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Svěřte svou střechu specialistům
 
Garance kvality
Kvalita prověřená zkušenostmi
Zkušenosti za skvělou cenu…
                      … to je STŘECHA SPECIÁL

Největší síť
specializovaných prodejců

S bolavým zubem nepůjdete 
za všeobecným lékařem; 
vadný kohoutek si zase 
nenecháte opravit od 

elektrikáře. Svěřte proto 
i svou střechu do rukou 
skutečných odborníků!

43 prodejen
300+ specialistů

Stavba či rekonstrukce 
střechy je náročný proces. 

Naši zkušení specialisté Vám 
pomohou vybrat materiály, 

které zajistí dlouholetou 
životnost vaší střechy. 

Pobočky máme ve všech 
krajích ČR a vyřešíme každý 

Váš problém!

Kompletní
služby

Výpočet spotřeby materiálu, 
doprava zboží na stavbu, 

doporučení realizační firmy, 
nezávazná kalkulace, dílna

a půjčovna nářadí, technické 
poradenství, poprodejní servis, 

školení a akce, věrnostní 
programy…
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DELTA® chrání  hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Vysoce výkonná fólie s optimalizovaným povrchem,  
výrazně lepším lepením a extrémně průtažnou  
strukturou textilie.

DELTA®-MAXX PLUS 
Energeticky úsporná membrána 
Větrotěsná díky samolepicímu okraji.

O
VĚ

ŘE

NÁ DELTA®-KVALITA  

15
let

 zárukafunkčnosti
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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.

DELTA® chrání  hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Vysoce výkonná fólie s optimalizovaným povrchem,  
výrazně lepším lepením a extrémně průtažnou  
strukturou textilie.

DELTA®-MAXX PLUS 
Energeticky úsporná membrána 
Větrotěsná díky samolepicímu okraji.

O
VĚ

ŘE

NÁ DELTA®-KVALITA  

15
let

 zárukafunkčnosti

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH TAŠEK STAR / PROTECTOR PLUS

PRINCIP TECHNOLOGIE 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.

1. POVRCH: 2x NÁSTŘIK + SPECIÁLNÍ PIGMENTY
2. VRSTVA PROBARVENÉHO JEMNOZRNNÉHO BETONU CCA 1 mm
3. TĚLO STŘEŠNÍ TAŠKY



Povrch obsahuje pigmenty, které způsobují, že povrch tašky odráží dopadající tepelné záření a omezuje 
přehřívání střechy.

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

Optimalizace předního řezu tašky:

• Nadstandardní vzhled
• Ochrana před usazením nečistot
• Dlouhodobá stabilita vzhledu

Silnější vrstva probarveného jemnozrnného betonu.

cihlově červená ebenově černáčervenohnědá tmavohnědá

Protector PLUS - benefity
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Modely s povrchovou úpravou Protector PLUS

Modely s povrchovou úpravou STAR

STAR - benefity

CLASSIC STAR

TEGALIT STAR

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiál:   vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch: hladký
Rozm ry: 330x420 mm
Krycí ší ka: 300 mm
Hmotnost:  2,9 kg/ 1 ks
Spot eba: cca 10 ks/1 m2

Bezpe ný sklon: 22°
Minimální sklon: 12°

Použití pro novostavby i rekonstrukce  

rubínov  ervená b idlicov  erná

BAREVNOST:
LEHKÝ

PEVNÝSTÁ
LÝ



Speciální technologie 
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benefity

modely
VÝHODY BETONOVÉ TAŠKY Classic AERLOX ULTRA

Vrstva zabraňující zašpinění 

Vrstva probarveného jemnozrnného betonu

Beton tvořící tělo tašky

Povrchová úprava  
Protector PLUS

- cement vysoké kvality
- speciální kamenivo

VÝHODY BETONOVÉ TAŠKY CLASSIC

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE

Speciální technologie O 30% leh í než b žné 
betonové tašky

Sou ást Inteligentního 
st ešního systému

Optimalizace 
geometrie 
tašky

Kompatibilita 
se st ešními 
dopl ky

Pro  l Classic

Povrchová 
úprava 
Protector PLUS

Vrstva zabra ující zašpin ní 

Vrstva probarveného jemnozrnného betonu

Beton tvo ící t lo tašky

Povrchová úprava 
Protector PLUS

- cement vysoké kvality
- speciální kamenivo

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiál:   vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch: hladký
Rozm ry: 330x420 mm
Krycí ší ka: 300 mm
Hmotnost:  2,9 kg/ 1 ks
Spot eba: cca 10 ks/1 m2

Bezpe ný sklon: 22°
Minimální sklon: 12°

Použití pro novostavby i rekonstrukce  

rubínov  ervená b idlicov  erná

BAREVNOST:
LEHKÝ

PEVNÝSTÁ
LÝ

rubínově červená

břidlicově černá



PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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NOVINKA ROKU
LEHKÁ PLECHOVA
KRYTINA BMI AERODEK

■ BMI Aerodek Tradition 
Plus Plechové šablony 
Tradition Plus zajistí trvanli-
vou a pevnou střechu 
odolnou vůči povětrnost-
ním vlivům. Povrch z přírod-
ního kamenného granulátu
snižuje riziko sjíždění sněhu 
a tlumí hluk deště. Krytina 
je vhodná pro všechny typy 
střech od sklonu 12° až po 
svislou plochu. BMI Aerodek 
Tradition Plus je ideální pro 
novostavby i rekonstrukce.

■ BMI Aerodek Unique Plus P
A BMI Aerodek Unique Plus S

Plechové šablonyUnique 
Plus 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 Plus P 
bylo dosaženo nalepením 
bitumenového magnetické-
ho pásu s povrchovou 
úpravou Antiblok ze spodní 
strany šablony.

Tradition

Tradition Plus

Unique

Unique Plus

18

BETONOVÉ TAŠKY - ZÁKLADNÍ
PLECHOVÁ KRYTINA BMI AERODEK
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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 přípa-
dů 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, nezpů-
sobuje oxidaci kovů. Velmi dobře přilne na hladkých materi-
álech, jako je sklo, dále beton, zdivo, omítka a další stavební 
materiál. Odolávají slunečnímu záření a jejich tepelná odol-
nost 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.

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 propraco-

vané logistice.

