www.strecha-special.cz

01

ODVĚTRÁNÍ
ŠIKMÝCH
STŘECH

02

ŠIKMÉ STŘECHY
KRYTINY A DOPLŇKY

DOBRÁ STŘECHA
JE ZÁKLAD
PŘÍRUČKA TECHNICKÝCH DAT
A ARGUMENTAČNÍCH PODKLADŮ
PRO PRODEJNÍ TÝMY

03

PLOCHÉ STŘECHY
IZOLACE, SKLADBY
A PROSTUPY

04

ZDRAVÉ BYDLENÍ
PROSVĚTLENÍ
A VENTILACE
V PODKROVÍ

05

SPECIFIKA A SKLADBY
PLECHOVÝCH KRYTIN

STŘECHA SPECIÁL
KONFERENCE 2019

KRÁSNÁ STŘECHA JE KORUNOU DOMU.
JE ZAVRŠENÍM CELKU, TEČKOU POTVRZUJÍCÍ DEFINITIVNÍ VZHLED,
TYP, ALE I FUNKČNOST CELÉ BUDOVY

VYBRANÁ TÉMATA
ODVĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH
• ODVĚTRÁNÍ PODLE TYPU KRYTINY
• ODVĚTRÁNÍ PODLE SKLONU
• TYPY FÓLIÍ + CHYBY A MOŽNÉ PROBLÉMY

ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
• POVINNÉ, DOPORUČENÉ A UŽITEČNÉ DOPLŇKY
STŘECH
• KVALITA VS. NEKVALITA
• RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z NEPOUŽITÍ DOPLŇKŮ NEBO
Z POUŽITÍ NEKVALITNÍCH DOPLŇKŮ
PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
• TYPICKÉ SKLADBY PLOCHÝCH STŘECH
• ASFALT VS. PVC
• PROSTUPY A IZOLANTY

ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE
V PODKROVÍ

SPECIFIKA A SKLADBY PLECHOVÝCH KRYTIN
• TYPY PLECHOVÝCH KRYTIN
• SPECIFIKA PLECHOVÝCH KRYTIN PŘI ODVĚTRÁNÍ
• SKLADBY PLECHOVÝCH KRYTIN
(FALC, TAŠKA, CLICK)
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
WWW.BRAMAC.CZ

Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin: písku, vody, portlandského cementu
a pigmentů oxidu železa. Povrchová úprava betonových tašek zahrnuje širokou nabídku od přírodního povrchu,
přes standardní dvojitou povrchovou úpravu, povrch s ochrannou vrstvou Protectoru až po STAR, který představuje novou technologii výroby střešních tašek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH TAŠEK STAR / PROTECTOR PLUS

• DOKONALÁ OPTIKA VČETNĚ ŘEZU
Mikro vrstva na povrchu střešní tašky a hraně řezu maximálně brání znečištění a viditelně podtrhuje vysokou
kvalitu střesních tašek
• VYSOKÁ PEVNOST TAŠEK
Extra pevné tělo tašky zajistí účinnou ochranu před extrémními povětrnostními vlivy.

PRINCIP TECHNOLOGIE STAR / PROTECTOR PLUS

1. POVRCH: 2x NÁSTŘIK + SPECIÁLNÍ PIGMENTY
2. VRSTVA PROBARVENÉHO JEMNOZRNNÉHO BETONU CCA 1 mm
3. TĚLO STŘEŠNÍ TAŠKY
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
WWW.BRAMAC.CZ

PROTECTOR PLUS - BENEFITY
• Výrazně hladký a atraktivní povrch
• Zvýšená ochrana před usazováním nečistot,
mechů a lišejníků
• Zvýšená odolnost před povětrnostními vlivy
• Dlouhodobá ochrana původní barevnosti
• Dostupná cena

MODELY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTECTOR PLUS

cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá

STAR - BENEFITY
Povrch obsahuje pigmenty, které způsobují, že povrch tašky odráží dopadající tepelné záření a omezuje přehřívání střechy
Optimalizace předního řezu tašky:
• Nadstandardní vzhled
• Ochrana před usazením nečistot
• Dlouhodobá stabilita vzhledu
Silnější vrstva probarveného jemnozrnného betonu.

MODELY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STAR:
CLASSIC STAR

TEGALIT STAR
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE AERLOX

WWW.BRAMAC.CZ

AERLOX -BENEFITY

MODELY AERLOX:

rubínově červená

břidlocově černá
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
BETONOVÉ TAŠKY - ZÁKLADNÍ
PLECHOVÁ KRYTINA DECRA

9

bodů
CLASSIC STAR, TEGALIT
STAR

CLASSIC PROTECTOR
PLUS

Povrch:
■ velmi hladký a atraktivní
povrch
■ povrch tašky tvoří vrstva
vysoce probarveného
mikrobetonu a speciální
pigmenty
■ speciální pigmenty
zajišťují odraz infračerv.
záření

Povrch:
■ hladký, estetický povrch
■ povrch tašky tvoří vrstva
vysoce probarveného
mikrobetonu

Technické údaje Classic
STAR:
■ krycí šířka: 300 mm
■ závěsná délka: 398 mm
■ bezpečný sklon: 22°
■ minimální sklon: 12°

Technické údaje:
■ krycí šířka: 300 mm
■ závěsná délka: 398 mm
■ hmotnost: cca 4,3 kg/ ks
■ bezpečný sklon: 22°
■ minimální sklon: 12°

cihlově červená červenohnědá

■ Decra® ELEGANCE
A DECRA ELEGANCE
ACOUSTIC S
Plechové šablony Elegance
jsou lehké ale pevné,
s mimořádnou odolností
vůči povětrnostním
vlivům, trvanlivostí a
stálobarevností. Jsou
vhodné pro střechy se
sklonem od 12° až po svislé
plochy. Lepších akustických vlastností u varianty
Acoustic S bylo dosaženo
nalepením bitumenového
magnetického pásu
s povrchovou úpravou
Antiblok ze spodní strany
šablony.
Decra® CLASSIC

terracotta

kaštanová

Decra® ELEGANCE

granit metalic

tmavohnědá ebenově černá

Decra® CLASSIC
mocca metalic ebenově černá

Technické údaje Tegalit
STAR:
■ krycí šířka: 300 mm
■ závěsná délka: 396 mm
■ bezpečný sklon: 25°
■ minimální sklon: 15°

červenohnědá ebenově černá

terracotta

granit metalic

zinkově šedá

NOVINKA ROKU 2018
LEHKÁ PLECHOVA
KRYTINA DECRA
■ Decra® CLASSIC
Plechové šablony Decra®
Classic zajistí trvanlivou
a pevnou střechu odolnou
vůči povětrnostním vlivům.
Povrch z přírodního
kamenného granulátu
snižuje riziko sjíždění
sněhu a tlumí hluk deště.
Krytina je vhodná pro
všechny typy střech od
sklonu 12° až po svislou
plochu. Decra® Classic je
ideální pro novostavby i
rekonstrukce.

www.bramac.cz
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červenohnědá matná

černá lesklá

Decra® ELEGANCE

měděná matná

grafit matný

černá lesklá

tmavohnědá matná

černá matná

ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE V PODKROVÍ
WWW.DENBRAVEN.CZ

Den Braven, Váš partner pro dodávku chytrých systémových řešení pro stavebnictví.
Již přes 40 let náležíme k předním světovým producentům tmelů, silikonů, polyuretanových montážních pěn,
technických aerosolů nejvyšší kvality a dodavatelům chytrých systémových řešení stavební chemie. Zákazníkům nabízíme přístup nejen k široké škále skladem dostupných produktů, ale také k progresivním materiálům,
nejmodernějším technologickým mechanismům, rozsáhlému poradenství a propracované logistice.

Tmel
S pomocí tmelu vyplníte mezeru a spáru mezi betonem, zdmi, v rozích sádrokartonu, dřeva a na jiných
površích. Nejčastější použití je při těsnění oken,
tedy ve většině případů je to první věc, která vás v
spojitosti s tmelem napadne. Poté spáry, trhliny a
nesrovnalosti některých povrchů. Základní vlastností a výhodou tmelu je, že je přetíratelný barvami.
Silikon
V tomto případě jde o vyplnění mezer a spár s
tmelem se speciálním obsahem silikonových látek.
Používá se na těsnění spár v místech, kde se předpokládá výskyt vody a vodních par, tedy kolem umyvadel, van a sprchových koutů. Neutrální silikon se
používá v místech, kde by se mohl obyčejný silikon
chovat k podkladu agresivně, nezpůsobuje oxidaci
kovů.
Velmi dobře přilne na hladkých materiálech, jako je
sklo, dále beton, zdivo, omítka a další stavební
materiál. Odolávají slunečnímu záření a jejich
tepelná odolnost se odhaduje od cca –40°C do cca
+120°C (dle typu silikonu). Silikonové tmely ve většině případů nemůžeme přetírat barvami, proto se
vyrábí ve větší barevné škále.
Polyuretanové pěny
Polyuretan je speciální plast z izokyanátů a diolů
používaný na výrobu vláken, lepidel, laků a tmelů.
Tento materiál vyniká izolačními schopnostmi, je
lepivý, málo nasákavý, lehký a pevný. Po vytvrzení je
pěna zdravotně nezávadná, není napadána
hmyzem, hlodavci ani plísněmi.
Uplatnění polyuretanových pěn je pro vyplnění
nejrůznějších mezer např. spár okolo usazených
rámů oken a dveří, zateplování a upevňování
koupelnových van a sprchových vaniček, izolacím
potrubních systémů, utěsňování průchodů ve
stěnách či třeba vyplňování dutin mezi příčkami,
podlahou a stropem či pro izolaci a zateplování
střešních konstrukcí. Hodí se k pevnému osazení
parapetních desek, ale i k plastickému zajištění
jednotlivých prvků a tepelné izolace. Čerstvá pěna
přilne ke všem běžným stavebním materiálům,
zbaveným prachu a mastnost. Je plastická, ale
zároveň velmi pevná. Vytvrzená pěna odolává téměř
všem běžným chemikáliím, barvám a rozpouštědlům. Lze ji natírat, omítat a slouží i jako podklad
pro lepidla. Samozřejmostí je odolnost vůči stárnutí
a povětrnostním vlivům.

Vlastnosti
Délka prvku (mm)
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TECHNICKÉ PARAMETRY
KMB BETA
420

KMB HODONKA
420

ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE V PODKROVÍ
WWW.DENBRAVEN.CZ

TOP PRODUKTY

MAMUT GLUE High Tack
MS UNIFIX na všechna lepení
Chemická kotva POLYESTER
∙ Okamžitá přídržnost až 500 kg/m2 a tmelení
∙ Dvousložkový chemický kotvicí
∙ Vysoká konečná pevnost
∙ Výrobek typu „All-in-One“ (tmelení systém na bázi polyesterových
22 kg/cm2 (220 000 kg/m2)
a lepení v jednom)
pryskyřic pro velice rychlé kotvení
∙ I na vlhké podklady
∙ Krátká doba tuhnutí

PU 50 FC Polyuretanový tmel
Střešní bitumenový tmel
∙ Vytváří trvale pevný, elastický spoj ∙ Nouzové opravy střech, okapů
∙ Vysoká UV odolnost
∙ Vysoká přilnavost na různé
stavební materiály i v kombinaci
savý nesavý

Thermo kleber
∙ Je jednosložkové nízkoexpanzní
polyuretanové lepidlo na lepení
a montáž izolačních systémů
ETICS
∙ Více variant: zdivo, dřevo, asfalt
(myšleno podkladní vrstvou)
∙ Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks
polystyrenových desek

Asfaltový penetrační lak DenBit
ALP 300
∙ Obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití
u mírně vlhkých podkladů
∙ Ideální jako penetrace pod tepelně
svařitelné pásy všech druhů
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Stavební tmel PROFI
∙ Vysoká přilnavost na různé stavební
materiály i za vlhka a mokra
∙ Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření
∙ I v transparentní variantě

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ CHEMIE

30

bodů
PISTOLOVÉ PUR PĚNY
■ Nízkoexpanzní pěna 750 ml
■ Pistolová pěna 750 ml
■ Thermo Kleber 750 ml
- WOOD 750 ml
- ROOF 750 ml
■ SMART Kleber 750 ml
■ Multi Kleber 750 ml

SPECIÁLNÍ TMELY
(kartuše)
■ Klempířský tmel PU
PROFI 300 ml
■ Stavební tmel PROFI 310 ml
■ Tmel na opravy 310 ml

TRUBIČKOVÉ PUR PĚNY
■ Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna 500 | 825 ml
■ Montážní pěna 750 ml
■ SMART Kleber 750 ml
■ Multi Kleber 750 ml

ASFALTOVÁ PENETRACE
■ Asfaltový penetrační lak
DenBit BR – ALP –
plechovka 4,5 kg | 9 kg |
19 kg
■ Asfaltový penetrační lak
DenBit ALP 300 – kanystr
9 kg

ČISTIČ PUR PĚNY
■ dóza (čistič) 500ml
MS LEPIDLA A TMELY
(kartuše)
■ MAMUT GLUE 290 ml
■ MS UNIFIX 290 ml
■ MS UNIFIX CLEAR 290 ml
■ MS UNIFIX METAL 290 ml

HYDROIZOLACE
■ Gumoasfalt DN 350
5kg | 10kg
■ Asfaltový izolační lak
DenBit DK – ATN
4,5kg | 9kg
■ Reflexní ochranný lak
DenBit REFLEX ALU
4,5kg | 9kg

KOTVÍCÍ TECHNIKA
(kartuše)
■ Chemická kotva POLYESTER 300 | 380 ml
■ Chemická kotva bez
styrenu POLYESTER SF
300 | 380 ml
■ Chemická kotva VINYLESTER SF 280 | 380 ml
■ Chemická kotva ARCTIC
280 ml

OCHRANNÝ NÁTĚR
NA DŘEVO
■ PROFI
- láhev 1kg zelená, hnědá,
transparent
- kanystr 5 kg zelená, hnědá,
transparent
- kanystr 25 kg zelená
■ PLUS
- láhev 1 kg transparent
- kanystr 5 kg transparent

TMELY A SILIKONY (kartuše)
■ Neutrální silikon OXIM
310 ml
■ PU 50 FC polyuretanový
tmel 300 ml
BITUMENOVÉ A BUTYLENOVÉ TMELY (kartuše)
■ Střešní bitumenový tmel
310 ml
■ Střešní bitumenové
lepidlo (Tixoplast) 310 ml
■ Stavbařský butylenový
tmel 310 ml

ZAKRÝVACÍ PLACHTA
S KOVOVÝMI OKY PROFI
■ v těchto rozměrech m
2x3|3x4|4x5|4x6
5 x 6 | 5 x 8 | 6 x 10 | 8 x 12
10 x 15

www.denbraven.cz
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
WWW.HPI.CZ

HPI-CZ patří sortimentem, poskytovanými službami i servisem k lídrům na českém trhu v oblasti dodávek
stavebního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a pro zateplování budov. Vyrábí pod vlastní značkou
HPI nebo Klöber, a zároveň je významným distributorem značek jako např. Ejot, Juta, KEW, Adfors, Mateiciuc
nebo Catnic.
V současné době je společnost HPI-CZ součástí mezinárodní skupiny MONIER GROUP, největšího světového
výrobce střešních krytin a příslušenství pro střešní krytiny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠIKMĚ STRECHY
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 2000 UNIVERZÁLNÍ
• S HŘEBENEM
Rozměry: 1000/90mm | Barva: červená, černá
Pro profilované krytiny
• BEZ HŘEBENE
Rozměry: 1000/30mm | Barva: červená, černá
Pro krytiny s rovnou spodní hranou (bobrovka, Tegalit, atd.)
- Mřížka zabezpečuje dostatečný přívod vzduchu pro odvětrání
střešního pláště cca 200cm2/bm
- Není potřeba zdvojovat lať pro zajištění roviny střešních tašek
- Umožňuje instalaci žlabových háků bez nutnosti zadlabání do okapní
latě nebo krokví

OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM AL
• Přírodní AL
Rozměry: šíře 50,80,100mm, délka pásu 5m (role)
• Oboustranně barvený AL
Rozměry: šíře 50,80,100mm, délka pásu 5m (role)
Barva: červená/hnědá, černá/bílá
- Delší životnost oproti pásům z PVC, nedochází k degradaci materiálu
vlivem UV záření
- Hliník má asi 4x nižší roztažnost než PVC – nedochází k vlnění pásu
- Dostatečná pevnost materiálu pro přichycení pomocí spon i hřebíků

VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE A NÁROŽÍ VPS 310
Rozměry: šíře 310mm, délka pásu 5m (role)
Barva: červená, hnědá, antracit
- Zajišťuje intenzivní větrání hřebene a nároží – průřez větrání 145 cm2/bm
- Dostatečná roztažnost hliníkového lemu 30% - umožňuje použití
i u krytin s vysokým profilem
- Integrovaná butylová páska zajišťuje trvalé spojení se střešní krytinou
- Šitý spoj zamezující odlepení hliníku a tkaniny
- Výztužná středová páska – vyšší odolnost proti vytržení
- Teplotní odolnost: -40ºC až 90ºC
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
WWW.HPI.CZ

TĚSNÍCÍ PÁS ÚŽLABÍ
Rozměry: šíře 30mm, výška 50,60,75mm délka 1000mm
Barva: červená, antracit
- Materiál: polyuretanová samozhášivá pěna
- Těsnící pásy pro zabezpečení vodotěsnosti úžlabí a okenního plechování
- Vysoká hustota materiálu zabraňující pronikání vody a sněhu
- Celoplošné nanesení lepící vrstvy pro dokonalé spojení s podkladem

TĚSNÍCÍ PÁSY EASY-FORM®
Rozměry: šíře 250,300,450mm délka 5m (role)
Barva: cihl. červená, antracit, hnědá, šedá, černá
- Vyrobeno z krepovaného lakovaného hliníku potaženého PET folií
s celoplošnou samolepící butylovou vrstvou na spodní straně
- Roztažitelnost až 60% ve směru role umožňuje dokonalou tvarovatelnost
- Vysoká životnost a odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Vhodné jako náhrada nebo doplněk klempířských konstrukcí, oplechování komínů, napojení na atiku, různé prostupy střešním pláštěm apod.

BEZPEČNOSTNÍ HÁKY
• na kontralať, typ A
Barva: pozink, cihl. červená, červenohnědá, antracit, hnědá, černá
• pro vláknocement, břidlici, šindel
Barva: pozink, černá
• pro bobrovku
Barva: červená
- Certifikováno dle ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní
krytiny – Bezpečnostní střešní háky
- Určeno pro zajištění dočasného pohybu osob a břemen na střechách
- Slouží jako kotvící bod proti pádu nebo zavěšení střešního žebříku
- Háky jsou trvale připevněny k nosné konstrukci
!!! Bezpečnostní háky je potřeba dle ČSN EN 517 pravidelně
kontrolovat každých 12 měsíců autorizovanou osobou pověřenou
výrobcem !!!

