
SKAISTUS JUMTUS
Mēs ne tikai veidojam

Mēs tos izgatavojam, lai kalpotu gadiem ilgi



PAR UZŅĒMUMU

Kopš uzņēmuma HANBUD dibināšanas brīža tas ir palīdzējis piepildīt 

sapņus par savu māju. Sākotnēji kā būvmateriālu izplatītājs un jau vairāk 

nekā desmit gadus kā ražotājs. Kopš tā laika, pakāpeniski paplašinot savu 

sortimentu un ieviešot jaunas tehnoloģiskās līnijas metāla dakstiņu, 

jumtu paneļu ar ieloku un trapecveida lokšņu ražošanai, esam kļuvuši par 

vadošo tērauda izstrādājumu ražotāju Podlasē.

Pašlaik mēs piedāvājam rūpnieciskos un īpašumu žogus, konstruktīvos 

profilus un profilus sausajām apbūves sistēmām. Mūsu uzņēmums ražo 

arī metāla žogu dēļus (Standard, Emka, Estetic, Sigma, Astra un Polo), kas 

ir alternatīva tradicionāliem koka dēļiem, un modernus žalūziju žogus. 

Nepārtraukti augošā pieredze ļauj mums piedāvāt inovācijas, piemēram, 

mūsu izstrādājumus no līnijas Revolution, trapecveida loksnes T14R un 

T35R.

Visvairāk mēs priecājamies par to, ka uzņēmums attīstās un nodrošina 

darbu arvien vairākiem cilvēkiem. Mūsu centienu atspoguļojums ir 

uzvara “Zelta uzņēmumu simtniekā” kategorijā “Gada sasniegums” un 

balvas ”Forbes dimants” saņemšana.

Hanbud — noturība ilgiem gadiem

Tomašs Prušinskis
Tomasz Pruszyński 

Ražošanas direktors

„Jau kopš bērnības man mācīja 

cienīt darbu un pievērst 

uzmanību detaļām. Es priecājos, 

ka tagad varu dalīties ar 

iegūtajām prasmēm ar saviem 

kolēģiem.”

Sākumā es strādāju tikai ar savu 

tēvu un brāļiem. Šodien mūsu 

“ģimenē” ir jau vairāk nekā 150 

darbinieku.
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MODUĻVEIDA METĀLA 
DAKSTIŅI

Tehniskais apraksts:

•  Profila augstums: 58 mm

•  Štancējuma augstums: 35 mm

•  Izejvielu platums: 1250 mm

•  Izmantojamais platums: 1100 mm

•  Moduļa garums: 350 mm

•  Loksnes garums: 720 mm

•  Kopējais platums: 1180 mm

Moduļveida metāla dakstiņi Retto ir piedāvājums 

klasikas cienītājiem, taču pilnīgi jaunā versijā. 

Rūpīgi izstrādāts līdz pēdējai detaļai. Sajūsmina 

ar savu formu.

Moduļveida metāla dakstiņi lieliski noderēs sarežģītiem daudzslīpju jumtiem, jo 

tos ir daudz vienkāršāk pielāgot.

GARANTIJA

VIENKĀRŠA

UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA 

TRANSPORTĒŠANA

BEZ ŪDENS
pirmās loksnes 

izliekšana, ūdens 

neiekļūst zem metāla 

dakstiņiem

ESTĒTIKA
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Moderns jumta seguma modelis, pateicoties kam 

Jūsu jumts ir ne tikai skaists, bet arī īpaši 

noturīgs un praktisks.

Unikāla ražošanas precizitāte ļauj mums samazināt līdz minimumam materiāla 

zudumus. Tas ir milzīgs izstrādājuma pluss, kas dod tam priekšrocības attiecībā 

pret citiem jumta segumiem.
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Ar savu darbu cenšos sniegt atbalstu 

ne tikai mūsu klientiem, bet arī man 

pakļautajiem darbiniekiem. Mans 

mērķis ir veidot savstarpēji izdevīgas 

ilgtermiņa attiecības ar viņiem. Tas ir 

tas, ar ko labs tirdzniecības 

speciālists atšķiras no pārdevēja.

