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ROVAL ALUMINIUM
Roval Aluminium stogams ir 

fasadams skirti gaminiai nuo seno 

pasižymi ne vien funkcionalumu, bet 

ir estetiniu patrauklumu. Profiliai 

vis dažniau naudojami architektūros 

projektuose. Stogo krašto apvadai 

Roval-Angle®, Roval-Wave®, Roval-

Opaal® ir Roval-Kraal® bei nulašėjimo 

profiliai Roval-Elegance®, Roval-

Barok®, Roval-Rococo® ir Roval-

Primaire® yra ne tik kokybiški, bet ir 

gražūs. 

Roval Aluminium yra pirmaujantis 

aliumininių statybos gaminių sistemų 

gamintojas gyvenamosios ir specialiosios 

paskirties statiniams. Gaminiai skirti ne 

tik naujos statybos, bet ir renovacijos 

projektams.

Roval Aluminium yra tarptautinės 

bendrovės Reynaers Group dalis.  

Roval yra savo srities rinkos lyderė,  

jos gaminių asortimentas labai platus.

Ji gamina įvairias, ypač stogams skirtas 

gaminių linijas, tokias kaip stogo krašto 

apvadai, mūro apskardinimo sistemos, 

dangos prijungimo prie mūro profiliai, 

kontroliniai šuliniai, akmens skaldos 

apsauginiai profiliai, vėdinimo kaminėliai, 

kampinės įlajos, avarinės įlajos ir įlajos 

plokštiesiems stogams.

 

Fasadams skirto asortimento dalimi 

yra nulašėjimo profiliai, apvadai, mūro 

apskardinimo sistemos, vėjalentės, 

privatumo užtikrinimo sistemos, turėklai, 

žaliuzių tipo sienos ir mūro armavimo 

tinklai. Visas Roval Aluminium gaminių 

asortimentas leidžia įgyvendinti tvarius 

statybinius sprendimus.

Svarbiausia tai, kad aliuminiui reikia 

nedaug priežiūros ir jis yra perdirbamas 

– 95% medžiagos panaudojama 

pakartotinai.

Roval turi savo projektavimo ir gamybos 

skyrių. Projektavimo skyrius kuria įmonės 

produktus ir produktus pagal klientų 

specifikacijas.

Brėžiniai ruošiami, gamybai pasirengiama 

ir projektui vadovaujama glaudžiai 

bendradarbiaujant.

Aliumininių statybos produktų 

pasirinkimas – tai tvarumo, 

funkcionalumo ir estetikos pasirinkimas. 

Roval Aluminium aliumininiai statybos 

produktai – tai aukštos kokybės

stogų ir fasadų sprendimai. 

Roval Aluminium garantuoja savo 

gaminių kokybę – juos sertifikavo 

KOMO. Tačiau kad naudojimo trukmė 

būtų optimali ir medžiaga išlaikytų savo 

kokybines savybes, ją būtina reguliariai 

prižiūrėti. 

Pasitelkdami savo technines žinias ir 

praktinę patirtį aliuminio, lydinių ir 

paviršių apdorojimo srityje, galime padėti 

Jums geriausiai išnaudoti Jūsų aliumininių 

statybos produktų potencialą.  

O šis potencialas didelis: reguliariai 

valomų ir gerai prižiūrimų aliumininių 

konstrukcijų kokybė išlieka beveik 

nepakitusi net ir po 25 ar 30 metų. 

Todėl aliumininių statybos produktų 

priežiūrą patikėkite Roval Aluminium.

Privalumai akivaizdūs: Jums nereiks 

rūpintis jų priežiūra, Jūsų pastatas 

išsaugos estetinę išvaizdą ir visa tai 

Jums užtikrins visapusiška garantija, 

kurią Roval Aluminium suteikia savo 

gaminiams.

ROVAL
PRIEŽIŪROS 

SUTARTIS

§KOKYBĖ

VALYMAS &
PRIEŽIŪRA

GARANTIJA



IFD statyba 

Roval Aluminium remia IFD statybos 

principus. IFD statybos koncepcija 

(pramoninė, lanksčiai naudojama, 

išardoma) leidžia statyti tvariai ir 

kokybiškai. Pastatas, kurį galima 

priderinti prie nuolat kintančių naudojimo 

sąlygų, keičiasi atsižvelgiant į naujas 

žinias, reikalavimus ir pageidavimus. 

Pramoninėje statyboje pirmiausia 

naudojami surenkamieji pastato 

elementai, sumontuojami statybvietėje. 

Taip pat siekiama pertvarkyti statybų 

procesą, kad įvairiems projekto dalyviams 

įgyvendinant projektą reikėtų mažiau 

bendradarbiauti, o pastato kokybę būtų 

galima geriau ir lengviau kontroliuoti nei 

dirbant įprastais metodais.

SCC sertifikatas

Roval Aluminium turi SCC sertifikatą, 

išduotą Roval-Montage (rangovų 

darbuotojų saugos ir sveikatos 

bei aplinkos apsaugos įvertinimo 

klausimynas).