ŽEBŘÍK STŘEŠNÍ
• Pro betonovou krytinu
Rozměry: šíře 355mm, délka 2m
• Pro pálenou krytinu
Rozměry: šíře 450mm, délka 2m
Barva: pozink, cihl. červená, červenohnědá, antracit, hnědá, černá
• pro bobrovku
Barva: červená
- Slouží pro zajištění dočasného pohybu po střeše
- K uchycení za bezpečnostní hák
- Opatřeno integrovanou pryžovou podpěrou proti mechanickému
poškození střešní krytiny
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
WWW.HPI.CZ
UNIVERZÁLNÍ NÁŠLAP TRAPAC

• Pro skládané krytiny
Rozměry: šíře 250mm | Barva: pozink, cihl. červená, hnědá, černá
- Certifikováno dle ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní
krytiny – Lávky, plošiny a stupně
- Snadná a rychlá instalace zaháknutí za lať (40x60mm,nebo 30x50mm)
- Integrované madlo umožňuje pohodlnější a bezpečnější pohyb
po střeše
- Univerzální řešení pro betonové a pálené krytiny, možnost přizpůsobení
různým šířkám vln střešní krytiny
!!! Lávky, plošiny a stupně je potřeba dle ČSN EN 516 pravidelně
kontrolovat každých 12 měsíců autorizovanou osobou pověřenou
výrobcem !!!

KOMINICKÁ LÁVKA UNI - SET
• Pro skládané krytiny
2 varianty – s rovným a bočním zábradlím
Rozměry: šíře 1 000mm
Barva: cihl. červená, červenohnědá, antracit, hnědá, černá
- Certifikováno dle ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní
krytiny – Lávky, plošiny a stupně
- Snadná a rychlá instalace, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Držáky roštu jsou opatřeny pryžovými podložkami, zabraňující mechanickému poškození střešní krytiny
- Vyrobeno ze žárově pozinkované oceli s následným barevným komaxitovým nástřikem
- Možnost individuální výroby kominických lávek na zakázku dle projektu
!!! Lávky, plošiny a stupně je potřeba dle ČSN EN 516 pravidelně kontrolovat
každých 12 měsíců autorizovanou osobou pověřenou výrobcem !!!

VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO
Komplety ventilačních turbín BIB 12 a BIB 14
Samostatné hlavice IB 8, TIB 12 a TIB 14
Základna VP 8
Barva: přírodní hliník, 8004-červená,8017-hnědá, 9005-černá, 9010-bílá
- Zajišťují aktivní, průběžné a trvalé odvětrání střešního pláště
- V letním období odvádějí ze střešního pláště přehřátý vzduch a tím
významně snižují tepelné zatížení celého objektu
- Průběžně provětrávají interiéry, výrobní i skladovací prostory, výrobní haly
a různorodé zemědělské objekty, jako např. kravíny, koňské stáje atd.
- Patentovaná bezúdržbová ložiska, jejichž kuličky jsou uloženy
v unikátním teflonovém pouzdře,které současně tlumí rázy a hluk
- Speciálně tvarované lopatky zajišťující vysoký výkon a současně
zabraňující zatékání do turbíny

VÝLEZ KOMINICKÝ HPI
Rozměry: 550 x 720mm (čistý průlez)
Materiál: hliníkový plech s polyesterem, skleněná výplň
Barva: červená, hnědá
- Umožňuje přístup ke komínu bez použití lávky
- Vyhovuje normě ČSN 43 4201 – Komíny a kouřovody
„Kominické lávky se nemusí zřizovat, je-stliže je přístup k ústí komínového
průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např.
výlezem na střechu velikosti nejméně 550x550mm ve vzdálenosti
do 600mm od límce komínového tělesa…“
-12-

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ŠIKMÉ STŘECHY
KOMINICKÁ LÁVKA UNI –
SET
■ délka 1m
■ pro skládané krytiny
■ provedení rovné nebo
boční
■ varianty: cihlově červená,
červeno-hnědá, hnědá,
antracit, černá

UNIVERZÁLNÍ NÁŠLAP
TRAPAC
■ šířka 250mm
■ pro skládané krytiny
■ pro 3 různé šířky vlny
krytiny
■ varianty: pozink, červená,
hnědá, černá
BEZPEČNOSTNÍ HÁKY
pro zajištění bezpečného
pohybu po střeše
■ za kontralať (typ A)
pro skládané krytiny
varianty: pozink, červená,
červeno-hnědá, hnědá,
antracit, černá
■ pro břidlici a šindel
varianty: pozink, antracit
■ pro bobrovku
varianty: červená
TĚSNÍCÍ PÁSY ÚŽLABÍ
samolepící
materiál polyuretan
■ délka 1m
■ šířka základny 30mm
■ výška 50/60/75mm
■ varianty: červená, antracit
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bodů

OCHRANNÁ VĚTRACÍ
MŘÍŽKA UNI 2000
pro rovné krytiny bez
hřebene 1000/60 mm
pro profilované krytiny s
hřebenem 1000/60 mm
■ varianty: červená, antracit
TĚSNÍCÍ PÁS EASY-FORM®
flexibilní těsnící pás
■ materiál hliník/butyl
■ roztažitelnost až 60%
■ návin 5m/role
■ šířka 250mm/300mm
■ varianty: červená, hnědá,
šedá, antracit, černá
VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE
A NÁROŽÍ VPS 310
k intenzivnímu větrání
hřebene a nároží se středovým výztužným páskem
■ návin 5m/role
■ šířka 310mm
■ varianty: červená, hnědá,
antracit

OCHRANNÝ PÁS PROTI
PTÁKŮM AL
zabraňuje zalétání ptáků
do střešního pláště
■ návin 5m/role
■ šířka 50/80/100mm
■ varianty: přírodní, červená/hnědá, antracit/bílá

www.hpi.cz
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STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK 2 m
při správném rozložení
bezpečnostních háků
umožňuje pohyb kdekoliv
po střeše bez potřeby
montáže nášlapů
■ vhodný pro všechny typy
krytin
■ šířka 355 mm / 450 mm
■ varianty: pozink, červený,
červenohnědý, hnědý,
černý, antracit
KOMINICKÝ VÝLEZ
hliníkový plech s polyesterovou úpravou, lisovaný
monoblok zamezující
nežádoucím netěsnostem,
těsnící pás
■ vnitřní rozměry
550x720mm
■ varianty: červený, hnědý,
boční červený, boční hnědý
VENTILAČNÍ TURBÍNY
LOMANCO
pro trvalé odvětrávání
střešních plášťů bez
nutnosti použití elektrické
energie
■ komplety ventilačních
turbín BIB 12, BIB 14
varianty: hliník, bílá,
červená (pouze BIB 12),
hnědá, černá
BEB 14 – hliník
■ samostatné ventilační
hlavice
TIB 12, TIB 14
varianty: hliník, bílá,
hnědá, černá
hlavice IB8 + základna
VP8 – hliník

ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE V PODKROVÍ
WWW.HPMTEC.CZ

Vruty RAPI-TEC® představují novou generaci vrutů, která přináší ve srovnání s běžnými vruty uživatelský komfort a lepší užitné vlastnosti. Hluboká drážka pro bit usnadňuje a urychluje bezpečnou práci. Drážky pod
zápustnou hlavou snadno zahloubí vrut a hlava s vylisovanou podložkou dokáže více přitáhnout připojovaný díl.
Velmi ostrá špička zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvouchodý závit dává vrutům mnohem vyšší
rychlost zašroubování, což přináší velkou úsporu pracovního času. Jednochodý závit o vysokém stoupání rovněž
zvyšuje rychlost zašroubování. Dvojnásobná vrstva zinku bez šestimocného chromu zvyšuje odolnost proti
korozi. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní použití vrutů bez předvrtání do
všeho konstrukčního řeziva, OSB a MDF desek, dřevotřísek, překližek a dalších.

Vruty RAPI-TEC ®
se lehce šroubují
a snižují tak námahu =
komfort uživatele.

Vruty RAPI-TEC ® 2010,
2020 a SK PLUS
zašroubujete za kratší èas
než kterýkoli jiný vrut =
šetøí èas.

Vruty RAPI-TEC ®
mùžete používat zcela bez
pøedvrtání a to i v tvrdých
døevinách. Odpadá tak
operace pøedvrtání a
zákazník tak opìt šetøí èas.

Vruty RAPI-TEC ® vytváøí
pevnìjší a elastiètìjší
spoj = jistota zákazníka.

Vruty RAPI-TEC bezpeènì a
pohodlnì zašroubujete bez
rizika vyskoèení nebo
proklouznutí šroubovacího
nástavce v drážce =
komfort uživatele.
®

Vruty RAPI-TEC ®
jsou zdravotnì
nezávadné a souèasnì
dostateènì chránìny
pøed korozí =
ochrana uživatele
i výrobku.

Vruty RAPI-TEC splòují
všechny legislativní
požadavky = jistota
zákazníka.
Vruty RAPI-TEC
jsou baleny dle balícího
pøedpisu, vždy jsou ve
stejném rozmìru
krabièky a ve stejném
množství = komfort
uživatele.
®

-14-

ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE V PODKROVÍ
WWW.HPMTEC.CZ

Přednosti vrutů
• Používají se bez předvrtání = úspora pracovního
času/nákladů na zhotovení spoje
• Dvojnásobná rychlost zašroubování vrutu = další
úspora pracovního času/nákladů
• Konstrukcí vrutu ještě více snížen odpor vůči
zašroubování = uživatelský komfort, šetrnost
k převodovkám pracovních nástrojů
• Vyšší pevnost – možné snížení počtu zhotovovaných
spojů oproti běžnému spojovacímu materiálu =
úspora pracovního času/nákladů
• Kvalitní spoj – spoj se neuvolňuje, vysoká svěrná
síla ve spoji, vysoká ochrana proti korozi.
• Jednoduché použití a maximální pracovní komfort
pro pracovníky
• Garantovaná kvalita – výroba a distribuce v systému
řízení jakosti ISO 9001.
• CE certifikace + Prohlášení o vlastnostech
• STO - Stavební technické osvědčení + Prohlášení
o shodě

Popis vrutů
• Ostrá jehlová špička – usnadňuje zakousnutí
vrutu do materiálu. Pro zakousnutí postačuje
mírný přítlak.
• Dvouchodý závit (vruty RAPI-TEC® 2010, 2020, SK
PLUS) – dává vrutu vysokou rychlost
zašroubování a přitom zachovává vysokou úroveň
vytrhávacích sil závitů z materiálu.
• Druhý chod závitu je odložený, aby byla zachována
jehlová konstrukce špičky. Druhý chod závitu se
zakusuje do materiálu, až je vrut veden prvních
chodem závitu.
• Jednochodý závit o vysokém stoupání – dává vrutu
vysokou rychlost zašroubování, snižuje tření vrutu
a přitom zachovává vysokou úroveň vytrhávacích
sil závitů z materiálu
• Částečný závit umožňuje přitažení připojovaného
dílu
• Spirálová drážka přes závit minimalizuje tříštění
materiálu
• Frézující závit snižuje tření na dříkové části vrutu
při zašroubování – při použití bez předvrtání se
vytlačení materiál snaží vrátit na původní místo.
Frézující závit odfrézuje materiál, který by jinak
vyvozoval vysoké tření a dřík klouže materiálem
s minimálním třením.
• Zápustná hlava s drážkami pod hlavou
• Drážky pod hlavou usnadňují zapuštění zápustné
hlavy do materiálu
• Zápustná hlava s vylisovanou podložkou - větší
průměr hlavy s podložkou přispívá k vyšší
protahovací síle = větší svěrná síla ve spoji
• Drážka (pohon) Torx (Tx) - precisně přenáší kroutící
moment potřebný na zašroubování vrutu. Drážka
Tx minimalizuje riziko vyklouznutí šroubovacího
nástavce anebo proklouznutí nástavce v drážce.
• Galvanický zinek se zapečetěním bez šestimocného
chromu chrání vrut před korozí
• Kluzný lak snižuje tření vrutu o materiál a přispívá
k tomu, že vrut lze lehce zašroubovat. Tam, kde
zůstává vrut vystaven povětrnostním vlivům, slouží
jako další vrstva ochrany
vrutu před korozí.
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
SPOJOVACÍ MATERIÁL
RAPI-TEC
RAPI-TEC 2010

speciální dvouchodý závit
s asymetrickou geometrií
pro velmi rychlé šroubování vrutů. Povrchová úprava
bílý zinek. Zápustná hlava.
■ Ø 3 mm x16 , 20, 25, 30,
35, 40, 45 mm
■ Ø 3,5 mm x16, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50 mm
■ Ø 4 mm x20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 60, 70 mm
■ Ø 4,5 mm x20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 60, 70, 80 mm
■ Ø 5 mm x20, 25, 30, 35,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120 mm
■ Ø 6 mm x50, 60, 70, 80,
90, 100, 110, 120, 130, 140, 150,
160, 180, 200, 220, 240, 260,
280, 300 mm

- Stavební vrut Ø 10 mm

x100, 120, 140, 160, 200, 220,
240, 260, 280, 300, 320, 340,
380, 400 mm

stavební vrut se speciálním
jednochodým rychlým
závitem. Určen pro všechny typy spojů. Povrchová
úprava bílý zinek. Zápustná
hlava.
■ Ø 8 x80, 100, 120, 140,
160, 180, 200, 220, 240, 260,
280, 300, 320, 340, 360, 380,
400 mm
■ Ø 10 x80, 100, 120, 140, 160,
180, 200, 220, 240, 260, 280,
300, 320, 340, 360, 380, 400
mm
■ Ø 12 x80, 100, 120, 140, 160,
180, 200, 220, 240, 260, 280,
300, 320, 340, 360, 380, 400
mm

RAPI-TEC SK

x30, 40, 50, 60, 70, 80, 100,
120, 140, 180, 200, 220, 240 mm
- Stavební vrut Ø 8 mm

x60, 80, 100, 120, 140, 160,
180, 200, 220, 240, 260, 280,
300, 320, 340, 360, 380,
400 mm

RAPI-TEC SK PLUS

RAPI-TEC HBS

nová generace vrutů
s unikátní geometrií hlavy
pro velmi čisté zapuštění
do dřeva. Speciální dvouchodý závit s asymetrickou
geometrií pro velmi rychlé
šroubování vrutů. Povrchová úprava bílý zinek.
■ Ø 5 mm x40, 50, 60,
80 mm
■ Ø 6 mm x100 mm

- Stavební vrut Ø 6 mm

bodů

nová generace vrutů
s talířovou hlavou a
speciálním dvouchodým
závitem s asymetrickou
geometrií pro velmi rychlé
šroubování vrutů. Povrchová úprava bílý zinek.
■ Ø 4 mm x40/25, 50/30,
60/35, 80, 100 mm
■ Ø 5 mm x50/27, 60/32,
70/37, 80/47, 100/55, 120, 140,
160 mm

RAPI-TEC 2020

stavební vrut se speciálním
jednochodým rychlým
závitem. Díky talířové hlavě
velká svěrná síla ve spoji.
Povrchová úprava bílý
zinek.
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RAPI-TEC DO TESAŘSKÉHO KOVÁNÍ
RAPI-TEC SK TopTherm

Specializovaná varianta
stavebních vrutů vhodná
pro nadkrokevní izolace.
Vysoce odolná povrchová
úprava pro náročné
prostředí. Talířová hlava.
■ Ø 8 mm x240, 280, 320
mm

www.hpmtec.cz
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Specializovaná varianta
vrutu určená pro upevňování tesařského kování.
- 5x40 TX20 ZB
- 5x50 TX20 ZB
- 8x40 TX40 ZB
- 8x50 TX40 ZB
- 8x60 TX40 ZB
- 8x80 TX40 ZB
KLEMPÍŘSKÝ (FARMÁŘSKÝ) VRUT

ODVĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH
WWW.ITW.CZ

ITW (Illinois Tool Works) je společností s téměř 100 let zkušeností v navrhování, vývoji a výrobě různých produktů. Patří mezi ně upevňovací součástky, zařízení a systémy, které jsou dodávány zákazníkům po celém světě.
Osvědčené strategie a produktové inovace umožňují pronikat na nové trhy a do nových průmyslových odvětví.
Pořizovatelé v rámci podniků zlepšují nabídky svým zákazníkům a tím poskytují základ pro pokračující růst své
organizace.

JAK UPEVNIT STŘEŠNÍ LAŤ, PRKNO NEBO DESKU EFEKTIVNĚ,
RYCHLE A KOMFORTNĚ?

A. HŘEBÍKEM
POMOCÍ KLADIVA

B. VRUTEM POMOCÍ

C. NASTŘELENÍM HŘEBÍKU

ŠROUBOVÁKU

HŘEBÍKOVAČKOU

… SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ JE C A PROČ?
5X RYCHLEJŠÍ NEŽ METODOU A
• AŽ 3X RYCHLEJŠÍ NEŽ METODOU B
• AŽ

A KOMFORT? VYZKOUŠEJTE SI TO SAMI A UVIDÍTE…
JAKOU HŘEBÍKOVAČKU ZVOLIT – PNEUMATICKOU, PLYNOVOU NEBO AKU?
Typ hřebíkovačky
Pneumatická

PLUS +
Nižší pořizovací cena

MÍNUS
Nutné použít kompresor a hadic
i vč.
přimazávání a správné úpravy vzduchu

Plynová

Bez kompresoru a hadice

Aku

Bez kompresoru a hadice

Vyšší pořizovací cena (neplatí pro
zvýhodněné balíčky s hřebíky)
Vyšší pořizovací cena
Nižší kadence výstřelů
Menší kapacitaakumulátoru
Vyšší hmotnost

Podle typu a požadavků zákazníka, zvolte ten správný typ hřebíkovačky …
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ODVĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH
PROČ POUŽÍVAT PLYNOVÉ HŘEBÍKOVAČKY PASLODE?

