
GAMINAME PUIKIUS 
STOGUS –

JIE TARNAUS ILGUS METUS



Pačioje įmonės veiklos

pradžioje dirbau tik su tėvu

ir broliais. Šiuo metu mūsų 

„šeimoje“ 150 narių.

Tomasz Pruszyński

gamybos direktorius

„Nuo pat mažens buvau 

mokomas, kad darbą reikia 

gerbti ir kruopščiai atlikti.

Puiku, kad įgytomis žiniomis 

galiu dalytis su bendradarbiais.“

Nuo pat savo veiklos pradžios HANBUD stengėsi įgyvendinti žmonių 

svajones, susijusias su nuosavo namo statyba. Anksčiau veikėme kaip 

statybinių medžiagų parduotuvė, o nuo 2006 m. esame gamintojai. 

Nuo tol sėkmingai plečiame savo asortimentą ir diegiame naujas 

čerpinių ir trapecinių profilių, klasikinės stogo dangos ir kitų produktų 

gamybos linijas. Per šį laiką tapome vienu didžiausių Lenkijoje 

plieninių produktų gamintoju.

Šiuo metu siūlome tvoras, konstrukcinius ir gipskartonio profilius. 

Šiuolaikiški mūsų produktai – plieninės tvoralentės („Standard“, „Emka“, 

„Estetic“, „Sigma“, „Astra“, „Vigo“) ir žaliuzinės tvoros – puikiai pakeičia 

tradicines medines tvoras. Turimos žinios ir patirtis leidžia mums nuolat 

plėstis ir pasiūlyti naujų linijos „Revolution“ produktų.

Visų mūsų darbuotojų dėka ir mūsų užsakovų suteiktu pasitikėjimu 

įgyvendiname ir savo verslo bei asmeninius tikslus. Labiausia mums 

džiugina faktas, kad įmonė plečiasi ir suteikia darbo vis daugiau 

žmonių. Mūsų pastangas atspindi „Auksinio įmonių šimtuko“ Metų 

pasiekimų kategorijos laimėjimas ir gautas „Forbes“ deimantas.

APIE „HANBUD“

„HANBUD“ — PUIKUS PASIRINKIMAS ILGAM
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PLIENINIS MODULINIS
ČERPINIS PROFILIS

MODERNO

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 53 mm

Bangos l žis 35 mm

Dengiamas plotis 1150 mm

Bendras plotis 1210 mm

Lapo ilgis 720 mm

Modulio bangos žingsnis 350 mm

ū

SUTEIKIAMA

GARANTIJA

PAPRASTA

MONTUOTI

PATOGU

TRANSPORTUOTI

NEPRALEIDŽIA

VANDENS
užlenkiamas modulio

galas neleidžia patekti

vandeniui po stogo danga

PUIKUS ESTETINIS

VAIZDAS

Šiuolaikiškas stogo dangos dizainas 

ne tik užtikriną puikų estetinį vaizdą, 

bet  yra patvarus bei praktiškas.

Gamintojo kruopštumas projektuojant ir gaminant stogo dangą iki minimumo 

sumažina medžiagų atliekas. Tai didelis pranašumas, palyginti su kitomis stogo 

dangomis.



PLIENINIS MODULINIS
ČERPINIS PROFILIS

MODERNO

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 53 mm

Bangos l žis 35 mm

Dengiamas plotis 1150 mm

Bendras plotis 1210 mm

Lapo ilgis 720 mm

Modulio bangos žingsnis 350 mm

ū

SUTEIKIAMA

GARANTIJA

PAPRASTA

MONTUOTI

PATOGU

TRANSPORTUOTI

NEPRALEIDŽIA

VANDENS
užlenkiamas modulio

galas neleidžia patekti

vandeniui po stogo danga

PUIKUS ESTETINIS

VAIZDAS

Šiuolaikiškas stogo dangos dizainas 

ne tik užtikriną puikų estetinį vaizdą, 

bet  yra patvarus bei praktiškas.

Gamintojo kruopštumas projektuojant ir gaminant stogo dangą iki minimumo 

sumažina medžiagų atliekas. Tai didelis pranašumas, palyginti su kitomis stogo 

dangomis.



Daniel Piszczatowski

Didmeninės plėtros vadovas

Dirbdamas atsižvelgiu į klientų 

ir sau pavaldžių kolegų poreikius 

ir prašymus.

Mano tikslas – abipusiškai naudingi 

ilgalaikiai santykiai. Būtent tai skiria 

gerą vadybininką nuo pardavėjo.