SCC sertifikatas skirtas įmonėms, 

atliekančioms pavojingus darbus. Roval 

Aluminium turimas SCC sertifikatas 

įrodo, kad įmonė atitinka darbuotojų 

saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos 

įvertinimo klausimyno reikalavimus.

Šis sertifikatas liudija, kad Roval 

Aluminium montavimo darbus atlieka 

taikydama tinkamą saugos vadybos 

sistemą ir yra pakankamai apsisaugojusi 

nuo galimos rizikos. SCC sertifikatas 

(SKG.0855.3177) tai patvirtina ir įrodo, 

kad.

Roval Aluminium gali saugiai atlikti 

darbus ir saugiai juos atliks. SCC 

sertifikatas parodo, kad Roval Aluminium 

svarbi sauga ir ji garantuojama.

Mūsų užsakovams SCC sertifikatas reiškia 

mažesnę riziką ir didesnį pasitikėjimą.

Įmonės socialinė 

atsakomybė

Roval ypatingą dėmesį skiria 

įmonių socialinei atsakomybei. Visa 

Roval veikla kontroliuojama atsižvelgiant 

į įmonės ĮSA tikslus – siekiama kasmet 

5 % sumažinti energijos kiekį. Beje, 

Roval šių tikslų, vadovaudamasi šūkiu 

„Together for Better“, siekia kartu 

su pagrindine bendrove Reynaers 

Aluminium. Abi bendrovės savo ĮSA 

tikslus apibrėžė bendra vizija. Tai atspindi 

ir sistemų gamintoją:

dėmesys gaminiui, žmogui ir aplinkai. 

Roval interneto svetainėje

rasite įvairios informacijos apie ĮSA 

pagrindus ir sėkmingus projektus, 

naudingą PREZI pristatymą ir, žinoma, 

pačią ĮSA viziją.

Aukštos kokybės aliuminis

Roval Aluminium garantuoja savo 

gaminių, skirtų fasadams ir stogams, 

kokybę. Mūsų gaminiai atitinka 

aukščiausius reikalavimus. Šią kokybę 

patvirtina ir garantuoja KOMO® 
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pažymėjimas ir gaminio sertifikatas 

SKG.0855.3060.

Tai techninių specifikacijų kokybės 

pažymėjimas, kuriame nurodytos 

eksploatacinės charakteristikos, 

nustatytos vertinant atitinkamas savybes, 

tokias kaip patvarumas ir atsparumas 

nusidėvėjimui bei išdėstyti produktų 

gamybos ir montavimo reglamentai.

Kokybiškas medžiagų apdorojimas

Lydiniai, iš kurių gaminami Roval 

Aluminium statybos gaminiai, pasižymi 

labai geromis mechaninėmis savybėms, 

yra lengvai apdirbami, labai atsparūs 

korozijai, o jų paviršius puikiai tinka 

įvairiai apdoroti. Dažniausiai taikomi 

paviršiaus apdorojimo metodai siekiant 

apsaugoti aliuminį ir suteikti jam 

dekoratyvumo – anodavimas ir dažymas 

sulydant dengimo medžiagas.

Lydiniai

Profiliai gaminami iš EN AW 6060 T66 

lydinio. Lenktieji profiliai gaminami iš 

EN AW-5005 lydinio. Jų svarbiausios 

kokybinės savybės – puikios mechaninės 

charakteristikos, įvairios apdirbimo 

galimybės, didelis atsparumas korozijai ir 

įvairiam apdorojimui optimaliai tinkantis 

paviršius. 

Anodavimas

Anoduojant aliuminis elektrolizės būdu 

padengiamas oksido sluoksniu.

Anoduojama laikantis VMRG kokybės 

reikalavimų ir rekomendacijų bei 

galiojančių „Qualanod“ taisyklių ir 

daugiausia šis metodas taikomas 

blizgantiems (natūraliems) gaminiams. 

Standartinis sluoksnio storis yra 20 

μm. Rekomenduojamas sluoksnio 

storis agresyviose aplinkose, taip pat ir 

pramoniniuose rajonuose bei pajūryje – 

25 μm. Galima rinktis ir iš keleto spalvų. 

Spalvotas anodavimas atliekamas pagal 

ribinius pavyzdžius. Galimi tiek spalvoto, 

tiek blizgančio sluoksnio spalviniai 

skirtumai. 

Dažymas sulydant dengimo 

medžiagas

Aliuminio dažymas sulydant dengimo 

medžiagas yra aliuminio padengimas 

miltelinėmis dengimo medžiagomis. 

Tai vyksta laikantis VMRG kokybės 

reikalavimų ir rekomendacijų bei 

galiojančių „Qualanod“ taisyklių. 