7

WWW.ITW.CZ

bonusů pro přístroje PASLODE, které „konkurenční“ hřebíkovačky nemají…

OBLASTI POUŽITÍ VYBRANÝCH PRÉMIOVÝCH PRODUKTŮ (PŘÍSTROJŮ)
V PRAXI

Typ přístroje

Oblast použití (příklady)

Tesař(střechař)/výrobce dřevostaveb
IM90/100Ci Lithium /stavební firma
- laťování; bednění; spojování trámů
(rámové konstrukce, krovy); upevňování
OSB desek, prken (podlahy, terasy); atd.
IM45CW Lithium

IM45GN Lithium

Pokrývač/výrobce dřevostaveb
- upevňování tzv. „měkkých střešních
krytin“ šindele, bitumenových pásů,
lepenky; izolačních materiálů; mřížek
proti hmyzu; atd.
Klempíř/výrobce dřevostaveb
- upevňování plechové střešní krytiny;
spon falcované krytiny; okapových
plechů a jiných profilů; cementových
šablon; atd.
-18-

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
PLYNOVÉ HŘEBÍKOVAČE
PASLODE IMPULS

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA NA LEPEŇÁKY IM45
CW LITHIUM
■ Délka/Šířka / Výška:
317/127/315 mm
■ Hmotnost (vč. akumulátoru): 3 kg
■ Kapacita zásobníku: 125
hřebíků
■ Délka hřebíku: 22 – 35 mm
■ Průměr drátu: 3,0 mm
■ Typ hřebíku: hřebíky ve
svitku 16º, na drátku
■ Kapacita plynu: 1.000
upevnění
■ Kapacita akumulátoru:
4.200 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min
■ Rychlost vstřelování: 2
hřebíky/s

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA
NA FALCOVANOU
KRYTINU IM45GN LITHIUM
■ Délka/Šířka / Výška: 317 /135 /
335mm
■ Hmotnost (v č. akumulátoru): 2,75 kg

30

bodů

■ Kapacita zásobníku: 125
hřebíků
■ Délka hřebíku: 25 – 45 mm
■ Průměr drátu: 2,5 – 2,8 mm
■ Typ hřebíku: hřebíky ve
svitku, GN-Tape
■ Kapacita plynu: 1.000
upevnění
■ Kapacita akumulátoru:
4.200 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min
■ Rychlost vstřelování: 2
hřebíky/s

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA IM90Ci LITHIUM
■ Délka/Šířka/Výška 328/127/ 381 mm
■ Hmotnost (vč. akumulátoru): 3,80 kg
■ Kapacita zásobníku: 47
hřebíků, 85 hřebíků v
dlouhém zásobníku
■ Délka hřebíku: 50 – 90 mm
■ Průměr drátu: 2,5 – 3,1 mm
■ Typ hřebíku: páskované
hřebíky 34º, v papírovém
pruhu
■ Kapacita plynu: 1.250
upevnění
■ Kapacita akumulátoru:
13.000 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min
■ Rychlost vstřelování: 2 – 3
hřebíky/s

www.itw.cz
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PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA IM100Ci LITHIUM
■ Délka/Šířka / Výška:
328/127/388 mm
■ Hmotnost (vč. akumulátoru): 3,80 kg
■ Kapacita zásobníku: 47
hřebíků■ Délka hřebíku: 63 –
100 mm
■ Průměr drátu: 2,8 – 3,4 mm
■ Typ hřebíku: páskované
hřebíky 34º, v papírovém
pruhu
■ Kapacita plynu: 1.250
upevnění
■ Kapacita akumulátoru:
13.000 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min
■ Rychlost vstřelování: 2 – 3
hřebíky/s

ODVĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH
WWW.KMBETA.CZ

Vlastnosti střešní krytiny KM BETA i konkrétní tvar typu KMB BETA předurčuje tuto krytinu pro širokou škálu
rea lizací od moderní architektury přes klasické rodinné domky, bytové domy a veřejné stavby až ke stylovým
srubům, chatám, chalupám a případně i historickým objektům. Krytina KM BETA je vhodná jak pro novostavby,
tak pro rekonstrukce střech. Pokud je nosná konstrukce bez závad, mohou být tašky KM BETA bez problémů
pokládány i na stávající laťování.

BETONOVÉ DOPLŇKY
Střešní systém KM Beta zahrnuje, kromě krytiny,
také více než 50 doplňkových výrobků, které
profesionálně řeší nejen odvětrávání střechy,
anténní prostupy, ale i technické detaily i těch
nejnáročnějších konstrukcí.

taška odvětrávací - komplet

Námi dodávané betonové doplňky jsou barevně
stálé a poskytují podstatně delší životnost než
doplňky plastové (až 100 let) - plastové doplňky po
čase na střeše ztrácejí pevnost a taktéž barevnost.
Další výhodou je estetická stránka střechy, kdy je
střecha díky betonovým doplňkům jednolitá a
nepůsobí zde žádný rušivý prvek.

taška anténní

Mezi nejžádanější varianty betonových doplňků
můžeme zařadit např. betonový odvětrávací
komplet, tašku anténní nebo protisněhovou tašku.

taška protisněhová

TAŠKA KABELOVÝCH A HADICOVÝCH PROSTUPŮ

Jako jediní vyrábíme betonovou tašku kabelových prostupů a hadicových prostupů.
Taška kabelových prostupů
Slouží jako bezpečný a spolehlivý prvek k propojení
elektrických a datových kabelů zařizovacích předmětů přes střešní plášť. Na střešní plochu se umísťuje stále více zařízení jako je TV anténa, satelit,
internet, fotovoltaické panely, monitorovací zařízení, světelná reklama apod.

taška kabelových prostupů

Taška hadicových prostupů
Tato taška je určena pro bezpečné a spolehlivé
vedení izolovaného potrubí solárních kolektorů
přes střešní plášť.

taška hadicových prostupů

ZÁRUKA
Společnost KM Beta nabízí 30-ti letou záruku na kvalitu materiálu, pevnost, mrazuvzdornost a neprosákavost betonových tašek KMB Beta. Ze zkušeností lze ale říci, že betonová krytina má životnost až 100 let.
Tuto záruku nabízíme i na betonové doplňky.

KONSTRUKCE TAŠKY

Střešní krytina KMB Beta je výsledkem několika vylepšení nejžádanější profilované betonové střešní krytiny.
Úpravy lícní a rubové strany podstatně zvýšily technické i užitné vlastnosti krytiny. Konstrukce tašky tak vyniká
nižší hmotností při zachování požadované vysoké pevnosti, zvýšenou vodní drážkou, zabraňující vniknutí vody
do střešní konstrukce, větší vůlí v této vodní drážce, díky čemuž do sebe tašky lépe zapadají a navíc i vylepšenou
stabilitou řezaných tašek.
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Hmotnost (kg/ks)
3
Objemová hmotnost (kg/m
)
Spotřeba (ks/m2 )
Třída reakce na oheň
Výška vlny (mm)
Počet vln
Norma

- zesílení drážky, větší odolnost proti poškození

4,25
2250
10

ODVĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH
2

26
2

3

6
1

4

3

3

- příčné vyztužení profilu

1

větší vůle ve zvýšené vodní drážce,
zesílení drážky, větší odolnost proti poškození

2

podélné vyztužení profilu v ploše, zvýšení lomové

3

příčné vyztužení profilu

4

přídavné odsazení od střešní latě, větší stabilita řezaných tašek

- podélné vyztužení
profilu v ploše,
zvýšení patního žeb
5
- odlehčení
rování
lomové pevnosti při snížení hmotnosti tašky
vzájemné kontaktní plochy rubové
odlehčení patního- snížení
žebrování,
a lícní strany
v paletě
snížení vzájemné kontaktní
plochy
rubové a lícní strany v paletě

5
3

WWW.KMBETA.CZ

pevnostivodní
při snížení
- větší vůle 4
ve zvýšené
drážcehmotnosti tašky
- přídavné odsazení od střešní latě, větší stabilita
- zesílení drážky, větší odolnost proti poškození
řezaných tašek

2
2

- podélné vyztužení profilu v ploše, zvýšení

33,5
lomové pevnosti při snížení hmotnosti tašky
2

Technicky dokonalé řešení detailů
1

4,25
2250
10

5

6

stabilní
kotvení nejblíže k latím
- příčné vyztužení
profilu

4

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRILIANT
Povrchová úprava Briliant byla4 vyvinuta speciálně
pro střešní krytinu KM Beta. Představuje skladbu dvou odliš- přídavné odsazení od střešní latě, větší stabilita
ných vrstev nástřiku. První nástřik se aplikuje na
čerstvě
řezaných
tašekvylisovanou tašku, kdy má funkci penetrační a funkci
první barvící vrstvy. Druhý
nástřik se provádí na vytvrzený beton s penetrační barvou – ten je krycí, s vysokým
2
leskem a současně sjednocuje barevný odstín. Krytina vytváří glazurový efekt a na jeho povrchu se méně
usazují nečistoty a mechy.
5
- odlehčení patního žeb
rování
5
STŘEŠNÍ KRYTINA
KMB ROTA

- snížení vzájemné kontaktní plochy rubové
a lícní strany v paletě

RYCHLEJŠÍ POKLÁDKA PŘI MENŠÍM POČTU SPÁR
Od zaužívaných rozměrů betonových střešních krytin
se KMB Rota odlišuje prodlouženým formátem, který
umožňuje rychlejší pokládku (8 ks/m2) a menší počet spár
ve střeše při nižší hmotnosti (50,4 kg/m2).

taška větrací

BETONOVÉ DOPLŇKY
Je již standardem, že k základní tašce je celá řada
střešních doplňků k řešení různých funkčních a
prostupových
požadavků.

taška odvětrávací - komplet

Taktéž u modelu KMB ROTA najdete betonové doplňky, takže střecha bude vypadat celistvě a moderně,
což zákazníci zejména u této moderní krytiny vyžadují.

taška anténní

Jmenujme hlavně tašku větrací, betonový odvětrávací
komplet nebo anténní tašku.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRIMA
Tuto novinku v podobě nové povrchové úpravy nabízíme jak pro oblíbený typ krytiny KMB Beta, tak také pro
plochou tašku KMB Rota. Nová varianta betonové střešní krytina má své specifické vlastnosti jako je tvrdost,
odolnost a trvalá stálost. Naše nová upravená betonová střešní krytina má navíc sníženou nasákavost a lepší
mrazuvzdornost.
Tento povrch se ale hlavně vyznačuje svěží barevností s jemným sametovým nádechem, což je dosaženo s použitím kvalitního probarveného betonu, speciální probarvené vrstvy vyráběné dle vlastní receptury a speciálním
dvojitým nástřikem akrylátovými barvami.
Díky těmto vlastnostem vykazuje taška s novým povrchem vysokou mechanickou odolnost, vyšší odolnost proti
biologickým procesům, vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům a vyšší ochranu barevné stálosti.
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
ZÁKLADNÍ TAŠKY KMB BETA
BRILIANT A KMB ROTA

9

bodů
Betonová střešní krytina KMB BETA BRILIANT
■ KMB BETA – je elegantní
a přitom vysoce účelná
střešní krytina. Tašky jsou
vyráběny osvědčenými
technologiemi a dosahují
prvotřídní kvality. O tom
svědčí i vzrůstající zájem
realizačních firem, projektantů i koncových uživatelů
o tyto výrobky.
■ Profilované tašky KMB
BETA mají zvýšenou
podélnou vodní drážku
a patní žebrování z rubové
strany krytiny, které
zabraňují zafukování sněhu
a vody v příčném a podélném směru. Výraznou
vlastností betonové krytiny
je také její vysoká pevnost a
mrazuvzdornost. Plynulé
posouvání překrývané části
tašek umožňuje použít
krytinu i při rekonstrukcích
střech, bez nutnosti
výměny latění. Přesné tvary
tašek a široký sortiment
doplňků pak nabízí rychlou
a jednoduchou pokládku.

cihlová

višňová

šedá

černá

hnědá

Technické údaje:
■ Rozměry: 420 x 331 mm
■ Spotřeba: 10 ks/m2
■ Hmotnost: 4,25 kg/ks,
42,5 kg/m2
■ Únosnost: 2000 N
■ Mrazuvzdornost: 25 cyklů
■ Krycí šířka: 301 mm
■ Krycí délka: 320 – 340 mm
■ Sklon střechy: 12° – 90°
■ Bezpečný sklon krytiny
(BSK): 22°
■ Doporučený rozměr latí:
40/60 mm
■ Povrchová úprava
BRILIANT – speciální
dvojitý akrylový nástřik
s leskem
Betonová střešní krytina KMB Rota
■ Nová střešní taška KMB
ROTA naplňuje požadavky
současných architektonických trendů a je vhodná
pro moderní stavby s
hladkou, jednoduchou linií.
■ Od zažitých rozměrů
betonových střešních
krytin se odlišuje prodlouženým formátem, který
umožňuje rychlejší pokládku (8 ks/m2 ) a má i menší
počet spár ve střeše při
srovnatelné hmotnosti
(50,4 kg/m2 ).
■ Důmyslné profilování
rubové strany tašky
zajišťuje vysokou pevnost
i při prodlouženém,
plochém tvaru krytiny.
Standardem k základní
tašce je celá řada střešních
doplňků pro řešení
různých funkčních
a konstrukčních požadavků. Krytinu lze použít pro
sklony střechy
od 15°do 90°.

www.kmbeta.cz
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Tašky se zatím vyrábí jen v
černé barvě v lesklém
provedení - Briliant. Kvalitní
povrchová úprava zajišťuje
u tašek Rota dlouhou
životnost, rovnoměrnou
barevnost v celé ploše a
barevnou stálost.

Technické údaje:
■ Rozměry: 496,5 x 330 mm
■ Spotřeba: 8 ks/m2
■ Hmotnost: 6,3 kg/ks, 50,4
kg/m2
■ Únosnost: 1200 N
■ Mrazuvzdornost: 25 cyklů
■ Krycí šířka: 300 mm
■ Krycí délka: 396 – 416 mm
■ Sklon střechy: 15° – 90°
■ Bezpečný sklon krytiny
(BSK): 25°
■ Minimální rozměr latí:
40/60 mm
Ze zkušeností lze říci, že betonová
krytina KMB BETA i KMB ROTA má
životnost až 100 let, k čemuž
kromě jiného přispívá i vysoká
mrazuvzdornost krytiny.

PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
WWW.KNAUFINSULATION.CZ

Tepelná izolace do střechy (mezi a pod krokve příp. Nad krokve)
Vata skelná od Knauf Insulation je s ECOSE Technology: tj. Bezformaldehydové pojení izolace, bez fenolů, bez
akrylátů. Od ostatních skelných vat v ČR se liší: Prokazatelně míň práší, je bez zápachu, líp se řeže a na dotek
je mnohem jemnější. Na paletě je stlačená tj. zabere míň místa na skladě a na stavbě.

SKLADBA
ŠIKMÉ STŘECHY S MATERIÁLY KNAUF INSULATION
ZATEPLENÍ MEZI A POD KROKVEMI – ZÁKLADNÍ PRVKY
FUNKČNÍ ZATEPLENÉ STŘECHY

ROŠT POD KROKVEMI
STŘEŠNÍ KRYTINA
KROKEV

LATĚ A KONTRALATĚ
KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE
HOMESEAL LDS 0,02 UV
HOMESEAL LDS 0,04

IZOLACE
KNAUF INSULATION
izolace řady Unifit
je kompaktní materiál
s vysokou pružností,
umožňuje perfektně
vyplnit dutinu mezi
krokvemi bez nutnosti
dodatečné fixace

PAROTĚSNÁ
ZÁBRANA
HOMESEAL
LDS 100, LDS 2,
LDS Flex Plus

IZOLACE
KNAUF INSULATION
vrstva pod krokvemi

VNITŘNÍ
OBKLADOVÝ MATERIÁL

Unifit 037, Unifit 035, Unifit 032
Vlastnosti rolované skelné izolace pro
šikmé střechy
Zateplování šikmých střech s izolacemi
z minerálníspeciálně
vlny Knauf Insulation
• Vata vyvinutá
do krovů –
®
a systémem
s technologií
ECOSE
má zvýšenou
tuhost
(není
potřeba
HOMESEAL
je ověřené ve stavební praxi
drátkovat
/ podvazovat)
a společností
Knauf Insulation
dotaženo
• Jistota,
že se nesesune
– vata
je
do dokonalosti.
trvale pružná,
i když ji přejedete kolem
od auta
Postup při návrhu a realizaci zateplených
• Na povrchu
speciální značení (čárky)
šikmých střech naleznete v prospektu
pro snadné
řezání á cca 100 mm
„Šikmé střechy
• Unifit 037 – základní www
izolace, která
– Informace
udrží sama
sebe,
nutno
řezat mezi
o navrhování
krokve a+realizaci
15 mm než čistý otvor
• Unifitzateplených
035 – nejlepší poměr cena
výkon –šikmých
tužší střech
než 37, splňuje EI 30 s
12,5 mm
sdk deskou,
s použitím
systému nutno řezat mezi
krokve Knauf
+ 10 Insulation
mm než čistý otvor
• UnifitHOMESEAL“
032 – nejlepší běžně dostupná
izolace, nejtužší, ideální pro pasivní
domy, nutno řezat mezi krokve + 5 mm
než čistý otvor

ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI – PRO NOVOSTAVBY

I EFEKTIVNÍ REKONSTRUKCE
POROVNÁNÍ
UNIFITŮ V SIMULOVANÉM KROVU
Zateplení nad krokvemi s minerální
vlnou je vždy difúzně otevřené.
Umožňuje přiznat konstrukci krovu

ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI – KI ROOF TOP

NOVĚ

KRYTINA

DISTANČNÍ
HRANOLY
Z KAMENNÉ
VLNY A1

VRSTVY IZOLACE
Unifit
CELOPLOŠNÉ
BEDNĚNÍ
zdola pohledové

*Rozdíl
KROKEV v kvalite izolace bude vidět pouze na
izolace = tím líp drží a má ostřejší hrany

NOSNÁ
KONSTRUKCE
nadkrokevního
TABULKA
SOUČINITELŮ
zateplení

Kontaktní fólie
HOMESEAL LDS 0,04
nebonižší
velkém obrázku – čím
HOMESEAL LDS 0,02 UV

ze strany interiéru, dosáhnout
vynikajících tepelně technických
vlastností a snadno vyřešit důležité
detaily střešního pláště.
Nadkrokevní zateplení Knauf Insulation vytváří
strukturu pro vložení minerální tepelné izolace
s využitím distančních podložek. Ditanční
podložky nyní vyrábíme z tvrdé kamenné vlny,
tím přispíváme k vyšší požární odolnosti střechy.
Projektant má možnost optimalizovat konstrukci
s ohledem na konkrétní požadavky, které budou

číslo na
u střešní
izolace,
tím kvalitnější a tužší
plášť kladeny.
Rekonstrukce zateplených střech
s komponenty KI ROOF TOP umožňuje

VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA
vytvořit všechny funkční vrstvy při montáži
PROSTUPU TEPLA (U) PRO
RŮZNÉ
TLOUŠŤKY A TYPY
UNIFITU VE (W/M2K)
HOMESEAL LDS 100,
HOMESEAL LDS 2
nebo HOMESEAL LDS Flex Plus

shora bez nutnosti

demontovat podhled
v obytných místnostech.
Postup při návrhu
a realizaci naleznete
v prospektu „Šikmé
střechy – zateplení

CENA SKLADBY KONSTRUKCE NADKROKEVNÍHO ZATEPLENÍ
Konkrétní skladba střechy musí vycházet ze znalosti požadavků tepelně technických,
tvaru, výšky a lokality stavby atd.

nad krokvemi“
Cena/m2 (bez DPH)

Projektová cena za materiál konstrukce nadkrokevního zateplení a tepelnou izolaci včetně fólií
(nezahrnuje práci a pomocný materiál; dřevo, klempířské prvky atd.).

od 350

-23V případě zájmu o konzultaci nebo o návrh konkrétního řešení kontaktujte
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FUNKČNÍ ZATEPLENÉ STŘECHY

PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
ROŠT POD KROKVEMI

STŘEŠNÍ KRYTINA

KROKEV

LATĚ A KONTRALATĚ

Zateplování šikmých střech s izolacemi
z minerální vlny Knauf Insulation
s technologií ECOSE® a systémem
HOMESEAL je ověřené ve stavební praxi

WWW.KNAUFINSULATION.CZ

KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE
HOMESEAL LDS 0,02 UV
HOMESEAL LDS 0,04

a společností Knauf Insulation dotaženo
do dokonalosti.

