuledinimo preparatai, 
dezinfekavimo skysčiai, pramoniniai įpakavimai ir plastiko pramonėje
naudojamos žaliavos..

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochačevas, Lenkija

Biuras
tel.: + 48 863 02 01
faksas: + 48 863 00 96

Produktų „Statybinės medžiagos“ komanda
Tel. 46 863 02 01 vid. 358 arba 493
budownictwo@boryszewerg.com.pl
www.boryszewerg.com.pl

„BORYSZEW“ S.A.
„BORYSZEW ERG“ SKYRIUS SOCHAČEVE

NUSKENUOKITE MANE