Aliuminis paruošiamas pašalinant 

riebalus, nuėsdinant ir padengiant jį 

plonu sluoksniu. Reikiamas sluoksnio 

storis dažant miltelinėmis dengimo 

medžiagomis priklauso nuo to, kur 

gaminys bus naudojamas. Standartinis 

sluoksnio storis yra 60 μm. Jei tai bus 

agresyvi aplinka, nurodyta VMRG 

kokybės reikalavimuose, prieš tai gaminį 

būtina anoduoti. Gaminius galima 

nudažyti beveik visų spalvų sulydomomis 

dengimo medžiagomis. Tačiau dėl 

patrauklių kainų ir trumpų pristatymo 

terminų rekomenduojamos RAL spalvos. 

Stogo krašto apvadas

Roval-Standaard 60 x 64 mm tiekiamas iš 

sandėlio 10 skirtingų RAL spalvų.

Apsauga

Kad nerūdytų, aliuminį reikia saugoti nuo 

tiesioginio kontakto, pvz., su variu, švinu, 

cinku, plienu, cheminėmis medžiagomis, 

trąšomis ir t.t. Šiuo tikslu aliuminį galima 

padengti, pvz., apsaugine plėvele. 

Aliuminio plėtimosi koeficientas yra 

28,8. 10-6/°C, ir tai atitinka vieno metro 

profilio ±1 mm ilginį plėtimąsi esant 50 

°C temperatūros skirtumui. Įvertinant 

didelį ilginį plėtimąsi dėl saulės spindulių 

arba aliuminio dažų, montuojant pastato 

išorėje kiekvienoje pusėje reikia palikti 

mažiausiai 3 mm tarpą. 

Aliumininius profilius reikia laikyti 

paremtus sausoje vietoje – taip jie bus 

apsaugoti nuo deformacijų ir pažeidimų.

Ši brošiūra negali išsamiai apžvelgti visų 

Roval Aluminium galimybių ir techninių 

aspektų. Jei pageidaujate gauti daugiau 

informacijos, mūsų biure dirbantys ir 

klientus lankantys darbuotojai mielai 

pakonsultuos ir padės.

ROVAL IR KOKYBĖ



Vidinis kampas Roval-Kraal®

Išorinis kampas Roval-Kraal®

Valcuoti stogo krašto apvadai
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą. 

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

Jungiamasis lakštinis elementas

DALYS

Suvirinti kampai 90° 
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.
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ARCHITEKTŪRINIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-KRAAL®
REGISTRUOTAS DIZAINAS NR. 74616-00

Apvalus aliumininis stogo krašto apvadas, 

primenantis tradicinį apvadą su riestiniais 

kraštais.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Pageidaujant visi profiliai gali būti 

tiekiami su horizontaliomis kiaurymėmis.

Gaminio numeris 147628
(Mastelis 1:1)

Gaminio numeris 147626
(Mastelis 1:1)



Vidinis kampas Roval-Kraal®

Išorinis kampas Roval-Kraal®

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo kraštų apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.

DALYS

Suvirinti kampai 90° 
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.

Jungiamasis lakštinis elementas
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ARCHITEKTŪRINIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-KRAAL®
REGISTRUOTAS DIZAINAS NR. 74616-00

Apvalus aliumininis stogo krašto apvadas, 

primenantis tradicinį apvadą su riestiniais 

kraštais.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Pageidaujant visi profiliai gali būti 

tiekiami su horizontaliomis kiaurymėmis.

50

60

Gaminio numeris 147635
(Mastelis 1:1)

Gaminio numeris 147632
(Mastelis 1:1)

45 50



Išorinis kampas Roval-Wave®

Suvirinti kampai 90°
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.

DALYS

Vidinis kampas Roval-Wave®  

Jungiamasis lakštinis elementas

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.
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ARCHITEKTŪRINIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-WAVE®
REGISTRUOTAS DIZAINAS NR. 75155-00

Šiai aliumininei krašto juostai būdinga 

banga išgaubta priekinė pusė. 

Naujoviškas modelis, gražiai sujungiantis 

stogą su fasadu.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Pageidaujant visi profiliai gali būti 

tiekiami su horizontaliomis kiaurymėmis.

Gaminio numeris 147630
(Mastelis 1:1)

5060



Vidinis kampas Roval-Angle®

Išorinis kampas Roval-Angle®

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

Jungiamasis lakštinis elementas

DALYS

Suvirinti kampai 90°
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.
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ARCHITEKTŪRINIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-ANGLE®
REGISTRUOTAS DIZAINAS NR. 75153-00

Tradicinė kampuota forma derinama 

su į vidų išgaubta apatine puse. Šios 

aliumininės krašto juostos forma suteikia 

stogo krašto apdailai naują dimensiją. 

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Pageidaujant visi profiliai gali būti 

tiekiami su horizontaliomis kiaurymėmis.

60
50

Gaminio numeris 147610
(Mastelis 1:1)



Vidinis kampas Roval-Opaal®

Išorinis kampas Roval-Opaal®

Valcuoti stogo krašto apvadai
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

Jungiamasis lakštinis elementas

Suvirinti kampai 90° 
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.