NATUROLL PRO - IZOLACE NEDRŽÍ SAMA V KONSTRUKCI – NUTNO DRÁTKOVAT,
Postup při návrhu a realizaci zateplených
IZOLACE
VHODNĚJŠÍ POUŽÍT UNIFIT
šikmých střech naleznete v prospektu
KNAUF INSULATION
izolace řady Unifit

NATUROLL PRO
je kompaktní materiál
s vysokou pružností,
Vlastnosti:
umožňuje perfektně
PAROTĚSNÁ
• Role bez povrchové úpravy, vhodná zejména provyplnit dutinu mezi
ZÁBRANA
krokvemi bez nutnosti
HOMESEAL
nezatížené vodorovné konstrukce. V případě
LDS 100, LDS 2,
použití
do
šikmin
nutno
mechanicky
kotvit
– dodatečné fixace
LDS Flex Plus
drátkovat
IZOLACE
KNAUF INSULATION
• Levná a funkční varianta pro zákazníka požadujívrstva pod krokvemi
VNITŘNÍ
cího základní úroveň
OBKLADOVÝ MATERIÁL
• Nutno řezat mezi krokve + 20 mm než čistý otvor
zateplení.

„Šikmé střechy
– Informace
o navrhování
a realizaci

www

zateplených
šikmých střech
s použitím systému
Knauf Insulation
HOMESEAL“

ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI – PRO NOVOSTAVBY
I EFEKTIVNÍ REKONSTRUKCE

Zateplení
nad krokvemi s minerální
SKLADBA NADKROKEVNÍHO SYSTÉMU KNAUF
INSULATION

ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI – KI ROOF TOP

vlnou je vždy difúzně otevřené.

NOVĚ

KRYTINA

DISTANČNÍ
HRANOLY
Z KAMENNÉ
VLNY A1

VRSTVY IZOLACE
Unifit
CELOPLOŠNÉ
BEDNĚNÍ
zdola pohledové

Kontaktní fólie
HOMESEAL LDS 0,04
nebo
HOMESEAL LDS 0,02 UV

KROKEV
NOSNÁ
KONSTRUKCE
nadkrokevního
zateplení

VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA
HOMESEAL LDS 100,
HOMESEAL LDS 2
nebo HOMESEAL LDS Flex Plus

CENA SKLADBY KONSTRUKCE NADKROKEVNÍHO ZATEPLENÍ
Konkrétní skladba střechy musí vycházet ze znalosti požadavků tepelně technických,
tvaru, výšky a lokality stavby atd.

PLOCHÁ STŘECHA

Cena/m2 (bez DPH)

Umožňuje přiznat konstrukci krovu
Základní
popis nadkrokevní systém
ze strany interiéru, dosáhnout
Knaufvynikajících
Insulation
tepelně technických
Systém
funguje
navyřešit
principu
zvýšení krokve
vlastností
a snadno
důležité
s přerušeným
tepelným
mostem pomocí
detaily střešního
pláště.
Nadkrokevní
zateplení Knauf minerální
Insulation vytváří vlny.
námětku
z kamenné
strukturu pro vložení minerální tepelné izolace
Výhody:
s využitím distančních podložek. Ditanční
•Difuzně
otevřená konstrukce, univerzálně
podložky nyní vyrábíme z tvrdé kamenné vlny,
použitelná
pro novostavby a rekonstrukce.
tím přispíváme k vyšší požární odolnosti střechy.
•Mnohem
jednodušší detaily než u PUR
Projektant má možnost optimalizovat konstrukci
panelů,
Cenově
výhodnější
než
PUR panel.
s ohledem
na konkrétní
požadavky, které
budou
•Požárně
na střešníbezpečná
plášť kladeny. a akusticky výjimečná
Rekonstrukce zateplených střech
konstrukce.
s komponenty
KI ROOF
TOP umožňuje
•Knauf
Insulation
dodává
materiály pro celý
vytvořit všechny funkční vrstvy při montáži
systém
a také na přání tepelně technický
shora bez nutnosti
www
výpočet
se skladbou
a množstvím potřebnédemontovat podhled
ho materiálu.
v obytných místnostech.
•Zboží
zaváženo
Postup
při návrhu z jednoho místa / skladu
•Vyššía realizaci
marže
pro realizační firmu než u PUR
naleznete
v prospektu
„Šikmé
panelů
(nižší
cena za materiály při dosažení
střechy –výkonu
zateplení umožňuje vyšší cenu za
stejného
nad krokvemi“
práci).

Projektová cena za materiál konstrukce nadkrokevního zateplení a tepelnou izolaci včetně fólií
Skladba
střechy
obsahuje
vždy dvě vrstvy
(nezahrnuje
práci aploché
pomocný materiál;
dřevo, klempířské
prvky atd.).

od 350
izolace.
Spodní může být měkčí, horní musí být dostatečně
tuhá dle způsobu využití a zatížení. Střecha s minerální izolací může mít až REI 60 minut požární odolnosti
Knauf Insulation nabízí 2 materiály na spodní vrstvu: SmartRoof Base, SmartRoof Thermal a 2 materiály na
horní vrstvu:
SmartRoof
Norm,nebo
SmartRoof
Top řešení kontaktujte
V případě
zájmu o konzultaci
o návrh konkrétního
aplikačního managera: Jan Kurc, tel.: 702 019 331,

jan.kurc@knaufinsulation.com
SmartRoofe-mail:
Base:
Pro
konkrétní
cenovou nabídku
kontaktujte
obchodního
zástupce.
• Deska s nejnižší pevnosti
v tlaku,
vhodná
pouze
jako spodní vrstva neodchozích plochých střech
• Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK
• Napětí v tlaku při 10% deformaci: CS 30 kPa

SmartRoof Norm:
• Základní vrchní deska vhodná jak pro9nepochozí
tak pro pochozí střechy
• Součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK
• Napětí v tlaku při 10% deformaci: CS 60 kPa

SmartRoof Thermal:
• Standartní spodní deska vhodná jak pro nepochozí
tak pro pochozí střechy
• Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/mK
• Napětí v tlaku při 10% deformaci: CS 50 kPa

SmartRoof Top:
• Standartní vrchní deska vhodná zejména pro
pochozí střechy
• Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/mK
• Napětí v tlaku při 10% deformaci: CS 70 kPa

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKY IZOLACÍ PRO DOSAŽENÍ RŮZNÝCH ÚROVNÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
MINERÁLNÍ VLNA PRO IZOLACI
ŠIKMÉ STŘECHY

24

bodů

Unifit 032
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.
Tloušťka
[mm]

60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260


Unifit 032

Top výrobek
pro zateplování
šikmých střech.

Šířka
[mm]

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Délka
[mm]

6900
5200
4200
3500
3000
2500
2200
2000
2000
2000
2000

R

[m·K/W]
2

1,85
2,50
3,10
3,75
4,35
5,00
5,60
6,25
6,90
7,50
8,10

m2/role

rolí/paleta

8,2800
6,2400
5,0400
4,2000
3,6000
3,0000
2,6400
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

m2/paleta

149,00
112,32
90,70
75,60
64,80
54,00
47,50
43,20
43,20
43,20
43,20

Unifit 033
Speciální značení pro snadné řezání. Zvýšená hydrofobizace materiálu.
Tloušťka
[mm]

50
60
80
100
120
140
160
180
200


Unifit 033

Prémiová kvalita

UNIFIT řada izolací pro
šikmé střechy
■ Vynikající tepelně
technické vlastnosti
λD 0,037 do 0,032 W/m·K
■ Difúzně otevřená
difúzní odpor minerální
vlny je srovnatelný se
vzduchem
■ Akustický komfort
minerální vlna pohlcuje
hluk, přispívá tak vždy k
zvýšení neprůzvučnosti
stavební konstrukce

Šířka
[mm]

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Délka
[mm]

8700
7300
5500
4400
3700
3100
2800
2500
2200

R

[m·K/W]
2

1,50
1,80
2,40
3,00
3,60
4,20
4,80
5,45
6,05

m2/role

rolí/paleta

10,4400
8,7600
6,6000
5,2800
4,4400
3,7200
3,3600
3,0000
2,6400

24
24
24
24
24
24
24
24
24

m2/paleta

250,60
210,20
158,40
126,72
106,56
89,28
80,64
72,00
63,36

Unifit 035
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.
Tloušťka
[mm]

60
80
100
120
140
160
180
200
240


Unifit 035

Optimální
kvalita

Šířka
[mm]

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Délka
[mm]

9000
7000
6300
5300
4500
4000
3500
3200
3000

R

[m·K/W]
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,85
2

m2/role

rolí/paleta

10,8000
8,4000
7,5600
6,3600
5,4000
4,8000
4,2000
3,8400
3,6000

24
24
24
24
24
24
24
24
18

Unifit 037
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.
Tloušťka
[mm]

60
80
100
120
140
160
180
200
220


Unifit 037

Standardní
minerální
izolace

5|
IT 3
F
I
UN

Šířka

[mm]

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Délka

[mm]

12100
9200
7400
6200
5300
4700
4100
3700
3400

7
IT 3
F
I
UN

www.knaufinsulation.cz
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R

[m·K/W]
1,60
2,15
2,70
3,20
3,75
4,30
4,85
5,40
5,90
2

m2/role

rolí/paleta

14,5200
11,0400
8,8800
7,4400
6,3600
5,6400
4,9200
4,4400
4,0800

2|
IT 3
F
I
UN

24
24
24
24
24
24
24
24
24

3
IT 3
F
I
UN

m2/paleta

259,20
201,60
181,44
152,64
129,60
115,20
100,80
92,16
64,80
NOVÉ
BALENÍ
m2/paleta

348,48
264,96
213,12
178,56
152,64
135,36
118,08
106,56
97,92

PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
WWW.KVKPARABIT.COM

Asfaltové pásy ROOFSPECIAL představují jistotu správné volby hydroizolací střech a izolací spodních staveb.
U asfaltových pásů zdaleka nejde jen o jejich tloušťku nebo hmotnost, které je možné jednoduše změřit. Kvalita
hydroizolací ROOFSPECIAL je ukrytá uvnitř asfaltových pásů v SBS modifikované směsi a v kvalitě nosných
vložek.

SPOLEHLIVÁ SKLADBA PLOCHÝCH STŘECH ODZKOUŠENÁ PRAXÍ

Volbou asfaltových pásů ROOFSPECIAL
neuděláte chybu.
Hydroizolace proti tlakové vodě a hydroizolace teras:
• ROOFSPECIAL G S4- 25 mineral
• ROOFSPECIAL G S4- 25 mineral
• ALP

Klíčové technické parametry asfaltových
pásů ROOFSPECIAL

tloušťka

Max. tahová síla

ohebnost

ROOFSPECIAL PV S5 -25 šedý, červený

5,2

≥ 1000 / 700

-25

ROOFSPECIAL PV S4 -25 šedý, červený

4,2

≥ 850 / 550

-25

ROOFSPECIAL G S4 -25 mineral

4,0

≥ 1000 / 1200

-25

ROOFSPECIAL G S30-20 FIX

3,0

≥ 700 / 900

-20

[mm]

[N/50 mm]

[oC]

OBLAST POUŽITÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ ROOFSPECIAL
ROOFSPECIAL PV S5 -25 šedý, červený
ROOFSPECIAL PV S4 -25 šedý, červený
ROOFSPECIAL G S4 -25 mineral
ROOFSPECIAL G S30-20 FIX

vrchní hydroizolační vrstva střech, pro natavování
vrchní hydroizolační vrstva střech, pro natavování
spodní hydroizolační vrstva, pro natavování
spodní samolepící hydroizolační vrstva

Rozdělení asfaltových pásů, oblasti použití
A - hydroizolace do požárně nebezpečného prostoru
F - vrchní, finální hydroizolační vrstva
K - hydroizolace mechanicky kotvená
L - pomocné, separační, lehké asf. pásy
M - jednovrstvé, vrchní, hydroizolace, MONO
P - parozábrana, hydroizolace proti radonu
S - spodní hydroizolační vrstvy
V - hydroizolace proti vlhkosti
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PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
WWW.KVKPARABIT.COM

PROČ POUŽÍVAT MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY ROOFSPECIAL
Asfaltové pásy jsou velmi odolné proti mechanickému poškození při
výstavbě budov, při přesunu hmot, zařízení a při pohybu pracovníků na
stavbě, jsou odolné proti krupobití, umožňují kontrolu střech, provádění
údržby střech.

Asfaltové pásy jsou jednoduše opravitelné i po více jak dvacetiletém
provozu střechy. Opracování nových světlíků, prostupů, detailů u různých
zařízení je možné u nových, a také u starších střech.

SBS modifikované asfaltové pásy jsou elastické při změnách teplot. Díky
široké teplotní odolnosti se mohou zpracovávat i při nižších teplotách v
porovnání s oxidovanými asfaltovými pásy.

Montáž samolepících asfaltových pásů je velmi rychlá, bez použití lepidel.
Minimální riziko poškození tepelné izolace. Možnost vyrovnání podkladu.
Rychlé zajištění skladby střechy proti zatečení vody.

Dlouhodobá životnost díky kvalitním surovinám, vysoké mechanické a
teplotní odolnosti asfaltových pásů.

Optimální poměr: kvalita x cena.
Zákazník si může vybrat z širokého sortimentu různých asfaltových pásů a
vybudovat různé skladby střech i hydroizolací spodních staveb.

Oblast použití modifikovaných asfaltových pásů ROOFSPECIAL je široká.
Asfaltové pásy ROOFSPECIAL G S4 - 25 mineral mohou být použité jako zajišťovací hydroizolační vrstva ~ parozábrana, jako mechanicky kotvená hydroizolace nad vrstvou tepelné izolace, jako hydroizolace teras a balkónů
i jako hydroizolace spodní stavby.
Technické vlastnosti asfaltových pásů ROOFSPECIAL nalezente na: www.roofspecial.cz.
-27-

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
MODIFIKOVANÉ
ASFALTOVÉ PÁSY
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bodů
ROOFSPECIAL MONOFIX
S5-25 PŘÍRODNÍ /
ČERVENÝ
■ Hydroizolační pás
z asfaltu modifikovaného
SBS, určený na vytvoření
jednovrstvé mechanicky
kotvené vodotěsné izolace
plochých střech se spřaženou vložkou z polyesterové
rohože vyztužené skelnou
mřížkou, má tloušťku 5,2
mm. Pás, který má napojovací pruh široký 120
mm, je na horním
povrchu opatřen posypem
z drcené břidlice šedé
barvy (ROOFSPECIALMONOFIX S5 -25 červený z
břidlice červené barvy).

Šedý přírodní

ROOFSPECIAL PV S5-25
ELASTODEK 50 SPECIÁL
PŘÍRODNÍ / ČERVENÝ
■ Hydroizolační pás z
asfaltu modifikovaného
SBS, určený jako vrchní pás
hydroizolačního souvrství
ze dvou a více asfaltových
pásů střech a spodních
staveb s vložkou z polyesterové rohože, má tloušťku
5,2 mm. Na horním
povrchu je opatřen
posypem z drcené břidlice
šedé barvy (ROOFSPECIAL
PV S5 -25 červený z břidlice
červené barvy).
Parametry pásu:
■ ohebnost -25°C
■ odolnost proti stékání
+100°C.
■ Protažení (podélně /
příčně) 40/40 %
■ maximální tahová síla
(podélně / příčně)
1000/700 N/50 mm

ROOFSPECIAL G 30 -20 FIX
PARAELAST FIX G30
■ Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás
určený jako spodní vrstva
v hydroizolačním souvrství,
s vložkou ze skleněné
tkaniny, o tloušťce 3 mm.
Horní povrch má jemné
popískování. Zdola je
nalepená snímatelná fólie.
Parametry pásu:
■ ohebnost -20°C
■ odolnost proti stékání
+100°C
■ protažení (podélně /
příčně) 12/12 %
■ maximální tahová síla
(podélně / příčně)
1000/1100 N/50 mm

Červený barvený

Výhody samolepících
asfaltových pásů:
+ úspora plynu a času
+ možnost vyrovnání
podkladu před pokládkou
asfaltových pásů
+ minimální riziko poškození tepelné izolace
+ možnost rychlého
zajištění skladby střechy
proti zatečení vody

Parametry pásu:
■ ohebnost -25°C
■ odolnost proti stékání
+100°C
■ protažení (podélně /
příčně) 45/45 %
■ maximální tahová síla
(podélně / příčně)
1000/1000 N/50 mm

www.kvkparabit.com
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
WWW.LINDAB.CZ

1. Odolnost vůči působení povětrnostních vlivů
Plechy jsou z podstaty velmi resistentní vůči vodě,
sněhu ledu. Kovy jsou především nenasákavé, takže
ocelový plech netrpí mrazem jako materiály, které
jsou nasákavé a přechází často mrazem. Rozpínání
vody ve struktuře materiálu totiž způsobuje křehnutí.
Životnost krytiny je, spíše než surovinou, definována
povrchovou úpravou, proto je třeba zaměřit se při
výběru krytiny na její složení, kvalitu a tloušťku.
Například povrch Lindab Premium je jen o málo
dražší než základní provedení Classic, ale poskytuje
velký výkonnostní posun. Další veličinou je vítr.
Moderní plechové krytiny se montují pomocí speciálních vrutů nebo příponek a jejich množství je striktně
předepsáno s ohledem na požadovanou funkci. Není
možné, aby správně připevněná krytina utrpěla působením větru. Každý eventuální kolaps střechy je vždy
podmíněn zanedbáním technologie pokládky.
2. Hmotnost a pevnost
Plechové krytiny se vyznačují mechanickou pevností a
schopností snášet dobře tíhu sněhu. I v případě
extrémního krupobití se dá spolehnout, že nedojde k
perforaci nebo rozbití krytiny. Přirozená průtažnost
oceli zabezpečí, že ani případné dilatační pohyby
nezpůsobí praskliny materiálu. Navíc jde o velmi
lehké krytiny. Zatížení krovu je cca 5kg/m2. Zejména
krovy původně dimenzované pro eternit jsou typickým
případem vhodnosti pro instalaci nové, plechové
krytiny. Všechny dnes používané barevné povrchové
úpravy mají vyšší tvrdost než sníh nebo zmrzlý led.
Pohyb zmrzlé vody tedy nemůže povrch krytiny
poškrábat.

