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Spalvos ir formos
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Padengimai:   1 = matinis    2 = blizgus    3 = labai blizgus 
Čerpė yra natūraliai išdegtas gaminys. Todėl galimi spalviniai ir struktūriniai nukrypimai, atsirandantys dėl gamtinių žaliavų nevientisumo.

Kristalo 
blizgumas

Tradicinė
glazūra

grafito 2 Kenijos raudona 2 juoda matinė 2vyno raudonumo 2

Indijos raudona 3 Riešuto rudumo 3Titano juodumo 3

Glazūra
Marcato ®

Atstatomasis
išdegimas

deimanto juodumo 3 ruda „bongossi“ 3 jūros mėlynumo 3

Aliaskos pilka 3 šviesiai mėlyna 3

perlo baltumo 3

rapsų geltonumo 3pilka kreminė 3 šviesiai žalia 3

tamsiai žalia 3

ruda demėta 1juodai pilka 1

Natūrali

Angobuota

natūrali raudona

Brazilijos ruda 1 žemės rudumo  1 raudona 1 sendinta 1

skalūno juoda 1platininė pilka 1 intensyviai
juoda 2

lavos raudonumo 1

natūrali demėta

Programa „Klassik“

Programa “Aktuell“

Programa “Eleganz“
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Programa “Eleganz“
Nuostabi glazūra „Marcato“ ir atstatomasis degimas 
apjungia estetikai ir išskirtinumui keliamus architektūrinius 
reikalavimus. Šie nuostabūs paviršiai - neginčijamas 
aukščiausios klasės įrodymas. “Marcato ®“ glazūra gami-
nama net 10 skirtingų spalvų.

Programa “Aktuell“
Tai čerpė pasižyminti subtiliu kristalo blizgumu arba čerpė 
su nuostabiai blizgiu tradicinės glazūros paviršiumi. Ši pro-
grama yra geriausias pasirinkimas statant aukščiausios 
kokybės nestandartinės architektūros pastatus.

Programa “Klassik“
Siūlo natūralias čerpių spalvas.Natūraliai raudona išdegto 
molio spalva ir dar šeši papildomi atspalviai, išgaunami 
angobos būdu, taip sukuriama natūrali spalvų paletė, nuo 
raudonos iki skalūno juodumo.

Mes gamyboje naudojame patį geriausią molį...
Norėdami patenkinti aukščiausius klientų reikalavimus



deimanto 
juodumo 

rapsų  
geltonumo

4 Vario® Hohlfalzziegel

  Vario® Hohlfalzziegel Geradschnitt Altstadt-Vario

išmatavimai: 264 x 425 mm 264 x 425 mm

Dengiamas paviršius:  211 x 320 - 345 mm 209 x 320 - 345 mm

         320 - 345 mm* 320 - 345 mm*

Svoris:                                 2,9 kg/vnt 3,2 kg/vnt

Minimalus stogo nuolydis: 10°** 

Standartinis stogogo nuolydis:   22°

Išeiga:                     14 vnt/m2

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų. 

Mūsų čerpių forma “Vario® Hohlfalzziegel“, turinti didžiausią paklausą Vokietijoje, buvo 
nukopijuota daugelio gamintojų, bet originalas priklausi tik mums.
Čerpė „Geradschnitt Altstadt-Vario“, turinti lygią „kirstą“ apatinę dalį, gaminama tik 
natūralios raudonos, natūralios demėtos ir rudos demėtos spalvų. 

Spalvų gama:

Spalvos pagal užklausimą:

ruda „bongossi“

jūros mėlynumo

ruda demėtajuodai pilka

Indijos raudonaTitano juodumo

natūrali  
raudona

natūrali demėta

Brazilijos ruda

raudona 

skalūno juoda

tamsiai žalia šviesiai žaliašviesiai mėlyna perlo baltumopilka kreminė sendinta

vyno  
raudonumo

Grebėstų žingsnis:



Riešuto  
rudumo

Titano juodumo grafito Kenijos 
raudona

juoda matinė žemės rudumo

intensyviai
juoda

lavos  
raudonumo

natūrali 
raudona

5Vario Junior Zwilling®/Vario Junior®

Nepakartojama „Vario Junior Zwilling“ čerpės forma idealiai suderina ekonomiškumą 
ir estetiką. Be to, kombinuojant su „Vario Junior“ čerpe, galima greita ir patikimai 
uždengti nestandartinių formų stogus ir sunkiai prieinamas jų vietas. 