DALYS



17Roval Aluminium

ARCHITEKTŪRINIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-OPAAL®
REGISTRUOTAS DIZAINAS NR. 70379-03/04

Ovalus aliumininis stogo krašto apvadas, 

gražiu apvalumu užbaigiantis stogą. 

Vykdant renovacijos projektus, pakanka 

vietos papildomam stogo dangos 

sluoksniui.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Pageidaujant visi profiliai gali būti 

tiekiami su horizontaliomis kiaurymėmis.

Gaminio numeris 147300
(Mastelis 1:1)



Vidinis kampas Roval-Standaard

Išorinis kampas Roval-Standaard

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

Jungiamasis lakštinis elementas

DALYS

Suvirinti kampai 90° 
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.
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ALIUMININIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-STANDAARD
Pageidaujant visi profiliai gali būti 

tiekiami su horizontaliomis kiaurymėmis.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Stogo dangą nuo laipiojimo  
saugantis profilis
Dantytą kraštą galima pritvirtinti prie 
visų bet kokio dydžio kampinių ir Z tipo 
profilių. Standartas: 
Z tipo profilis 14 x 8 x 14 x 2 mm. 
Dantytą Z tipo profilį galima pritvirtinti 
prie visų Roval-Standaard, Roval-
Premium® und Roval-77® serijos stogo 
krašto profilių, nepriklausomai nuo jų 
dydžio.

Gaminio nr. A (mm) B (mm)

151619  30 28

151330  35 28

151347  35 35

151253  35 45

151254  35 95

151539  38 30

151660  45 45

151628  45 64

151386  60 45

151255*  60 64

151349  60 85

151629  80 64

151810  80 90

151675  90 64

151350 110 64

151825 150 90

B

A

*  Iš sandėlio standartiškai tiekiamos šios 

RAL spalvos: 7016, 7021, 7024, 8004, 

8019, 9001,9005, 9006, 9007 ir 9010.



Vidinis kampas Roval-Premium®

Išorinis kampas Roval-Premium®

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

 

Suvirinti kampai 90° 
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.

Jungiamasis lakštinis elementas

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.

DALYS
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ALIUMININIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-PREMIUM®

Tvarus ir patraukliai apdirbamas stogo 

krašto apvadas. 1,3 mm storio aliumininis 

profilis suteikia daugiau stabilumo. 

Remiasi dviejuose taškuose, todėl geriau 

laikosi. Dėl pakelto atraminio paviršiaus 

sumažėja nubėgimo dryžių atsiradimo 

pavojus. Standartiškai yra su tvirtinimo 

kiaurymėmis.

Gaminio nr. A (mm) B (mm)

145395  38 30

145400  45 45

145425  60 45

145450  60 60

145475  80 60

145490 110 60

B

A

10

Stogo dangą nuo laipiojimo saugantis profilis 
Dantytą kraštą galima pritvirtinti prie visų bet 
kokio dydžio kampinių ir Z tipo profilių.
Standartas: Z tipo profilis 14 x 8 x 14 x 2 mm. 
Dantytą Z tipo profilį galima pritvirtinti prie visų 
Roval-Standaard, Roval-Premium® ir Roval-77® 
serijos stogo krašto profilių, nepriklausomai nuo 
jų dydžio.



Vidinis kampas Roval-ClassicPLUS®

Išorinis kampas oval-ClassicPLUS®

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

 

Suvirinti kampai 90° 
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.

Jungiamasis lakštinis elementas

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.

DALYS
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ALIUMININIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-CLASSICPLUS®

Ypač stabilus stogo krašto profilis. 

Remiasi sudarydamas 15 mm nuo fasado 

nutolusią nulašėjimo briauną. Sumažėja 

nubėgimo dryžių atsiradimo pavojus. 

Pakeltas atraminis paviršius.

Lengvai uždedamas. Mažesnis 

nesandarumo pavojus.

Pageidaujant visi profiliai gali būti 

tiekiami su horizontaliomis kiaurymėmis.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Gaminio nr. A (mm) B (mm)

145300  45 50

145340  60 45

145350  60 60

145375  80 60

145390 110 60A

2º

60º

B



Vidinis kampas Roval-77®

Jungiamasis lakštinis elementas 
Vidiniai jungiamieji lakštiniai elementai, 
įstumiami į profilį,
arba išoriniai jungiamieji lakštiniai 
elementai, užstumiami ant profilio.
Be matomo kompensacinio tarpo.

Išorinis kampas Roval-77®

Suvirinti kampai 90°
Standartinis dydis 500 x 500 mm.
Galima užsisakyti kitokių dydžių, 
išskyrus 151572/151573
(Standartinis dydis 250 x 250 mm).

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

DALYS

Nerūdijančiojo plieno tvirtinimo spyruoklės
Roval 151015: 1 - 2,5 mm
Roval 151020: 2,5 - 5 mm
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ALIUMININIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-77®

Specialiai plastikinėms stogo dangoms. 