4. Životnost ukrytá v materiálu
Plechové zastřešení, ale i konstrukce se vyznačují
vysokou tvarovou a pevnostní stabilitou. Výrobky v
čase nemění tvar, nemění ani pevnost nebo jiné vlastnosti. Korozivní schopnosti jsou přímo závislé na
povrchových úpravách, a to jak na zinkových vrstvách,
tak na barevných organických površích. Proto je doporučeno zvažovat prémiové povrchy (Premium a Elite),
protože vydrží na střeše déle a náklady na montáž
krytiny se rozkládají do delší doby. Zpravidla je tím
vyšší cena materiálu bohatě vyvážena. Střechy zkrátka nepotřebují obnovu tak často. Benefitem je i možnost sanace plechové krytiny. Majitelé mohou krytinu
nechat doběhnout až na absolutní konec životnosti,
nebo zavčasu provést nový ochranný nátěr a střechu
dále provozovat. Klasické pozinkované střechy se
stavebním nátěrem jsou prakticky nesmrtelné za
předpokladu občasného nátěru. A ten je vždy levnější
než kompletní výměna krytiny.
5. Nízké sklony a horské oblasti
Plechové krytiny jsou předurčeny pro málo sklonité
plochy. Jsou vyrobeny ve velkých formátech a ze zcela
nepropustného materiálu. Hladké povrchy nekomplikují odtékání vody z povrchu krytiny. To je zejména
důležité pokud se stavba nachází v horském terénu,
kde může nastat možnost kombinace sněhu a vody.
Sněhové masy tlačí na vodu, která snáze proniká pod
krytinu. V této situaci jsou plechové krytiny velmi
výkonné, což potvrzuje jejich hojné použití právě v
horských oblastech.

3. Celistvost a těsnost
Většina plechových krytin se vyrábí ve velkých formátech s fixní šířkou a variabilní délkou pásu. Kromě
snadné montáže to znamená menší množství spojů
na střeše. Celistvost je důležitým předpokladem i pro
pozdější fungování a těsnost krytiny. Některé krytiny
se překládají, jiné spojují bezpečnými drážkami,
každopádně však jde o důsledně otestovaný způsob
zastřešení, jehož obliba trvale stoupá. Většina spojů
navíc umožňuje dodatečná těsnící opatření, které
ještě více zodolní spoj například u nízkých sklonů
nebo v horách.
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ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY A DOPLŇKY
WWW.LINDAB.CZ
JAKÉ PROVEDENÍ PLECHOVÉ KRYTINY LINDAB NAVRHOVAT DO JAKÉHO PROSTŘEDÍ…
Lindab opatřuje své profilované a drážkované střešní krytiny na jejich horní straně povrchovou úpravou, díky níž
jsou střechy odolné vůči mechanickému poškození a výborně čelí vnějším vlivům (UV záření, extrémní teploty či
znečištění ovzduší). Ke stávajícím povrchovým úpravám CLASSIC, PREMIUM A ELITE nyní přibývá novinka:
PREMIUM MAT.

CLASSIC.
Základní, jednovrstvé provedení povrchové
úpravy polyester 25 je vhodné pro průmyslové
stavby a pro residenční výstavbu s nižšími
nároky na životnost. U těchto materiálů lze
očekávat estetickou životnost 10-15 let a absolutní pak v horizontu 30let. Hodí se pro ekonomické stavby, nebo opláštění průmyslových
objektů. Případně jako surovina pro běžné
klempířské práce.
PREMIUM MAT.
Střední cestu představuje povrch Premium Mat.
Vícevrstvý povrch s tl. 35mikronů vyrobený
ocelárnami SSAB je ideální povrch pro
residenční výstavbu nebo pro běžnou klempířskou práci. Zajímavý je sametový mat, který
redukuje odlesky a tím ti projevy přirozeného
zvlnění plechu. Premium je nejmodernější typ
povrchu s vysokou odolností vůči poškrábání,
což je zajímavé především pro montážní firmy.
Ento povrch dosahuje estetické životnosti v
řádu 15-25let. Absolutní životnost se pohybuje v
rozmezí 30-40let.
ELITE.
Nejvyšší řada povrchů v sobě skrývá hned několik pokročilých povrchů, které mají společného
jmenovatele a tím je dlouhá životnost. A to jak
estetická tak absolutní. Tyto materiály mohou
dosahovat absolutní životnosti v rádu 50-60let.
Současně jde o více vrstvý systém, vzájemně se
překrývajících vrstev, které vylučují riziko vady
povrchu. Lesklý povrch se znatelnou strukturou
je pro Elite typický. Na první pohled lze poznat
houževnatost povrchové úpravy. Jde o volbu
nejvyšší kvality a výkonu.

-30-

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
OKAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE,
krytiny PREMIUM, prvky SAFETY

22

bodů

044 antracitová
kód barvy ANTR
NCS
S 600-N
RAL
7037
struktura jemně strukturovaná

078 antická bílá
kód barvy ANTI
NCS
S 1502-Y
RAL
9002
struktura jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza
kód barvy SMET
NCS
--RAL
9006
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

434 hnědá
kód barvy HNED
NCS
S 8005-Y80R
RAL
8017
struktura jemně strukturovaná

kód barvy CICE
NCS
S 4040-Y80R
RAL
8004
struktura jemně strukturovaná

015 černá
kód barvy CERN
NCS
S 9000-N
RAL
9005
struktura jemně strukturovaná

035 břidlicově šedou
kód barvy BRSE
NCS
S 8005-B20G
RAL
7016
struktura lesklá

087 tmavě šedá
kód barvy TMSE
NCS
S 7005-B20G
RAL
7011
struktura jemně strukturovaná

778 barva mědi
kód barvy REZV
NCS
S 4030-Y60R
RAL
8003
struktura jemně strukturovaná

758 tmavě červená
kód barvy TMCE
NCS
S 5040-Y80R
RAL
3009
struktura jemně strukturovaná

* půlkruhový okapový systém velikosti 190/120 a čtvercový okapový systém velikosti 136 není v barvě 830 k dispozici

OKAPOVÝ SYSTÉM
RAINLINE
Osvědčený okapový
systém vyrobený ve
Švédsku.
■ MONTÁŽ:
přesné, propracované
prvky, které se rychle
sestavují a pevně drží
■ MATERIÁL:
povrchová úprava Elite,
nejlepší ochrana proti
korozi i poškození při
montáži
■ PŘESNOST:
přesnost prvků zkracuje
dobu montáže, technologie výroby z předlakované
oceli zvyšuje životnost
■ DESIGN:
značkový výrobek, atraktivní vzhled, 10 barevných
odstínů

Lindab Topline, Ideal, Mega a Goodlock
M

M

434 hnědá
kód barvy HNED
NCS
S 8005-Y80R
RAL
8017
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

742 cihlově červená
kód barvy CICE
NCS
----RAL
8004
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

M

M

M

087 tmavě šedá

015 černá

kód barvy TMSE
NCS
S 7005-B20G
RAL
7011
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

kód barvy CERN
NCS
S 9000-N
RAL
9005
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

758 tmavě červená
kód barvy TMCE
NCS
S 5040-Y90R
RAL
3009
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ
KRYTINY
Taškové krytiny Lindab
představují moderní a
atraktivní způsob jak
zajistit Váš domov před
nepřízní počasí. Krytiny
Lindab se vyznačují
vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a
minimálními nároky na
údržbu.
■ Lindab Ideal
■ Lindab Mega
■ Lindab Topline
■ Lindab Goodlock

produkt, jehož vlastnosti
daleko předčí ostatní
exteriérové materiály
používané ve stavebnictví.
■ V nabídce v tloušťce 0,6
mm s povrchovou úpravou
PREMIUM a Elite, kde je
možné volit i mezi několika
matnými odstíny.
■ Zcela unikátní volbou je
pak luxusní hliníkové
provedení krytiny o tl. 0,8
mm s povrchem PVDF,
které představuje špičku
v UV odolnosti a barevné
stálosti.
■ Lindab SRP Click
Inspirací pro Lindab SRP
Click je tradiční falcovaná
krytina se stojatými
drážkami.

Lindab Seamline | Lindab SRP Click

434 hnědá
kód barvy
NCS
RAL
struktura

742 cihlově červená

HNED
S 8005-Y80R
8017
jemně strukturovaná

778 barva mědi
kód barvy
NCS
RAL
struktura

kód barvy
NCS
RAL
struktura

CICE
S 4040-Y80R
8004
jemně strukturovaná

001 antická bílá

REZV
S 4030-Y60R
8003
jemně strukturovaná

kód barvy
NCS
RAL
struktura

ANTI
S 1502-Y
9002
jemně strukturovaná

015 černá
kód barvy
NCS
RAL
struktura

CERN
S 9000-N
9005
jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza
kód barvy
NCS
RAL
struktura

SMET
--9006
jemně strukturovaná

087 tmavě šedá
kód barvy
NCS
RAL
struktura

TMSE
S 7005-B20G
7011
jemně strukturovaná

044 šedá metalíza
kód barvy
NCS
RAL
struktura

SEME
S 600-N
7037
jemně strukturovaná

758 tmavě červená
kód barvy
NCS
RAL
struktura

TMCE
S 5040-Y80R
3009
jemně strukturovaná

022 světle šedá
kód barvy
NCS
RAL
struktura

SVSE
S 2005-G60Y
7044
jemně strukturovaná

434 hnědá

087 tmavě šedá
kód barvy TMSE
NCS
S 7005-B20G
RAL
7011
struktura matná

758 tmavě červená
kód barvy TMCE
NCS
S 5040-Y80R
RAL
3009
struktura matná

015 černá
kód barvy CERN
NCS
S 9000-N
RAL
9005
struktura matná

DRÁŽKOVANÉ (FALCOVANÉ) STŘEŠNÍ KRYTINY
■ Lindab Seamline
je unikátní materiál, jeho
použití se neomezuje
pouze na dvojitou stojatou
drážku, ale možnosti jeho
aplikace jsou, díky výjimečné flexibilitě, téměř
neomezené.
■ Na jeho výrobu je použita
jemnozrnná, tažná ocel
a celá řada revolučních
technologií a výsledkem je

www.lindab.cz
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742 cihlově červená

015 černá

087 tmavě šedá

078 antická bílá

758 tmavě červená

kód barvy

CICE

TMCE

kód barvy

ANTI

NCS

S 8005-Y80R

NCS

S 4040-Y80R

NCS

S 9000-N

NCS

S 7005-B20G

NCS

S 5040-Y80R

NCS

S 1502-Y

RAL

8017

RAL

8004

RAL

9005

RAL

7011

RAL

3009

RAL

9002

kód barvy

HNED

kód barvy

CERN

kód barvy

TMSE

kód barvy

BEZPEČNOSTÍ PRVKY
SAFETY
Lindab Safety je sortiment
použitelný pro všechny
běžné typy střech
z všeobecně používaných
materiálů. Jednotlivé prvky
splňují požadavky evropských bezpečnostních
norem. Lindab Safety je
zároveň jednoduchý
a montážně nenáročný
materiál, což snižuje
také finanční náročnost
celého systému.

SPECIFIKA A SKLADBY PLECHOVÝCH KRYTIN
WWW.RHEINZINK.CZ

RHEINZINK – značková slitina titanzinku
Výrobce RHEINZINK GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln, Německo
Titanzinek RHEINZINK je slitina elektrolyticky čistého zinku dle DIN EN 1179 se stupněm ryzosti 99,995% a
legujících prvků titanu a mědi. Legující prvky jsou ve slitině zastoupeny podílem podle typu materiálu. RHEINZINK-CLASSIC walzblank a RHEINZINK-prePATINA blaugrau titan 0,07-0,12%; měď 0,1-0,18% a RHEINZINK-prePATINA schiefergrau titan 0,07-0,12%; měď 0,8-1,0%.
Titanzinek RHEINZINK se vyrábí podle ČSN EN 988. Jeho přesné složení a vlastnosti jsou navíc kontrolovány
podle katalogu kvalitativních kritérií QUALITY ZINC vydané německou zkušebnou TÜV Rheinland. Materiál je
certifikovaný podle ISO 50001 a ISO 9001. Jeho vysoký ekologický standard odpovídá ISO 14025 typ III.
Charakteristika titanzinku RHEINZINK
• Titanzinek RHEINZINK
je masivní kov, na jehož povrchu vzniká přirozená
ochrana formou patinace. Patinace je neustále
probíhající proces obnovy povrchu, který zabez
pečuje i trvalý barevný odstín patiny podle typu
materiálu. Trvalý barevný odstín patiny vychází
z podstaty materiálu a po celou dobu živostnosti
se nemění. Tento proces sebou přináší samočistící
schopnost povrchu od stop zanechaných po
zpracování.
• RHEINZINK-CLASSIC
walzblank má neupravený leskle válcovaný
vzhled, na jehož povrchu se patina vytvoří přírodní
cestou za přispění vody, vzduchu a oxidu uhličitého.
Patina vznikne na celém povrchu a to podle intenzity dešťových srážek v rozmezí 0,5-2let od položení materiálu na konstrukci.
• RHEINZINK-prePATINA blaugrau
je průmyslově předzvětralé provedení s charakteristicky modrošedým odstínem s prolínajícím
žilkováním. Povrch má od počátku stejný barevný
odstín na celém povrchu. Patinace se na povrchu
nastartuje při kontaktu s vodou. V základním
provedení je povrch opatřen ochranou proti otisku
prstů. Na objednávku je možno dodat i s ochrannou folií.
• RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
je průmyslově předzvětralé provedení s charakteristicky tmavě břidlicově šedým odstínem. Povrch
má od počátku stejný barevný odstín na celém
povrchu. Patinace se na povrchu nastartuje při
kontaktu s vodou. Materiál se standardně dodává
s ochranou folií a povrch samotný je opatřen
speciálním hydrofobním povlakem tzv. „Lotosový
efekt“ doplněný ochranou proti otiskům prstů.
Vlastnosti pro produktové řady CLASSIC a řady prePATINA
• Masivní přírodní materiál přírodního vzhledu bez dalších vrstev
• Dlouhodobě dokonalý barevný vzhled bez nátěrů, čištění a bez údržby
• Neporůstá mechem a lišejníkem
• Dlouhá životnost pro více generací 80-100let se zárukou 30 let na materiál
• Vyšší měrnou hmotnost 7200kg/m3, což dává materiálu vyšší odolnost proti vztlaku větru a kroupám a zároveň
i nižší hlučnost při dešti a větru.
• Spojuje se dlouhodobě ověřeným pájením, pájený spoj životností odpovídá materiálu RHEINZINK. Případné
opravy lze provádět pájením naměkko po celou dobu životnosti materiálu.
• Bezpečně odstíní elektromagnetické záření
• Nízká spotřeba energie při výrobě
• Ekologický, hospodárný a plně recyklovatelný materiál
-32-

SPECIFIKA A SKLADBY PLECHOVÝCH KRYTIN
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Základní mechanicko-technologické vlastnosti
• Bod tání 418OC
• Hustota (měrná hmotnost) 7200kg/m3 (7,2kg=1m2 plechu o tloušťce 1,0mm)
Přepočet příklad:
7,2kg x tloušťka 0,7mm = 5,04kg/m2 plechu tloušťky 0,7mm
5,04kg x 0,67m = 3,38kg/m svitku RŠ 670mm tloušťky 0,7mm
• Koeficient teplotní roztažnosti 2,2mm/m při změně o 100OC (hliník 2,4mm, měď 1,7mm)

Použití materiálu RHEINZINK
Střechy – drážkované krytiny, maloformátové a velkoformátové šablony
Fasády – drážkovaná krytiny, horizontální panel H25, kazety K25,
maloformátové a velkoformátové šablony
Odvodnění – půlkulaté a hranaté žlaby, kulaté a hranaté svody, doplňky (kolena, kotlíky apod.)
Speciální výrobky na objednávku – perforované profily
Odborná literatura
Souhrn pravidel – technika krytí na drážku
Prospekty a odborné texty
Ceník RHEINZINK – kompletní sortiment výrobků

POLOTOVARY A HOTOVÉ VÝROBKY SORTIMENT
(OSTATNÍ NESTANDARDNÍ ROZMĚRY NA POPTÁNÍ)
RHEINZINK-CLASSIC
walzblank
• Tabule
Standardní tloušťky 0,7mm
Standardní rozměr 1000x2000mm
Dodávka na paletách o tonáži
1000kg.
• Svitky
Standardní tloušťky 0,7mm
Standardní šířka 570; 670; 1000 mm
Standardní tonáž svitku 100kg;
500kg; 1000kg
• Odvodnění
Půlkulaté žlaby RŠ 200; 250; 280;
333; 400; 500 mm
Hranaté žlaby RŠ 200; 250; 333;
400; 500mm
Kruhový svod průměr 60; 80; 100;
120; 150mm
Hranatý svod 60/60; 80/80; 100/100;
120/120mm
Včetně všech doplňků
• Další výrobky
AERO 63 Tahokov
AERO 46 perforovaný plech
Ornamentální MD plech

Standardní tonáž svitku 100 ; 500;
1000kg
• Odvodnění
Půlkulaté žlaby RŠ 200; 250 280;
333; 400; 500mm
Hranaté žlaby RŠ 200 ; 250; 333;
400; 500mm
Kruhový svod průměr 60; 80; 100;
120; 150mm
• Hranatý svod 60/60; 80/80; 100/100;
120/120mm
Včetně všech doplňků.
• Další výrobky
AERO 46 perforovaný plech
RHEINZINK-CLASSIC
schiefergrau
• Tabule
Standardní tloušťky 0,7; 0,8mm
Standardní rozměr 1000x2000mm
Dodávka na paletách po kusech.
• Svitky
Standardní tloušťky 0,7; 0,8mm
Standardní šířka 570; 670; 1000mm
Standardní tonáž svitku 100; 500;
1000 kg
• Odvodnění
Půlkulaté žlaby RŠ 250; 280; 333;
400mm
Hranaté žlaby RŠ 200; 250; 333; 400;
500mm
Kruhový svod průměr 80; 100; 120mm
Hranatý svod 80/80 ;100/100mm
Včetně všech doplňků
• Další výrobky
AERO 46 perforovaný plech

RHEINZINK-prePATINA blaugrau
• Tabule
Standardní tloušťky 0,7; 0,8 mm
Standardní rozměr 1000x2000mm
Dodávka na paletách po kusech.
• Svitky
Standardní tloušťky 0,7; 0,8mm
Standardní šířka 570; 670;1000 mm
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
ODVODNĚNÍ STŘECH
BLAUGRAU, SCHIEFERGRAU
■ Dlouhá životnost bez
nátěrů, bez údržby
■ Půlkulaté i hranaté prvky,
speciální tvary a příslušenství pro individuální použití
■ Systém odvodnění na
trhu - více než 500 prvků
■ Estetický vzhled
■ Snadná montáž díky
přesnému lícování prvků
■ Ražení na každém
produktu potvrzuje kvalitu
originálu

bodů

HIT LÉTA
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY

RHEINZINK - prePATINA
schiefergrau

RHEINZINK - prePATINA
blaugrau

20

původní název předzvětralý pro břidlicově šedý.
Inovativní proces předzvětrávání využívá již ve výrobě
přírodní změnu barvy
povrchu na břidlicově
šedou patinu. Jde o tmavý
přírodní barevný tón
povrchu. Povrch se
standardní formou
patinace trvale obnovuje a
díky základnímu složení
materiálu zůstává na
povrchu stále tmavý
odstín.

původní název předzvětralý pro modrošedý. Inovativní proces předzvětrávání
využívá již ve výrobě
přírodní změnu barvy
povrchu na modrošedou
patinu. Přírodní patinace
vlivem klimatických
podmínek dále pokračuje
během celého životního
cyklu materiálu.

www.rheinzink.cz
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■ Účinný sběrač dešťové
vody s praktickou
rychlospojkou
■ Rychlá a jednoduchá
montáž pomocí prodlouženého hrdla
■ Rychlospojka k připojení
běžných 1/2" zahradních
hadicových systémů
■ Možnost umístit sběrnou
nádobu i do větší vzdálenosti
■ Zachycení nejméně 60%
sváděné dešťové vody
■ Jednoduché čištění
vyjmutím a vypláchnutím
sběrače
■ Přesné lícování s kruhovými svody RHEINZINK®
■ Ohleduplný k životnímu
prostředí

SPECIFIKA A SKLADBY PLECHOVÝCH KRYTIN
WWW.RUUKKISTRECHY.CZ

Prvotřídní ocelové střechy od společnosti Ruukki chrání domovy již přes 50 let. Mají nespornou trvanlivost a
kvalitu. V naší široké nabídce barev a stylů jistě najdete dokonalou volbu pro váš dům bez ohledu na to, zda se
jedná o moderní, tradiční nebo zcela unikátní stavbu.