SKARDINĖS
DANGOS RŪŠYS

BLIZGUS POLIESTERIS

RAL 9002

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8019

RAL 6005

MATINIS POLIESTERIS

RAL 3011

RAL 7016

RAL 9005

MEDŽIO IMITACIJA

NBW 74

NBW 73

RAL 9010

RAL 9007

RAL 3011

RAL 8017

RAL 6029

RAL 8004

RAL 7024

RAL 6020

HARD

RAL 7016

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7016

RAL 3005

RAL 9005

RAL 5010

RAL 8019

RAL 8017

CINKAS
/ ALUCINKAS

ALUCYNK

OCYNK

PLIENINIŲ ČERPINIŲ
PROFILIŲ SPALVOS

Reali prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukose.

PREMIUM

Skardos su HARD danga – tai aukščiausios klasės 

mūsų produktas. Ši danga garantuoja ilgametį 

patvarumą ir užtikrina estetinį vaizdą.

STANDARD

Labai gerų techninių parametrų skardos – 35 µm 

(matinė) ir 25 µm (blizgi) poliesterio danga.

REGULAR

Optimalių techninių parametrų produktas.

Pasirenkamos spalvos.

Matinio ir blizgaus poliesterio dangos.

ALUCINKAS

Korozijai, įbrėžimams ir šviesos spinduliams

atspari abipusė danga.

ECO (1B)

Kokybiškas ekonomiškas produktas su plieno 

gamintojo garantija. Puikiai tinka sienoms 

ir stogams.

II RŪŠIS

Kokybė priklauso nuo žaliavos parametrų.

Gaminama iš produkcijos žaliavos likučių.

Gamintojo garantija.

GARANTIJA

30 METŲ

GARANTIJA

IKI 20 METŲ

GARANTIJA

IKI 20 METŲ

GARANTIJA

IKI 10 METŲ

GARANTIJA

5 METAI

GARANTIJA

2 METAI

Poliesterio danga

Gruntas

Cinko sluoksnis

Cinko sluoksnis

Pasyvinis sluoksnis

Plieninė šerdis

Gruntas

Pasyvinis sluoksnis

Poliamido granulės

Viršutinė PUR danga – 30 µm

Antikorozinis gruntas – 25 µm

Plieninė šerdis su Z275
arba ZA255

Apatinė danga
– 12 µm

Poliesterio danga

Gruntas

Cinko sluoksnis

Cinko sluoksnis

Pasyvinis sluoksnis

Plieninė šerdis

Gruntas

Pasyvinis sluoksnis

SPT Easyfilm®

Aliuminio, cinko, silicio mišinio danga

Plieninė šerdis
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Plieniniai čerpiniai profiliai puikiai tinka nesudėtingiems 

dvišlaičiams stogams. Gaminami pagal pateiktus matmenis. 

Užsakę tokią stogo dangą, sutaupysite laiko ir pinigų.

SUTEIKIAMA

GARANTIJA

PAPRASTA

MONTUOTI

PATOGU

TRANSPORTUOTI

LENGVA STOGO

KONSTRUKCIJA

PATRAUKLI

KAINA

GAMINAMA

KLIENTO

NURODYTO ILGIO

MALTA
Techninis aprašas

350 / 30 400 / 30

•

•

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 48 mm 48 mm

Bangos lūžis 30 mm 30 mm

Dengiamas plotis 1150 mm 1150 mm

Bendras plotis 1210 mm 1210 mm

Maks. lapo ilgis 4000 mm 4000 mm

Min. lapo ilgis 460 mm 510 mm

Bangos žingsnis 350 mm 400 mm

SUTEIKIAMA

GARANTIJA

PAPRASTA

MONTUOTI

PATOGU

TRANSPORTUOTI

GAMINAMA

KLIENTO

NURODYTO ILGIO

LENGVA STOGO

KONSTRUKCIJA

PATRAUKLI

KAINA

VENA

Techninis aprašas

350 / 15 400 / 20

•

•

•

•

•

•

Bangos lūžis 15 mm 20 mm

Dengiamas plotis 1100 mm 1100 mm

Bendras plotis 1183 mm 1183 mm

Maks. lapo ilgis 6000 mm 6000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm 550 mm

