
JAKA BLACHA
NA GARAŻ?

STANDARD
WARIANT PODSTAWOWY?

PLUS
COŚ POŚREDNIEGO?

PREMIUM
TRWAŁOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ?

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie Firmy Pro-
dukcyjno Handlowo Usługowej „BOMSTAL” Stani-
sław Bąbel oraz liczne prace badawczo--rozwojowe 
prowadzone w naszym Centrum Innowacyjno-
ści przy współpracy między innymi z Akademią 
Górniczo–Hutniczą w Krakowie oraz Instytutem 
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, pozwoliły nam 
opracować optymalne rozwiązania dedykowane 
do potrzeb naszych Klientów pod kątem trwałości 
i estetyki oferowanych przez nas wyrobów.

Jako jedyny producent garaży metalowych 
w EUROPIE oferujemy naszym KLIENTOM specjal-
nie dobrane i przebadane w kilku renomowanych 
laboratoriach blachy stalowe z segmentów STAN-
DARD, PLUS, PREMIUM.

http://www.bomstal.pl


MAJĄC WYZNACZONY CEL
PRZYSTĘPUJEMY DO WYBORU

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO…

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i po-
trzebą naszych KLIENTÓW odpowiadając na 
pytanie „jaka blacha na garaż” na pierwszym 
miejscu należy określić

„CEL KUPOWANEGO GARAŻU”

●  OKRES UŻYTKOWANIA:
–  OBIEKT DŁUGOTRWAŁY 

 garaż na samochód, przydomowe 
pomieszczenie gospodarcze, 
obiekt magazynowy na terenie firmy…

–  KRÓTKOTRWAŁE KORZYSTANIE 
jednorazowe zaplecze budowy, 
tymczasowy magazyn podczas 
przeprowadzki

●  LOKALIZACJA:
–  miejsca eksponowane
–  lokalizacja w uciążliwym środowisku

●   MOŻLIWOŚCI KONSERWACJI I REMONTU 
POSIADANEGO GARAŻU



Garaże wykonane z blach w segmencie STANDARDOWYM 
narażone są na zmianę powłoki, która zgodnie z PN-EN 
10346:2009 występować może już nawet po 3 miesiącach 
od daty produkcji.

Wyroby produkowane przez naszą firmę w opcji STAN-
DARD charakteryzują się przede wszystkim niską ceną ale 
i też wymagają od ich użytkowników większego zaan-
gażowania w utrzymanie należytego stanu wizualnego 
i zabezpieczenia antykorozyjnego.
Klient wybierający garaż do którego produkcji ścian 
i dachu użyto blachy ocynkowanej ogniowo musi się liczyć 
z koniecznością malowania zakupionego wyroby najpóź-
niej w okresie sześciu miesięcy od daty montażu i jego 
powtarzania minimum co dwa do trzech lat.

Pomijając kwestię możliwości wykonania czynności zwią-
zanych z malowaniem lub też zaangażowania wyspe-
cjalizowanej do tego celu firmy należy mieć na uwadze, 
że w przypadku garażu typowego czyli o rozmiarach 
3m x 5m powierzchnia pozostająca do malowania to około 
100m2 z czego blisko połowa musi być wykonana przy 
użyciu np. drabiny a orientacyjny koszt samych materia-
łów wynosi 400,00 złotych nie wliczając nakładów zwią-
zanych z robocizną.
Brak zastosowania się do powyższych wskazać skutkować 
może powstaniem nie odwracalnych ubytków w powłoce 
cynku a co za tym idzie mogą pojawiać się ogniska rdzy 
a w efekcie perforacje blachy doprowadzające do prze-
rwania szczelności ścian lub dachu.

WARIANT EKONOMICZNY – 
BLACHA OCYNKOWANA OGNIOWO

STANDARD
Proponowane rozwiązanie dedykowane jest dla 
Klientów, którzy z zakupionym garażem nie wiążą 
długoletnich planów eksploatacyjnych, przykła-
dem takim jest „garaż na plac budowy” gdzie jego 
okres użytkowania trwa najwyżej dwa lata a po 
zakończonej inwestycji zazwyczaj zostaje on pod-
dany recyclingowi.



A MOŻE COŚ POŚREDNIEGO?

PLUS
Segment PLUS to idealne rozwiązanie polegające na 
zabezpieczeniu powierzchni blachy przed powstawaniem 
korozji poprzez między innymi powłokę cynku na którą 

to bezpośrednio w hucie nanoszona jest warstwa 
bezbarwnego lakieru zapobiegająca gwałtownemu 

procesowi powstawania korozji.

