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Gutters thirsty for rainLietaus pasiilgę latakai
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Plieninė lietaus vandens nuvedimo sistema Flamingo® 
yra ne tik eilinis šios kategorijos produktas rinkoje. Tai išsami 
ir integruota sistema, kuri lietingomis dienomis privalo 
užtikrinti saugumą, ramybę ir komfortą. Šių produktų kūrimui 
įkvėpimo mes sėmėmės iš gamtos. Ne be pagrindo sistemos 
pavadinimas yra paimtas iš paukščių – flamingų. Šie paukščiai 
visą savo ilgą gyvenimą praleidžia vandens aplinkoje, 
kadangi vanduo yra jų veiklos aplinka. Kaip flamingai, taip 

ir mūsų lietaus nuvedimo sistema, negalėtų egzistuoti be 
vandens. Čia jie jaučiasi geriausiai ir geriausiai sugeba šią 
aplinką kontroliuoti. Flamingai, jungdamiesi į milijonines 
kolonijas, demonstruoja nepaprastus gebėjimus prisitaikyti 
prie šių sąlygų. Tomis pačiomis savybėmis pasižymi ir lietaus 
nuvedimo sistema Flamingo®.

Kodėl  Flamingo®? 

Harmonija su gamta
Bendrai apie sistemos privalumus 

Žaliavos
Švediška plieno kokybė

Natūralių spalvų latakai
Kokybės garantija

Pagrindiniai sistemos elementai

Latako galinis dangtelis
Latakas

Latako išorinis kampas 900

ILatako vidinis kampas 900

Latako laikiklis, jungiamas latako laikiklis
Latako laikiklis, tvirtinamas prie gegnės; latako laikiklis  
tvirtinamas prie gegnės, ir tvirtinamas kabliuku
Alkūnė  600

Santaka

Lietvamzdis
Latako alkūnė

Lietvamzdžio laikiklis, tvirtinimo varžtai su kaiščiais
Lietvamzdžio mova

Latako jungtis su užsegimu
Trišakis, lietaus vandens skirstytuvas

Flamingo Magnelis®

Latako laikiklis, tvirtinamas prie gegnės

Automobilių parkas
Transportas ir logistika, pakavimas ir sandėliavimas

Why Flamingo®?Turinys

PLIENINĖ LIETAUS NULEIDIMO SISTEMA

Kodėl Flamingo®?
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Nusprendėme teisiškai apsaugoti mūsų naujus sprendimus, 
techninius projektus ir pramoninio dizaino pavyzdžius. 
Mūsų taikomos naujovės užtikrina, kad Jums bus pateiktas 
geriausias ir ekonomiškiausias sprendimas. Norime užtikrinti, 
kad mūsų sistema išsaugos savo unikalumą, o Jūs visada 
būsite tikri, kad pasirinkote originalų sprendimą.  Visi atlikti 
darbai mums suteikė didelį malonumą, kadangi stengėmės 
įgyvendinti mūsų klientų lūkesčius ir toliau dėsime pastangas, 
skirtas mūsų produktų gerinimui, kadangi visiškai patenkinti 
klientai suteiks ir mums galimybę mėgautis sėkme.

Geriausia rekomendacija Flamingo® plieninei lietaus 
nuleidimo sistemai – aukso medalis, įteiktas Poznanės 
tarptautinės mugės BUDMA 2010 metu.

Visi sistemos elementai yra naujoviški, daugiafunkciniai ir 
suderinami tarpusavyje, t.y. sudaro vieningą, apgalvotą 
visumą. Todėl lietaus nuvedimo sistema Flamingo® 
išsiskiria paprastu montavimu ir mažesniu elementų 
skaičiumi. Mūsų taikomi sprendimai buvo projektuojami 
specialiai Jums, rūpinantis Jūsų patogumu. Šios sistemos 
sukūrimui įdėjome daug pastangų. 

Keletą metų atidžiai stebėjome, analizavome, tyrėme 
ir lyginome įvairių sričių patirtį: bendradarbiavome su 
stogdengiais, rangovais, įvairiomis mokslo ir mokslinių 
tyrimų organizacijomis, kad Jums galėtume pateikti 
geriausią, moderniausią ir saugiausią lietaus sistemą.

