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Borga Sp. z o.o. 
[Biuro handlowe]  99-122 Góra Œw. Ma³gorzaty 92
[Siedziba] 80-286 Gdañsk, ul. Azymutalna 9

Tel: +48 24 / 722 09 57
Email: zamowienia@borga.pl

 blachy dachowe i œcienne
 kszta³towniki zimnogiête
 hale stalowe Quick&Easy   



Borga powsta³a w latach siedemdziesi¹tych w 
Szwecji. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych 
uruchomiono w Gdyni biuro, które  od 
samego pocz¹tku dzia³alnoœci prowadzi³o 
sprzeda¿ profilowanych blach stalowych. 
Jednoczeœnie ca³y czas planowano wejœcie na 
rynek konstrukcji stalowych oraz stworzenie 
kompleksowej oferty dotycz¹cej hal 
prefabrykowanych. Rozwój firmy i oferty 
produktowej  spowodowa³  budowê 
i uruchomienie pierwszego zak³adu 
produkcyjnego w Gdyni oraz utworzenie 
biura projektowego. 
Po kilku latach oddzia³ produkcyjny zosta³ 
przeniesiony do Góry Œw. Ma³gorzaty 
nieopodal £êczycy. Tam te¿ w 2009 roku 
rozpoczê³a siê nowa historia Borgi – otwarcie 
w³asnej spawalni konstrukcji stalowych, w 
której zaczêto spawaæ innowacyjne ramy 
stalowe ze œrodnikiem trapezowym. 
Od tego momentu konstrukcja g³ówna 
( r a m y ) ,  k o n s t r u k c j a  d r u g o r z ê d n a  
( k s z t a ³ t o w n i k i  z i m n o g i ê t e )  o r a z  
blachy profilowane produkowane s¹ 
w jednym mie j s cu .  Umo¿l iwi ³o  to  
przygotowanie kompleksowej oferty i dalszy 
r o z w ó j  g ³ ó w n e g o  p r o d u k t u   –  
prefabrykowanych hal stalowych.

Wartoœci oparte na szacunku do drugiej 
osoby s¹ podwalin¹ kultury organizacyjnej 
Borga. To pracownicy s¹ nasz¹ najwiêksz¹ 
wartoœci¹, to oni tworz¹ firmê i daj¹ szansê 
na jej dalszy rozwój. 

Dlatego od samego pocz¹tku dzia³alnoœci 
dbamy o ich rozwój.

Lago
m [SZWEDZKA FILOZOFIA SZCZÊŒLIWEGO ¯YCIA] 

Lagom to sposób na ¿ycie 
– zami³owanie do tego, co funkcjonalne, lecz dyskretne oraz 

g³êboka niechêæ do popadania w przesadê. 
Borga, jako wywodz¹cy siê ze Szwecji producent hal stalowych, 

d¹¿y do tego, aby jej produkty by³y jak najlepiej dopasowane 
do potrzeb inwestorów. 

Wed³ug filozofii Lagom transakcjê mo¿na uznaæ za udan¹ 
jedynie wtedy, gdy obie strony s¹ zadowolone. 

Dziêki naszym doœwiadczeniom mo¿emy 
oferowaæ klientom indywidualnym i firmom 
dopracowane produkty, stworzone z myœl¹ 
o wysokiej jakoœci i przystêpnej cenie. W ofercie 
dostêpna jest szeroka gama blach trapezowych, 
wiele kszta³tów standardowych profil i  
zimnogiêtych oraz hale stalowe. 

Nasze biuro sprzeda¿y przy fabryce oferuje hale 
Quick&Easy o ustandaryzowanych wymiarach 
wybranych na podstawie zapytañ przesy³anych 
do nas przez ostatnie lata. Standaryzacja 
umo¿liwia zaproponowanie krótkich terminów 
dostawy oraz atrakcyjnej ceny przy zachowaniu 
wysokiej jakoœci produktu.

Sprzedajemy tak¿e hale projektowane pod 
wymiar – t¹ czêœci¹ naszej dzia³alnoœci zajmuje siê 
biuro handlowe umiejscowione w Gdañsku.

powstanie firmy niedaleko miejscowoœci Edsvära w Szwecji

rozpoczêcie produkcji elementów monta¿owych w Szwecji

otwarcie biura handlowego w Gdyni

rozpoczêcie produkcji ram stalowych w 

Górze Œw Ma³gorzaty nieopodal £êczycy

certyfikacja produkcji 

przeniesienie siedziby z Gdyni do Gdañska

rozszerzenie oferty ram o kratownicê
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Zgodnie z filozofi¹ Lagom propagujemy podejœcie minimalistyczne:  

„odpowiednia iloœæ jest najlepsza, ni mniej ni wiêcej”. Borga. Szacunek i dba³oœæ o ludzi.
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Wykorzystanie kszta³towników Borga jako elementów noœnych przy wznoszeniu konstrukcji œcian i dachów 
to rozs¹dny wybór. Wieloletnie doœwiadczenie w projektowaniu i produkcji umo¿liwia zachowanie 
wysokiej jakoœci i powtarzalnoœci produktu. 