Stogo danga įspraudžiama.

Jungiamųjų juostinių lakštų storis –  

iki 5 mm. Standartiškai yra su 

horizontalioms kiaurymėmis.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Strypelis
Roval 151569

Gaminio nr. A (mm) B (mm)

151565  75  80

151571 100 100

151572 125 100

151573 150 100

Stogo dangą nuo laipiojimo saugantis profilis 
Dantytą kraštą galima pritvirtinti prie visų bet 
kokio dydžio kampinių ir Z tipo profilių.
Standartas: Z tipo profilis 14 x 8 x 14 x 2 mm. 
Dantytą Z tipo profilį galima pritvirtinti 
prie visų Roval-Standaard, Roval-Premium® 
und Roval-77® serijos stogo krašto profilių, 
nepriklausomai nuo dydžio.

25

roval 151565

A

B

41

25



Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.
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ALIUMININIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-SOLOTRIM®
PATENTO NR. 1010352

Roval-Solotrim® yra paprasta patentuota 

aliumininė krašto juosta su specialiai 

sukurta EPDM sandarinamąja juosta. 

Ši aliumininė krašto juosta nerūdijančiojo 

plieno varžtais ir nerūdijančiojo plieno 

bei neopreno sandarinamaisiais žiedais 

tiesiogiai pritvirtinama prie paklotos 

stogo dangos. Tinka tiek bituminėms, 

tiek plastikinėms stogo dangoms, 

pritvirtinama uždengus stogą.

Roval-Solotrim® aliumininės krašto 

juostos galinėje detalėje yra yra iš anksto 

išgręžtos skylės (Ø 6 mm), jos yra 50 mm 

atstumu nuo kraštų ir 300 mm atstumu 

tarp centrų. Uždengiantieji tvirtikliai yra 

iš specialios ultravioletiniams spinduliams 

atsparios medžiagos ir uždengia 

kompensacinius tarpus tarp atskirų 

krašto juostų. Sandūra Roval-Solotrim® 

priekinėje pusėje sujungiama 2,0 mm 

storio aliumininiu jungiamuoju lakštiniu 

elementu. Šiame elemente yra išėma 

su susiaurėjimu, į kurį įkišama Roval-

Solotrim®. Susiaurėjimas yra montavimo 

riba, jis apskaičiuotas taip, kad galėtų 

plėstis dėl temperatūros svyravimų (1 

mm/lm). 

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

5555

45
B

A

Gaminio nr. A (mm) B (mm)

147715  60 30

147725  80 50

147735 100 70

147745 120 90

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią norimą formą.



Vidinis kampas Roval-Solokraal®

Išorinis kampas Roval-Solokraal®

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.

Jungiamasis lakštinis elementas

DALYS

Suvirinti kampai 90°
Standartinis dydis 500 x 500 mm. 
Galima užsisakyti kitokių dydžių.

Valcuoti stogo krašto apvadai 
Daugumą stogo krašto apvadų galima 
įvairiai išvalcuoti (x ir y ašis). Galimos ir 
įpjovos – tuomet stogo krašto apvadus x 
ašimi kartu galima išlenkti suteikiant bet 
kokią formą.
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ALIUMININIAI STOGO KRAŠTO APVADAI

ROVAL-SOLOKRAAL®

Roval-Solokraal® yra paprastas stogo 

krašto apvadas su specialiai sukurta 

EPDM sandarinamąja juosta.

Tinka tiek bituminėms, tiek plastikinėms 

stogo dangoms.

 

Standartiškai yra su tvirtinimo 

kiaurymėmis. Pritvirtinamas uždengus 

stogą.

Yra STABU konkursinės specifikacijos ir 

(arba) elektroninė dokumentacija.

Gaminio nr. A (mm) B (mm)

147755 45 15

147760 60 30

147765 80 50

A

B

45



Įvairūs modeliai su įvairiais kampaisĮvairūs vėdinimo kaminėliai su 
vienguba ir dviguba sienele

VĖDINIMO KAMINĖLIAI KAMPINĖS ĮLAJOS
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ALIUMINIS

PAPILDOMI 
GAMINIAI STOGAMS

AVARINĖS NUOLAJOS

Įvairūs modeliai iš aliuminio su 45° 
arba 90° kampu. Gali būti tiekiami 
neapdoroti, blizgiai anoduoti arba 
nudažyti sulydant dengimo medžiagas.

ĮLAJOS PLOKŠTIESIEMS STOGAMS

Įvairių modelių suvirintos įlajos 
plokštiesiems stogams

ALIUMININĖ KLIJUOJAMA 
DŪMTRAUKIO DETALĖ

Teiraukitės informacijos apie įvairiausius 

užsisakomus gaminius ir kitus modelius.
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ALIUMININIAI PAPILDOMI GAMINIAI STOGAMS 

ŽALIEJI STOGAI
Akmens skaldos apsauginis profilis ant 

žaliojo stogo tvarkingai atskiria akmens 

skaldą ir apželdinimą. Jį galima naudoti ir 

ant skalda padengto stogo, kad akmens 

skalda išliktų reikiamoje vietoje. Pro 

šiame apsauginiame profilyje esančias 

angas gerai nuteka perteklinis vanduo. 