Daņels Piščatovskis
Daniel Piszczatowski

Iekšzemes tirdzniecības vadītājs

SPĪDUMS

RAL 9002

RAL 7024 RAL 8004

RAL 8019

MATĒTA VIRSMA

RAL 3011

RAL 7016

RAL 9005

Koka imitācija

NBW 74

NBW 73

RAL 9010 RAL 9007

RAL 3011

RAL 8017

RAL 8004

RAL 6020

HARD

RAL 7016

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7016

RAL 3005 RAL 9005

RAL 6005 RAL 5010

RAL 8019

RAL 8017

Alucinks/
cinkots

ALUCYNK

OCYNK

METĀLA DAKSTIŅU
KRĀSAS

Krāsu šabloniem ir ilustratīvs raksturs un var atšķirties no 

faktiskām krāsām.

DEEP BROWN

ANTRACITE BROWN

POLAR MAT
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METĀLA LOKŠŅU 
PĀRKLĀJUMU KLASES

PREMIUM

Metāla loksnes HARD visos aspektos ir augstākas kvalitātes 

izstrādājumi mūsu uzņēmuma piedāvājumā. Šis pārklājuma veids 

garantē ilggadēju noturību un nemainīgu krāsu.

STANDARD

Lokšņu segments ar ļoti labiem tehniskajiem parametriem: 

attiecīgi 35 (PM) un 25 (PS) mikronu poliestera pārklājums.

REGULAR

Izstrādājums ar optimāliem tehniskajiem parametriem. Pieejams 

dažās krāsās. PM un PS pārklājumi

ALUZYNK

Pārklājums raksturojas ar izturību pret koroziju un nodilumu. Tam ir 

pievilcīgs izskats, lieliski atstaro siltumu un gaismu. Divpusējais 

pārklājums.

ECO (1B)

Izstrādājums ar garantiju par izdevīgu cenu. Lieliski piemērots 

vispārējiem būvniecības darbiem.

2. KATEGORIJA

Izstrādājums no pārprodukcijas un ražošanas sēriju beigām ar 

dažādu kvalitāti un parametriem. Divu gadu ražotāja garantija.

GARANTIJA

30 GADI

GARANTIJA

līdz 20 GADIEM 

GARANTIJA

līdz 10 GADIEM 

GARANTIJA

līdz 10 GADIEM 

GARANTIJA

līdz 10 GADIEM 

GARANTIJA

2 GADI

METĀLA LOKŠŅU 
PĀRKLĀJUMU KLASES
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METĀLA DAKSTIŅI

Tehniskais apraksts:

•  Garums: 350 mm

•  Izmantojamais platums: 1100 mm

•  Kopējais platums: 1180 mm

•  Maks. ieteicamais loksnes garums: 4000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 460 mm

•  Profila augstums: 58 mm

•  Izejvielu platums: 1250 mm

•  Štancējuma augstums: 30 mm

Argilla ir metāla dakstiņi, kas izstrādāti 

līdz pēdējai detaļai. Modelis ir piemērots 

gan modernam, gan klasiskam 

arhitektūras stilam.

Metāla dakstiņi Argilla tiek piedāvāti lokšņu veidā, kas tiek grieztas pēc izmēra. Šo 

jumta segumu iesakām izvēlēties vienslīpes vai divslīpju jumtiem ar lielu platību 

bez jumta logiem.

GARANTIJA

VIENKĀRŠA

UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA 

TRANSPORTĒŠANA

BEZ ŪDENS
pirmās loksnes 

izliekšana, ūdens 

neiekļūst zem metāla 

dakstiņiem

ESTĒTIKA
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Vena ir metāla dakstiņi, kuru raksts 

atgādina skaistus, smalkus viļņus. 

Metāla dakstiņi, kas griezti pēc izmēra, ir lieliska izvēle taisniem jumtiem. Šāda 

seguma veida izmantošana tur, kur nav jāpiegriež loksnes uz malām un 

slīpumiem, ļauj ietaupīt daudz laika un naudas.

