
JAKÝ PLECH
NA GARÁŽ?

STANDARD
ZÁKLADNÍ VARIANTA?

PLUS
NĚCO MEZI?

PREMIUM
ODOLNOST ZA ROZUMNOU CENU?

Více než dvacetiletá zkušenost Firmy pro výrobu, ob-
chod a služby „BOMSTAL” Stanisław Bąbel a četné 
výzkumně vývojové práce prováděné v našem Ino-
vačním centru ve spolupráci mezi jinými s Hornicko-

-hutnickou akademií v Krakowě a také s Ústavem 
jemné mechaniky ve Warszawě, nám umožnily 
vypracovat optimální řešení věnované potřebám 
našich Zákazníků z hlediska trvanlivosti a estetiky 
námi nabízených výrobků.

Jako jediný výrobce kovových garáží v EVROPĚ 
nabízíme našim ZÁKAZNÍKŮM zvláště vybrané 
a v několika renomovaných laboratořích otesto-
vané ocelové plechy ze segmentů STANDARD, PLUS, 
PREMIUM.



KDYŽ MÁME STANOVENÝ CÍL, 
ZAČNEME ROZHODOVAT

PRO KAŽDÉHO NĚCO DOBRÉHO…

Vycházíme vstříc očekáváním a potřebám 
našich ZÁKAZNÍKŮ a odpovídáme na otázku 
„jaký plech na garáž”. Na prvním místě je 
třeba určit

„ÚČEL KUPOVANÉ GARÁŽE”

●  DOBA ŽIVOTNOSTI:
–  DLOUHODOBÝ OBJEKT 

garáž pro automobil, 
domácí hospodářská místnost, 
skladový objekt na firemním pozemku…

–  KRÁTKODOBÉ VYUŽÍVÁNÍ 
jednorázové zázemí stavby, 
dočasný sklad během stěhování

●  UMÍSTĚNÍ:
–  exponovaná místa
–  umístění v zatěžovaném prostředí

●  MOŽNOST ÚDRŽBY A OPRAVY 
VLASTNĚNÉ GARÁŽE



Garáže provedené z plechů ve STANDARDNÍM segmentu
jsou vystaveny riziku změny povlaku, která se podle PN-EN 
10346:2009 může vyskytovat dokonce i po 3 měsících od 
data výroby.

Produkty vyráběné naší firmou ve verzi STANDARD jsou 
charakteristické především nízkou cenou, ale zároveň vyža-
dují od jejich uživatelů větší účast v udržení příslušného 
optického stavu a ochrany proti korozí.
Zákazník, který zvolí garáž, u které se při výrobě stěn a stře-
chy použil žárově pozinkovaný plech, musí počítat s nut-
nosti natřít zakoupený výrobek nejpozději v době šesti 
měsíců od data montáže a opakovat nátěr minimálně 
každé dva nebo tři roky.

Nehledě na možnosti provedení činností spojených 
s nátěrem nebo také na nasazení pro tento účel speciali-
zované firmy, je třeba zohlednít, že v případě standardní 
garáže, to znamená o rozměrech 3m x 5m, plocha určená 
k nátěru představuje kolem 100m2 , z toho téměř polo-
vina musí být provedena pomocí např. řebříku a orien-
tační náklad samotných materiálů činí 400,00 zlotých bez 
započtení nákladů spojených s pracovní činností.
Nedodržení výše uvedených doporučení může způsobit 
nenapravitelné úbytky v povlaku zinku a v důsledku toho 
se mohou začít vyskytovat koroze a následně díry v ple-
chu vedoucí k přerušení těsnosti stěn nebo střechy.

EKONOMICKÁ VARIANTA – 
ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH

STANDARD
Nabízená řešení jsou určena pro Zákazníky,  
kteří nemají v úmyslu zakoupenou garáž 
používat dlouhá léta, takovou ukázkou je „garáž 
na staveniště”, kde její doba užívání je nejvýše 
dva roky a po ukončené investici obvykle je recy-
klována.



A MOŽNÁ NĚCO MEZI?

PLUS
Segment PLUS je ideálním řešením, které se zakládá 

na zabezpečení povrchu plechu proti vzniku koroze 
prostřednictvím mezi jinými povlaku zinku, na který 

se přímo v ocelárně nanáší vrstva bezbarvého laku 
zabraňující prudkému procesu vzniku koroze.

Laboratorní výzkumy prokazují, že tohoto druhu 
zabezpečení je dvakrát účinnější než typická 
pasivace sloučeninami trojmocného chromu, 
které se používají v segmentu výrobků Plus 
nabízených naší firmou.