Bangos žingsnis 350 mm 400 mm

PLIENINIAI
ČERPINIAI PROFILIAI
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KLASIKINĖS
STOGO DANGOS

KASIKINĖ
STOGO DANGA
PH310

SUTEIKIAMA

GARANTIJA

UNIVERSALUS

PANAUDOJIMAS

JUNGIMO

SISTEMA

„Klik“

GAMINAMA

KLIENTO

NURODYTO ILGIO
SUTEIKIAMA

GARANTIJA

UNIVERSALUS

PANAUDOJIMAS

JUNGIMO

SISTEMA

„Klik“

GAMINAMA

KLIENTO

NURODYTO ILGIO

Techninis aprašas

•

•

•

•

Dengiamas plotis 310 mm

Maks. lapo ilgis 6000 mm

Min. lapo ilgis 600 mm

Profilio aukštis 25 mm

KLASIKINĖ
STOGO DANGA
PH510

Techninis aprašas

•

•

•

•

Profilio aukštis 25 mm

Dengiamas plotis 510 mm

Maks. lapo ilgis 6000 mm

Min. lapo ilgis 600 mm

Dengti stogą klasikine danga itin sudėtinga, todėl verta susirasti 

patyrusį meistrą.



KLASIKINĖS
STOGO DANGOS

KASIKINĖ
STOGO DANGA
PH310

SUTEIKIAMA

GARANTIJA

UNIVERSALUS

PANAUDOJIMAS

JUNGIMO

SISTEMA

„Klik“

GAMINAMA

KLIENTO

NURODYTO ILGIO
SUTEIKIAMA

GARANTIJA

UNIVERSALUS

PANAUDOJIMAS

JUNGIMO

SISTEMA

„Klik“

GAMINAMA

KLIENTO

NURODYTO ILGIO

Techninis aprašas

•

•

•

•

Dengiamas plotis 310 mm

Maks. lapo ilgis 6000 mm

Min. lapo ilgis 600 mm

Profilio aukštis 25 mm

KLASIKINĖ
STOGO DANGA
PH510

Techninis aprašas

•

•

•

•

Profilio aukštis 25 mm

Dengiamas plotis 510 mm

Maks. lapo ilgis 6000 mm

Min. lapo ilgis 600 mm

Dengti stogą klasikine danga itin sudėtinga, todėl verta susirasti 

patyrusį meistrą.



GAMYBA

Mūsų veiklos srityje labai svarbus yra staklių cechas, todėl nuolat ieškome 

naujų sprendinių ir investuojame į gamybos linijas.

Praėjusiais metais paleidome 5 naujas gamybos linijas.

Dvi iš jų skirtos linijai „Revolution“.

Papildomas viršutinės ir apatinės bangos dalies profiliavimas leido gauti 

patobulintą puikiai atrodantį trapecinį profilį.

Trapeciniai profiliai

„Revolution“

•

•

•

•

Sparta iki 70 tm/min

Visiškai automatizuota gamyba

Iki 67 tūkst. tiesinių metrų per dieną!

2 naujos gamybos linijos

Bogdan Czarniawski

Gamybos vadovas

„Glaudus gamybos ir logistikos 

skyrių bendradarbiavimas 

leidžia mums laiku pristatyti 

aukščiausios klasės gaminius.“

Šioje įmonėje dirbu nuo pat jos 

įkūrimo. Buvau vienas pirmųjų jos 

darbuotojų. Kelias, kurį teko nueiti, 

suteikia man jėgų ir energijos 

dirbti toliau.
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SUTEIKIAMA

GARANTIJA

LENGVA STOGO

KONSTRUKCIJA

PATRAUKLI

KAINA
GAMINAMA

KLIENTO

NURODYTO ILGIO

PAPRASTA

MONTUOTI

PATOGU

TRANSPORTUOTI

Prisiminkite, kad tinkamai pasirinkta stogo danga užtikriną jūsų saugumą.

Mažo nuolydžio stogai dengiami aukštesnės bangos profiliais.

„Hanbud“ trapeciniai profiliai – tai idealus 

kokybės ir estetikos derinys. Dėl universalaus 

profiliavimo Jūsų stogas bus solidus ir puikiai 

derės prie pastato fasadinės dalies. T3

T7

T8

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 3 mm

Dengiamas plotis 1200 mm

Bendras plotis 1244 mm

Maks. lapo ilgis 3500 mm

Min. lapo ilgis 200 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 7 mm

Dengiamas plotis 1168 mm

Bendras plotis 1200 mm

Maks. lapo ilgis 5000 mm

Min. lapo ilgis 200 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 8 mm

Dengiamas plotis 1164 mm

Bendras plotis 1210 mm

Maks. lapo ilgis 5000 mm

Min. lapo ilgis 200 mm

TRAPECINIAI
PROFILIAI
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Platus profilių, skardinių dangų asortimentas ir galimybė 

pasirinkti norimą gaminio ilgį leidžia naudoti juos ne tik stogams, 

bet ir fasadams, tvoroms ir pan.