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 upevňo-
vání 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 chemi-
káliím, barvám a rozpouštědlům. Lze ji natírat, omítat 
a slouží i jako podklad pro lepidla. Samozřejmostí je 
odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům.
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MAMUT GLUE High Tack
∙ Okamžitá přídržnost až 500 kg/m2
∙ Vysoká konečná pevnost 
   22 kg/cm2 (220 000 kg/m2)

MS UNIFIX na všechna lepení
a tmelení
∙ Výrobek typu „All-in-One“ (tmelení  
   a lepení v jednom)
∙ I na vlhké podklady

Chemická kotva POLYESTER
∙ Dvousložkový chemický kotvicí     
   systém na bázi polyesterových   
   pryskyřic pro velice rychlé kotvení 
∙ Krátká doba tuhnutí

PU 50 FC Polyuretanový tmel
∙ Vytváří trvale pevný, elastický spoj
∙ Vysoká UV odolnost

Střešní bitumenový tmel
∙ Nouzové opravy střech, okapů
∙ Vysoká přilnavost na různé
   stavební materiály i v kombinaci  
   savý nesavý

Stavební tmel PROFI
∙ Vysoká přilnavost na různé stavební  
    materiály i za vlhka  a mokra
∙ Vysoká odolnost vůči povětrnost- 
   ním vlivům včetně UV záření
∙ I v transparentní variantě

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 umož- 
   ňující hlubokou penetraci a použití  
   u mírně vlhkých podkladů
∙ Ideální jako penetrace pod tepelně    
   svařitelné pásy všech druhů

Maxi trubičková nízkoexpanzní 
pěna
∙ Vysoká výtěžnost výrobku je dosa-
žena pomocí speciální trubičky 
s tryskou na konci
∙ Multipoziční - dá se aplikovat
v každé poloze (ostatní pěny pouze 
dnem nahoru). Výhoda při pěnění 
těžko dostupných míst, např. spáry 
po stropem atd.

TOP PRODUKTY



PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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Dörken vyrábí 
pojistné hydroizolace pro 

šikmé střechy pod značkou 
DELTA® už od roku 1961. Naše 
fólie jsou dlouhodobě měřítkem 
kvality na evropském trhu a jsou 

ověřeny používáním v praxi.  Použité  
prvotřídní suroviny  a kontrola 

probíhající v každém stupni výroby 
zaručují dlouhou funkci a životnost.

Nyní poskytujeme nadstan-
dardní 25-ti letou záruku  

DELTA® chrání  hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Vysoce výkonná fólie s optimalizovaným povrchem,  
výrazně lepším lepením a extrémně průtažnou  
strukturou textilie.

DELTA®-MAXX PLUS 
Energeticky úsporná membrána 
Větrotěsná díky samolepicímu okraji.

O
VĚ

ŘE
NÁ DELTA®-KVALITA  

15
let

 zárukafunkčnosti

25



• Prémiová pojistná hydroizolace (DHV) pro 
šikmé střechy.
• Kombinace PES textilie a PUR povrstvení.
• Integrované samolepicí okraje, které se 
nekrčí a lepí a drží!
• Rastrovaný povrch pro přesné řezání.
• Extrémní pevnost – atest proti propadnutí 
fólií – zachytí pád lidského těla při nalaťova-
né střeše.
• Úspora až 9% nákladů za vytápění.
• Pro střechy bedněné i bez bednění.
• 33 let tradice výroby.
• Funkce dočasného zastřešení stavby 
v kombinaci těsnicího programu DELTA® 
(MultiBand, Flexx Band,. THAN) – po dobu až 
6 týdnů.
• Volné vystavení UV záření až 11 týdnů.
• Pro stupně těsnosti  až 3* .
• Záruka funkčnosti (vodotěsnost W1) 25 let 
na konkrétní objekt.

• Nový standard v polypropylénových 
pojistných hydroizolacích (DHV) reagujících 
na změnu klimatu.
• 5vrstvá kombinace funkčních filmů a 
ochranných textilií z polypropylénu.
• Chráněno patentem.
• Vysoká gramáž textilií – výborná mechanic-
ká  odolnost  při položení  i na bednění.
• Až 4 měsíční UV stabilita – možnost 
rozpracovat více střech najednou.
• Funkce dočasného zastřešení stavby v 
kombinaci těsnicího programu DELTA® 
(MultiBand, Flexx Band,. THAN) – po dobu až 
4 týdnů.
• Varianta PLUS s integrovanými samolepicí-
mi okraji – nekrčí se, lepí a těsní.
• Testováno  podle norem na fasádní pásy – 
vyšší požadavky na vlastnosti po stárnutí.
• Záruka funkčnosti (vodotěsnost W1) 20 let 
na konkrétní objekt.

DELTA®-MAXX PLUS

DELTA®-PENTAXX/ PLUS
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Technická data: 

• Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu 
s vodotěšným a paropropustným polyuretanovým
povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem.
• Požární vlastnosti: třída E, EN 13501-1
• Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
• Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2
• Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615
• Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

• Krátkodobé maximální teplotní zatížení:  +100 °C
• Hmotnost: ca. 190 g/m²
• Hmotnost role: ca. 14 kg
• Délka role : 50 m
• Šířka role: 1.50 m
• Odolnost proti přívalovémnu dešti splněno, test větrem hnaného 
deště pojistných hydroizolací – TU Berlin
• Zvýšené požadavky po umělém stárnutí splněno, ZVDH-Výrobkový list
• Zatřídení podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A

Technická data: 

• Materiál: 5vrstvá pojistná hydroizolace šikmých střech z funkčních 
vrstev PP. DELTA®-PENTAXX PLUSs integrovanými samolepicími
okraji po obou stranách pásu.
• Použití: Pro dvouplášťové zateplené šikmé střechy s bedněním i bez 
něj. Odpovídá výrobkovému listu německého cechu ZVDH, zatřídění 
UDB-A a USB-A. Vhodná i pro dočasné zastřešení.
• Reakce na oheň: třída E, EN 13501-1
• Pevnost: ca. 360/250 N/5 cm, EN 12311-1

• Vodotěsnost: třída W 1, EN 13859-1+2
• Hodnota sd: ca. 0,15 m
• Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
• Krátkodobé maximální teplotní zatížení: +100 °C
• Odolnost proti přívalovémnu dešti splněno, test větrem hnaného 
deště pojistných hydroizolací – TU Berlin
• Zvýšené požadavky po umělém stárnutí splněno, ZVDH-Výrobkový list
• Hmotnost: ca. 200 g/m²
• Hmotnost role: ca. 15 kg
• Rozměr role: 50 m x 1,50 m

DELTA® chrání  hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Vysoce výkonná fólie s optimalizovaným povrchem,  
výrazně lepším lepením a extrémně průtažnou  
strukturou textilie.

DELTA®-MAXX PLUS 
Energeticky úsporná membrána 
Větrotěsná díky samolepicímu okraji.

O
VĚ

ŘE

NÁ DELTA®-KVALITA  

15
let

 zárukafunkčnosti
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DELTA-MAXX PLUS

Difuzně otevřená, větrotěsná 
pojistná hydroizolace
 s integrovaným samolepi-
cím okrajem pro dvoupláš-
ťové šikmé střechy zateple-
né na celou výšku krokví. Pro 
střechy bedněné i bez 
bednění i pro fasády 
s obkladem s uzavřenými 
spárami. 25 let záruka!

DELTA-PENTAXX PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, 
difuzně otevřená pojistná 
hydroizolace pro bedněné
i nebedněné šikmé střechy.
S integrovanými samolepicí-
mi okraji na obou stranách 
role. 20 let záruka!

DELTA-PENTAXX

Vysoce UV stabilizovaná, 
difuzně otevřená pojistná 
hydroizolace pro bedněné
i nebedněné šikmé střechy.

