
BUDMAT® Bogdan Więcek

PVM kodas 774 001 50 83

ul. Otolińska g. 25
09-407 Plockas

www.budmat.com

„Bank Zachodni WBK“ S.A. 
PL43 1500 1618 1216 1000 5646 0000

„Bank Zachodni WBK“ S.A. 
PL93 1030 1234 0000 0000 0856 7000

Stogai ir fasadai
T:+48  24 268 02 79

Profiliai
T:+48 24 268 93 19

Plieno serviso centras
T:+48  24 268 31 99

Pieninė latakų sistema
T:+48 23 672 22 38

Pieninė latakų sistema
T:+48  24 268 02 65

„BUDMAT“ grupės įmonės 

„BUDMAT® Transport“ Sp. z o. o.
09-407 Plockas

ul. Otolińska g. 25
T: +48 24 268 03 71

www.budmattransport.pl

“BUDMAT® Materiały Budowlane” Sp. z o. o.
09-407 Płockas

ul. Otolińska g. 25
T: +48 502 197 197

„BUDMAT“ STOGO PAKALIMŲ SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Produktus leidžiama laiky� ant metalinių stovų ir lentynų. Siekiant išveng� mechaninių 
pažeidimų, aštrius plieno profilių kraštus, kurie liečiasi su stogo pakalimų pakuote, 
sandėliavimo ir transportavimo metu reikia kruopščiai apsaugo�.

Stogo pakalimai visada turi bū� laikomi ant lygių tarpiklių, padėtų per visą profilių ilgį. 
Leis�nas sandėliavimo aukš�s yra 1 m.

Stogo pakalimai yra supakuo� į dėžes, apsaugančias nuo dulkių ir pernelyg intensyvių 
saulės spindulių. Stogo pakalimų negalima laiky� išorėje, saulės spindulių �esiogiai 
veikiamoje vietoje.

Stogo pakalimus reikia sandėliuo� ir transportuo� uždengtus (po stogu). Transportuo-
jant krovinys turi bū� pritvir�ntas. Rekomenduojama pakrau� ir iškrau� (atskiras 
pakuotes) rankiniu būdu, už�krinant a��nkamą atsargumą (draudžiama mėty� dėžes), 
o naudojant mechanines priemones – už�krin�, kad elementai arba pakuotės nebus 
suspaus�.

Patalpų, kuriose yra sandėliuojami „BUDMAT“ stogo pakalimo sistemos elementai, 
temperatūra negali viršy� 50 °C.
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„BUDMAT“ STOGO PAKALIMŲ SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Produktus leidžiama laiky� ant metalinių stovų ir lentynų. Siekiant išveng� mechaninių 
pažeidimų, aštrius plieno profilių kraštus, kurie liečiasi su stogo pakalimų pakuote, 
sandėliavimo ir transportavimo metu reikia kruopščiai apsaugo�.

Stogo pakalimai visada turi bū� laikomi ant lygių tarpiklių, padėtų per visą profilių ilgį. 
Leis�nas sandėliavimo aukš�s yra 1 m.

Stogo pakalimai yra supakuo� į dėžes, apsaugančias nuo dulkių ir pernelyg intensyvių 
saulės spindulių. Stogo pakalimų negalima laiky� išorėje, saulės spindulių �esiogiai 
veikiamoje vietoje.

Stogo pakalimus reikia sandėliuo� ir transportuo� uždengtus (po stogu). Transportuo-
jant krovinys turi bū� pritvir�ntas. Rekomenduojama pakrau� ir iškrau� (atskiras 
pakuotes) rankiniu būdu, už�krinant a��nkamą atsargumą (draudžiama mėty� dėžes), 
o naudojant mechanines priemones – už�krin�, kad elementai arba pakuotės nebus 
suspaus�.

Patalpų, kuriose yra sandėliuojami „BUDMAT“ stogo pakalimo sistemos elementai, 
temperatūra negali viršy� 50 °C.