Harmonija su gamta Bendrai apie sistemos privalumus



6 76 7

Latakų sistema Flamingo®  gaminama iš specialios 
medžiagos PRELAQ ® RWS (Rain Water System), tiekiamos 
Švedijos plieno koncerno „SSAB“. Firma  BUDMAT® 
bendradarbiauja su „SSAB“ plieno gamykla jau keliolika 
metų. Ankstesnė patirtis, atlikti tyrimai ir bandymai užtikrina, 
kad mūsų gaminiams naudojamos geriausios žaliavos. 
„SSAB“ plieno gamykla vienintelė pasaulyje gamina visas 
metalo rūšis, reikalingas latakų komplektų gamybai.

Plienas, skirtas latakų sistemoms „Flamingo“, yra padengtas 
homogeniniais dažų sluoksniais, kurie užtikrina, kad visi 
sistemos elementai pasižymės tolygia, ilgalaike spalva 
ir aukščiausia kokybe. Standartiškai lietaus sistemos 
Flamingo®  yra gaminamos 10 spalvų. Visos siūlomos 
spalvos atitinka BUDMAT® gaminamų dangų, skirtų stogams 
ir fasadams, spalvas.

Žaliavos Švediška plieno kokybė
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Šokoladinė 
ruda
Prelaq 387
RAL 8017

 
Ruda
Prelaq 434
RAL 8028

 
Tamsi pilka
Prelaq 087
RAL 7011

 
Molio
Prelaq 742
RAL 8004

 
Vyšnių
Prelaq 758
RAL 3009

 
Juoda
Prelaq 015
RAL 9005

 
Vario
Prelaq 778
RAL 8003

 
Sidabro
Prelaq 045
RAL 9006

 
Žalia
Prelaq 830
RAL 6020

 
Balta
Prelaq 001
RAL 9002

metų 
garantija

30metų 
garantija

30metų 
garantija

30
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Plieno latakų sistema Flamingo® yra vienas iš moderniausių produktų 
šioje rinkos kategorijoje. Sistema yra gaminama iš geriausios švediškos skardos 
PRELAQ® RWS (Rain Water System) – pagamintos specialiai tokiai paskirčiai ir 
išsiskiria:
•  montavimo paprastumu, kurį užtikrina universalūs elementai, galintys 

atlikti keletą funkcijų vienu metu,
•  aukščiausia gamybos kokybė, užtikrinama pilnai automatizuotų Švedijos ir 

Šveicarijos firmų gamintų gamybos linijų,
• naujoviškumu, užtikrinamu specialiai suprojektuotais konstrukciniais 

sprendimais,
• visų sistemos elementų gamybai naudojamomis geriausios kokybės 

žaliavomis (švediška skarda PRELAQ® RWS),
•  dviem dydžiais: mažesniu, skirtu gyvenamiesiems namams (125/87, 125/100), 

ir didesniu, skirtu pramoniniams, didelio dydžio objektams (150/100),
•  specialiai sukurta ir įgyvendinta logistikos sprendimų sistema (gamykloje 

visi lietaus nuvedimo sistemos elementai supakuojami į plėvelę, individualiai 
suprojektuotos pakuotės, išskirtinis rūpestis aukščiausio lygio sandėliavimu 
ir transportavimu),

• kompleksiškumu ir galimybe priderinti visą lietaus nuvedimo sistemą 
Flamingo®  prie BUDMAT® siūlomų plieninių stogų ir fasadų dangų,

•  30 metų garantija, C1-C4 aplinkos klasės Flamingo®  lietaus nuleidimo 
sistemai (pramonės ir šalia esančios aukšto korozinio agresyvumo aplinkos 
teritorijos).

* Flamingo®  lietaus nuleidimo sistema, pagaminta iš PRELAQ ® RWS skardų.

Standartiškai lietaus sistema Flamingo® yra 
gaminama 10 spalvų. Visos siūlomos spalvos atitinka 
BUDMAT® gaminamų dangų, skirtų stogams ir fasadams, 
spalvas. Todėl firmos BUDMAT® pasiūlymas yra daug 

platesnis ir naudingesnis kiekvienam klientui, kuriam mes 
galime pasiūlyti kompleksinį sprendimą: nuo plieninės stogo 
dangos paklojimo su papildomais elementais ir priedais, iki 
pritaikytos plieninės lietaus nuvedimo sistemos įrengimo.