Ekologický aspekt = trvale udržitelné produkty
• Ruukki střešní krytiny jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelné oceli
skandinávské kvality
• BT technologie - jedná se o jediné povrchové úpravy na trhu s vysokým obsahem biologicky obnovitelné složky. To snižuje vliv na životní
prostředí a podporuje zelenější bydlení.
• Logistika – minimum emisí během dopravy díky efektivně plánované
logistice
Historie = Zodpovědný partner již téměř 60 let
• Společnost byla založena ve Finsku roku 1960
• Naše střešní krytiny přetrvají generace
• Více než 40 let nepřetržitě testujeme naše produkty ve venkovních
podmínkách za působení mrazů, veder, slané vody, deště a bouří.
Kontrola a záruka kvality
• Použití vlastních surovin + sledování kontroly kvality (v souladu s ISO
9001:2008) ve všech etapách výroby
• Nejmodernější výrobní technologie zvyšující efektivitu a snižující
množství emisí a odpadu
• Tloušťka ochranné vrstvy zinku 20 μm (hmotnostní ekvivalent 275
g/m2) v kombinaci s jakostí oceli S280GD zaručuje dlouhou životnost
výrobku
• Jedinečné záruky až 50 let na technické vlastnosti výrobku a až 25 let
na estetické vlastnosti
• Veškerá produkce je označena nesmazatelným inkoustem na vnitřní
straně s uvedením data a kódem výrobního závodu
Služby zákazníkům
• Komplexní řešení – kromě střešních krytin nabízíme také příslušenství, bezpečnostní prvky a okapový systém
• Stabilní, profesionální obchodní tým
• Doprava ZDARMA autem s hydraulickou rukou
• Příprava rozpočtu a technické poradenství ZDARMA
• Doporučení kvalitní certifikované realizační firmy po celé ČR

-35-

PRÉMIOVÉ PRODUKTY
STŘEŠNÍ KRYTINA RUUKKI® 40
RUUKKI® 50, RUUKKI EMKA
Všechny lehké střešní
krytiny od firmy Ruukki
jsou díky své dlouhé
životnosti a nízké hmotnosti velmi často využívány
při zastřešení šikmých či
plochých střech. Jsou
vyrobeny z kvalitní finské
žárově pozinkované oceli.
Materiál je navíc opatřen
speciání ochrannou
vrstvou na bázi plastů,
která zaručuje vysokou
životnost při prakticky
nulové údržbě. Díky tomu
se plechové střešní krytiny
Ruukki vyznačují dlouhou
životností.
Díky těmto charakteristikám nezpůsobí voda, sníh,
mech, listí či běžné znečištění plechové střešní
krytině Ruukki žádné
škody. Široký výběr barev
rozšiřuje možnosti architektonického řešení střech
s ohledem na případnou
barevnost fasády.

11
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TRAPÉZOVÉ PLECHY
■ T20 (Pural Matt)
■ T20 (Purex)

FALCOVANÁ KRYTINA
■ Ruukki Emka
TAŠKOVÉ KRYTINY
■ Adamante
■ Decorrey Grand
■ Finnera
■ Hyygge
■ Monterrey
■ Monterrey FEB Forma

KRYTINY SE STOJATOU
DRÁŽKOU
■ CLASSIC C
■ CLASSIC D

www.ruukkistrechy.cz
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Firma SKYLUX je rodinnou firmou s již více než 50-ti letou tradicí na trhu. “Hello daylight” Ahoj denní světlo je
moto, kterým je udáván směr rozvoje firmy.
Firma SKYLUX je prvovýrobcem a distributorem střešních světlíků, bodových/pásových světlíků, zimních
zahrad, okapových systémů, transparentních plastových desek, výrobků a doplňků pro ploché střechy, které
mají mít prosvětlovací účinek (polyesterové dílce,….)

SVĚTLÍKY SKYLUX®
Návrh světlíku
Pro správný návrh (výběr) světlíku je potřeba znát tři základní
parametry. A to rozměr střešního otvoru, tepelně-technické parametry světlíku a výšku skladby střechy. Se znalostí těchto třech
parametrů se již dá navrhnout správný (požadovaný) prvek.
Nicméně investor může mít (a má mít) ještě doplňující požadavky
na vlastnosti a vzhled světlíku.
V současné době rozeznáváme dva základní typy bodových světlíků. A to s kopulí (několikavrstvou) z plastických materiálů PMMA
(akrylát) nebo PC (nerozbitný polykarbonát) a s plochým zasklením (izolační dvojsklo / trojsklo). Tabulka rozměrů uvádí všechny
standardně vyráběné velikosti kopulí SKYLUX a černě či šedě
označené velikosti světlíků s plochým zasklením viz vysvětlivky.
Uvedená světlá šířka je při použití kolmé manžety zároveň šířkou
střešního otvoru. To znamená, že pokud zákazník neuvede jiný
požadavek, je možné se tímto rozměrem řídit pro volbu velikosti
světlíku na požadovaný střešní otvor.

NEJČASTĚJI SE SVĚTLÍKY DODÁVAJÍ JAKO KOMPLET, NEBOLI MINIMÁLNĚ
KOPULE A MANŽETA - VIZ ŘEZ SVĚTLÍKEM.
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FIRMA SKYLUX NABÍZÍ MANŽETY Z NĚKOLIKA DRUHŮ MATERIÁLŮ.
Převážně pro průmyslové objekty, nebo pro prostory s požární
klasifikací se používají manžety ocelové. Tyto se musí zateplit
tepelnou izolací, ale nedosahují tak dobrých tepelně-technických
parametrů jako polyesterové nebo PVC manžety.
Polyesterové manžety jsou konstruovány vrstvením (laminováním)
polyesteru a jsou vyztuženy skelným vláknem. Mají lepší tepelně-technické parametry a používají se pro standardní použití nejen v
průmyslových objektech. Hlavní jejich výhodou je však možnost
vytvoření speciálních variant například pro umístění větráku, ale i
další.

Nejpoužívanější jsou však manžety PVC, které vykazují nejlepší
tepelně-technické parametry a jsou i nejjednoduší z hlediska
montáže. Například PVC fólie se dá navařit přímo na PVC manžetu. Dále pak z důvodu nižží hmotnosti se s nimi dá i lépe manipulovat.
Všechny typy manžet se vyrábějí buďto kolmé, nebo šikmené.

U kopulí nebo zasklení a u všech typů manžet jsme
zmiňovali tepelně-technické parametry. Dle stávající platné normy je uvedeno, že: „Šikmá výplň
otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do
venkovního prostředí má splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla v požadované hodnotě UN,20 =
1,4 W/m2.K, v doporučené hodnotě Urec,20 = 1,1
W/m2.K a v doporučené hodnotě pro pasivní domy
Upas,20 = 0,9 W/m2.K.“ Požadovaných hodnot
daných normou nebo projektem docílíme kombinací prvků. Kopule jsou nabízené v několikavrstvém
provedení a to od jednovrstvé až po pětivrstvou (Ug
= 5,3 až 1,0 W/m2.K). Moderní trendy, převážně ve
velkých aglomeracích, však požadují světlíky s
plochým zasklením. V nabídce jsou světlíky s
dvojsklem a trojsklem, které vykazjí velmi dobré
hodnoty součinitele prostupu tepla (Ug = 1,0 a 0,5
W/m2.K) a dále pak i zvukového útlumu (39 dB a 41
dB), který zákazníky také zajímá. Světlíky s
dvojsklem je možné ještě kombinovat s přesklívací
kopulí, čímž docílíme nejen dalších možností
zlepšení tepelně-technických parametrů, ale využijeme výhod kopule, jako je samočistící efekt jak
proti usazování prachu tak i sněhu v zimním období.
Světlík je navrhován proto, aby prosvětloval, tedy
potřebujeme, aby sníh a nečistoty byly samovolně
odstraněny v co nejkratším čase.

Nyní již umíme sestrojit základní světlík (manžeta s
kopulí) pro dva základní parametry a to velikost
střešního otvoru a tepelně-technické parametry (se
správnou kombinací a výpočtem Vám pomůže
obchodně-technické oddělení firmy SKYLUX). Nyní
již potřebujeme poslední důležitý údaj a to skladbu
střešního pláště. Pro správnou výšku manžety platí,
že horní hrana manžety světlíku musí být minimálně 150 mm nad úrovní střešního pláště. Tedy nás
zajímá výška skladby střešního pláště v místě
světlíku (tepelná izolace + další vrstva jako je
kačírek nebo zelená střecha apod.), ke které připočteme minimální výšku nad úrovní střešního pláště.
Nyní víme výšku manžety. Manžety, které se vyrábí
(ocelová a polyesterová) se dají vyrobit na požadovanou výšku. Manžety PVC jsou již navrženy pro
konkrétní účel jajich využití. Nicméně nejpoužívanější PVC manžeta kolmá je konstruována jako
vrstvitelná a to po 20 cm. Umíme tedy nakombinovat manžety tak, abychom splnili daný požadavek
výšky manžety.

Tímto již máme bodový světlík navržený pro
konkrétní účel použití. Tedy známe VELIKOST
SVĚTLÍKU, TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY
SVĚTLÍKU a požadovanou VÝŠKU MANŽETY pro
danou skladbu střešního pláště.
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Nyní již pouze doplníme požadavky investora na funkčí vlastnosti a vzhled světlíku. Každý světlík je možno
udělat otevírací pro účely větrání nebo pro složitější zařízení, jako je například zařízení pro odvod kouře a tepla.
V této části se budeme věnovat pouze otevíracím světlíkům pro účel větrání, nebo jako střešní výlez. Máme-li
již navržený světlík pro tři základní parametry, můžeme jej doplnit rámem pro možnost otevírání. Pro standardní kopulové světlíky se tedy přidá rám a ruční nebo motorická jednotka pro otvírání, která se namontuje viditelně na manžetu světlíku a spojí s rámem.
Nové moderní bodové světlíky se zasklením s názvy
Skylux® iWindow2 s dvojslem, Skylux® iWindow3 s
trojsklem a Skylux® iDome s dvojsklem a přesklívací kopulí jsou vyráběné pouze jako elektricky
ovládané na dálkové ovládání s motorem ukrytým v
manžetě PVC 20/00, neboli v manžetě kolmé 20 cm
vysoké vrstvitelné, kterou jsme již zmiňovali výše.
Tyto bodové světlíky jsou již připraveny na připojení
na tzv. chytrý dům.

Protože standardy se posouvají dále a zákazníci
jsou stále náročnější, jsou pro tyto prémiové světlíky připraveny další komponenty, jako zastiňující
plisovaná roletka nebo LED-osvětlení po celém
obvodu světlíku. Vše na dálkové ovládání nebo
ovládáno přes ovládání tzv. chytrý dům.

Takto jsou popsány základní typy bodových světlíků SKYLUX. Jejich návrh není nikterak složitý. Je jen potřeba
získat tři základní parametry a následné doplnění požadavku investora. Tedy rakapitulace : VELIKOST SVĚTLÍKU, TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY SVĚTLÍKU, VÝŠKA MANŽETY a doplnění vlastností světlíku (otevírání,
zastínění a jiné).
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
BODOVÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

SVĚTLÍKY JSOU TŘIKRÁT
ÚČINNĚJŠÍ NEŽ STEJNÉ
PLOCHY PROSKLENÝCH
FASÁD ČI OKEN, KTERÝMI PRONIKÁ SVĚTLO DO
INTERIÉRŮ.
Novinkou na trhu jsou
střešní světlíky s rovným
zasklením bez vrchní
kopule. Moderní design
těchto světlíků udává nový
trend v moderní architektuře. Jsou vhodné pro
ploché střechy se sklonem
mezi 2°a 15°.

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Skylux
iWindow2™
Plochý světlík s elegantním, moderním designem.
Skylux iWindow2 značně
vyniká pokud jde o izolaci
díky kompaktní podsadě
z PVC a termo-izolačnímu
bezpečnostnímu dvojsklu.

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Skylux
iWindow3™
Nový světlík Skylux iWindow3 přináší tu nejlepší
izolaci a elegantní design.
Tento plochý světlík je
superizolační díky kompaktní izolační PVC
podsadě a termo-izolačnímu bezpečnostnímu
trojsklu.

9

bodů
STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Skylux
iDome™
Střešní světlík Skylux
iDome nabízí perfektní
izolaci a maximální průnik
světla díky spojení moderního iWindow2 a adekvátní
kopule.
Střešní světlíky typu Skylux
iWindow / iDome jsou
nabízené v kombinaci se
zastíněním a LED osvětlením, fixní nebo otevírací.

Skylux iDome / Window
s kopulí je vhodný do míst
s vyšší sněhovou zátěží.
Dále umožňuje lepší
tepelně-technické parametry s nižší váhou
zasklení. Určený pro ploché
střechy se sklonem do 25°.

www.skylux.cz
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Uváděná manžeta typu
PVC 20/00 EP je vrstvitelná
po 20-ti cm až do výšky 80
cm.

SPECIFIKA A SKLADBY PLECHOVÝCH KRYTIN
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Zkušenosti v oblasti lakování plechových pasů systémem COIL COATING, špičkový technologický postup a
precizní výroba dodávají našim krytinám vysokou kvalitu se zárukou životnosti až 65 let. Mateřská společnost
METAL TRADE COMAX, a.s, je jedním z prvních představitelů kontinuálního lakování v Evropě a zároveň jediným
výrobcem lakovaného plechu v České republice. Společnost je členem asociace ECCA (EUROPEAN COIL COATING ASSOCIATION) sídlící v Bruselu, která sdružuje významné evropské zpracovatele lakovaného plechu.

PŘEDNOSTI PLECHOVÝCH KRYTIN VÝROBCE STŘECHY COMAX® S ČESKÝM
RODOKMENEM. (OSTATNÍ NESTANDARDNÍ ROZMĚRY NA POPTÁNÍ)

ČESKÁ
Jsme firma s dlouholetou tradicí
a s lakováním pozinkovaných
a hliníkových svitků máme více jak
45. leté zkušenosti. Veškerý vstupní
materiál pro výrobu Střechy
Comax® je lakován a zpracováván
ve výrobním závodě ve Velvarech
v České republice. Jedinečná
střecha s rodokmenem.

FLEXIBILITA
Mezi naše přednosti patří rychlost
dodání, zkušenosti s výrobou
lakovaných
materiálů,
kvalita
produktu, tým zkušených techniků
a hlavně lidský přístup.

TRADICE
METAL TRADE COMAX, a.s. je
jedním z prvních představitelů
kontinuálního lakování v Evropě
a jediným výrobce tohoto tipu
v České republice. Pro výrobu
používáme pouze kvalitní vstupní
materiál s dohledatelným původem
a potřebnými certifikáty. Za námi
dodaný
produkt
neseme
zodpovědnost.

RECYKLOVATELNOST
Námi vyráběné a dodávané střešní
krytiny jsou po ukončení svého
životního cyklu recyklovatelné
a jejich použitím není zvyšována
zátěž na životní prostředí.

FAIR PLAY
S našimi obchodními partnery
a jejich zákazníky jednáme na
rovinu a obchod se snažíme dělat
tak, aby byla spokojenost na všech
stranách. Naši obchodní partneři
jsou pro nás důležití. To je základ
vyváženého partnerství.

STÁLOBAREVNOST
Díky neměnnosti výrobních technologií jsme schopni opakovaně
vyrábět
materiál
se
stejnou
povrchovou úpravou i odstínem. Na
materiál poskytujeme odpovídající
záruky. Jsme schopni nalakovat
i atypické odstíny , dle požadavku
zákazníka. V těchto odstínech může
být i Vaše střecha.

