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Skardos lankstiniai ir priedai www.bp2.eu

Naujoviški lankstiniai, kurie spartina
 stogo dengimo darbus

Lankstinių kategorijos

Atsiliepdami į stogdengystės specialistų raginimus, sukūrėme dedikuotus skardos lankstinius, 
kurie pastebimai palengvina ir paspartina darbą bei padeda išvengti techninių klaidų. 

Lankstiniai papildo mūsų naujausią produktų seriją, pvz., PANEL, MODULAR ir COMPACT SERIES. 
Atkreipėme dėmesį ne tik į suderinamumą ir plačią spalvų paletę, bet ir į patvarumą bei tvirtinimo 
paprastumą, kad būtų optimizuojama darbo trukmė.

Nuskaitykite kodą, kad 
parsisiųstumėte tvirtinimo 
instrukciją.

Vėjalentės Kraigo čerpės Kampuoti latakai ir latakų juostos

Sieniniai lankstiniai Priedai
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Vėjalentės ADAPT - naujas

MODULAR, COMPACT SERIES serijų produktams skirti lankstiniai. Vėjalentės 
viršutinio elemento užlankas palengvina tvirtinimą ant nutekamojo lovelio sienelės. 
Vėjalentėje yra tvirtinimo įdubos, kurios nurodo jos tvirtinimo ant vėjalentės taškus. 
Dėl to tvirtinimo varžtai yra nematomi. Didžiausias privalumas – galimybė reguliuoti 
dengimo plotį, atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. (Reguliavimo ribos nuo 240 mm 
iki 320 mm) Komplekte yra nutekamasis lovelis, atliekantis vėjalentės kablio funkciją, 
kuriuo vanduo šalinamas nuo kraštinės stogo dalies. Lankstiniai būna dešininiai ir 
kairiniai.
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Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 550 mm

Aukštis 240-320 mm

Idealus lankstinių pritaikymas pagal
 stogo dangą.

Galimybė reguliuoti dengimo plotį, 
atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. 
Reguliavimo ribos siekia nuo 220 mm 
iki 320 mm, todėl lankstiniai gali būti 
naudojami įvairiuose stogo dangos 
projektuose.

Paprastas tvirtinimas ir problemų 
nekeliantis gabenimas.

Modulinė lankstinių forma palengvina 
tvirtinimą  aukštyje, kurį atlieka vienas 
asmuo, ir  optimizuoja su projekto 
įgyvendinimu susijusias  gabenimo 
sąnaudas, taip pat lankstinių
 kėlimo ant stogo trukmę.

Aukščiausio lygio estetika be jokių
 kompromisų.

Nematoma tvirtinimų sistema suteikia 
elegancijos, sukuria vientisą ir darnų stogo 
šlaitą, kurio netrikdo jokie elementai ar 
tvirtinimo angos.

DENGIMO
 REGULIAVIMAS

MODULUMAS

ADAPT 
kairėje

ADAPT 
dešinė

NEMATOMI
 VARŽTAI

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS
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Vėjalentės ADAPT
PANEL SERIES - naujas
PANEL SERIES serijos produktams skirti lankstiniai, pasižymintys nepaprasta estetika ir 
jų paviršiuje nematomais varžtais. Vėjalentės viršutinio elemento užlankas palengvina 
tvirtinimą ant plokštės kraštinės briaunos. Didžiausias privalumas – galimybė 
reguliuoti dengimo plotį, atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. (Reguliavimo ribos 
nuo 240 mm iki 320 mm) Vėjalentėse yra tvirtinimo įdubos, kurios nurodo jų 
tvirtinimo ant vėjalentės taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra nematomi. Lankstiniai 
būna dešininiai ir kairiniai.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 550 mm

Aukštis 240-320 mm
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Idealus lankstinių pritaikymas pagal
 stogo dangą.

Galimybė reguliuoti dengimo plotį, 
atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. 
Reguliavimo ribos siekia nuo 220 mm 
iki 320 mm, todėl lankstiniai gali būti 
naudojami įvairiuose stogo dangos 
projektuose.

Paprastas tvirtinimas ir problemų 
nekeliantis gabenimas.