*

Natūralių spalvų latakai Kokybės garantija
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Plieninė lietaus nuvedimo sistema Flamingo®  buvo 
sukurta siekiant užtikrinti patogius stogo latakų sistemos 
sprendimus. Gamybai naudojamos aukščiausios kokybės 
žaliavos (skarda PRELAQ® RWS – Rain Water System, 
švedijos plieno koncernas „SSAB“), gamykloje sumontuota 
moderniausia Europoje, pilnai automatizuota įranga, įdiegti 
naujoviški ir universalūs konstrukciniai sprendimai – visa tai 
suteikia mums galimybę sukurti geriausias rinkoje plieno 
latakų sistemas. Specialiai suprojektuoti atskirų sistemos 
elementų konstrukciniai sprendimai, suteikia plačias jų 
taikymo galimybes.

Dėka to, visi horizontalūs latakų sistemos elementai gali 
būti tvirtinami mūsų siūlomais laikikliais (latakai, kampiniai 
elementai, jungtys), tačiau kampai, dėl savo konstrukcijos, 
užtikrina tokį tvirtą sujungimą, kad nebelieka poreikio juos 
papildomai tvirtinti. Sistema pasižymi paprastu montavimu ir 
estetine išvaizda. Suderintos spalvos, veiksmingas vandens 
nuvedimas nuo stogo, ypatingas tvirtumas.

Pagrindiniai sistemos elementai
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Elementas, apsaugantis nuo vandens išsiliejimo iš latako. Naudojant naujoviškas ir 
specialiai suprojektuotas jungtis, užtikrinamas tvirtas sujungimas su dangteliu, kuris atlieka 
savo funkcijas bet kokiomis oro sąlygomis. Elementas yra labai paprastai montuojamas bei 
užtikrina geriausią apsaugą nuo atitrūkimo dėl vandens svorio. Lietaus nuvedimo sistemos 
Flamingo® latako galinis dangtelis yra vienintelis tokio tipo sprendimas rinkoje.

DANGTELIS Flamingo® sistemoje – tai patentuotas sprendimas, saugomas Lenkijos 
Respublikos Patentų biuro.

Lietaus nuleidimo sistemos nutekėjimo elementas, kurio funkcija yra tiesioginis vandens 
pašalinimas nuo stogo paviršiaus. Latakų sistema Flamingo® siūloma dviejų dydžių: 
125 ir 150 mm – montuojamų taip, kad būtų išnaudota visa jų talpa. Vandens pašalinimo 
nuo stogo paviršiaus efektyvumą lemia latakų montavimo būdas ir nutekėjimo vamzdžių 
pralaidumas.

Skardos storis siekia 0,6 mm. Nuleidžiant vandenį nuo stogo reikšmę turi latako montavimo 
būdas ir lietvamzdžio pralaidumas. Geriausias to įrodymas – lėkštesnių lietaus nuleidimo 
sistemų sprendimai, naudojami Skandinavijoje, kur lietaus krituliai vieni dažniausi Europoje. 12 13

Latako galinis dangtelis Latakas
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Specialiai sukurtas elementas, jungiantys latakus vidiniuose ir išoriniuose pastato 
kampuose. Sistemoje  Flamingo®  latakas yra giliai įstatomas į kampinius elementus, 
todėl nėra poreikio naudoti latako jungties. Tokie sprendimai užtikrina stacionarią ir 
tvirtą jungtį, ir tuo pat metu sumažina investicines išlaidas, kadangi nebereika montuoti 
elementų (įskaitant laikiklius).

Taip suprojektuoti kampiniais elementai, atsižvelgiant į jų pritaikimo galimybes, yra  ypač 
universalūs ir novatoriški produktai. Pagaminti iš tos pačios medžiagos, kaip ir kiti sistemos 
elementai, jie yra visiškai tos pačios spalvos ir kokybės, kaip ir visa sistema.