 

Nesimetrinis T tipo profilis leidžia 

tvarkingai atskirti akmens skaldą ir 

apželdinimą. Tinka ir akmens skalda 

padengtiems stogams.

70

45

10

60°

1,
5

Standartinis dydis 70 x 45 x 10 mm
Standartinis ilgis 2500 mm 
Valcuoto lakšto tipas EN AW-5005 
Paviršiaus apdorojimas Anoduotas

Galima užsisakyti kitokių dydžių ir kitaip 
apdorotu paviršiumi.

Standartinis dydis 60 x 80 x 2 mm 
Standartinis ilgis 2500 mm 
Lydinys EN AW 6060 T66
Svoris 0,743 kg/m
Paviršiaus apdorojimas
- Neapdorotas
- Anoduotas
- Dažytas sulydant dengimo medžiagas (RAL)

AKMENS SKALDOS APSAUGINIS 
PROFILIS (GALINIS PROFILIS)

NESIMETRINIS T TIPO PROFILIS



Standartinis ilgis: 2500 mm 
Valcuoto lakšto tipas EN AW-5005
Paviršiaus apdorojimas
- Neapdorotas
- Anoduotas
-  Dažytas sulydant dengimo medžiagas 

(RAL)

A

B

d

L tipo profilis L tipo profilis su tvirtinimo 
inkaru

Tvirtinimo 
inkaras

Standartinis dydis:  
A x B x d (mm)

Svoris 
(kg/m)

 60 x  80 x 2 0,756

100 x 120 x 2 1,188

150 x 200 x 2 1,890

250 x 250 x 2,5 3,375

L TIPO PROFILIS IR TVIRTINIMO INKARAS

L tipo profilis su tvirtinimo inkaru gražiai atskira apželdinimą ir takus. 

Tinka ir akmens skalda padengtiems stogams.

Galima užsisakyti kitokių dydžių.



35Roval Aluminium

KONTROLINIAI ŠULINIAI

ALIUMININIAI PAPILDOMI GAMINIAI STOGAMS

ŽALIEJI STOGAI

Pagrindinis elementas

Dydis
150 x 150 mm 
300 x 300 mm

Hoogte 
80 mm

Paviršiaus apdorojimas 
Standartinis variantas: anoduotas

Paaukštinimo elementai 

Aukštis 
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm

Paviršiaus apdorojimas 
Standartinis variantas: anoduotas

Dangtis 

Aukštis 
50 mm

Su garso izoliacijos juosta vidinėje 
pusėje.

Paviršiaus apdorojimas
Standartinis variantas: 
dažytas sulydant dengimo 
medžiagas RAL 6028

Galima užsisakyti kitokių dydžių ir kitaip apdorotu paviršiumi.

Aliumininiai kontroliniai šuliniai įrengiami 

žaliuosiuose stoguose virš stogo 

drenavimo sistemos, kad būtų galima 

kontroliuoti drenažinį sluoksnį. Šlaitiniams 

ir plokštiesiems stogams.



Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Ilgis 2500 mm.
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ALIUMININIAI PRIJUNGIMO PRIE MŪRO PROFILIAI

PAPRASTAS TVIRTINIMO 
PROFILIS

Tinka PVC, TPO, EPDM ir bituminėms 

stogo dangoms. Su horizontaliomis 

kiaurymėmis – greitai sumontuojamas.

 

Dėl specialaus profilio šiuo paprastu 

tvirtinimo profiliu galima sandariai 

prijungti stogo dangą prie aukštėjančių 

konstrukcinių elementų.

Šiuos profilius galima sumontuoti ir apverstus kitu galu.

Gaminio nr. Hoogte (mm)

151600  43

151595  50

151590  60

151599  60

43

Gaminio numeris 151600
(Mastelis 1:1)

60

Gaminio numeris 151599
(Mastelis 1:1)

Gaminio numeris 151590
(Mastelis 1:1)

Gaminio numeris 151595
(Mastelis 1:1)



70

33

Skylė Ø 6mm

DALYS ROVAL-SOLIN® TIPAS RF/E 70

Aliumininis tvirtinimo profilis su EPDM 

sandarinamąja juosta.

Gaminio nr. 
RF/E 70

Visi profiliai gali būti tiekiami 

neapdoroti, anoduoti arba 

nudažyti sulydant dengimo 

medžiagas. Standartinis ilgis 

3000 mm.
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ALIUMININIAI PRIJUNGIMO PRIE MŪRO PROFILIAI

ROVAL-SOLIN®

93

20

65
133

20

105

40

68

15

138

10

110

128

15

100

15

100

130

4

40

15

63

Aliumininis tvirtinimo profilis su EPDM 

sandarinamąja juosta arba be jos.