Spalvų gama:

  Vario Junior Zwilling®  Vario Junior®

išmatavimai: 394 x 365 mm 222 x 365 mm

Dengiamas paviršius:  346 x 266 - 285 mm 172 x 266 - 285 mm

         266 - 285 mm* 266 x 285 mm*

Svoris:                                   4,4 kg/vnt 2,4 kg/vnt

Minimalus stogo nuolydis: 10°**  10°**

Standartinis stogogo nuolydis:   22° 22°

Išeiga:                         10 vnt/m2 20 vnt/m2

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų. 

Grebėstų žingsnis:



Spalvų gama:

Riešuto  
rudumo

raudona intensyviai
juoda

žemės rudumo Kenijos 
raudona

juoda matinė

grafito natūrali  
raudona 

6 Tandem®/Tandem Junior®

Gražus išorinis vaizdas ir naudingas kainos/kokybės derinys pabrėžia nepakartojamą 
čerpe „Tandem“. Esminės savybės, kurios puikiai apibūdina šią čerpė -  ekonomiškumas 
eksplotuojant ir praktiškumas atliekant montavimos darbus sudetingose pripjovimo 
vietose.

  Tandem® Tandem Junior®

išmatavimai: 404 x 390 mm 222 x 390 mm

Dengiamas paviršius: 363 x 310 - 327 mm 181 x 310 - 327 mm

         310 - 327 mm* 310 - 327 mm*

Svoris:                              4,1 kg/vnt 2,05 kg/vnt

Minimalus stogo nuolydis: 10°**  10°** 

Standartinis stogogo nuolydis:  20° 20°

Išeiga:                     8,5 vnt/m2 17 vnt/m2

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Grebėstų žingsnis:



Dacapo Universaldachziegel

Universali čerpė Dacapo Universaldachziegel rikiuojasi vienoje eileje su čerpėmis, 
kurios turi šimtametes tradicijas. Šis patobulintas modelis turi šiuolaikinius reikalavi-
mus atitinkančias savybes ir jis vėl yra mūsų asortimente

Spalvų gama:

skalūno juodaraudona

  Dacapo Universaldachziegel 

išmatavimai: 240 x 410 mm 

Dengiamas paviršius: 204 x 250 - 350 mm 

         250 - 350 mm* 

Svoris:                                      2,9 kg/vnt 

Minimalus stogo nuolydis: 10°**  

Standartinis stogogo nuolydis:  30° 

Išeiga:                       14 - 19 vnt/m2*** 

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Grebėstų žingsnis:

Čerpė „Piano“ sukurta siekiant patenkinti šiuolaikinės architektūros poreikius.

  Piano 

išmatavimai: 240 x 410 mm 

Dengiamas paviršius:  204 x 330 - 345 mm 

         330 - 345 mm* 

Svoris:                         2,9 kg/vnt 

Minimalus stogo nuolydis: 10°**  

Standartinis stogogo nuolydis:  28° 

Išeiga:                     14 -16 vnt/m2*** 

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Grebėstų žingsnis:

Spalvų gama:

grafito skalūno juodaplatininė pilka

Spalvos pagal užklausimą:

perlo baltumo juodai pilka

Piano
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Doppelfalzziegel8

Klasikinė čerpė su dviem grioveliais, nuostabia forma ir puikiomis techninėmis charak-
teristikomis, naudojama dengti ir statiniams, įtrauktiems į valstybės saugomų objektų 
sąrašą.
  Doppelfalzziegel  

išmatavimai: 244 x 407 mm 

Dengiamas paviršius:  204 x 310 mm 

         340 mm* 

Svoris:                                  3,1 kg/vnt 

Minimalus stogo nuolydis: 10°**  

Standartinis stogogo nuolydis:   30° 

Išeiga:                           14,5 vnt/m2 

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Grebėstų žingsnis:

Spalvos pagal užklausimą:

juodai pilkatamsiai žaliašviesiai žaliadeimanto 
juodumo 

ruda „bongossi“

Spalvų gama:

natūrali 
raudona

skalūno juodaraudonaBrazilijos ruda

Hohlziegel

Puiki klasikinė čerpė Hohlziegel gaminama dviejų tipų, skirtų dengti stogus su skir-
tingais nuolydžiais.