14 15

Latako išorinis kampas  900 Latako vidinis kampas  900
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Konstrukcinis elementas, visų pirma 
atliekantis latako laikiklio funkciją. 
Tai ypač universalus sistemos 
Flamingo® elementas, kuris gali 
būti tvirtinimas prie  priekinės lentos ir 
tiesiogiai prie gegnių.

Latako laikiklis užtikrina stabilų latakų montavimą prie 
gegnių arba grebėstų. Dėl unikalios konstrukcijos išlaiko 
žymiai didesnes apkrovas nei panašūs kitų gamintojų siūlomi 
elementai. Laikiklio speciali struktūra ir naujoviška forma 
leidžia paprastai ir greitai sumontuoti latakus. Laikiklis 
pagamintas iš aukščiausios kokybės plieno, padengto  

275 g/m2 cinko danga. Be to, BUDMAT® yra vienintelis 
gamintojas rinkoje, papildomai prie standartinio siūlantis 
laikiklį tvirtinantį kabliuką bei garantuojantis jo stabilumą 
esant didelėms lietaus nuleidimo sistemos apkrovoms 
(sniegas, apledėjimas).

Laikikliai yra skirti latako tvirtinimui, tačiau gali būti 
naudojami ir kaip visų kitų horizontalių sistemos elementų 
(latakų, kampų, jungčių) laikikliai, užtikrinantys aukščiausią 
apkrovos klasę. Pagaminti iš švediško plieno PRELAQ® 
RWS (Rain Water System), išskiriančio aukščiausia kokybe ir 
spalviniu suderinamumu su visos sistemos spalvomis.

Galimi ilgiai:
- 70 mm
- 160 mm
- 210 mm

16 17

Latako laikiklis Latako laikiklio prailginimas
Latako laikiklis, tvirtinamas prie gegnės; latako laikiklis, 

tvirtinamas prie gegnės, ir tvirtinamas kabliukų
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„L“ raidės formos sistemos elementas su 600 kampu, kuris suteikia galimybę pritaikyti 
įvairias latakų sistemos dalis prie įvairių pastatų ir karnizų formų. Alkūnės spalva atitinka 
likusių sistemos elementų spalvas, ji yra pagaminta iš aukščiausios kokybės švediško plieno.

Vienas iš pagrindinių vandens nuleidimo nuo stogo sistemos elementų (santaka jungia 
lataką su lietvamzdžiu). Elementas yra charakteringos išvaizdos ir specialiai suprojektuotos 
formos, kuri suteikia ypatingą estetinę išvaizdą. Elemento forma ir kraštinės apdirbimas 
apsaugos nuo įbrėžimų, ir mechaninių pažeidimų.

18 19

SantakaAlkūnė  600
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Vertikalus sistemos elementas, pašalinantis vandenį iš latako. Lietaus nuleidimo sistemoje 
Flamingo® taip pat yra vamzdžių, kurie yra jungiami tiek naudojant latako jungtis, 
tiek ir be jų. Tokiu būdu užtikrinama daugiau galimybių ir garantuojamas patogesnis 
montavimas. Rangovas pats turi nuspręsti, kokį sprendimą geriausia pasirinkti konkrečiu  
atveju.

„L“ raidės formos elementas, skirtas vandens išleidimui iš nutekėjimo vamzdžio. Lenktas 
galas užtikrina vandens pašalinimo iš sistemos kraštinės tvirtumą. Geriausios kokybės 
švediška skarda, kuri naudojama latakų  Flamingo®  gamybai, užtikrina visos 
sistemos spalvų suderinamumą.

20 21

Lietvamzdis Lietvamzdžio apatinė alkūnė
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Lietvamzdžių sujungimui skirtas sistemos elementas. Lietaus nuleidimo sistemoje 
Flamingo® galima jungti lietvamzdžius naudojant  gamyklinę jungtį arba specialiai 
pagamintas jungiamąsias lietvamzdžių detales.

Konstrukcinis tvirtinimo elementas, skirtas lietvamzdžio tvirtinimui prie pastato sienos. 
Naujoviška laikiklio konstrukcija leidžia prisitaikyti prie esamo atstumo tarp lietvamzdžio ir 
sienos. Laikiklis prie lietvamzdžio tvirtinamas nenaudojant varžtų, kas užtikrina paprastą ir 
greitą montavimą. Lietaus nuleidimo sistemos Flamingo® lietvamzdžių apkabos gali 
būti dviejų variantų: su aliuminio jungtimi arba su plastikine jungtimi. 