T14R

T18N

T18E

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 14 mm

Dengiamas plotis 1130 mm

Bendras plotis 1170 mm

Maks. lapo ilgis 8000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 18 mm

Dengiamas plotis 1090 mm

Bendras plotis 1139 mm

Maks. lapo ilgis 8000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 18 mm

Dengiamas plotis 1138 mm

Bendras plotis 1185 mm

Maks. lapo ilgis 8000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

T35R

T35

T55

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 35 mm

Dengiamas plotis 1110 mm

Bendras plotis 1143 mm

Maks. lapo ilgis 10000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 35 mm

Dengiamas plotis 1050 mm

Bendras plotis 1080 mm

Maks. lapo ilgis 10000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 55 mm

Dengiamas plotis 1030 mm

Bendras plotis 1070 mm

Maks. lapo ilgis 12000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

TRAPECINIAI
PROFILIAI



Platus profilių, skardinių dangų asortimentas ir galimybė 

pasirinkti norimą gaminio ilgį leidžia naudoti juos ne tik stogams, 

bet ir fasadams, tvoroms ir pan.

T14R
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T18E

Techninis aprašas

•

•

•

•

•
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Techninis aprašas

•

•

•

•

•
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Min. lapo ilgis 500 mm
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•

•

•

•

•

Profilio aukštis 18 mm
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Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 35 mm

Dengiamas plotis 1110 mm

Bendras plotis 1143 mm

Maks. lapo ilgis 10000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 35 mm

Dengiamas plotis 1050 mm

Bendras plotis 1080 mm

Maks. lapo ilgis 10000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

Techninis aprašas

•

•

•

•

•

Profilio aukštis 55 mm

Dengiamas plotis 1030 mm

Bendras plotis 1070 mm

Maks. lapo ilgis 12000 mm

Min. lapo ilgis 500 mm

TRAPECINIAI
PROFILIAI



Łukasz Jaroszewicz

Užsakymų priėmimo skyrius

„Riba tarp chaoso ir tvarkos

yra logistikos skyriuje...“

LOGISTIKA

Numatome, kad šiais metais per 

dieną teks priimti daugiau kaip 

200 užsakymų.

Per trumpą laiką įvykdyti tiek daug 

klientų užsakymų – tai tikras iššūkis 

tiek mums, tiek logistikos skyriui.

Prekes klientas turi gauti kuo 

skubiau...

Iki 3800 užsakymų per mėnesį.

Kiekvieną dieną išsiunčiame

15 sunkvežimių su iki 165 tonų produkcijos.

35 maršrutai per savaitę.

Per savaitę

samdome 12–15

sunkvežimių, kurie

išveža prekes

į Lenkiją ir užsienį.

15 sunkvežimių ir 35 maršrutai per savaitę.

Kiekvieną dieną didmeniniams klientams išvežame 165 tonas prekių.

2,5 karto aplink Žemę.

Mūsų automobiliai per mėnesį nuvažiuoja 100 000 km,

tai yra apsuka aplink Žemę 2,5 karto.
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Gražus ir tinkamai uždengtas

stogas – tai kiekvieno

namo vizitinė kortelė.

Vienas svarbiausių dalykų

– preciziškai pagaminti

ir sumontuoti skardos

lankstiniai.

ĮLAJA

LAŠTAKAS

VIRŠUTINĖ
VĖJALENTĖ

APATINĖ
VĖJALENTĖ

SKARDOS
LANKSTINIAI
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Skardos lankstiniai – vienas svarbiausių viso stogo elementų. 

Nuo jų priklauso ne tik estetinis vaizdas, bet ir kitos labai svarbios 

stogo savybės: sandarumas, apsauga nuo vėjo, sniego ir lietaus.

APVALUS
KRAIGAS

JUNGTIS SU KAMINU

JUNGTIS
SU SIENA

PAPRASTAS KRAIGAS

VĖJALENTĖ KLASIKINEI
STOGO DANGAI

KRAIGAS KLASIKINEI
STOGO DANGAI

POKRAIGINĖ DETALĖ

SNIEGO GAUDYTUVAI

SKARDOS
LANKSTINIAI
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Plieniniai
čerpiniai profiliai

Moduliniai
čerpiniai profiliai

Plieninės
tvoralentės

Gipskartonio
profiliai

Klasikinės
stogo dangos

Trapeciniai
profiliai

Konstrukciniai
profiliai

GAMINTOJAS

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski

www.hanbudstogai.lt

PLATINTOJAS