DELTA-PENTAXX S PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, 
difuzně otevřená a mřížkou 
zpevněná pojistná hydroizo-
lace pro bedněné i nebed-
něné šikmé střechy.
S integrovanými samolepicí-
mi okraji na obou stranách 
role.

POJISTNÁ
HYDROIZOLACE
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VÝHODY BETONOVÉ TAŠKY CLASSIC

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE

Speciální technologie O 30% leh í než b žné 
betonové tašky

Sou ást Inteligentního 
st ešního systému

Optimalizace 
geometrie 
tašky

Kompatibilita 
se st ešními 
dopl ky

Pro  l Classic

Povrchová 
úprava 
Protector PLUS

Vrstva zabra ující zašpin ní 

Vrstva probarveného jemnozrnného betonu

Beton tvo ící t lo tašky

Povrchová úprava 
Protector PLUS

- cement vysoké kvality
- speciální kamenivo

• 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

• 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

Společnost HPI-CZ 
již 25 let patří sortimen-

tem, 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 výhradním 

či významným distributorem 
značek jako např. Ejot, Juta, 

KEW, Adfors, Mateiciuc 
nebo Catnic.

Ochranná větrací mřížka 2000 univerzální

Ochranný pás proti ptákům AL
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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

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, oplecho-   
   vání komínů, napojení na atiku, různé prostupy střešním pláštěm apod.

• 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 !!!

• 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

Větrací pás hřebene a nároží VPS 310

Těsnící pásy Easy-Form®

Bezpečnostní háky

Žebřík střešní
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• 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 !!!

• 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 mecha- 
   nickému poškození střešní krytiny
- Vyrobeno ze žárově pozinkované oceli s následným barevným komaxi- 
   tovým 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 !!!

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

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…“

Univerzální nášlap Trapac

Kominická lávka UNI - set

Ventilační turbíny LOMANCO

Výlez kominický HPI
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RAPI-TEC® 
Jedná se o vruty, které 

přináší mimořádný 
uživatelský komfort a nejlepší 

užitné vlastnosti. Vruty se mohou 
běžně používat bez předvrtání a 

současně se vruty zašroubovávají, 
podle typu, až dvojnásobnou rychlostí 

ve srovnání s běžnými vruty. Tím dokáží 
ušetřit mnoho pracovního času. 

Konstrukcí vrutů a technologií výroby 
je maximálně snížen odpor vůči 

zašroubování. 

Vruty RAPI-TEC ® jsou 
certifikované - CE.

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

• Vruty RAPI-TEC® můžete používat zcela bez předvrtání a to i v tvrdých dřevinách. Odpadá tak operace předvrtání a zákazník tak opět = šetří čas.

• Vruty RAPI-TEC® bezpeční a pohodlně zašroubujete bez rizika vyskočení nebo proklouznutí šroubovacího nástavce v drážce = komfort uživatele.    

• Vruty RAPI-TEC® jsou zdravotně nezávadné a současně dostatečně chráněny před korozí = ochrana uživatele i výrobku.    

• Vruty RAPI-TEC® jsou baleny dle balícího předpisu, vždy jsou ve stejném rozměru krabičky a ve stejném množství = komfort uživatele.      

• Vruty RAPI-TEC® splňují všechny legislativní  požadavky = jistota  zákazníka.  

• Vruty RAPI-TEC® vytváří pevnější a elastičtější spoj = jistota zákazníka.   

• Vruty RAPI-TEC® se lehce šroubují  a snižují tak námahu =  komfort uživatele.
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RAPI-TEC®  2010 Vruty RAPI-TEC® 2010 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 hlavou snadno zahloubí 
vrut. Velmi ostrá špička zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvouchodý 
závit dává vrutům mnohem vyšší rychlost zašroubování, což přináší velkou 
úsporu pracovního času. Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti korozi. 
Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní použití bez 
předvrtání do všeho konstrukčního řeziva, OSB a MDF desek, dřevotřísek, 
překližek a dalších.

RAPI-TEC®  2020 Vruty RAPI-TEC® 2020 je nová řada Hi-tech vrutů s nejlepšími vlastnostmi a 
uživatelským komfortem. Vychází z řady 2010 a při svém vývoji obdržela řadu 
vylepšení. Velmi ostrá špička se zářezem zajistí velmi rychlé zakousnutí vrutu do 
materiálu a současně redukuje množství zvednutých vláken. Hlava se zcela 
speciální geometrií umožňuje extra čisté zapuštění hlavy do materiálu při součas-
ném silném přitažení připojovaného dílu.

RAPI-TEC®  SK Plus Vruty RAPI-TEC® SK PLUS rozšiřují řadu vrutů 2010 a 2020. od nichž se odlišuje 
zejména talířovou hlavou s vylisovanou podložkou. Tato talířová hlava zvyšuje 
sílu, kterou je připojovaný díl přitlačen k  připojovaného dílu.

RAPI-TEC®  HBS Stavební vruty RAPI-TEC® HBS jsou základní řadou stavebních vrutů s průměry 8,0, 
10,0 a 12,0 mm přes závit a navazují na řadu vrutů 2010. Hluboká drážka pro bit 
usnadňuje a urychluje bezpečnou práci. Drážky pod hlavou snadno zahloubí vrut. 
Ostrá špička zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvojnásobná vrstva 
zinku zvyšuje odolnost proti korozi. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti 
zašroubování a umožní použití bez předvrtání do veškerého konstrukčního 
řeziva.

RAPI-TEC®  SK Stavební vruty RAPI-TEC®  SK jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních 
vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi a nejvyšší svěrnou silou ve spoji. Navazují 
průměry 8,0 a 10,0 přes závit na řadu vrutů SK PLUS. Talířová hlava zvyšuje sílu, 
kterou je připojovaný díl přitlačen k  připojovaného dílu. 

RAPI-TEC®  SK TOPTHERM Stavební vruty RAPI-TEC®  SK TOPTHERM jsou uživatelsky komfortní variantou 
stavebních vrutů se speciální povrchovou úpravou. Jsou ideální pro jednoduchou 
montáž nadkrokevní izolace. Vhodné pro izolační materiály s pevností v tlaku 
větší než 0,05N/mm2 a pro tloušťky izolací až 260 mm. Povrchová úprava zajišťuje 
výbornou korozní odolnost v průmyslových oblastech a byla testována dle ČSN 
ISO 6988. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní 
použití bez předvrtání do veškerého konstrukčního řeziva.

