


RHEINZINK® -kampinis  
falcas 

Kampinis status falcas yra  
sąlyginai naujas metodas tra-
diciniame skardinime. Tik dvi-
dešimtojo amžiaus pradžioje 
jis aprašytas specialioje lite-
ratūroje. Dažniausiai naudo-
jamas esant stogo nuolydžiui 
virš 25°. Skirtingai nei dvigu-
bame stačiame falce, sujun-
gimas čia gana paprastas, 
nes užlenkiamas tik vienas 
suprofiliuotas kraštas. Todėl 
dažniausiai naudojamas ma-
tomose dalyse esant dideliam 
nuolydžiui. Be to, parapetų. 

ugniasienių ar mansardų pa-
viršiams, naudojant vertikalų, 
įstrižą ar horizontalų monta-
vimą. Vizualiai platesnis už 
dvigubą statų falcą, didelių 
plotų objektams suteikia žy-
miai gyvesnę struktūrą.

Gyvenamasis namas Montana del Socorro, Tafira Baja
Ispanija

Gyvenamieji namai, Stavorenas, Olandija

Gyvenamasis namas
Bad Iburgas, Vokietija

Biuro pastatas
Briuselis, Belgija



Gyvenamasis namas Plana nad Lužici, Čekija Gyvenamasis kompleksas Sankt Peterburge, Rusija

RHEINZINK®-dvigubas sta-
tus falcas 

Dvigubas status falcas tai to-
lesnis paprastojo falco vysty-
mo rezultatas. Literatūroje 
žinomas nuo 1899 metų, la-
biau naudojamas lėkštiems iki 
25° stogams (minimalus nuo-
lydis 5° arba 5 %), nei kitos 
sistemos. Pavadinimas dvigu-
bas status falcas reiškia klasi-
kinį išilginį juostų sujungimą 
aukščiau vandens lygio. Esant 
minimaliam dvigubo stataus 
falco aukščiui 23 mm, jis yra 
lietui sandarus be papildomų 
priemonių. Pasaulyje vartoja-

mas 25 mm aukščio suprofi-
liuotas dvigubas status falcas. 
Falco užlenkimas ir užspau-
dimas atliekamas rankomis ar 
profiliavimo mašinos pagal-
ba. Taip pat galimi ir specia-
lūs profiliai, kūginiai, lenkti ir 
pan. Plonų linijų dvigubas sta-
tus falcas savo panaudojimo 
įvairumo dėka tinka tradicinei 
ir moderniai architektūrai.

Dunkerio kultūros namai 
Helsingborge, Švedija

Pakrantės geležinkelio stotis 
Sentosa sala, Singapūras



Viešbutis Du Louvre, Paryžius, Prancūzija Haka Sazka, Praga, Čekija

Taikomosios dailės mokykla 
Dresdenas, Vokietija

Gyvenamasis ir biuro pasta-
tas, Varšuva, Lenkija

RHEINZINK®-užspaudžia-
mos juostos

Juostų sistema laikoma pačia 
tradiciškiausia iš šiandien 
naudojamų sistemų. Pats pa-
vadinimas „juostinis falcas“ 
nurodo išilginio sujungimo 
tipą, kuris atliekamas medinės 
juostos ir laikiklių ar RHEIN-
ZINK® užspaudžiamos cin-
kuotos juostos pagalba. Abu 
sujungimai uždengiami juos-
ta. Kadangi paprastai dangos 
juostos ir uždengimo juostos 
formuojamos mechaniškai, 
jos garanuoja tikslų ir greitą 
montavimą. Juostų sistemos 

vizualiai atrodo įspūdingai ir 
net dideliuose fasadų plotuo-
se yra harmoningos. Tipišką 
struktūrinį išilginių sandūrų 
poveikį sustiprina besikeičian-
tys šviesos ir šešėlių efektai 
besikeičiant apšviestumui. 
Dar daugiau panaudojimo 
galimybių atsiveria derinant 
juostines sandūras su dvigubu 
stačiu falcu.



RHEINZINK®-žvynai

Kvadratai ir rombai sudaro 
RHEINZINK® mažųjų žvynų 
grupę. Skirtingai nei plokštės 
ar skiedros, kurios turi panašų 
vaizdą, žvynai turi paprastą 
falcą, atlenktą viršuje į priekį, 
o apačioje atgal. Net ir esant 
geometriškai sudėtingam pa-
viršiui nedidelio formato žvynų 
pagalba galima rasti tinkamą 
ir vizualiai patrauklų sprendi-
mą. taip pat galimi bet kokie 
apvalūs paviršiai. Klasikinės 
mažųjų žvynų panaudojimo 
vietos yra arkų, dūmtraukių ir 
stogo kraštų apdaila.

Kita rombinių ir kvadratinių 
žvynų vystymo kryptis – didie-
ji žvynai. Didieji žvynai, atsi-
žvelgiant į jų dydį ir ižvaizdą, 
dažniausiai naudojami dide-
liems fasadų plotams. Tačiau 
naudojami ir kaip alternatyvi 
stogų danga. Be konstruktyvių 
privalumų, čia jie optiškai la-
biausiai išraiškingi.

Viršelis: Shumei tarptautinis institutas, Krestonas, JAV

Bažnyčios San Pietro cupolas, Gatinara, Italija Elizabetos maudynės, Miskolcas, Vengrija

Kaplan rezidencija, Ilinojus 
JAV

Epstein rūmai, Viena
Austrija