Tehniskais apraksts:

•  Maks. loksnes garums: 6000 mm 6000 mm

•  Izmantojamais platums: 1100 mm 1100 mm

  350 / 15 400 / 20

•  Izejvielu platums: 1250 mm 1250 mm

•  Kopējais platums: 1183 mm 1183 mm

•  Profila augstums: 15 mm 20 mm

•  Minimālais loksnes garums: 460 mm 510 mm

•  Garums: 350 mm 400 mm

METĀLA DAKSTIŅI

GARANTIJA

VIENKĀRŠA

UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA 

TRANSPORTĒŠANA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

VIEGLA

KONSTRUKCIJA

ZEMA CENA
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Malta ir moderni metāla dakstiņi, kas 

ir ilggadējās pieredzes jumtu segumu 

projektēšanā uz izgatavošanā 

rezultāts.  Pateicoties savai smalkai un 

skaistai formai ideāli imitē 

keramiskus dakstiņus.

Metāla dakstiņi loksnēs ir labs risinājums vienkāršiem jumtiem ar lielu platību. 

Tomēr šādu ēku īpašniekiem iesakām iepriekš sazināties ar būvuzņēmēju, kas 

palīdzēs izvēlēties atbilstošu lokšņu garumu un pareizi aprēķināt to nepieciešamu 

daudzumu.

METĀLA DAKSTIŅI

Tehniskais apraksts:

•  Izmantojamais platums 1150 mm 1150 mm

  350 / 30 400 / 30

•  Izejvielu platums 1250 mm 1250 mm

•  Garums 350 mm 400 mm

•  Minimālais loksnes garums 460 mm 510 mm

•  Maks. loksnes garums 4000 mm 4000 mm

•  Kopējais platums 1210 mm 1210 mm

•  Štancējuma augstums 30 mm 30 mm

•  Profila augstums 48 mm 48 mm

GARANTIJA

VIENKĀRŠA

UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA 

TRANSPORTĒŠANA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

VIEGLA

KONSTRUKCIJA

ZEMA CENA

minimālā pārklāšanās, savienojot loksnes, ir 110 mm.



Malta ir moderni metāla dakstiņi, kas 

ir ilggadējās pieredzes jumtu segumu 

projektēšanā uz izgatavošanā 

rezultāts.  Pateicoties savai smalkai un 

skaistai formai ideāli imitē 

keramiskus dakstiņus.

Metāla dakstiņi loksnēs ir labs risinājums vienkāršiem jumtiem ar lielu platību. 

Tomēr šādu ēku īpašniekiem iesakām iepriekš sazināties ar būvuzņēmēju, kas 

palīdzēs izvēlēties atbilstošu lokšņu garumu un pareizi aprēķināt to nepieciešamu 

daudzumu.

METĀLA DAKSTIŅI

Tehniskais apraksts:

•  Izmantojamais platums 1150 mm 1150 mm

  350 / 30 400 / 30

•  Izejvielu platums 1250 mm 1250 mm

•  Garums 350 mm 400 mm

•  Minimālais loksnes garums 460 mm 510 mm

•  Maks. loksnes garums 4000 mm 4000 mm

•  Kopējais platums 1210 mm 1210 mm

•  Štancējuma augstums 30 mm 30 mm

•  Profila augstums 48 mm 48 mm

GARANTIJA

VIENKĀRŠA

UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA 

TRANSPORTĒŠANA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

VIEGLA

KONSTRUKCIJA

ZEMA CENA

minimālā pārklāšanās, savienojot loksnes, ir 110 mm.



JUMTA PANELIS 
AR IELOKUPH 310

GARANTIJA

UNIVERSĀLS

PIELIETOJUMS

ĪPAŠA KLIKŠĶU

STIPRINĀŠANAS

SISTĒMA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

Tehniskais apraksts:

•  Minimālais loksnes garums: 600 mm

•  Maks. ieteicamais loksnes garums: 6000 mm

•  Izmantojamais platums: 310 mm

•  Profila augstums: 25 mm

PH 510

Tehniskais apraksts:

•  Izmantojamais platums: 510 mm

•  Profila augstums: 25 mm

•  Maks. ieteicamais loksnes garums: 6000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 600 mm

Jumta panelis ar ieloku ir viens no sarežģītākajiem uzstādīšanā 

jumta seguma materiāliem. Tāpēc ir vērts pārliecināties, ka to veiks 

ieteicamais jumiķis.