RAPI-TEC®  do tesařského
     kování 

Vruty RAPI-TEC®  do tesařského kování jsou specializované vruty pro připojování 
dílů tesařského/stavebního kování, popřípadě dalších kovových dílů ke dřevu. Za 
tímto účelem jsou vybaveny speciální hlavou se zesíleným osazením pro zvýšení 
únosnosti na střih. Toto osazení má dostatečnou výšku osazení i pro tesařské 
kování ze silnějších materiálů. Náběh před osazením pro snadné vklouznutí vrutu 
do otvoru v tesařském kování. Vruty jsou k dispozici jak s povrchovou úpravou 
galvanický zinek bílý s kluzným lakem, tak se speciální povrchovou pravou pro 
nejnáročnější prostředí.
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RAPI-TEC
®

vruty bez předvrtání
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ITW
(Illinois Tool Works)

je společností s téměř 
100letou zkušeností v navrhová-
ní, vývoji a výrobě produktů pro 

stavebnictví a průmysl. Mezi velkou 
škálu produktů a technologií patří 

pneumatické  a plynové hřebíkovačky 
PASLODE. Tyto ruční nastřelovačky 
hřebíků jsou určeny k efektivnímu 

upevňování ve stavebnictví, zejména 
při výrobě a montáži střech či 

kompletních dřevostaveb. Svojí 
kvalitou a spolehlivostí patří 

přístroje PASLODE mezi 
světovou špičku!

Jakou hřebíkovačku zvolit
 – pneumatickou, plynovou nebo aku?

Podle typu a požadavků zákazníka, zvolte ten správný typ hřebíkovačky …

Typ hřebíkovačky PLUS + MÍNUS  
Pneumatická Nižší pořizovací cena Nutné použít kompresor a hadici vč. 

přimazávání a správné úpravy vzduchu 

Plynová Bez kompresoru a hadice Vyšší pořizovací cena (neplatí pro 
zvýhodněné balíčky s hřebíky) 

Aku Bez kompresoru a hadice Vyšší pořizovací cena 
Nižší kadence výstřelů 
Menší kapacita akumulátoru 
Vyšší hmotnost 

ITW Befestigungssysteme GmbH



Oblasti použití vybraných prémiových produktů (přístrojů) v praxi
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7 bonusů/výhod pro hřebíkovačky Paslode Impuls

Typ přístroje Oblast použití (příklady) 
 
IM90/100Ci Lithium 

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

 

IM45CW Lithium 

 IM45GN Lithium
 

Proč používat plynové hřebíkovačky PASLODE?
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• Prověřený systém a skladba zateplení nejen šikmých střech – prověřeno trhem s tradicí několik desítek let
• Všechny materiály skelných izolací jsou vyráběny technologií ECOSE (materiály s touto technologií dodá 
 váme na trh již vice než 10 let) technologie pojiva bez obsahu formaldehydu a jiných chemických látek – pojivo  
 je na bázi obnovitelných zdrojů
• Třída reakce na oheň A1 – ve konstrukci ja zajištěna nehořlavost (PUR, PIR, EPS tuto třídu nemají)
• Difuzně otevřený materiál – hodnota difuzního odporu je podobná se vzduchem a tak netvoří překážku  
 transport vlhkosti v konstrukci – to má pozitivní vliv na možnou degradaci konstrukce vlivem nadměrné  
 vlhkosti
• Systém kontroly kvality – sledujeme nejen vlastnosti dle certifikace, ale také další parametry důležité pro  
 použité, pružnost, řezání, jestli materiál drží v konstrukci apod., vše pro zajištění dodávky kvalitního materiálu  
 zákazníkovi

Bezpečí
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Minerální izolace Knauf Insulation UNIFIT
a v porovnání s konkurencí

Tepelná izolace do střechy 
(mezi a pod krokve  příp. Nad 

krokve).

Vata skelná od Knauf Insulation je s 
ECOSE Technology: tj. Bezformalde-
hydové 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. 

• Technologie výroby ECOSE zaručuje, že materiál nepráší a „nekouše“, to je dosaženo kvalitou a tloušťkou  
 vlákna a unikátním pojivem
• Materiály řady UNIFIT jsou speciálně vyvinuty pro použití v konstrukcích šikmých střech, jsou pružné a drží 
 v konstrukci nejen šikmých střech, ale také dřevostaveb apod.
• Akustické vlastnosti minerální izolace zvyšují komfort v interiéru z hlediska akustiky (PUR, PIR, EPS) těchto  
 hodnot nedosahují – vždy se dá spočítat na konkrétní konstrukci
• Možnosti volby tepelně-izolačních vlastností materiálu dle konkrétních požadavků na celkový požadovanou  
 hodnotu dle konkrétního projektu (dosahujeme lambdy 0,039 až 0,032)
• Parametry minerální izolace v konstrukci zohledňuje mimo jiné objemovou hmotnost použité izolace a tím  
 můžeme zvýšit komfort v „teplých“ měsících a tím zamezit přehřívání interiéru
• Možnost výběru konkrétního produktu k požadavkům zákazníka – rozměry, formát desky – role, lambda
• Stejné materiály a skladbu lze použít i na izolaci nad krokvemi – konkrétní projekt a spotřebu materiálu  
 včetně statiky spočítáme

Pohodlí



25

• Zlepšení tepelně-izolačních vlastností konstrukcí a tím úspora při vytápění a popřípadě klimatizaci – volba  
 konkrétního materiálu s konkrétní lambdou, lze spočítat na požadavky projektu a variovat s tloušťkou a lamb- 
 dou – zvolit ideální poměr cena – výkon
• Možnost dodávky po rolích, komprimovaný materiál – snižuje požadavky na dopravu a manipulaci, různé  
 náviny na rolích, možnost dodávky pouze potřebného množství – volné balíky s výměrou na konkrétní projekt
• Materiály řady UNIFIT jsou pružné a drží v konstrukci a není nutné provázkování a drátkování, tím uspoříme  
 náklady a čas
• Kladná reference – při správné volbě izolace, správné instalaci je zajištěno pohodlí a spokojenost zákazníka 
 a tím kladná reference pro další obchod

• Definuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu – 
minerální izolace jsou dostupné s lambdou 0,040 až 
0,031
• Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivos-
ti symbol – λD – jednotka - W/m·K – norma EN 
12667
• Definuje nehořlavost materiálu – důležité pro 
požární vlastnosti konstrukcí
• Třída reakce na oheň – označení - A1 – norma - 
EN 13501-1
• Definuje difuzní odpor materiálu, hodnota 1 zjed-
nodušeně odpovídá jakou „překážku“ materiál 
vytváří pro transport vlhkosti (pro představu paro-

těsná folie má difuzní odpor 100)
Faktor difúzního odporu jednotka - μMU1 μ = 1 - 
norma – EN 13162

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
Tloušťka a hodnota lambdy použitého izolantu jsou 
klíčové vlastnosti pro kvalitu zateplení a výpočet 
hodnoty prostupu tepla izolantem v dané tloušťce. 
Není přímá úměra v lambdě a tloušťce. Nemůžeme 
proto říct, že mi bude stačit a zároveň stejně fungo-
vat v konstrukci 30 cm materiálu s horší lambdou 
jako 24 cm s lambdou nejlepší. Vždy záleží na poža-
dovaných hodnotách a samotné konstrukci.