Segment PLUS je ideální řešení pro všechny, 
kteří si váží pohodlí a bezpečí bez většího vyna-

kládání prostředků a času.

FPUH BOMSTAL je jedinou firmou v Evropě, která 
svým Zákazníkům nabízí navrhované řešení.

PROTOŽE PLUS ZNAMENÁ VÍCE, 
TEDY CO?

Jestli nemáme zcela upřesněné naše 
očekávání vůči zakoupené garáži, kupř. 
nevíme jakou dobu ji chceme využívat 
a dodatečně se nechceme zbytečně zabývat 
dodatečnou činností a náklady spojenými 
s natíráním, měli bychom využít speciálně 
připravenou nabídku a zakoupit garáž pro-
vedenou z bezbarvě lakovaného plechu.



Za účelem zajíštění estetické stránky námi nabízených 
výrobků naším nejvíce náročným Zákazníkům doporuču-
jeme plechy, které jsou vždy dostupné ve dvou vzhledech:

lesk (hladký povrch z vnější strany)

mat (lehce hrubý povrch z vnější strany)

a také v libovolně zvolených barvách na zvláštní žádost 
dostupných z níže uvedené palety barev a vzorků

Dodatečně všechny výrobky nabízené naši firmou v ple-
chovém provedení v segmentu PREMIUM jsou zabezpečo-
vány zvláštní polyesterovou folií s vysokým molekulárním 
řetězcem, která zaručuje plnou bezpečnost zakoupené 
garáže během výroby, dopravy a montáže a navíc nýty 
používané ke spojování lakovaných plechů s konstrukci, 
jsou vždy v barvě objednávaného plechu zabezpečené 
dodatečnou ochrannou vrstvou laku znemožňující rychlý 
vznik koroze na zvlášť ohrožených místech.

OCYNK

RAL 3005

RAL 1002

RAL 9006

BTX 2702

RAL 8017

RAL 3011

RAL 7016

BTX 2701

BTX 4702

RAL 8004

RAL 7016

RAL 9002

BTX 5703

RAL 6029

RAL 5010

RAL 7035

BTX 6701

ŽIVOTNOST ZA ROZUMNOU CENU – 
ANEB ŽIJ BAREVNĚ…

PREMIUM

Organický povlak

Základní nátěr

Antikorozní barva

Metalický povlak

Ocelové jádro

Základní nátěr

Antikorozní barva

Metalický povlak



Pokud stále nevíte, který plech zvolit na svoji garáž, připravili jsme pro Vás zvláštní tabulku, která Vám pomůže 
porovnat všechny důležité vlastnosti našich nabízených jednotlivých segmentů plechů používaných při výrobě 
garáží.

Segment
Metalické 

zabezpečení 
(Z, AZ)

Chemické 
zabezpečení 
(pasivace)

Bezbarvý 
ochranný lak

Vícevrstvé 
organické 

zabezpečení
Barvy Povrch lesk Matný povrch

Životnost 
bez nutnosti 
dodatečného 

natírání

Zabezpečení 
polyesterovou 

folií

Speciálně 
použité nýty 

v barvě plechu

Varianta 
prodloužené 

záruky*

STANDARD + +

PLUS + + +
PREMIUM + + + + + + + + + + +

*při plném dodržení pravidel vyplývajících z návodu k obsluze dostupného v záručním listu garáže

Ve snaze dosáhnout co nejlepší jakosti nabízených výrobků jsou všechny výrobky z jedno-
tlivých segmentů dodávány do našeho podniku pouze a výhradně z renomovaných Světo-
vých oceláren v podobě kotoučů příslušně připravených k profilování, během kterého se 
získávají archy plechu v požadované délce a tvaru, které jsou v pozdějších etapách výroby 
montovány na nosnou konstrukci garáží, které vyrábí FPUH „BOMSTAL”.

Veškeré dodávky a jednotlivé výrobní procesy v našem podniku sleduje certifikovaná Pod-
niková kontrola výroby, která je pod dohledem Ústavu pro stavební techniku ve Warszawě.

Většina našich spokojených Zákazníků volí výrobky ze segmentu PREMIUM

A co si vyberete Vy?

Volejte už dnes, naši konzultanti Vám 
pomohou se správnou volbou.

Ing. Miroslaw Walica
  737 425 904
  e-mail: mwalica.bomstal@gmail.com
   www.bomstal.eu

F.P.U.H. BOMSTAL
Szczyrzyc 64, 34-623 Jodłownik
DIČ: 737-10-08-241
IČ: 490683870
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