KOMPATIBILITA
Dodávkou střešní krytiny naše
práce nekončí. Ke střeše nabízíme
veškeré ohýbané prvky a to ve
standardních tvarech nebo podle
přání zákazníka. Spojovací materiál
se zárukou, těsnění, prosvětlovací
profily, bezpečnostní prvky, okapový systém, lávky, sněhové zábrany
a další …

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007
ISO 50001 : 2011
IATF 16949 : 2016
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PLECHOVÉ KRYTINY COMAX®
STŘECHY COMAX® VYRÁBĚJÍ LEHKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY S DŮRAZEM
NA KVALITU ZPRACOVÁNÍ OCHRANNÉHO LAKOVÁNÍ S ŠIROKOU
ŠKÁLOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV A MOŽNOSTÍ VOLBY ODSTÍNU NA
MÍRU.
COMAX FALC
PLECHOVÉ SVITKY COMAX FALC URČENÉ K FALCOVÁNÍ STOJATÉ
DRÁŽKY

Technické parametry:
Materiál

FeZn

Al

Tloušťka materiálu

0,55 mm

0,70 mm

Šíře svitku

620 mm

600 mm

2,7 kg

1,2 kg

Přibližná váha 1 bm krytiny
Minimální sklon

4°

4°

Povrchová úprava

x

texturní MAT

Garance funkčnosti krytiny

x

50 let

PUR/PA

PUR/PA

40 let

65 let

Povrchová úprava
Garance funkčnosti krytiny

Technická podpora:
· Kladečský plán na pokládku
· Kladečský plán na rozmístění příponek
· Kladečský plán pro umístění sněhových zábran

COMAX TAŠKA MAXI

LEHKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PRO DALŠÍ GENERACE

Technické parametry:
Materiál

FeZn

Al

Tloušťka materiálu

0,50 mm

0,60 mm

Efektivní šířka profilu

1 120 mm

1 120 mm

4,5 kg

1,8 kg

Přibližná váha 1 m2 krytiny
Minimální sklon
Maximální délka TAŠKA MAXI
Povrchová úprava

14°

14°

7 000 mm

4 500 mm

PUR/PA

texturní MAT + embos

Garance funkčnosti krytiny

40 let

45 let

Garance funk. na spoj. mat.

50 let (Bimetal)

50 let (Bimetal)

Technická podpora:
· Kladečský plán na pokládku
· Kladečský plán pro umístění sněhových zábran
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MAX FALC
COMAX TAŠKA MAXI
v důsledku teplotních
změn výrazně méně mění
svůj objem a velice dobrá
tvárnost materiálu pro
složité detaily.

COMAX FALC S HLINÍKOVÝM JÁDREM URČENÝM PRO FALCOVÁNÍ
Hliníkový COMAX FALC je
s širokou použitelností a
ideální tvárností slitiny,
vhodný pro veškeré detaily
šikmých střech se sklonem
již od 4°.
Sloučenina s přesným
poměrem stopových prvků
manganu a hořčíku vytváří
tvrzený materiál s vysokou
odolností vůči povětrnostním vlivům a ideální
odolností vůči korozi.
■ Povrchová úprava - PES
Texturní s 30 μm
- záruka 50 let
■ Povrchová úprava PUR/PA s 50 μm
- záruka 65 let
■ Šíře svitku 600 mm
■ Tloušťka materiálu 0,70 mm
■ Varianty: 3009 červená,
8017 hnědá, 9005 černá,
7016 antracit
COMAX FALC S OCELOVÝM POZINKOVANÝM
JÁDREM
Lakované ocelové svitky s
nánosem ochranné vrstvy
zinku 275 g/m2 s povrchovou úpravou PUR/PA s
měkčeným jádrem
určeným k falcování
drážkové krytiny COMAX
FALC 25. Hlavní předností
tohoto materiálu určeného
k falcování je nižší tepelná
roztažnost, kdy plech

■ Povrchová úprava PUR/PA 50 μm
- záruka 40 let
■ Šíře svitku 620 mm
■ Tloušťka materiálu 0,55 mm
■ Varianty: 3009 červená,
8017 hnědá, 9005 černá,
7016 antracit

COMAX TAŠKA s hliníkovým jádrem
Jedinečná profilovaná
střešní krytina s kvalitním
hliníkovým jádrem a
jedinečnou povrchovou
úpravou STUCCO s texturním nánosem ochranného
laku. Použitelnost tohoto
profilu pro krytí šikmých
střech začíná již na sklonu
14°. Právem tuto krytinu
řadíme mezi vysoce
kvalitní velkoformátové
krytí šikmých střech.
Ideální řešení jak pro
zastřešení novostaveb, tak
i pro rekonstrukce a
odlehčení starší střešní
konstrukce.
■ Povrchová úprava PES
texturní MAT + Embos,
- záruka 65 let
■ Tloušťka materiálu 0,60
mm
■ Efektivní šířka profilu
1.120 mm
■ Varianty: 3011 červená,
8004 cihl. červená, 8017

www.strechycomax.cz
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hnědá, 9005 černá, 7016
antracit

COMAX TAŠKA s ocelovým pozinkovaným
jádrem
Velice oblíbená a kvalitní
profilovaná střešní krytina
s ocelovým pozinkovaným
jádrem imitující vzhled
klasických pálených krytin.
Tento velice houževnatý
materiál krytiny v sobě
spojuje odolnost oceli s
nadčasovostí a estetikou
tradičního tvaru. Použitelnost tohoto profilu pro
krytí šikmých střech začíná
již na sklonu 14°.
■ Povrchová úprava
PUR/PA
- záruka 40 let
■ Tloušťka materiálu 0,50 mm
■ Efektivní šířka profilu
1.120 mm
■ Varianty: 3009 červená,
8017 hnědá, 9005 černá,
7016 antracit
Farmářské bimetalové
šrouby pro Comax taška
MAXI v prémiové kvalitě a
v barvě krytiny se zárukou
funkčnosti 50 let
GTX 4,8x20 S14 / GTX 4,8x35
S14
RAL 3011, 7016, 8004, 8017,
9005

ODVĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH
WWW.WIENERBERGER.CZ

TONDACH jako jediný výrobce pálených tašek v ČR vyrábí široký sortiment pálených střešních tašek s 33letou
zárukou, které jsou vhodné jak pro novostavby tak pro rekonstrukci. Navíc vyrábí a dodává komplexní střešní
systém včetně potřebných doplňků. Kromě výroby pálených střešních tašek se TONDACH specializuje také na
výrobu keramických střešních doplňků a pálených cihel Keratherm v provedení P+D i B (broušené).

• Široká nábídka
Svým zákazníkům TONDACH nabízí velký výběr
z vysoce kvalitních a odolných pálených střešních
tašek v rozličných povrchových úpravách a mnoha
barevných variantách.
Kromě výroby pálených střešních tašek se TONDACH specializuje také na výrobu a dodávku keramických i nekeramických střešních doplňků
a pálených cihel Keratherm v provedení P+D i B
(broušené).

• Kvalita
Životnost pálených tašek dokázaná studiemi
a dochovanými střešními taškami činí až 100 let.
Pod přísným dohledem odborníků probíhá celý
výrobní postup od těžby hlíny po expedici.
Společnost TONDACH si je vědoma výjimečné
kvality svých výrobků, a proto poskytuje nejdelší
záruku na základní střešní tašky vyráběné v ČR,
a to 33 let.
• Úspora a jednoduchost
Pálené střešní tašky TONDACH můžete získat se
speciální slevou pro Váš objekt.
Jednoduchost pokládky ocení především ti, kteří
budou tašky na střechu pokládat. Posuvné střešní
tašky totiž dovolují zachovat původní laťování, což
šetří váš čas i peníze.
• Služby
Největší výrobce střešních tašek v České republice nabízí ke svému sortimentu i nadstandardní
služby.
Snažíme se vyhovět všem svým zákazníkům od
pomoci s výběrem, zaměření střech, dodání katalogů s přehledem prodejců a pokrývačů, až po
dopravu zboží nebo nejdelší záruku v tomto oboru.
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• Ekologie
Nesporným přínosem pálených střešních tašek je
také jejich šetrnost k životnímu prostředí.
Pálená střešní krytina, jako čistě přírodní
produkt, nemá negativní vliv na životní prostředí.
Po skončení její životnosti ji lze snadno recyklovat.

ODVĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH
WWW.WIENERBERGER.CZ
MOTTO: PRO TONDACH CHODÍ ZÁKAZNÍCI , KTEŘÍ CHTĚJÍ KRÁSNOU
STŘECHU
Tondach je příkladem toho, že neplatí :nejlevnější=nejlepší
(naprostá většina produkce je prodávána s glazurou či engobou)
• Domácí výrobce, největší výrobce skládaných krytin v ČR, začleněn do nadnárodního koncernu –jeden
z největších koncernů v oboru v EU (spojení s Wienerbergerem- specialista na keramiku, zaměstnává cca
450 lidí
• Prodejem tašek Tondach podporujete domácího výrobce (95% prodeje výrobaČR)
• Stabilní prodejní team
• Největší nabídka tvarů i barev
• V nabídce režná střešní taška a dva typy povrchových úprav: engoba a glazura
• Povrchové úpravy (především glazura) zaručují ochranu proti UV záření, kyselým dešťům i proti ptačímu
trusu.
• Posuvné tašky = jednoduchá pokládka
• Nejpřirozenější a zároveň nejvhodnější řešení pro rekonstrukce
• Životnost střešních tašek až 100 let
• Zaručena odolnost a barva tašky zůstává po celou životnost střechy stejná. Oproti nástřikům, které používají
jiné materiály (beton, plech), neoprší a nebledne.
• Zpracování zakázky do 24 hod
• Doprava do 3 resp 6 dní přímo z výrobního závodu
• Rychlá služba pro rozvážku drobných zásilek (48hod do 200ks)
• Podpora pokrývačů - soutěže, provize, školení 3 stupňové
• Prodej výhradně přes obchodní partnery
• Zdarma výpočet krytiny
• 33 let plná záruka All inclusive - bez dodatečných skrytých ale… (pokud by byl problém-skrytá vada materiálu (mrazuvzdornost)v období 33 let od nákupu, Tondach zdarma nahradí krytinu, včetně dopravy, pokrývače, klempíře a odveze původní
• ?kdo jiný toto nabízí?
• Technický poradce na telefonu a emailu, popřípadě na stavbě
• Reklamační technik Čechy a Morava- pomoc při řešení na stavbách, při dodávkách
• Kompletní systém včetně Tuningu - tj, ucelené systémové řešení střechy jako celku, nikoli nárazové
dodávání částí střechy
• Jako jediný výrobce dává záruku 33 let na kovové větrací pásy a příchytky
• Na fólie a ostatní plastové komponenty 10 let záruka
• Reference - na www.tondach.cz ke shlédnutí stovky realizací (foto střech, včetně přesné adresy, na mapě
v okolí vašeho bydliště, možnost vidět v reálu), žádná fikce
• Zdarma dovezeme vzorek tašky zákazníkovi
• Nový praktický nástroj - Mobilní technická příručka (MBT) do mobilu či PC
(zde údaje, fota pro jednotlivé modely tašek dle tvaru, barvy a dalších kritérií, řešení detailů , které folie
použít…, počty větracích tašek ke střeše…vše pohromadě a hned…

PROČ SE ROZHODNOUT
PRO TONDACH?

Kvalitní přírodní pigmenty a náročná
technologie vypalování při teplotách
nad 1 000 °C garantují trvalost
a bezkonkurenční barevnou stálost

Extrémní odolnost materiálu chrání dům
před nejhoršími povětrnostními vlivy
Promyšlený systém dvojitého
drážkování zabezpečuje rychlý odvod
vody a pomáhá chránit budovu
před vlhkostí a prachem

Nejmodernější technologií je dosaženo
mimořádně hladkého povrchu, odolného
proti usazování nečistot. Ptačí trus
ani kyselé deště nenaruší povrch
pálených tašek

Výběr suroviny a výjimečný způsob
zpracování garantují špičkovou
mechanickou pevnost
a mrazuvzdornost při optimální
hmotnosti a tloušťce krytiny

Precizní zpracování na vysoké řemeslné
úrovni vytváří odolnou krytinu
s životností 100 let
Ušlechtilost přírodního materiálu
a přísný systém kontroly zaručují
100% zdravotní nezávadnost
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
ZÁKLADNÍ TAŠKY – VÝROBKY
ZÁVODŮ TONDACH ČR

FIGARO 11 POSUVNÁ
TAŠKA
Povrch:
■ Glazura Amadeus černá
Technické údaje:
■ formát: 277x470 mm
■ krycí šířka: 238 mm
■ krycí délka: 340 - 385 mm
■ hmotnost: cca 4,1 kg/ ks
■ bezpečný sklon: 30°
■ minimální sklon: 20°

STODO 12 POSUVNÁ
TAŠKA
Povrch:
■ Glazura kaštanově hnědá
■ Glazura břidlicově černá
■ Glazura Amadeus černá
■ Glazura Amadeus Natur
Technické údaje:
■ formát: 275x433 mm
■ krycí šířka: 230 mm
■ krycí délka: 343 - 363 mm
■ hmotnost: cca 3,6 kg/ ks
■ bezpečný sklon: 30°
■ minimální sklon: 20°

SAMBA 11 POSUVNÁ
TAŠKA
Povrch:
■ Glazura Amadeus červená
■ Glazura Amadeus černá
■ Glazura Amadeus hnědá
Technické údaje:
■ formát: 280x470 mm
■ krycí šířka: 228 mm
■ krycí délka: 355 - 380 mm
■ hmotnost: cca 3,7 kg/ ks
■ bezpečný sklon: 22°
■ minimální sklon: 12°

HRANICE 11 POSUVNÁ
TAŠKA
Povrch:
■ Glazura Amadeus červená
■ Glazura Amadeus černá
Technické údaje:
■ formát: 277x465 mm
■ krycí šířka: 232 mm
■ krycí délka: 340 - 400 mm
■ hmotnost: cca 3,6 kg/ ks
■ bezpečný sklon: 30°
■ minimální sklon: 20°

www.wienerberger.cz
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8

bodů

BRNĚNKA 14 POSUVNÁ
TAŠKA
Povrch:
■ Glazura Amadeus červená
■ Glazura Amadeus černá
Technické údaje:
■ formát: 245x405 mm
■ krycí šířka: 204 mm
■ krycí délka: 280 - 340 mm
■ hmotnost: cca 2,9 kg/ks
■ bezpečný sklon: 30°
■ minimální sklon: 20°

FALCOVKA 11
Povrch:
■ Glazura břidlicově černá
■ Glazura kaštanově hnědá
Technické údaje:
■ formát: 275x433 mm
■ krycí šířka: 234 mm
■ krycí délka: 390 mm
■ hmotnost: cca 3,8 kg/ks
■ bezpečný sklon: 30°
■ minimální sklon: 20°

PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
WWW.TOPWET.CZ

Firma TOPWET® dodává veškeré svoje produkty s integrovanou manžetou hydroizolace, a tím je umožněno
100% spolehlivé napojení hydroizolace.
• 100% vodotěsnost
• Stop šroubovacím přírubám
• Systémové napojení hydroizolace
Hlavní výhody výrobků TOPWET®
• Systémové střešní vtoky v souladu
s ČSN 73 1901 a ČSN EN 1253
• Integrovaná manžeta, usnadňující
práci montážním fi rmám
• Materiál vpustí polyamid PA6
– bezkonkurenční kombinace mechanické tuhosti, pevnosti a odolnosti
vůči opotřebení (včetně UV záření)
• Technická podpora pro prodejce,
stavby a projekční kanceláře
• Vyhřívání vpustí na 230V (bez nutnosti
transformátoru) – samoregulační
topný kabel
• Variabilní délky téměř jakéhokoliv
výrobku
• Rychlé a spolehlivé doručení

Materiály pro manžety
Standardní | bitumen nebo mPVC
Na zakázku | TPO (FPO), EPDM, PE, stěrkové hydroziolace (STE)
Firma TOPWET® jako jediný výrobce v ČR nabízí možnost dodat
vpusti, chrliče i komínky s vlastní manžetou hydroizolace.
Obrázky jsou pouze ilustrativní.
Výrobky s vlastní manžetou hydroizolace lze dodat za těchto
podmínek:
• Zákazník dodá materiály hydroizolace, náklady na dodání
materiálu a jeho cena nejsou zahrnuty v prodejní ceně a hradí
je objednatel
• Velikost manžety musí být 0,5 m × 0,5 m
• Manipulační poplatek za výrobu manžety na zakázku je 100,- Kč
bez DPH/ks

NAŠE VÝROBKY
Střešní vpusti (střešní vtoky) TOPWET

®

- Odvodnění ploché střechy

Základní typ – svislá střešní vpust tepelně izolovaná
• Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA6
• Ochranný koš součástí každého balení
• Přímé napojení na svislé střešní svody průměrů DN 70, 100, 125, 150
Doplňkový typ – vodorovná střešní vpust
• Přímé napojení na vodorovné potrubí průměrů DN 70, 100, 125
• Snížená stavební výška pro zateplené střechy

Nástavce vpustí

(nástavce vtoků) pro střešní vpusti
(střešní vtoky) TOPWET ®

Schéma
Sestavení
dvoustupňové
vpusti

Základní typ – univerzální provedení
• Použitelnost pro střešní vpusti průměrů DN 70, DN 100
a DN 125, vpusti svislé i vodorovné včetně vyhřívaných
• Výška v závislosti na tloušťce tepelně-izolační vrstvy
v rozsahu od 40 mm
• Vyhřívané provedení na zakázku

1

Balení 1
Střešní vpust
Střešní vpust je dodávána
s ochranným košem
1A

1B

1B

2A

2

Doplňkový typ XL
• Pouze pro svislé střešní vpusti průměru DN 150 včetně
vyhřívaných

1A

2B

Pozn.: součástí balení je těsnící kroužek

Balení 2
Nástavec střešní vpusti
Nástavec střešní vpusti
je dodáván s těsněním
2A

2B
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PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
WWW.TOPWET.CZ
Terasové vpusti (terasové vtoky) - Odvodnění ploché střechy, balkónů a teras
Svislé a vodorovné provedení DN 50, 70, 100, 125
• Zvýšená odtoková kapacita
• Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
• Nízká stavební výška
• Speciální nízký ochranný koš součástí každé vpusti, s možností úpravy na plochý koš
Terasové nástavce a ochranný koš na kačírek
• Široké příslušenství pro provozní střechy
• Řešení pro všechny typy skladeb
• U teras s přitěžující vrstvou kačírku je nutné použít nerezový ochranný koš
• Možnost využití zápachové uzávěry vložené do vpusti

Doplňky pro vpusti (vtoky) - Odvodnění ploché střechy, balkónů a teras
•
•
•
•
•
•

U střech s přitěžující vrstvou kačírku je nutné použít ochranný koš TWOK
Široké příslušenství pro provozní střechy
Terasové nástavce pro odvodnění z úrovně povrchu dlažby
Možnost využití zápachové uzávěry vložené do vpusti nebo terasového nástavce
Elektronické termostaty k ovládání vyhřívaných střešních vpustí
Doplňky pro střešní vpusti ovlivňují průtoky deklarované u vpustí se
standardním košem

Sanační vpusti (sanační vtoky) - Sanace a rekonstrukce ploché střechy

Svislé provedení - vnější rozměr potrubí vpusti 50, 75, 90, 110, 125, 160 mm
Základní typ - sanační vpust délky 400 mm
• Přímé napojení do stávajících střešních vpustí nebo svislých svodů
• Široký sortiment jemně odstupňovaných průměrů
• Snadná aplikace při rekonstrukcích při použití nové tepelně-izolační vrstvy
od tloušťky 50 mm
• Zakázková výroba vyšších sanačních vpustí s trubkou délky až 2000 mm
• Jazýčkové těsnění proti vzduté vodě součástí každé vpusti
• Kluzný prostředek součástí každého balení
• Vyhřívané provedení na zakázku
Jaký je rozdíl mezi standardní vpustí a vpustí BZ?