• UNIFIT 037 – lambda 0,037 – základní materiál pro izolaci šikmých střech, drží v konstrukci
• UNIFIT 035 – lambda 0,035 – ideální poměr cena výkon s ohledem na současné požadavky pro zateplení
• UNIFIT 033 – lambda 0,033 – pro konstrukce nízkoenergetických staveb
• UNIFIT 032 – lambda 0,032 – pro náročné konstrukce, zejména tam, kde není možné nahradit tloušťkou

• Hodnota prostupu tepla celé konstrukce
• Cílová hodnota akustické izolace celé konstrukce
• Požadavky na požární bezpečnost celé konstrukce

Proto není možné zodpovědně navrhnout „ideální“ izolant pro konkrétní konstrukci bez potřebných informací o 
skladbě. U šikmé střechy a řešení tepelně-izolačních vlastností zejména:

• Požadovaná hodnota prostupu tepla celé konstrukce
• Rozměr krokví a jejich vzdálenost
• Druh roštu pod krokvemi (dřevo, kovové profily)
• Maximální „únosná“ tloušťka celé konstrukce (kolik izolace se mi vejde pod krokve, aby nebyl omezen komfort 
užívání) můžeme variovat s volbou vhodného materiálu
• Celková uvažovaná skladba konstrukce (folie, rošt, SDK…)

Na základě výše uvedených parametrů lze navrhnout „ideální“ skladbu včetně minerální izolace pro danou kon-
strukci.
Ve většině případů projekt není a tak zodpovědnost projektanta přebírá realizační firma, proto je důležité, aby 
tato měla dostatek podpory a kvalitní poradenství u dodavatele materiálu.

Investor

Úspora peněz – vytápění 
Užitný tepelný komfort 
Bezpečné užívání – statika, vliv na zdraví ECOSE 
Dlouhodobé kvalita a funkčnost konstrukce 
Bezpečný výběr firmy – reference zápachu
Transparentní cenová nabídka a přístup firmy 
Platební podmínky a dodržení termínů 

Peníze

Řada UNIFIT

Možné požadavky na izolant v konstrukcích šikmých střech

Požadavky na minerální izolaci a realizaci zateplení

Základní technické parametry u minerální izolace a jejich vysvětlení:

Realizační firma

Výdělek peněz při realizaci
Dostupnost materiálu
Pohodlná manipulace, drží v konstrukci
Pohodlné řezání, bezprašnost, bez zápachu
Poradenství dodavatelem
Platební podmínky a dodržení termínů
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• Tepelné izolace  včetně pěnového polystyrenu  se  bez  spolehlivých  vodotěsných izolací neobejdou.  Pokud 
povlakové hydroizolace  nezajišťují vodotěsnou funkci a dojde k proniknutí vody do tepelných izolací, tak dochází 
k výraznému snížení jejich tepelně izolační funkce.  U některých jednoplášťových střech se spádová vrstva 
z lehčeného betonu neprovádí a spádování se vybuduje pomocí vrstvy pěnového polystyrenu vyrobených ve spádu, 
pomocí tzv. klínů, které se vyrábějí na zakázku.

POZOR:  Od roku 2020 platí přísnější požadavky na energetickou spotřebu a na zateplení budov. U celé řady tech-
nických norem, které se týkají navrhování střech, vodotěsných izolací a hydroizolací proti radonu v podloží, došlo 
k jejich novelizaci.

Klasická jednoplášťová střecha
- vrchní natavitelný modifikovaný 
  asfaltový pás [F]
- spodní samolepící asfaltový pás [S]
- desky EPS 150 - 120 mm
- desky EPS 100 - 120 mm
- parozábrana, asfaltový pás [P]
- asfaltový penetrační nátěr ALP
- spádová vrstva z lehčeného betonu
- nosná železobetonová konstrukce 
   střechy

Elastomerové  asfaltové  
pásy  ROOFSPECIAL  se  

vyrábějí  v ČR   z pružné  SBS 
modifikované asfaltové směsi  s 

kvalitními pevnými nosnými vložkami  
z polyesterových vláken   a  ze skelné 

tkaniny.    Modifikované  asfaltové  pásy  
ROOFSPECIAL se používají v různých 

skladbách střech mimo požárně 
nebezpečný prostor 

s klasifikací BROOF(t1) a jsou 
určené i pro náročné 

hydroizolační aplikace.

Montáž ROOFSPECIAL G S4 - 25 mineral Montáž  ROOFSPECIAL PV S4 - 25 šedý

Montáž samolepících asfaltových pásů [S]
ROOFSPECIAL G S30-20 FIX



Příklady souvrství asfaltových pásů na dřevěném podkladu 

Hlavní výhody elastomerových asfaltových pásů  ROOFSPECIAL  

Hlavní výhody fólií SIKAPLAN 15G,  a  SIKAPLAN SGmA 1,8   

Hydroizolační stěrky pro zaizolování různých detailů, prostupů
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+ velmi odolné proti mechanickému poškození, odolávají i silnému krupobití.
+ jednoduše opravitelné i po více jak dvacetiletém provozu střechy.    
+ střešní plášť je možné provádět po etapách, samolepící asfaltové pásy lze nalepit na zajišťovací hydroizolační  
 vrstvu - parozábranu.
+ SBS modifikované asfaltové pásy jsou dlouhodobě elastické při změnách teplot. 
+ díky široké teplotní odolnosti se mohou zpracovávat i při nižších teplotách například v porovnání s oxidovanými  
 asfaltovými pásy.
+ dlouhodobá životnost díky kvalitním surovinám, vysoké mechanické a teplotní odolnosti asfaltových pásů.

+ rychlá montáž fólií na bázi kvalitního polyvinylchloridu, svařovaných v přesazích. 
+ nižší celková hmotnost povlakové hydroizolace z PVC fólií.
+ povlaková krytina pro klasické střechy bez provozu, bez zatěžovací vrstvy mechanicky kotvená SIKAPLAN 15G  
 (doporučená minimální tloušťka fólie je 1,5 mm).
+ povlaková krytina pro terasy, střechy se zatěžovací vrstvou kameniva, pro zelené střechy SIKAPLAN SGmA 1,8  
 (doporučená minimální tloušťka fólie je 1,8 mm).

Sikalastic®-621 TC  je jedno-komponentní, tekutý UV odolný, vysoce odrazivý šedý (odstín RAL 9016) vrchní nátěr 
na bázi polyuretanu, pro zhotovení složitých střešních detailů nebo pro místa s omezeným přístupem. Doporučuje 
se vyztužit rohoží Sika® Reemat Premium.

Sika® Igolflex®-201  je dvou-komponentní  !  pružný povlak v silné vrstvě, vlákny zesílený a polymerem modifikovaný 
emulzní bitumen, bez rozpouštědel, tmavé barvy, pro izolování prostupů, výztuže železobetonu u spodních staveb. 
První komponent obsahuje tekutou emulzi modifikovanou polymery bitumenu, která je zesílena vlákny. Druhý 
komponent je reaktivní prvek pro urychlení vytvrzení.

Alternativou hydroizolačních elastomerových asfaltových pásů jsou ve skladbách střech PVC fólie. Jednovrstvé 
vrchní hydroizolace vybudované z PVC fólií jsou variantou k dvouvrstvým hydroizolacím z asfaltových pásů [F] a [S]. 
U jednoplášťových střech s vrchní povlakovou krytinou z PVC fólií se používají parozábrany z asfaltových pásů [P].  

