
Baltic Cisar

Technini duomen lapas



LAF

k

LA

LA

LA

LAT

i

Kraigo erp

32 27 36

2
1

4
2

0

300

30 MET

MONIER
ERPI

GARANTIJA

15MET

BALTIC CISAR - MODERNAUS STILIAUS PATIKIMUMAS

Modernios formos asimetriška dvibang  betonin

erp  su Cisar danga. Jos inovatyvumas yra trys

sluoksniai, kuri  kiekvienas užtikrina stiprum ,

paviršiaus lygum  ir spalvos intensyvum .

VISA STOGO SISTEMA

· Didelis erpi  ir stogo sistemos dali  pasirinkimas

· Visos dalys suderintos pagal funkcij , form ,

spalv  ir medžiag .

TECHNINIAI DUOMENYS

Gamini  br žiniai pateikiami kaip iliustracija, o matmenys n ra techniniai gamybiniai dydžiai.

Galioja dengimo matmenys stogo išd stymo br žiniuose,

o paveiksl liai pateikiami tik kaip pavyzdžiai.

Daugiau informacijos svetain je www.bmigroup.com/lt

MATMENYS

IŠD STYMAS TARP STOGO KARNIZO IR KRAIGO

IŠD STYMAS NUO KRAŠTO IKI KRAŠTO

SPALVOS IR PADENGIMAI

molio t. pilka ruda kaštonin

Stogo erp s gaminamos iš nat rali  žaliav . Tod l gamybos s lygoti spalvos ir paviršiaus

strukt ros skirtumai, atitinkantys leistinojo nuokrypio ribas, yra prasti skirtingiems

pavyzdžiams ir partijoms. Jie atitinka gaminio standart . B gant laikui d l oro s lyg  ir

šviesos poveikio spalva gali pasikeisti.

Kintamas dengimo ilgis: 312–345 mm

Vieneto svoris: apie 4,3 kg

Vidutinis dengimo plotis: 300 mm

Poreikis vienam m2: 9,7–10,7 vnt.

Standartinis stogo nuolydis: 14° *

Kitos pastabos

* Papildomos priemon s pagal konkre ius duomenis,

žr. stogo erpi  montavimo instrukcij .

VISO
STOGO

GARANTIJA

k/LAT pagal konstrukcij  ir vietos s lygas: 0–80/400–320 mm

LA pagal lentel

LAF = 40 mm

i - konstrukcijos ilgis

Atstumas tarp greb st  (LA)

Stogo nuolydis Užlaidas LA

[°] [%] [cm] [cm]

< 22°

 22°

> 30°

< 40,4

 40,4

> 57,7

10,0 - 10,8

8,5 - 10,8

7,5 - 10,8

32,0 - 31,2

33,5 - 31,2

34,5 - 31,2

332

260 150 300 300 292

150 300 300 300

40

30 10

40

3010

80 80

Konstrukcijos plotis

Bendras dengimo plotis

Tvirtinimo atstumai

juoda