Laikiklį tvirtinančio papildomo elemento spalvą galite pasirinkti iš  Flamingo®  spalvų 
paletės.

22 23

Lietvamzdžio laikiklis, tvirtinimo varžtai su kaiščiais Lietvamzdžio jungtis
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Universalus elementas, naudojamas 
tiek tarpinėms, tiek ir jungtims su 
laikikliu. Montuojamos su tarpine arba 
sandarinimo priemone, užtikrina tvirtus 
latakų sujungimus. Išsiskiria pagaminimo 
kokybe ir spalviniu suderinamumu su visos 
sistemos spalvomis, kadangi gamybai yra 
naudojamas geriausias švediškas plienas.

24 25

Lietaus nuleidimo sistemos elementas, naudojamas tarpų sujungimams. 
Naudojamas užsegimas ir jungties konstrukcija leidžia sujungti ant laikiklių 
jau sumontuotus latakus netgi atlikus stogdengystės darbus. Atitinkamas 
latako jungties su užsegimu plotis (vienas iš didžiausių rinkoje) bei 
naudojama 20 proc. storesnė skarda nei latakas, užtikrinantis didesnį 
patvarumą. Tokio sujungimo sandarumą papildomai garantuoja tarpiklis ir/
arba sandariklis.

Elementas, pagamintas iš specialios švedų metalurgijos koncerno SAAB 
RWS – Rain Water System – skardos.

Elementas yra skirtas vandens pašalinimui nuo nedidelių 
stogo paviršių ir stogelių, kur neekonomiška arba neįmanoma 
vandens nukreipti į atskirą vertikalų nutekėjimo vamzdį.

Latakų elementas, skirtas nuleisti lietaus vandenį ir surinkti 
jį tam skirtame rezervuare. Surinktą lietaus vandenį galima 
panaudoti pvz., daržams laistyti. Flamingo® sistemos 
lietaus vandens surinkėjas taip pat atlieka valymo sietelio 
funkciją – jis sulaiko su vandeniu nešamus nešvarumus pvz.: 
lapus ir kitą nedidelį purvą. Dėl elemente esamo sietelio, 
surinktas vanduo švarus. Tai turi ypatingą reikšmę tuo atveju, 
kai nuleidimo vamzdis tiesiogiai nukreiptas į kanalizaciją.

Latako jungtis Latako jungtis su užsegimu Lietaus vandens surinkėjas
Lietvamzdžio trišakis, vandens 

skirstytuvas



Flamingo Magnelis® - tai gaminiai optimaliai ir 
ilgai saugomi nuo korozijos. Technologijos proceso metu 
naudojamas cinko tirpalas su aliuminio ir magnio priedais 
garantuoja puikias sistemos apsaugines savybes. Magnis 
turi įtakos šios medžiagos savybėms ir formuoja viso latako 
paviršiaus tvirtą ir stabilų apsauginį sluoksnį. Lyginant su 

kitoms lietaus nuleidimo sistemomis, gaminamomis iš 
cinkuotų skardų, Flamingo Magnelis® pasižymi patvarumu 
ir atsparumu korozijai. Todėl galima nesibaiminant naudoti jį 
padidintos korozijos atsiradimo rizikos aplinkoje. Lyginamieji 
bandymai parodė, kad skardos su Magnelis® danga turi 10 
kartų didesnį atsparumą korozijai nei cinkuoto plieno atveju.

26 27

Magnelis® danga užtikrina ilgalaikę skardos apsaugą, o 
metalo nusitrynimo lygis 3 kartus mažesnis lyginant su 
cinkuotos skardos. Tam apsauginio sluoksnio mažėjimas 
sistemos apdirbimo ir ir naudojimo metu yra minimalus.

Dėl gamybos metu naudojamos naujosios technologijos 
ir geriausių medžiagų plieninei lietaus nuleidimo sistemai 
Flamingo Magnelis® suteikiama 10 metų garantija.*

* detalias garantijos sąlygas turi gamintojas.