Modulinė lankstinių forma palengvina 
tvirtinimą  aukštyje, kurį atlieka vienas 
asmuo, ir  optimizuoja su projekto 
įgyvendinimu susijusias  gabenimo 
sąnaudas, taip pat lankstinių
 kėlimo ant stogo trukmę.

Aukščiausio lygio estetika be jokių
 kompromisų.

Nematoma tvirtinimų sistema suteikia 
elegancijos, sukuria vientisą ir darnų stogo 
šlaitą, kurio netrikdo jokie elementai ar 
tvirtinimo angos.

DENGIMO
 REGULIAVIMAS

MODULUMAS
NEMATOMI
 VARŽTAI

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

ADAPT 
kairėje

ADAPT 
dešinė
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Vėjalentės III - naujas

Vėjalentės – skardos lankstiniai, kurie uždaro kraštinę stogo briauną. Apsaugo lentos
(gegnės) išorines plokštumas nuo aplinkos sąlygų ir lemia
stogo dangos apdailos estetiką. Vėjalentėse yra
tvirtinimo įdubos, kurios nurodo tvirtinimo ant vėjalentės lentos
taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra silpniau matomi.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 150 mm
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ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

Aukštas saugumas ir galimybės
 susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą
 mažinanti sistema saugo juos
 nuo terminių įtempių, kurie
 deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką
 bei trumpina patvarumą, poveikio.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

ANTI WAVE 
SISTEMA
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Vėjalentės II - naujas

Vėjalentės – skardos lankstiniai, kurie uždaro kraštinę stogo briauną. Apsaugo lentos
(gegnės) išorines plokštumas nuo aplinkos sąlygų ir lemia
stogo dangos apdailos estetiką. Vėjalentėse yra
tvirtinimo įdubos, kurios nurodo tvirtinimo ant vėjalentės lentos
taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra silpniau matomi.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 150 mm
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ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

Aukštas saugumas ir galimybės
 susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą
 mažinanti sistema saugo juos
 nuo terminių įtempių, kurie
 deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką
 bei trumpina patvarumą, poveikio.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

ANTI WAVE 
SISTEMA
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Vėjalentės II - naujas

Vėjalentės – skardos lankstiniai, kurie uždaro kraštinę stogo briauną. Apsaugo lentos
(gegnės) išorines plokštumas nuo aplinkos sąlygų ir lemia
stogo dangos apdailos estetiką. Vėjalentėse yra
tvirtinimo įdubos, kurios nurodo tvirtinimo ant vėjalentės lentos
taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra silpniau matomi.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 150 mm
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ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

Aukštas saugumas ir galimybės
 susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą
 mažinanti sistema saugo juos
 nuo terminių įtempių, kurie
 deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką
 bei trumpina patvarumą, poveikio.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

ANTI WAVE 
SISTEMA
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AIR kraigo čerpės - naujas

1 m ilgio vėdinamos kraigo čerpės – skardos lankstiniai, kuris užbaigia stogo dangą 
kraigo dalyje. Skirtos PANEL SERIES serijos stogo dangoms. Jų tikslas – sandarinti 
ir estetiška stogo kraigo apdaila. Didžiausias vėdinamų kraigo čerpių privalumas – 
gamykloje atliekamas priekinės sienelės perforavimas, kuris leidžia vėdinti ir stogo, ir 
palėpės dangą, netvirtinant papildomos vėdinimo lentjuostės šelmenyje.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 1088 mm

Aukštis 85 mm
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ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukštas saugumas ir galimybės
 susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą
 mažinanti sistema saugo juos
 nuo terminių įtempių, kurie
 deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką
 bei trumpina patvarumą, poveikio.

Paprastas tvirtinimas ir problemų 
nekeliantis gabenimas.

Modulinė lankstinių forma palengvina 
tvirtinimą  aukštyje, kurį atlieka vienas 
asmuo, ir  optimizuoja su projekto 
įgyvendinimu susijusias  gabenimo 
sąnaudas, taip pat lankstinių  kėlimo ant 
stogo trukmę.

Veiksmingas stogo vėdinimas.

Gamykloje atliekamas perforavimas padeda
 veiksmingai vėdinti stogą, pakeičia
 vėdinimo lentjuostę, todėl
 projekto įgyvendinimo darbų trukmė
 pastebimai sutrumpėja.