GARANTIJA

UNIVERSĀLS

PIELIETOJUMS
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PIELIETOJUMS

ĪPAŠA KLIKŠĶU

STIPRINĀŠANAS

SISTĒMA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

Tehniskais apraksts:

•  Minimālais loksnes garums: 600 mm

•  Maks. ieteicamais loksnes garums: 6000 mm

•  Izmantojamais platums: 310 mm

•  Profila augstums: 25 mm

PH 510
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•  Profila augstums: 25 mm

•  Maks. ieteicamais loksnes garums: 6000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 600 mm
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jumta seguma materiāliem. Tāpēc ir vērts pārliecināties, ka to veiks 

ieteicamais jumiķis.

GARANTIJA

UNIVERSĀLS

PIELIETOJUMS

ĪPAŠA KLIKŠĶU

STIPRINĀŠANAS

SISTĒMA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm



„Cieša sadarbība starp ražošanas 

un loģistikas nodaļu ļauj mums 

savlaicīgi piegādāt augstākās 

kvalitātes izstrādājumus.”

Bogdans Čarņavskis 
Bogdan Czarniawski

Ražošanas vadītājs

RAŽOŠANA

Uzņēmumā strādāju kopš tā 

dibināšanas brīža. Kad mani 

pieņēma darbā, es biju viens no 

pirmajiem darbiniekiem. Ceļš, ko 

esmu šeit mērojis, sniedz man 

gandarījumu un enerģiju tālākai 

attīstībai.

Mūsu nozarē ļoti svarīgas ir iekārtas. Tāpēc mēs nepārtraukti ieguldām jaunos 

risinājumos un ražošanas līnijās.

Ļoti efektīvas un inovatīvas, pateicoties konusveida štancējumu izmantošanai 

augšējā un apakšējā trapecveida lokšņu plauktā.

Tikai pēdējā gadā vien esam veiksmīgi uzstādījuši piecas jaunās ražošanas 

līnijas. Divas no tām ir Revolution līnijas.

Trapecveida loksnes 

Revolution

•  Divas jaunas līnijas

•  Veiktspēja līdz 67 000 gm lokšņu dienā

•  Ātrums līdz 70 gm/minūtē

•  Pilnīga automatizācija
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GARANTIJA VIEGLA

KONSTRUKCIJA

ZEMA

CENA
IZGATAVOTS

pēc klienta vēlmēm

VIENKĀRŠA

UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA 

TRANSPORTĒŠANA

Ir jāatceras, ka pareiza jumta seguma izvēle garantē mums drošību. Tāpēc uz 

jumtiem ar mazāku slīpumu ieteicams izmantot trapecveida loksnes ar augstāku 

profilu.

Uzņēmuma HANBUD ražotās trapecveida 

loksnes ir ideāls kvalitātes un estētikas 

apvienojums. To universālais profils ļauj izveidot 

noturīgu un funkcionālu jumta segumu. T3

T7

T8

Tehniskais apraksts:

•  Izmantojamais platums: 1200 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 3500 mm

•  Minimālais loksnes garums: 200 mm

•  Kopējais platums: 1244 mm

•  Profila augstums: 3 mm

Tehniskais apraksts:

•  Izejvielu platums: 1250 mm

•  Profila augstums: 7 mm

•  Izmantojamais platums: 1185 mm

•  Kopējais platums: 1220 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 5000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 250 mm

Tehniskais apraksts:

•  Minimālais loksnes garums: 200 mm

•  Profila augstums: 8 mm

•  Kopējais platums: 1210 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 5000 mm

•  Izmantojamais platums: 1164 mm

TRAPECVEIDA 
LOKSNES
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T35R

T35

T55

Tehniskais apraksts:

•  Izmantojamais platums: 1110 mm

•  Kopējais platums: 1143 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 10000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 500 mm

•  Profila augstums: 35 mm

Tehniskais apraksts:

•  Profila augstums: 35 mm

•  Kopējais platums: 1080 mm

•  Izmantojamais platums: 1050 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 10000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 200 mm

Tehniskais apraksts:

•  Profila augstums: 55 mm

•  Izmantojamais platums: 1030 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 12000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 200 mm

•  Kopējais platums: 1070 mm

TRAPECVEIDA
LOKSNES

T14R
Tehniskais apraksts:

•  Profila augstums: 14 mm

•  Kopējais platums: 1170 mm

•  Minimālais loksnes garums: 700 mm

•  Izmantojamais platums: 1130 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 8000 mm

•  Izejvielu platums:  1250 mm

T18E
Tehniskais apraksts:

•  Izmantojamais platums: 1138 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 8000 mm

•  Izejvielu platums: 1250 mm

•  Minimālais loksnes garums: 700 mm

•  Profila augstums: 18 mm

•  Kopējais platums: 1185 mm

T18N
Tehniskais apraksts:

•  Profila augstums: 18 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 8000 mm

•  Izejvielu platums: 1250 mm

•  Kopējais platums: 1139 mm

•  Minimālais loksnes garums: 250 mm

•  Izmantojamais platums: 1090 mm

Tehniskais apraksts:

•  Profila augstums: 14 mm

•  Izejvielu platums:  1250 mm

•  Izmantojamais platums: 1130 mm

•  Kopējais platums: 1170 mm

•  Maksimālais ieteicamais loksnes garums: 8000 mm

•  Minimālais loksnes garums: 500 mm

T14R Classic
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Lukašs Jaroševičs
Łukasz Jaroszewicz

Pasūtījumu nodaļa

„Robeža starp nekārtību un 

kārtību ir loģistika.”

LOĢISTIKA

Šajā gadā mēs ceram pārsniegt 

200 pasūtījumus dienā. Tik liels 

klientu pasūtījumu skaits, kas 

veikti īsā laika posmā, var būt 

izaicinājums.

Loģistikas jomā mēs nevaram 

izvairīties no izaicinājumiem. 

Precei ir jānonāk pie klienta.

Katru dienu ceļā ir 15 automašīnas 

ar kopējo kravnesību 165 tonnas.

35 kursi nedēļā

12–15 pilnu kravas 

automašīnu sūtījumi 

iekšzemē un ārzemēs.

15 automašīnas x 35 kursi nedēļā.

Katru dienu mēs piegādājam vairumtirdzniecības pircējiem preces ar 

kopējo svaru 165 tonnas.

2,5 reizes apkārt Zemei.

Mūsu automašīnas nobrauc vairāk nekā 100 000 kilometru mēnesī, tātad 

katru mēnesi mēs apceļojam Zemi 2,5 reizes.

Pat 3800 pasūtījumi mēnesī
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Veiksmes atslēga ir atbilstoši izgatavoti un 

uzstādīti jumta apdares elementi.

Skaists un pareizi izpildīts jumts ir īsts 

katras mājas rotājums.

SATEKNE

VIRSNOTEKAS SLOKSNE

AUGŠĒJAIS 
VĒJDĒLIS

APAKŠĒJAIS 
VĒJDĒLIS

JUMTA APDARES 
ELEMENTI
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Apdares elementi ir vieni no svarīgākajiem jumta elementiem. 

Tie ne tikai nodrošina estētisku jumta apdari, bet vispirms 

noslēdz un blīvē jumtu vietā, kur jumta virsma beidzas vai kļūst 

sarežģītāka.

APAĻĀ KORE

SKURSTEŅA 
PIESLĒGUMS

SIENAS 
PIESLĒGUMS

TAISNĀ KORE

VĒJDELIS 
PANELIM

KORE PANELIM

PANEĻA ZEMKORES 
ELEMENTS

SNIEGA BARJERA

JUMTA APDARES 
ELEMENTI
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UZŅĒMUMA JURIDISKĀ ADRESE:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 94 08, kom.: 607 35 77 35

e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

BJALISTOKAS [BIAŁYSTOK] FILIĀLE:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany

kom.: 605 431 444

e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl

www.hanbud-dachy.pl

Metāla dakstiņi

Moduļveida 
metāla dakstiņi

Metāla 
žogu dēļi

Ģipškartona
profili

Jumtu paneļi 
ar ieloku

Trapecveida 
loksnes

Konstruktīvie
profili