  Hohlziegel  

išmatavimai: 235 x 400 mm 

Dengiamas paviršius:   204 x 337 mm 

         300 - 320 mm*     trumpas  

  330 mm*  ilgas

Svoris:                                 2,6 kg/vnt 

Standartinis stogogo nuolydis:   35° trumpas 

  40° ilgas

Išeiga:                      15 - 16 vnt/m2 

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Grebėstų žingsnis:

Spalvų gama:

natūrali 
raudona

Brazilijos ruda

skalūno juoda juodai pilka



9Ravensberger

Pranašumas Ravensberger čerpės - puiki lengvumo ir elegancijos sintezė.

rapsų  
geltonumo

Spalvų gama:

Spalvos pagal užklausimą:

grafitoTitano juodumo

natūrali  
raudona

tamsiai žaliašviesiai žaliašviesiai mėlyna perlo baltumopilka kreminė

intensyviai
juoda

ruda „bongossi“

vyno  
raudonumo

lavos  
raudonumo

  Ravensberger

išmatavimai: 262 x 420 mm 

Dengiamas paviršius:  219 x 340 - 350 mm 

         340 - 355 mm* 

Svoris:                                  2,9 kg/vnt 

Minimalus stogo nuolydis: 10°**  

Standartinis stogogo nuolydis:   22° 

Išeiga:                      13 vnt/m2 

* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Grebėstų žingsnis:



10 Biber

Turbūt pati gražiausia, bet tuo pat metu ir daugiausiai darbo reikalaujanti stogo danga 
yra „Bebro uodega“. Su šia čerpe taip pat dengiami labai sudėtingos architektūros 
stogai ir įvairios konstrukcijos - kupolai, bokštai, kaminai...

deimanto 
juodumo 

Spalvų gama:

jūros mėlynumo

sendinta 

rapsų  
geltonumo

ruda „bongossi“

šviesiai žalia tamsiai žalia

pilka kreminė šviesiai mėlyna perlo baltumo

juodai pilka

grafito Kenijos 
raudona

juoda matinė vyno  
raudonumo

Indijos raudona Riešuto  
rudumo

Titano juodumo Brazilijos ruda raudona skalūno juoda

lavos  
raudonumo

intensyviai
juoda

natūrali 
raudona

žemės rudumo

ruda demėta

  Biber

išmatavimai: 175 x 380 mm | 155 x 380 mm 

  175 x 260 mm | 155 x 260 mm 

   pagal dengimo tipo instrukciją ZvDH 

Svoris:                                 0,9 - 1,8 kg/vnt 

Išeiga:                     34 - 60 vnt/m2  priklausomai nuo dengimo tipo

 
* Prieš pradedant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Grebėstų žingsnis:

Kiti išmatavimai  
pagal užklausimą



11Kraštų apdirbimas

Šis gaminys suteiks jūsų stogui išbaigtumą ir nepakartojamą 
vaizdą

• Gaminama visų spalvų ir padengimų

•  Neprilygstama kokybe

• Skirta kraštams, karnyzams, praplatinimams

• Aukščiausios klasės keramikiniai gaminiai

• Garmoningas papildymas pagrindinei dangai

• išmatavimai : 17,5 x 26 cm, kiti išmatavimai pagal užklausimą



Spalvos kataloge ir realybėje gali skirtis, dėl spausdinimo įpatumų 
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Atstovas:

Pagrindinė buveinė
Benders sverige AB 
Box 20
535 21 Kvänum 
Sweden 

Tel: +46 (0) 512 78 70 00

Faksas: +46 (0) 512 78 70 19

El.paštas: info@benders.se

Informacija internete:
www.benders.se

uAB Benders LieTuvA 
Pamiškés g. 13
95102 Švepeliai 
Klaipédos raj.
Lietuva

Tel: +370 646 737 31

El.paštas: info@benderslietuva.com

Informacija internete:
www.benderslietuva.com