Badania laboratoryjne dowodzą, że tego typu 
zabezpieczeni jest dwukrotnie bardziej sku-
teczne od typowej pasywacji związkami 
chromu trójwartościowego które to mają 
zastosowanie w segmencie wyrobów Plus 
oferowanych przez naszą firmę.

Segment PLUS to idealne rozwiązanie dla 
wszystkich którzy cenią sobie wygodę i bez-

pieczeństwo bez większego angażowania środ-
ków i czasu.

FPUH BOMSTAL jest jedyną firmą w Europie, która 
swoim Klientom oferuje zaproponowane rozwiązanie.

BO PLUS ZNACZY WIĘCEJ, 
CZYLI CO?

Jeżeli nie do końca mamy sprecyzowane 
nasze oczekiwania wobec zakupionego 
garażu np. nie wiemy przez jaki okres czasu 
chcemy go użytkować a dodatkowo nie 
chcemy zbędnie angażować się w dodat-
kowe czynności i koszty związane z malo-
waniem powinniśmy skorzystać ze specjalnie 
przygotowanej oferty, kupując garaż wykonany 
z blachy bezbarwnie lakierowanej.



W trosce o walory estetyczne oferowanych przez nas pro-
duktów naszym najbardziej wymagającym Klientom pole-
camy blachy które są zawsze dostępne w dwóch fakturach:

połysk (gładka powierzchnia od strony zewnętrznej) 

mat (lekko szorstkie wykończenie powierzchni od strony 
zewnętrznej)

oraz w dowolnie wybranych na specjalnie życzenie kolo-
rach dostępnych z niżej wymienionej palety barw i wzorów

Dodatkowo wszystkie wyroby oferowane przez naszą 
firmę wykonane z blach w segmencie PREMIUM zabezpie-
czane są specjalną folią poliestrową o wysokim łańcuchu 
molekularnym zapewniającą całkowite bezpieczeństwo 
zakupionego garażu podczas produkcji, transportu i mon-
tażu a ponadto nity stosowane do łączenia blach lakie-
rowanych z konstrukcją są zawsze w kolorze zamawia-
nej blachy zabezpieczone dodatkową warstwą ochroną 
lakieru uniemożliwiającą szybkie powstawanie korozji 
w miejscach szczególnie na nią narażonych.

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

TRWAŁOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ –  
CZYLI ŻYJ KOLOROWO…

PREMIUM

Powłoka organiczna

Farba gruntująca

Farba antykorozyjna

Powłoka metaliczna

Rdzeń stalowy

Farba gruntująca

Farba antykorozyjna

Powłoka metaliczna



Jeżeli dalej nie wiesz którą blachę wybrać na swój garaż przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną tabelę, która pomoże 
Ci porównać wszystkie istotne cennych oferowanych przez nas poszczególnych segmentów blach stosowanych 
w produkcji garaży.

Segment
Metaliczne 

zabezpieczeni 
(Z, AZ)

Chemiczne 
zabezpieczenie 

(pasywacja)

Bezbarwne 
lakierowanie 

ochronne

Wielowarstwowe 
organiczne 

zabezpieczenie
Kolorystyka Powierzchnia 

połysk Powierzchnia mat

Trwałość bez 
konieczności 
dodatkowego 

malowania

Zabezpieczenie 
folią poliestrową 

Specjalnie 
dedykowane nity 
w kolorze blachy

Opcja 
przedłużonej 
gwarancji*

STANDARD + +

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

*przy pełnym zastosowaniu się do wymagań wynikających z instrukcji eksploatacji dostępnej w karcie gwarancyjnej garażu

W trosce o jak najwyższą jakość oferowanych przez nas wyrobów wszystkie produkty 
z poszczególnych segmentów dostarczane są do naszego zakładu tylko i wyłącznie z reno-
mowanych Hut Światowych w postaci kręgów odpowiednio przygotowanych do profilowa-
nia, podczas którego uzyskuje się wymaganej długości i kształtu arkusze blach, które to 
na późniejszych etapach produkcyjnych montowane są do konstrukcji nośnej produkowa-
nych przez FPUH „BOMSTAL” garaży.

Wszelkie dostawy i poszczególne procesy produkcyjne w naszym zakładzie objęte są certy-
fikowaną Zakładową Kontrolą Produkcji nadzorowaną przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie.

Większość naszych zadowolonych Klientów wybiera produkty z segmentu PREMIUM

A Ty jakiego dokonasz wyboru?

Zadzwoń już dzisiaj nasi doradcy 
pomogą dokonać Ci właściwego wyboru.

 785 186 968
 785 186 967

 666 891 300

 e-mail: kontakt@bomstal.pl

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