Hydroizolace střech z asfaltových pásů anebo z PVC fólií je možné v blízkém okolí prostupů, tvarově složitých nebo 
nepřístupných detailů kombinovat s hydroizolačními stěrkami. 

Technické vlastnosti asfaltových pásů ROOFSPECIAL nalezente na:  www.roofspecial.cz.

Varianty hydroizolací:   
 

varianta vrchní hydroizolační vrstvy [F] spodní hydroizolační vrstvy [S]      *) 
a  parozábrany [P]     **) 

optimální ROOFSPECIAL PV S5 -25 šedý  ROOFSPECIAL G S4 -25 mineral 
střední ROOFSPECIAL PV S4 -25 šedý  ROOFSPECIAL G S4 -15 mineral 
minimální ROOFSPECIAL PV S4 -15 šedý  PARABIT G S40  

 

*)   Spodní mechanicky kotvené hydroizolační vrstvy                **)  Parozábrany u střech běžných obytných budov  
 

Parozábrana u střech nad bazénem, pekárnou, prádelnou, [P]:    PARAELAST AL+V S40  
 

spád střechy  Povlaková střešní krytina ROOFSPECIAL  
  

2 % až 3 %  - ROOFSPECIAL PV S5 - 25 šedý, červený, natavený  
- ROOFSPECIAL G S30 - 20 FIX, nalepený  na zaschlý penetrační nátěr 

≥ 3 %  - ROOFSPECIAL PV S4 - 25 šedý, červený , natavený  
- ROOFSPECIAL G S4 - 25 mineral, mechanicky kotvený v přesazích *), 
   pod přesahy položit přířezy z lehkých pásů R20 (šířky 330 mm)  

≥ 5 %  - ROOFSPECIAL MONOFIX S5 - 25 šedý, červený, *) 
- K-BASE nebo R20, mechanicky kotvený šachovnicově hřebíky  na lepenku 

> 15 % - ROOFSPECIAL PV S4 - 25 šedý, červený, natavený  
- K-BASE nebo R20, mechan icky kotvený šachovnicově hřebíky na lepenku  
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PENOROOF
je systém střešního pláště s 
požární odolností REI 30 (30 
minut), skládá se z desek 
minerální vaty (2 x 30 mm),
pěnového polystyrenu EPS, 
které jsou společně s povla-
kovou střešní krytinou
a parozábranou mechanicky 
kotvené do trapézového 
plechu.

42

10



Premiové povrchové úpravy PREMIUM Mat

Porovnání důležitých parametrů povrchů Classic a PREMIUM Mat

PREMIUM Mat 
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LINDAB - přestupte do PREMIUM třídy!

PREMIOVÁ záruka LINDAB

Přestupte do PREMIUM třídy a nabídněte zákazníkům krytiny v povrchové úpravě PREMIUM Mat – je to výrazně 
kvalitnější povrch s delší zárukou 20 let za nízký příplatek oproti základnímu Classicu (základní a nejčastěji využí-
vanou povrchovou úpravou s dobrým poměrem ceny a užitné hodnoty, dostupné v nejširší škále barev a lesklé 
struktuře povrchu se zárukou 15 let).

je inovovaná povrchová úprava střešních krytin Lindab:

Výhody pro zákazníka:
• výrazně vyšší kvalita a delší životnost za poměrně 
nízký příplatek oproti povrchu základnímu
• moderní matný vzhled
• vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému 
ovzduší
• vysoce stabilní barvy – nešisují a neblednou
• vysoká ochrana proti korozi zajišťuje mnohem delší 
životnost
• mnohem vyšší odolnost na mechanické poškození
• výborně obstojí v oblastech s nadprůměrně znečistě-
ným ovzduším
• dostupná u krytin Topline, Mega, Ideal a SRP Click
• atraktivní barevné odstíny

• pokrývá větší rozsah možných vad výrobků 
• poskytuje větší plnění 
• záruka na PREMIUM Mat 20 let. 

- Záruky Lindab (15 – 40 let) se odvíjejí od zvoleného výrobku a povrchové úpravy. 
- Záruční doba je u každého výrobku rozdělena na dvě období, která mají pevně specifikován rozsah plnění. 
- Přesné podmínky plnění záruky Lindab najdete v tabulce v záručním listu (www.lindabstrechy.cz/zarucni-list)

60let existence společnosti Lindab,
zkušeností a vývoje výrobků Lindab nám dávají jistotu a důvěru ve výrobky, které Vám nabízíme a pro Vás před-
stavují jistotu, spolehlivost a seriózní přístup. Lindab je značka vysoce kvalitních výrobků. 
Záruka Lindab je pro Vás synomem spolehlivosti a seriózního přístupu.

Výhody pro montážníka:
• vyšší mechanická odolnost proti poškrábání 
• není náchylná na poškození při manipulaci při montáži
• matný povrch “skryje” drobná škřábnutí, pokud přeci 
jen vzniknou
• vyšší výdělek s vyšší zárukou 
• žádné reklamace na materiál

PREMIUM
Mat 



Topline 
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Krytiny s PREMIOVÝM povrchem LINDAB

střecha sedlová o ploše 100 m2; délka po okapové
hraně / hřebenu 10 m; délka štítových hran 5 m. 

Cenové porovnání se základním povrchem Classic:1

Cena za krytinu celkem: délka záruky = cena za rok. 
Rozdíl mezi cenou za rok v Classicu a v PREMIU Mat
vždy hovoří pro PREMIUM Mat.

Roční úspora za PREMIOVOU úpravu 
vzhledem k délce záruky  je  633 Kč!!! 

Roční úspora za PREMIOVOU úpravu 
vzhledem k délce záruky  je  611 Kč!!! 

Roční úspora za Premiovou úpravu vzhledem
k délce záruky:

2

 
  kry�na lemování, 

spojovací materiál celkem 

LPA 
Topline 

Classic                      29 900  Kč  
 

                     16 920  Kč  
 

                     46 820  Kč  
 

PREMIUM 
Mat  

                     31 700  Kč  
 

                     18 073 Kč  
 

                     49 773 Kč  
 

                          1 800  Kč  
 

                       1 153 Kč  
 

                       2 953  Kč  
 

 

záruka (let) cena střechy za rok životnos� 
v poměru k délce záruky 

15                                            3 121 Kč   
 

20                                            2 489 Kč   
 

                                                633 Kč    
 

Mega 

• dvojitá vodní drážka pro maximální ochranu proti zatečení   

• vysoká životnost díky kvalitním povrchové úpravě 
• nízká hmotnost pro minimální zatížení krovu
• výška vlny 42 mm pro vyšší tuhost a pevnost krytiny 
• přesné zpracování pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost
• záruka až 30 let dle zvolené povrchové úprav
• široký výběr barev pro sladění s  ostatními prvky stavby