ANTI WAVE 
SISTEMA

MODULUMAS
GAMYKLINIS
 PERFORAVIMAS
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Kampuoti latakai  - naujas

Kampuoti latakai – skardos lankstiniai, kurie užtikrina, kad lietaus vanduo
nuo dviejų atskirų stogo šlaitų, kurių sandūra yra kampe, surenkamas ir šalinamas
lataku.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 95 mm

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Geresnis sandarumas dėl
 naujoviško sprendimo.

Sąlajos briaunos
 zonos užlankas padeda pagerinti
 sujungimo sandarumą ir neleidžia vandeniui
 kauptis ant stogo šlaito.

Aukštas saugumas ir galimybės
 susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą
 mažinanti sistema saugo juos
 nuo terminių įtempių, kurie
 deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką
 bei trumpina patvarumą, poveikio.

SANDARUMASMICRO RIB

150

50

95

50
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Kampuoti latakai  - naujas

Kampuoti latakai – skardos lankstiniai, kurie užtikrina, kad lietaus vanduo
nuo dviejų atskirų stogo šlaitų, kurių sandūra yra kampe, surenkamas ir šalinamas
lataku.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 95 mm

175

25

95

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Geresnis sandarumas dėl
 naujoviško sprendimo.
  
Sąlajos briaunos
 zonos užlankas padeda pagerinti
 sujungimo sandarumą ir neleidžia vandeniui
 kauptis ant stogo šlaito.

Aukštas saugumas ir galimybės
 susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą
 mažinanti sistema saugo juos
 nuo terminių įtempių, kurie
 deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką
 bei trumpina patvarumą, poveikio.

SANDARUMASMICRO RIB

25



20 21

Skardos lankstiniai ir priedai www.bp2.eu

Pradinės latako viršutinės juostos 
PANEL SERIES - naujas
Pradinės latako viršutinės juostos – skardos lankstiniai, kurie uždaro erdvę tarp
latako ir stogo dangos. Jų privalumas – PANEL SERIES serijos produktų BEND
LOCK sistemai skirta užkabinimo funkcija.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 155 mm

90

110

30

15

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS
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Kraigo čerpės IZI

Kraigo čerpės IZI – skardos lankstiniai, kurie užbaigia stogo dangą kraigo dalyje,
skirti modulinėms skardinėms čerpėms IZI. Jų tikslas – sandarinti ir
estetiška stogo kraigo apdaila.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 75 mm

75

85

230

75

30

Geresnis sandarumas dėl
 naujoviško sprendimo.
  
Sąlajos briaunos
 zonos užlankas padeda pagerinti
 sujungimo sandarumą ir neleidžia vandeniui
 kauptis ant stogo šlaito.

SANDARUMAS
ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Kraigo čerpės ZET

Kraigo čerpės ZET – skardos lankstiniai, kurie užbaigia stogo dangą kraigo dalyje,
skirti modulinėms skardinėms čerpėms ZET. Jų tikslas – sandarinti ir
estetiška stogo kraigo apdaila.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 1950 mm

Aukštis 75 mm

75

230

35

175
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Plačios cilindrinės kraigo 
čerpės
Plačios cilindrinės kraigo čerpės naudojamos stogo kraigo apdailai, suteikia jam 
monumentalią ir sunkią išvaizdą. Sandarina. Skardos 

storis
0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 75 mm

75

230

35

175

Plačios cilindrinės kraigo 
čerpės
Plačios cilindrinės kraigo čerpės naudojamos stogo kraigo apdailai, suteikia jam
monumentalią ir sunkią išvaizdą. Sandarina. Skardos 

storis
0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 109 mm

82
109

301

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.
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Trapecinės kraigo čerpės

Trapecinės kraigo čerpės – skardos lankstiniai, kurie užbaigia stogo dangą kraigo 
dalyje. Jų tikslas – sandarinti ir estetiška stogo kraigo apdaila. Kaip rodo pavadinimas, 
naudojamos su trapecine skarda ir jų forma atitinka trapecijos formą.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 90 mm

60

20

90
70

95

215

Galinis kraigo čerpių 
elementas
Galinis kraigo čerpių elementas – dangtelis, kuris apsaugo ir paslepia, papildo 
apdailos estetiką. Skardos 

storis
0.5 mm

Ilgis 220 mm

Aukštis 80 mm

80

225

35

175

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.
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Nuosvyros lentjuostės Latako viršutinės juostos

Skardos lankstiniai, kurie užtikrina kondensato šalinimą nuo stogo membranos
į lataką (jeigu naudojami priekiniai kabliai) arba už latako apatinės juostos (jeigu
naudojamos gegnių viršutiniai kabliai).