ROVAL-SOLIN® TIPAS RF

Aliumininis tvirtinimo profilis be 

sandarinamosios juostos.

ROVAL-SOLIN® TIPAS RF/E 

Aliumininis tvirtinimo profilis su EPDM 

sandarinamąja juosta.

Gaminio nr.
RF 15/40

Gaminio nr.
RF/E 15/40

Gaminio nr.
RF 15/100

Gaminio nr.
RF/E 15/100

Gaminio nr.
RF/E 20/60

Gaminio nr.
RF/E 20/100

Gaminio nr.
RF/E 10/110
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GAMINIAI PAGAL 
UŽSAKYMĄ

 Retro stiliaus frontono kampai

Fasado izoliavimo apdailos 
elementas

Angokraščių apdaila

Vamzdynų apdaila

Segmentinė mūro apskardinimo 

Mūro apskardinimo sistema 
šlaitiniams stogams

Mūro apskardinimas su turėklais
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TVARI STATYBA

ROVAL SAULĖS STOGAI
IR APSAUGINIAI PROFILIAI 

SAULĖS MODULIAMS

Lango anga

Išorinis angokraštis

HR++ termiškai izoliuotas įstiklinimas 

Reynaers CS 77-HI lango sistemos 

apvadas (kraštas)

Tvirtinimas

sraigtiniu inkaru

Roval skydelis nuo saulės su saulės moduliu

Orui, vandeniui ir garams nelaidi membrana 

Nerūdijančiojo plieno / PVC kampinis profilis

Tinkas įpjaunamas arba naudojamas APU profilis

Roval Aluminium – konstrukcinė 
detalė 071 
Išorinė siena su lango anga ir skydeliu 
nuo saulės (jungiamas viršuje prie fasado 
išorinės pusės) Konstrukcinės detalės 
pagrindiniai duomenys:
Sienos Rc vertė ≥ 5,0 m² Lango U vertė 
W/K ≤ 1,6 W/(m².K)
Qv,10 vertė≤ 0,625 dm³/s vienam m²

Saulės energija yra viena tvariausių 

energijos formų, padidinanti pastato 

energinį naudingumą. Tačiau tai dar 

nėra plačiai paplitę. Galbūt šią situaciją 

pakeis Roval saulės stogų sistemos skirti 

aliuminio rėmai.

Saulės stogo sistemą sudaro atskiri 

moduliai, įrengiami ant plokščiojo  

stogo. Ji tinka tiek gyvenamiesiems,  

tiek specialiosios paskirties pastatams.

Aliuminis rėmas gali būti nudažytas 

įvairiomis RAL spalvomis.

Saulės moduliai tiekiami dviejų spalvų.
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TVARI STATYBA

ROVAL SAULĖS STOGO 
KRAŠTO APSAUGOS 

ELEMENTAS
Saulės stogo krašto apsaugos elementas 

vienija funkcionalumą ir maksimalų 

tvarumą. Jis puikiai dera su Roval 

aliumininėmis mūro apskardinimo 

sistemomis. Roval stogo krašto apsaugos 

elementas gali būti tiekiamas su saulės 

sistema arba atskirai. 

Stogo krašto apsaugos elementą galima 

tvirtinti ant stogo arba ant (prie) 

baliustrados. Aliumininės dalys gali būti 

blizgiai anoduotos arba nudažytos bet 

kokia RAL spalva.

Kad pritvirtinus Roval stogo krašto 

apsaugos elementą su saulės įrenginiais 

energija būtų panaudojama optimaliai, 

šie turi būti nukreipti tarp pietryčių ir 

pietvakarių 15°–45° kampu.

 

Šalčio tilto
nutraukimo vieta

Roval apkabų sistema su nerūdijančiojo 
plieno spragtukine spyruokle

Roval mūro apskardinimo sistema

Apkabos 
tvirtinimo juosta

Stogo konstrukcija
Balastinis sluoksnis
Hidroizoliacinė stogo danga 
Izoliacinė galinė plokštė
HR izoliacinė plokštė 100 mm 
Vandens garų užtvara
Betoninė stogo plokštė

Roval Aluminium – konstrukcinė  
detalė 070
Plokščiasis stogas su stogo krašto 
apsaugos elementu

Roval stogo krašto apsaugos elementas 
su saulės moduliu 
Roval mūro apskardinimo sistema 
(gaminama pagal užsakymą) 
Konstrukcinės detalės pagrindiniai 
duomenys: Sienos ir stogo Rc vertė  
≥ 5,0 m² W/K.
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MONTAGEVOORSCHRIFT

ROval-SOlOtRim® en 
ROval-SOlOkRaal®

www.roval.eu

De aluminium dakranden Roval-Solotrim® en Roval-Solokraal® 
zijn geoctrooieerde enkelvoudige daktrimmen voorzien van 
een speciaal ontwikkelde EPDM-afdichtingsband. Met RVS 
schroeven en RVS neopreen afdichtringen wordt de dakrand 
rechtstreeks op de afgewerkte  dakbedekking vastgezet.