Vpusti s označením BZ (bez zateplení) jsou určeny pro nezateplené konstrukce, žlaby nebo
sanace, kdy je nutné zasunout vpust do potrubí nebo otvoru až po hrdlo. Oproti standardnímu
provedení mají vpusti BZ nižší odtokovou kapacitu.

Jednostěnné střešní vpusti

(střešní vtoky) - Odvodnění ploché střechy
Svislé provedení - vnější rozměr potrubí vpusti 50, 75, 90, 110, 125, 160 mm
• Standardní délka 400 mm
• Na zakázku délka až 2000 mm
• Možnost úpravy délky přímo na stavbě
• Jednoduchá montáž
• Možnost dodávky ve vyhřívaném provedení
Technické informace
• Nelze kombinovat s nástavci do vpustí a zápachovou klapkou
• Lze kombinovat s doplňky TWOK a TW TER

Balkónové vpusti (balkónové vtoky) - Odvodnění balkónů a teras
•
•
•
•
•
•
•

Svislé a vodorovné provedení DN 50, 70
Konstrukce z polyamidu PA 6
Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
Nízká stavební výška
Vhodné k odvodnění menších ploch
Ochranná a vyjímatelná mřížka součástí každé vpusti
Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období
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PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE, SKLADBY A PROSTUPY
WWW.TOPWET.CZ
Chrliče a pojistné přepady TOPWET ®
Atikové a pojistné odvodnění plochých střech, teras a balkónů
Základní typ – chrlič kulatý délky 600 mm
Vnější rozměr potrubí chrliče 50, 75, 110, 125, 160 mm
• Nová konstrukce se sníženou odtokovou hranou
• Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
• Ochranná a vyjímatelná mřížka součástí každého chrliče
• Možnost prodloužení až na 2000 mm
• Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období
• Možnost napojení do kotlíku nebo na svody DN 50, DN 70, DN 100 a DN 125
Doplňkový typ – minichrlič délky 200 mm
Vnější rozměr potrubí chrliče 40 mm
• Pro odvodnění malých teras a balkónů
• Nízká stavební výška 60 mm
• Speciální manžeta pro napojení na stěrkovou izolaci

Šachty pro zelené střechy

Příslušenství pro střechy s vegetačním souvrstvím

•
•
•
•
•
•
•

Nová konstrukce šachty z polyamidu v neutrálním šedém odstínu
Tvrdý, UV stabilní a povětrnosti odolný materiál
Optimalizované otvory pro odvod vody ze souvrství zelené střechy
Nové vyjímatelné víko z masivního polypropylenu v robustním rámu
Dvě základní velikosti čtvercového půdorysu šířky 300 nebo 400 mm
Variabilní skladebnost sestavy v závislosti na výšce vegetačního souvrství
Ideální přístup ke kontrole a čištění střešních vpustí

Těsnící manžety

Tvarovky pro opracování prostupů hydroizolací
•
•
•
•
•

Určeny pro kulaté a hranaté prostupy
Široká škála rozměrů
Otevřené provedení pro prostupy bez možnosti navlečení
Výška všech tvarovek 150 mm
Systémové opracování prostupů

Komínky, odvětrání kanalizace a prostupy pro kabely
•
•
•
•

Jednoduchá konstrukce pro účinné provětrávání dvouplášťových střech
Kotvící body pro pevné zakotvení do nosné konstrukce horního pláště
Integrovaná manžeta hydroizolace pro spolehlivé napojení na krytinu střechy
Použitelné pro všechna běžně používaná odvětrávací potrubí DN 50, DN 70,
DN 100 a DN 125
• Základová deska umožňuje vzduchotěsný prostup parotěsnou zábranou
• Spolehlivé řešení pro vyvedení kabelů, hadic a jiných nosičů médií na střechu
• Profesionální prostup hydroizolací nevyžadující pravidelné kontroly ani údržbu

Kačírkové a okrajové lišty
•
•
•
•
•
•

Pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku a ukončení profilu dlažby
Hliníková lišta pro všechny druhy hydroizolace
Široký výběr rozměrů
Jednoduchá montáž
Spojovací díl součástí každé lišty
Délka 2 m
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
VYHŘÍVANÉ VPUSTI
A NÁSTAVCE

30

bodů

■ S INTEGROVANOU
BITUMENOVOU MANŽETOU
■ S INTEGROVANOU PVC
MANŽETOU
■ S INTEGROVANOU
MANŽETOU NA ZAKÁZKU
STŘEŠNÍ VPUSTI (STŘEŠNÍ VTOKY)
■ Dvoustěnná konstrukce
z polyamidu PA6
■ Integrovaná manžeta
hydroizolačního pásu, fólie
nebo parotěsné zábrany
■ Ochranný koš součástí
každého balení
■ Přímé napojení na svislé
střešní svody průměrů DN
70, DN 100, DN 125 a DN
150

BALKÓNOVÉ VPUSTI
(BALKÓNOVÉ VTOKY)
■ Svislé a vodorovné
provedení DN 70
■ Konstrukce z polyamidu PA 6
■ Integrovaná manžeta
hydroizolačního pásu nebo
fólie
■ Nízká stavební výška
■ Vhodné k odvodnění
menších ploch
■ Ochranná a vyjímatelná
mřížka součástí každé vpusti
■ Vyhřívané provedení
zajistí spolehlivé odvodnění
i v zimním období

TERASOVÉ VPUSTI
(TERASOVÉ VTOKY)
■ Svislé a vodorovné
provedení DN 50-125
■ Zvýšená odtoková kapacita
■ Konstrukce z polyamidu PA 6
■ Integrovaná manžeta
hydroizolačního pásu nebo
fólie
■ Nízká stavební výška
■ Speciální nízký ochranný
koš součástí každé vpusti,
s možností úpravy na
plochý koš
■ Vyhřívané provedení
zajistí spolehlivé odvodnění
i v zimním období

www.topwet.cz
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JEDNOSTĚNNÉ STŘEŠNÍ
VPUSTI (STŘEŠNÍ
VTOKY)
■ Standardní délka 40 cm
■ Na zakázku délka až 200 cm
■ Možnost úpravy délky
přímo na stavbě
■ Jednoduchá montáž
■ Nelze kombinovat s
nástavci do vpustí a
zápachovou klapkou
■ Lze kombinovat s doplňky
TWOK a TW TER

ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE V PODKROVÍ
WWW.VELUX.CZ

Představte si, jak vaše střešní okno automaticky vpouští dovnitř čerstvý vzduch ve chvíli, kdy to potřebujete. V
horkém odpoledni se vaše rolety automaticky zatáhnou, aby u vás doma zůstalo příjemně. Při odchodu z domu
byste mohli všechna okna zavřít stisknutím jediného tlačítka. Toto všechno a ještě mnohem víc je možné díky
systému VELUX INTEGRA®, jenž je k dostání za ceny, které vás mile překvapí.

PROČ ELEKTRIFIKOVAT = DÁLKOVĚ OVLÁDAT STŘEŠNÍ OKNO VELUX
• Zdravý domov dostupný pro každého
• Větrání snižuje vlhkost domácnosti tudíž vznik plísní a rizik
onemocnění z nezdravého vnitřního klimatu
• Poskytují komfort ovládání a větrání domácnosti včetně výškově
nedostupných oken, zároveň je v případě potřeby okno ovládat
manuálně např. pro umytí skla

• Dvě varianty napájení motorů
Solárně KSX 100 K – obvykle pro rekon strukce, kde nelze dodatečně přivést elektriku
Elektricky KMG 100 K - obvykle pro novostavby kde se přivede napájení v kombinaci s napájecím
zdrojem KUX 110
Pozn. Obsahuje solární panel

• Obsahuje dešťový sensor – automaticky uzavře okno v o případě dešťových srážek vrchním otvíráním
• Obsahuje dálkové ovládání
• Možnost elektrifikovat střešní okna VELUX - GZL/GLL/GLU/GL/GGU
Poskytuje možnost použít VELUX ACTIVE – automatický systém ovládání střešních oken VELUX

Produktový list ke stažení na www.velux.cz
KSX 100K
KMG 100K
KUX 100K
VELUX ACTIVE
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ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE V PODKROVÍ
WWW.VELUX.CZ
PROČ STŘEŠNÍ OKNO VELUX STANDARD PLUS
• Zdravý domov dostupný pro každého
• Nejprodávanější střešní okno na trhu v ČR S NEJLEPŠÍM
POMĚREM CENA / VÝKON
• 70 % vlastníků rodinných domů uvádí dostatek denního světla
jako nejdůležitější kritérium při výběru domu

ZVYŠUJE HODNOTU DOMU = cenu za m2

• Návrh počtu střešních oken pro dostatek světla - Doporučená plocha střešních oken je rovna 1/6 podlahové
plochy
Jedno střešní okno GLL z kategorie Standard Plus ve velikosti MK06 (78x118 cm cca 0,9 m2)
osvětlí dle doporučení cca místnost o ploše 5,4 m2
Střešní okno GLL z kategorie Standard Plus ve velikosti MK06 (78x118 cm) přivede přes ventilační
klapku cca 30 m3/hodinu čerstvého vzduchu do místnosti při otevřeném horním ovládacím madlu
• Zvyšuje hodnotu střechy, hodnotu otvoru ve střeše a dává příležitost řešit potřeby koncového uživatele formou
celého VELUX SYSTEMU – Střešní okno VELUX Standard Plus + lemování + venkovní roleta + vnitřní zastiňovací
doplňek + motor pro dálkové ovládání + VELUX ACTIVE pro automatické řízéní vnitřního klimatu
• Energeticky úsporné trojsklo Uw 1,1 W/m2K

• Provedení dřevěný rám nebo bílý
bezúdržbový PUR rám
• Horní ovládací madlo nebo spodní klika
• Integrovaná ventilace + Dvoustupňový
systém ventilace s filtrem proti prachu
a hmyzu
• Systém izolace a speciálního těsnění
Tato kategorie je určena pro majitele
domů, kteří chtějí investovat do další
úspory energie a vyššího komfortu. Obsahuje všechny skvělé funkce, cenově výhodné trojsklo, které pomáhá udržovat teplo
ve vašem domě a nabízí lepší zvukovou
izolaci. Tato kategorie letos zahrnuje čtyři
modely střešních oken, což představuje
dosud nejširší nabídku trojskel.
Nové! Trojsklo
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ZDRAVÉ BYDLENÍ – PROSVĚTLENÍ A VENTILACE V PODKROVÍ
WWW.VELUX.CZ
PROČ STŘEŠNÍ OKNO VELUX PREMIUM
• Zdravý domov dostupný pro každého
• Střešní okno NABÍZEJÍCÍ NEJVĚTŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ
s nejširším typem zasklení
• 70 % vlastníků rodinných domů uvádí dostatek denního světla
jako nejdůležitější kritérium při výběru domu

ZVYŠUJE HODNOTU DOMU = cenu za m2

• Návrh počtu střešních oken pro dostatek světla - Doporučená plocha střešních oken je rovna 1/6 podlahové
plochy
Jedno střešní okno GGL z kategorie PREMIUM ve velikosti MK06 (78x118 cm cca 0,9 m2) osvětlí
dle doporučení cca místnost o ploše 5,4 m2
Střešní okno GGL z kategorie PREMIUM ve velikosti MK06 (78x118 cm) přivede přes ventilační
klapku cca 30 m3/hodinu čerstvého vzduchu do místnosti při otevřeném horním ovládacím madlu
• Zvyšuje hodnotu střechy, hodnotu otvoru ve střeše a dává příležitost řešit potřeby koncového uživatele formou
celého VELUX SYSTEMU – Střešní okno VELUX PREMIUM + lemování + venkovní roleta + vnitřní zastiňovací
doplňek + VELUX ACTIVE pro automatické řízéní vnitřního klimatu
4 typy zasklení poskytující
1) Energetickou úsporu – tepelná izolace a užitečný solární zisk
2) Útlum hluku z okolního venkovního prostředí a dopadajícího deště
3) Sklo odolné proti rozbití ze vnitř i venkovním živlům
4) Ochrana před UV zářením a blednutím
5) Speciální samočistící vrstva
• Provedení dřevěný rám nebo bílý
bezúdržbový PUR rám
• Horní ovládací madlo nebo spodní klika
• Integrovaná ventilace + Dvoustupňový
systém ventilace s fiftrem proti prachu
a hmyzu
• Systém izolace a speciálního těsnění
• Dálkově ovládáno s ovladačem
• Elektrické nebo solární napájení
• Dešťový senzor pro automatické uzavření
• Připraveno na VELUX ACTIVE
Řada Premium pomáhá majitelům domů
dosáhnout maximálního luxusu a pohodlí.
Tato řada nabízí exkluzivní design, více
světla a variant umístění, automatizaci
domácnosti a doplňky pro zvýšení komfortu a bezpečnosti.
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY
PRÉMIOVÁ STŘEŠNÍ OKNA
OVLÁDÁNÍ VELUX ACTIVE
STŘEŠNÍ OKNA GGL/GGU
S ELEKTRICKÝM NEBO
SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM
■ GGL / GGU VELUX
INTEGRA®
■ GGL / GGU VELUX
SOLAR®
Pokud toužíte po absolutním komfortu, pak je
řešením VELUX INTEGRA®
a SOLAR®. Tento inovativní
systém dálkově ovládaných
oken, rolet a žaluzií Vám
umožní všechny tyto
výrobky otevírat a zavírat
jediným stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači.

VELUX ACTIVE – NOVÉ
OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍHO
PROSTŘEDÍ
■ Řídicí jednotka vnitřního
prostředí KIX 300 EU
■ Doplňkový Velux Active
senzor vnitřního prostředí
KLA 300 EU
■ Přídavný Velux Active
centrální vypínač KLN 300
EU
Zdravější vnitřní klima díky
automatickému řízení
založeném na měření
pomocí senzorů.

12

bodů

32

bodů

32

bodů
MOTORICKÁ JEDNOTKA

32

■ Set k adaptaci okna na
elektrické ovládání =
motorická jednotka
KMG100K + napájecí zdroj
KUX 110

bodů

12

bodů
Hlavní výhody
■ Horní ovládací madlo
■ Integrovaná ventilace
■ Filtr proti prachu a hmyzu
■ Systém izolace ThermoTechnologyTM
■ Speciální těsnění
■ Nízkoenergetické bezpečné trojsklo
■ Vrstva proti rosení venkovního skla
■ Dálkový ovladač
■ Dešťový senzor
■ Fotovoltaický panel (GGL /
GGU SOLAR®)
■ Celodřevěné provedení
s lakováním (GGL)
■ Bezúdržbové provedení
(GGU)

Hlavní výhody
■ Větrání na základě
senzorů: Chytré senzory
neustále monitorují teplotu,
vlhkost a úroveň CO2 a
podle těchto údajů otevírají
nebo zavírají střešní okna.
■ Mějte věci pod kontrolou:
Ovládejte svá střešní okna,
rolety a venkovní rolety
VELUX INTEGRA® pomocí
aplikace VELUX ACTIVE, ať
jste kdekoli.
■ Snadná instalace: Aplikaci
VELUX ACTIVE pro ovládání
vnitřního klimatu lze
nainstalovat bez odborné
pomoci.

www.velux.cz
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MOTORICKÁ JEDNOTKA
■ Set k adaptaci okna na
solární ovládání = KSX
100K

NAVŠTIVTE JEDNU Z NAŠICH POBOČEK
NEBO WEBOVÉ STRÁNKY NAŠICH SPOLEČNOSTÍ.

Liberec
Teplice
Litoměřice
Chomutov
Karlovy Vary

Mělník
Kladno

Kbely
Slivenec

Sokolov
Zbiroh
Planá

Zdice

Rudná

Nymburk

Kostelec
Uhříněves

Pučery

Bruntál

Přelouč

Ostrava

Plzeň Křimice
Plzeň

Český Těšín
Příbram

Loket

Svitavy

Frýdek Místek

Olomouc

Klenčí
Pelhřimov

Klatovy

Přerov
Brno

Písek

Vysoké Popovice

Vsetín

Uherské Hradiště

České Budějovice
Kunovice
Český Krumlov

pobočka Brno - Přízřenice

pobočka Uherské Hradiště

pobočka Přelouč - Valy

pobočka Frýdek - Místek

email: info@coleman.cz

email: info@coleman.cz

email: pr@dachdecker.cz

email: frydek@chodska.cz

email: plana@chodska.cz

email: popovice@chodska.cz

pobočka Bruntál

pobočka Vsetín

pobočka Kolín-Pučery

pobočka Kostelec nad Labem

pobočka Plzeň

pobočka Zbiroh

email: info@coleman.cz

email: info@coleman.cz

email: pu@dachdecker.cz

email: kostelec@chodska.cz

email: plzen@chodska.cz

email: zbiroh@chodska.cz

pobočka Český Těšín

pobočka Chomutov

pobočka Sokolov

pobočka Nymburk

pobočka Plzeň - Křimice

pobočka Zdice - Bavoryně

email: info@coleman.cz

email: ch@dachdecker.cz

email: so@dachdecker.cz

email: nymburk@chodska.cz

email: krimice@chodska.cz

email: zdice@chodska.cz

pobočka Loket - Čechtice

pobočka Karlovy Vary - Bohatice

pobočka Teplice

pobočka Klatovy
Jateční ulice

pobočka Přerov

pobočka Kladno

email: info@coleman.cz

email: kv@dachdecker.cz

email: tp@dachdecker.cz

email: klatovy@chodska.cz

email: prerov@chodska.cz

email: kladno@stavinvest.cz

pobočka Olomouc - Holice

pobočka Kladno - Barré

pobočka Brno - Slatina

pobočka Klenčí pod Čerchovem

pobočka Příbram

email: info@coleman.cz

email: kl@dachdecker.cz

email: brno@chodska.cz

email: klenci@chodska.cz

email: pribram@chodska.cz

pobočka Ostrava - Třebovice

pobočka Litoměřice

pobočka České Budějovice

pobočka Pelhřimov

pobočka Rudná - Chrášťany

email: info@coleman.cz

email: lt@dachdecker.cz

email: budejovice@chodska.cz

email: pelhrimov@chodska.cz

email: rudna@chodska.cz

pobočka Svitavy

pobočka Mělník - Hořín

pobočka Český Krumlov

pobočka Písek - Smrkovice

pobočka Uherské Hradiště - Kunovice

email: info@coleman.cz

email: me@dachdecker.cz

email: krumlov@chodska.cz

email: pisek@chodska.cz

email: kunovice@chodska.cz

pobočka Vysoké Popovice

email: reporyje@stavinvest.cz

email: kbely@stavinvest.cz

email: uhrineves@stavinvest.cz

www.coleman.cz • www.dachdecker.cz • www.chodska.cz • www.stavinvest.cz