Dostêpne s¹ kszta³towniki o standardowych profilach Z i C (zetowniki i ceowniki) oraz profile specjalne, 
produkowane zgodnie z wymiarami dostarczonymi przez klienta. Standardowe otworowanie zapewnia 
mo¿liwoœæ precyzyjnego, szybkiego monta¿u.

Stal walcowana na zimno: 
SUB 350 ASTM A 446 (klasa D) SS142122-10

Granica plastycznoœci: 350 Mpa

Granica wytrzyma³oœci: 420 Mpa

Klasa cynkowania: 
G90 zgodnie ASTM A 525-71, 
odpowiednik warstwy o gruboœci 25 ìm

PROFILE ZIMNOGIÊTE PROFILE ZIMNOGIÊTE

[WYKORZYSTANIE KSZTA£TOWNIKÓW] 

[SPECYFIKACJA MATERIA£OWA]
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Ka¿dego dnia pracujemy nad doskonaleniem procesów produkcyjnych,

aby móc dostarczaæ jeszcze bardziej dopracowany produkt. Borga. Przyjazne budowanie. 

Na zamówienie produkujemy profile 
specjalne zgodnie ze specyfikacj¹ klienta, 
np. profile S.

Ceowniki stosuje siê zwykle w sytuacjach, 
w których nie jest wymagany monta¿ na 
zak³adkê. Kszta³townik ten sprawdza siê 
równie¿ jako zakoñczenie elementów przy 
otworach okiennych, drzwiowych itp.

Profil Z mo¿e s³u¿yæ zarówno jako rygiel 
œcienny, jak i jako p³atew dachowa. Profil 
opracowano specjalnie z myœl¹ o monta¿u 
na zak³adkê, w sekcjach podwójnych.

w tabeli na stronie www 
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POKRYCIA DACHOWE I ŒCIENNE AKCESORIA DACHOWE I ŒCIENNE

W³óknina antykondensacyjna
Wkrêty, œruby
Ocynkowane kszta³towniki zimnogiête
Membrany i folie dachowe
Blachy perforowane
Systemy rynnowe
Elementy bezpieczeñstwa dachowego
Wrota przesuwne
Naœwietla œcienne i dachowe
Opierzenia
Kominki wentylacyjne

[AKCESORIA DACHOWE I ŒCIENNE]

Ekonomiczne
Ma³e wymagania w zakresie konserwacji
Wysoka trwa³oœæ
Prosty monta¿
Mo¿liwoœæ recyklingu

[TRWA£E DACHY I ŒCIANY Z BLACHY STALOWEJ]

Nasze systemy rynnowe to gama klasycznych 
kszta³tów dostêpnych w wersji stalowej oraz PVC. 
Charakteryzuj¹ siê one zarówno szybkim i ³atwym 
monta¿em jak równie¿ estetyk¹ i wysok¹ jakoœci¹ 
wykonania. Nowoczesna technologia produkcji 
gwarantuje sprawne odprowadzenie wody 
deszczowej oraz ca³kowit¹ odpornoœæ na zmienne 
warunki atmosferyczne.

[SYSTEMY RYNNOWE
NA DU¯E I MA£E DACHY]

Nasz standardowy asortyment obejmuje wszystkie 
rodzaje opierzeñ - kalenicowe, wiatrownice, pasy 
nadrynnowe, rynny koszowe i wiele innych. 

Nasza fabryka mo¿e produkowaæ opierzenia specjalne 
wykonane z blachy stalowej o gruboœci 0,5 lub 0,6 mm,  
we wszystkich naszych kolorach standardowych.

[OPIERZENIA STANDARDOWE I SPECJALNE]

Pow³oka naszych blach profilowanych sk³ada siê z kilku 
warstw wykoñczonych trwa³ym lakierem poliestrowym, co 
zapewnia trwa³oœæ powierzchni i jej koloru. System 
kolorystyczny jest sprawdzony i wszechstronnie 
przetestowany, a przy tym chroni blachy przed czynnikami 
atmosferycznymi.

[TRWA£A WARSTWA POWIERZCHNIOWA]
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Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e obiecywanie krótkich terminów realizacji nie jest najwa¿niejsze. 
Najwa¿niejsze jest dotrzymywanie danego s³owa. Borga. 45 lat doœwiadczenia - nowoczesne rozwi¹zania. 

[BLACHY DOSTÊPNE W KILKUNASTU 
STANDARDOWYCH KOLORACH]
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