Latako viršutinės juostos – skardos lankstiniai, kurie uždaro erdvę tarp latako
ir stogo dangos. Surenka tekantį vandenį į latakus, taip pat lemia apdailos estetiką.Skardos 

storis
0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 20 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 120 mm

10

20

120

85

90

15

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.
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Universalios apatinės latako juostos 
/ vėjalenčių ilginamieji elementai

Sieniniai lankstiniai I

Universalios apatinės latako juostos turi specialų apatinį užlanką, kuris
kartu skirtas ir uždaryti stogo apkalą. Šie lankstiniai taip pat naudojami kaip
vėjalenčių ilginamieji elementai.

Sieniniai lankstiniai, kurie uždaro stogo briauną. Tai estetiška stogo dangos
apdaila, kuri sandarina stogo ir sienos sandūros vietą.Skardos 

storis
0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 190 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 125 mm

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

19
0

20

15

20 15

15

85

85

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Wall flashing I
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Kompensacinės lentjuostės Sieniniai lankstiniai
su kompensacine lentjuoste

Kompensacinės lentjuostės mechaniškai tvirtinamos prie pagrindo. Lentjuostės
leidžia stabilizuoti terminius poslinkius ir sandarinti pagrindinį lankstinį.

Dviejų dalių skardos lankstiniai, kurie užtikrina pagrindinio lankstinio ir sienos 
sandūros sandarumą. Dėl konstrukcijos sieniniai lankstiniai komplektuojami kartu su 
kompensacinėmis lentjuostėmis. Kompensacinės lentjuostės mechaniškai tvirtinamos 
prie pagrindo. Lankstiniai leidžia stabilizuoti terminius poslinkius ir sandarinti 
pagrindinį lankstinį.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 65 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 135 mm

10

10

10

25

30

20 80

13
5

15

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų
 įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo
 jiems tvirtinti būtinas laikas,
 taip pat neliko rizikos
 padaryti klaidų ir neteisingai
 susukti varžtus.

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

TVIRTINIMO
 ĮDUBOS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.
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Stogo plokščių jungiamieji 
elementai

Universalūs vėdinimo 
lankstiniai

Skardos lankstiniai, kurie skersinį plokščių sujungimą. Universalūs vėdinimo lankstiniai skirti stogo dangoms vėdinti.
Taip pat yra „Z“ tipo įspaudų pradinis profilis. Lankstiniai padeda ne tik tinkamai 
vėdinti erdvę po stogo danga, bet ir puikiai saugo stogą, kad po juo nepatektų 
smulkūs graužikai ir paukščiai.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 500 mm

Aukštis 120 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 2000 mm

Aukštis 26 mm

15

120

52

12 25

26

29

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.
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ZET LOOK skirti pradiniai 
profiliai

Sniego gaudyklės

Pradinis profilis naudojamas kaip ZET LOOK produkto pirmos ant
nuosvyros tvirtinamų lakštų kablys. Jų paskirtis – palaikyti skardos stabilumą ant 
nuosvyros.

Sniego užtvarų, dar vadinamų ir sniego gaudyklėmis, tikslas – sulaikyti ir
suskaidyti nuo stogo šlaito slenkančias sniego sankaupas. Tai yra ypač svarbi, 
saugumą užtikrinanti funkcija.

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 120 mm

Aukštis 49 mm

Skardos 
storis

0.5 mm

Ilgis 196 mm

Aukštis 70 mm

120

27

25

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

ESTETIŠKAS
 PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Aukščiausia pritaikymo pagal
 stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant 
apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo 
projektą, pagerina stogo patvarumą ir 
sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

PLATUS SPALVŲ
 PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo
 dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda
 pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo
 dangą įvairiais deriniais.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