• vysoká životnost díky kvalitním povrchové úpravě
• nízká hmotnost 5kg/m² pro minimální zatížení krovu 
• výška vlny 30 mm
• výrazný a atraktivní románský styl
• přesné zpracování pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost
• široký výběr barev pro sladění s ostatními prvky stavby
• záruka až 30 let dle zvolené povrchové úpravy

záruka (let) cena střechy za rok životnos� 
v poměru k délce záruky 

15                                            2 988 Kč  
 

20                                            2 377 Kč  
 

                                                611 Kč  
 

  kry�na lemování, 
spojovací materiál celkem 

MEGA40 
Classic                      27 900 Kč  

 
                     16 920 Kč  

 
                     44 820 Kč  

 
PREMIUM 
Mat  

                     29 500 Kč  
 

                     18 035 Kč  
 

                     47 535 Kč  
 

                          1 600 Kč  
 

                       1 115 Kč  
 

                       2 715 Kč  
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• široký sortiment prvků - lávky, žebříky, sněhové zachytávače
• snadná montáž
• pozinkovaná nebo lakovaná ocel
• nejvyšší úrověň zabezpečení
• vhodné pro všechny typy střech
• vyvinuto a certifikováno podle přísných skandinávských předpisů

Práškově lakované sněhové zachytávače pro profilova-
nou střešní krytinu, dvoutrubkové, v jedné řadě pro 
každou střešní rovinu (2 x 10 m).

Práškově lakované sněhové zachytávače pro SRP 
Click a falcovanou střešní krytinu, dvoutrubkové, 
v jedné řadě pro každou střešní rovinu (2 x 10 m).

Roční úspora za PREMIOVOU úpravu 
vzhledem k délce záruky  je  618 Kč!!! 

Roční úspora za PREMIOVOU úpravu 
vzhledem k délce záruky  je  818 Kč!!! 

Ideal 
• nejrozšířenejší varianta krytiny na trhu
• ekonomicky nejméně náročná krytina
• výška vlny 27 mm
• možnost volby modulu 350 mm nebo 400 mm
• záruka až 30 let dle zvolené povrchové úpravy

• velmi atraktivní a nadčasový vzhled
• vhodná na moderní novostavby i rekonstruované starší objekty
• jednoduchá a rychlá montáž bez speciálních strojů nebo nářadí
• možnost pokládky na nízké sklony střechy bez přidaných pojistných vrstev střešní skladby
• kompletní systém s příslušenstvím
• redukce vibrací způsobených větrem a deštěm vrstvou Sound Control
• možnost využít i k opláštění fasády
• široká škála barev   
• povrchové úpravy Classic, PREMIUM Mat a Elite

SRP Click

LINDAB bezpečnostní prvky střech SAFETY

záruka (let) cena střechy za rok životnos� 
v poměru k délce záruky 

15                                            3 870 Kč     
 

20                                            3 052 Kč     
 

                                                818 Kč    
 

záruka (let) cena střechy za rok životnos� 
v poměru k délce záruky 

15                                            2 921 Kč   
 

20                                            2 304 Kč   
 

                                                618 Kč   
 

 
  kry�na lemování, 

spojovací materiál celkem 

IDEAL 40 
Classic                      26 900 Kč  

 
                     16 920 Kč  

 
                     43 820 Kč  

 
PREMIUM 
Mat  

                     28 500 Kč  
 

                     17 575 Kč  
 

                     46 075 Kč  
 

                         1 600 Kč    
 

                          655 Kč   
 

                       2 255  Kč   
 

 

  kry�na lemování, 
spojovací materiál celkem 

Click25 
Classic                      34 600 Kč    

 
                     23 455 Kč     

 
                     58 055 Kč     

 
PREMIUM 
Mat  

                     37 000 Kč     
 

                     24 043 Kč     
 

                     61 043 Kč     
 

                          2 400 Kč     
 

                          588 Kč     
 

                       2 988 Kč     
 

 

 MJ množství ceníková cena 

Konzola 400 mm - profilovaná kry�na ks 20                5 040 Kč  

Trubka 3 m , ø 32 mm ks 14                7 756 Kč  

EPDM podložka pod konzolu ks 20                   160 Kč  

EPDM Podložka pod konzolu ks 40                   480 Kč  

Vrut nerez pro kotvení konzoly dl. 51 mm  ks 20                   240 Kč  

Vrut nerez pro kotvení konzoly dl. 76 mm  ks 20                   300 Kč  

                13 976 Kč  

    
 

 MJ množství ceníková cena 

Konzola 350 mm - profilovaná kry�na ks 20                4 400 Kč  

Pro�kus pro montáž na Click a falc. kry�nu ks 20                2 180 Kč  

Trubka 3 m , ø 32 mm ks 14                7 756 Kč  

EPDM podložka pod konzolu ks 20                   160 Kč  

EPDM Podložka pod konzolu ks 40                   480 Kč  

Vrut nerez pro kotvení konzoly dl. 51 mm  ks 20                   240 Kč  

Vrut nerez pro kotvení konzoly dl. 76 mm  ks 20                   300 Kč  

Šroub nerez  M8x25 mm ks 80                   640 Kč  

Matka ke šroubu nerez M8 ks 80                   320 Kč  

   
             16 476 Kč  
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Inspirací pro SRP Click je 
tradiční falcovaná krytina se 
stojatou drážkou. 
■ v současnosti nejžádanější 
krytina, s jednoduchou a 
rychlou montáží
■ využitelná i na opláštění 
fasád 
■ redukce vibrací způsobe-
ných deštěm pomocí vrstvy 
Sound Control

32

Krytiny v povrchové úpravě PREMIUM Mat
Bezpečnostní prvky střech SAFETY

www.lindabstrechy.cz
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Historie = Zodpovědný partner již téměř 60 let
• Společnost byla založena ve Finsku roku 1960
• Naše střešní krytiny přetrvají generace (na trhu najdete nesčetné 
reference ze začátku 90.let, kdy byla společnost známá pod názvem Rannila)
• Více než 40 let nepřetržitě testujeme naše produkty ve venkovních 
podmínkách za působení mrazu, vysokých teplot, dešťů a bouří
• Stojíme za vývojem množství originálních řešení a produktů v segmentu

Kontrola a záruka kvality
• Použití vlastních surovin (proto označení barevné škály v RR) = stabilní 
zdroj vstupních materiálů bez výkyvů
• Sledování kontroly kvality (v souladu s ISO 9001:2008) ve všech etapách 
výroby
• Vstupní materiál = konstrukční ocel S280GD (mez pevnosti kluzu 280MPa) 
v tloušťce 0,50mm
• Tloušťka ochranné vrstvy zinku 20 μm (hmotnostní ekvivalent 275 g/m2)
• Pokročilé povrchové úpravy – tzv. BioBased Technology (značení např. 
Crown BT, Pural BT Matt...) – povrchové úpravy nové generace, kde je stále 
větší procento fosilních surovin nahrazováno biosurovinami a to při nezmě-
něných nebo dokonce lepších ochranných vlastnostech.
• Jedinečné záruky 50/40/30 let na technické vlastnosti výrobku na základě 
povrchové úpravy („Třídy kvality“)
• Veškerá produkce je označena nesmazatelným inkoustem na vnitřní 
straně s uvedením data a kódem výrobního závodu

Ekologický aspekt = trvale udržitelné produkty
• Střešní krytiny a okapy Ruukki jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelné oceli 
skandinávské kvality
• BT technologie - jedná se o jediné povrchové úpravy na trhu s vysokým 
obsahembiologicky obnovitelné složky. To snižuje vliv na životní prostředí 
a podporuje ekologický přístup ke kultuře bydlení.
• Logistika – minimum emisí během dopravy díky efektivně plánované 
logistice
• Nejmodernější výrobní technologie zvyšující efektivitu a snižující množství 
emisí a odpadu
• Naše mateřská společnost je zakládajícím členem programu HYBRIT – 
redukce CO2 při výrobě oceli na nulové hodnoty díky používání ekologické 
elektrické energie při její výrobě
• Naše produkty jsou certifikovány v rámci dobrovolného systému BASTA 
(www.bastaonline.se - registr výrobků neobsahujících toxické látky)
• Jsme členy UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) – meziná-
rodní korporátní iniciativa za dodržování univerzálních principů v oblastech 
lidských práv, životního prostředí a boje proti korupci

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.