Flamingo Magnelis® Flamingo Magnelis® 



Flamingo Magnelis® sistemos savybės::

• Puikus atsparumas korozijai – iki 10 kartų didesnis nei 
cinkuotas plienas,

• rekomenduojamas naudoti padidintos korozijos rizikos 
aplinkoje,

• natūrali, tamsiai pilka sistemos spalva (patinavimo 
efektas) idealiai dera prie tradicinės ir šiuolaikinės 
architektūros pastatų,

• yra trijų dydžių: 125/87, 125/100 ir 150/100,
• naujas latako laikiklis, tvirtinamas prie gegnės, su 

papildomu kabliuku,
• 10 metų garantija antikorozinei apsaugai.*
• 

* detalias garantijos sąlygas turi gamintojas. 28 29

Plieninę lietaus nuleidimo sistemą Flamingo 
Magnelis®  sudaro visi Flamingo  sistemos elementai 
ir papildomai latako laikiklis, tvirtinamas prie gegnės. Dėl 
unikalios konstrukcijos jis išlaiko žymiai didesnes apkrovas 
nei panašūs kitų gamintojų siūlomi elementai. 

Laikiklio speciali struktūra ir naujoviška forma paprastai ir 
greitai leidžia uždėti  Flamingo Magnelis®  latakus. 
Laikiklis pagamintas iš aukščiausios kokybės plieno, padengto  
275 g/m2 cinko danga. Be to, BUDMAT® būdamas vienintelis 
gamintojas rinkoje, papildomai prie standarto siūlo laikiklį 
tvirtinantį kabliuką.

Flamingo Magnelis®
Latako laikiklis, tvirtinamas prie gegnės; latako laikiklis, tvirti-

namas prie gegnės, ir tvirtinamas kabliukų

metų 
garantija

10metų 
garantija

10metų 
garantija

10 metų 
garantija

10metų 
garantija

10metų 
garantija

10



Šiuolaikines firmos BUDMAT® įrenginių linijas valdo 
kompiuterinės sistemos nuotoliniu būdu, todėl sumažėja 
žmogiškojo veiksnio įtaka, žymiais sutrumpėja gamybos  
laikas, o galutinis produktas pasižymi puikia kokybe. 
Tokiu būdu, esame tikri, kad klientams siūlome unikalius 
produktus, kuriais didžiuojamės ir kuriuos nuolatos 
stengiamės modernizuoti, tobulinti ir gerinti.

30 31

Išskirtinis firmos BUDMAT® dėmesys plieninei lietaus 
nuleidimo sistemos kokybei yra paremtas moderniausios 
Europoje įrangos suprojektavimu ir paleidimu. Gamyboje 
naudojami naujausios kartos Švediški ir Šveicariški įrenginiai 
bei taikomi novatoriški sprendimai, kurie užtikrina geriausią 
produktų kokybę. Automatizuotas gamybos linijos yra 
valdomos ir kontroliuojamos kompiuteriais. Gamybos 
technologija, paremta tokių modernių įrenginių, pašalinančių 
gamybos etapų padalijimą, darbu, suteikia galimybę viename 
nenutrūkstamame procese atlikti visą operaciją, kurios 
rezultatas yra galutinis produktas.

Užsisakant Flamingo lietaus nuleidimo sistemą yra  galimybė 
pasinaudoti mūsų įmonės transporto priemonėmis. Šiuolaikinis 
transporto parkas, kuriame yra daugiau kaip keli šimtai ir specializuotų 
transporto priemonių, užtikrina tinkamą ir greitą užsakymų vykdymą. 
Be to, visoje šalyje esantys BUDMAT® prekybos ir komercijos skyriai, 
užtikrina galimybę atsiimti prekes Jums patogiausioje vietoje.
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DĖMESIO: „Flamingo“ plieninės lietaus nuleidimo sistemos produktų katalogas nėra komercinis pasiūlymas, jis tik pristato BUDMAT ® produktus.
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Autorines teises, susijusias su šiuo katalogu saugo Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.
Galimybę naudoti, kopijuoti ir platinti jame esančią medžiagą, kartu su nuotraukomis, piešiniais, grafikais ir t.t. riboja autorių teisės. 
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