Octrooi nr. 1010352

De Solo(kraal)trim® heeft voorgeboorde gaten 
(ø-6 mm) in het staartstuk van de trim, 50 mm 
van de einden en 300 mm h.o.h. De afdek-klik-
koppeling is van een speciaal UV-bestendige 
kwaliteit en sluit de uitzettingsvoegen tussen 
de daktrimmen  onderling af. De voeg aan de 
voorzijde van de Solo(kraal)trim® wordt met 
een 2,0 mm dik aluminium verbindingsplaatje 
gekoppeld. Dit plaatje is 40 mm breed en 
heeft een uitsparing met een “verjonging” 
waar de Solo(kraal)trim® wordt ingeschoven. 
De “verjonging” is bedoeld als  montageaanslag 
en is zo dimensioneerd dat uitzetting als gevolg 
van temperatuurwisselingen (1-mm/m1) kan 
worden opgevangen.

Aandachtspunten ontwerp:
 – De randopstand moet aan de onder constructie 
zijn verankerd en geschikt zijn om er een 
bitumen of kunststof afwerking op aan te 
brengen. De opstand moet winddicht zijn.

 – De randopstand moet aan de bovenzijde 
worden afgewerkt met een muurplaat. 
De dikte van deze muurplaat moet minimaal 
18 mm zijn.

 – Het bovenvlak van de randopstand moet naar 
het dakvlak afwateren.

 – De bitumen of kunststof randstroken moeten 
zodanig worden gelegd dat bij de overlappen 
geen niveau verschillen ontstaan.

 – Binnen- en buitenhoeken uitvoeren met 
gelaste hoekstukken.

 – De hoogte van de Solo(kraal)trim® 
afstemmen op de dikte van de muurplaat. 
De onderliggende gevelvoeg dient over 
tenminste 15 mm te worden afgedekt.

Roval-Solotrim® Roval-Solokraal®

Roval Solotrim A4-Leaflet_041113.indd   1 04-11-13   16:44

Aliuminis vis daugiau naudojamas 

įgyvendinant statybos ir renovacijos 

projektus. Ši auganti svarba kyla iš 

poreikio statyti vis kokybiškiau. Be to, 

naudojant aliuminį galima labai sumažinti 

priežiūros išlaidas ir įspūdingai pailginti 

naudojimo trukmę.

Roval Aluminium nedelsdama sureagavo 

į šią tendenciją ir siūlo pilną tiekiamų 

gaminių asortimentą, suskirstytą į šias 

produktų grupes:

 – Profiliai ir lakštiniai gaminiai

 – Stogo krašto apvadai ir prijungimo prie 

mūro profiliai

 –  Mūro apskardinimo sistemos

 –  Vėdinimo gaminiai stogams, avarinės 

įlajos, kampinės įlajos ir įlajos 

plokštiesiems stogams

 –  Gaminiai pagal užsakymą, išpjovimo 

pagal matmens ir pjaustymo paslaugos

 –  Nulašėjimo profiliai ir išorinės palangės

 –  Apsauginiai briaunų profiliai ir 

apsauginiai skydeliai

 – Turėklai

 –  Apsaugos nuo iškritimo detalės

 –  Vėdinimo sistemos

 –  Aliumininiai ir medinių fasadų 

elementai

 – Apdailos profiliai

 –  Papildomi gaminiai žaliesiems stogams

 –  Privatumo užtikrinimo sistemos

 –  Priekinių fasadų ir kolonų apdaila

 

Paprašius mielai atsiųsime šių produktų 

grupių dokumentaciją.

STABU konkursines specifikacijas ir 

išsamius 2D, 3D ir CAD brėžinius rasite 

mūsų interneto svetainėje www.roval.eu.

Galimi matmenų ir (arba) modelių 

pasikeitimai. Naujausius modelius, 

taisykles ir paviršiaus apdorojimo būdus 

rasite mūsų interneto svetainėje.

Neprisiimame atsakomybės už 

spausdinimo klaidas ir (arba) neteisingai 

nurodytus matmenis.

TIEKIAMAS 
ASORTIMENTAS

Montavimo taisyklės ir 

Priežiūros sutartis

Roval įvairių gaminių montavimo taisykles 

ir mūsų Priežiūros sutartį galite atsisiųsti 

iš mūsų interneto svetainės 

www.roval.eu.
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Roval Aluminium BV
Maïsdijk 7 (  9102)

Postbus 145
5700 AC HELMOND

NEDERLAND
t (+31) (0)492 56 10 50

www.roval.nl

UAB “EPDM Sistemos” 
Įm. kodas 302533530 

PVM kodas LT100005554415 
Verkių g. 29, LT-09108, 

Vilnius, Lietuva 
Tel. +370-609-98107 

El.paštas: info@epdm.lt 
www.epdm.lt 

A Reynaers company
TOGETHER FOR BETTER  
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