Úspěšně testováno po celém světě

Náklady, %

Roky

Jak se projeví méně kvalitní materiály respektive  
„Na co si dát pozor“:
Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou 
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké 
době odstín své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem 
Rannila) se mohou pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav 
je oceňována také při montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik 
nedeformuje (je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina 
z tohoto druhu oceli snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či 
ochranné zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě 
rychle pomine. „Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně 
deklarovaných 0,5 mm tloušťky na 0,45 mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy 
namísto nezbytných 275g/m2 hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250 g, což přirozeně snižuje dlouhodobou 
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního 
závodu.

www.ruukkistrechy.cz

Záruky!
Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech 
povrchových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří 
výrobci nabízející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně 
neradi chlubí. Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. 
Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných 
informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat 
informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech 5-8 % ročně, což při případné reklamaci může znamenat 
obrovské snížení původní hodnoty.

ORIGINAL QUALITY • O
R

IG
IN

AL QUALITY • ORIGIN
AL

 Q
U

A
LI

TY
 •

 

ZÁRUKA

ORIGINAL QUALITY • O
R

IG
IN

AL QUALITY • ORIGIN
AL

 Q
U

A
LI

TY
 •

 

ZÁRUKA

PA
TE

N
TO

VA
NÁ

 TE
CHNOLOGIE ZPĚTNĚ OHNUTÉ H

RAN
Y

Ruukki_SSP_letak_A4_VT_v2.indd   2 22.11.19   11:04

Historie = Zodpovědný partner  

již téměř 60 let
•  Společnost byla založena ve  Finsku roku 1960

•   Naše střešní krytiny přetrvají generace (na  trhu najdete nesčetné 
reference ze začátku 90.let, kdy byla společnost známá pod názvem 

Rannila)

•   Více než 40 let nepřetržitě testujeme naše produkty ve
podmínkách za  působení mrazu, vysokých teplot, dešťů a

•  Stojíme za  vývojem množství originálních řešení a produktů v

Služby zákazníkům
•   Komplexní řešení – kromě střešních krytin nabízíme také příslušenství, bezpečnostní prvky a

vlastní výroby

•   Provizní systém pro klempíře a  pokrývače

•   Stabilní, profesionální obchodní a  technický tým

•   Doprava ZDARMA autem s  hydraulickou rukou

•   Příprava rozpočtů a  technické poradenství ZDARMA

•   Certifikační školení pro realizační firmy ZDARMA

•   Doporučení kvalitní certifikované realizační firmy po  celé ČR

Ekologický aspekt = trvale udržitelné produkty
•   Střešní krytiny a okapy Ruukki jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelné oceli skandinávské kvality

•   BT technologie - jedná se o  jediné povrchové úpravy na
To snižuje vliv na  životní prostředí a  podporuje ekologický přístup ke kultuře bydlení.

•   Logistika – minimum emisí během dopravy díky efektivně plánované logistice

•   Nejmodernější výrobní technologie zvyšující efektivitu a  snižující množství emisí a

•   Naše mateřská společnost je zakládajícím členem programu HYBRIT – redukce CO2 při výrobě oceli na
díky používání ekologické elektrické energie při její výrobě

•   Naše produkty jsou certifikovány v rámci dobrovolného systému BASTA (
neobsahujících toxické látky)

•   Jsme členy UN Global Compact ( www.unglobalcompact.org
univerzálních principů v  oblastech lidských práv, životního prostředí a

Kontrola a  záruka kvality
•   Použití vlastních surovin (proto označení barevné škály v  

•   Sledování kontroly kvality (v  souladu s ISO 9001:2008) ve

•   Vstupní materiál = konstrukční ocel S280GD (mez pevnosti kluzu 280MPa) v

•   Tloušťka ochranné vrstvy zinku 20 µm (hmotnostní ekvivalent 
275 g/m 2 )

•   Pokročilé povrchové úpravy – tzv. BioBased Technology (značení např. 
Crown BT, Pural BT Matt…) – povrchové úpravy nové generace, kde je 
stále větší procento fosilních surovin nahrazováno biosurovinami a
při nezměněných nebo dokonce lepších ochranných vlastnostech.  

•   Jedinečné záruky 50/40/30 let na  technické vlastnosti výrobku 
na základě povrchové úpravy („Třídy kvality“)

•   Veškerá produkce je označena nesmazatelným inkoustem na
straně s uvedením data a kódem výrobního závodu
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Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké době odstín 
své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem Rannila) se mohou 
pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav je oceňována také při 
montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik nedeformuje 
(je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina z tohoto druhu oceli 
snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či ochranné 
zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě rychle pomine. 
„Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně deklarovaných 0,5mm 
tloušťky na 0,45mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy namísto nezbytných 275g/m2 
hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250g, což přirozeně snižuje dlouhodobou
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního
závodu.

Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech povr-
chových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří výrobci nabí-
zející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně neradi chlubí. 
Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. Pokud k tomu nedojde, 
slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných informací do nenápadného 
odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat informace o amortizaci zakoupené 
střešní krytiny v řádech 5-8% ročně, což při případné reklamaci může znamenat obrovské snížení původní hodnoty.

Služby zákazníkům
• Komplexní řešení – kromě střešních krytin nabízíme také příslušenství, bezpečnostní prvky a okapový systém – vše
vlastní výroby
• Provizní systém pro klempíře a pokrývače
• Stabilní, profesionální obchodní a technický tým
• Doprava ZDARMA autem s hydraulickou rukou
• Příprava rozpočtů a technické poradenství ZDARMA
• Certifikační školení pro realizační firmy ZDARMA
• Doporučení kvalitní certifikované realizační firmy po celé ČR
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Roky

Jak se projeví méně kvalitní materiály respektive  
„Na co si dát pozor“:
Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou 
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké 
době odstín své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem 
Rannila) se mohou pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav 
je oceňována také při montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik 
nedeformuje (je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina 
z tohoto druhu oceli snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či 
ochranné zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě 
rychle pomine. „Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně 
deklarovaných 0,5 mm tloušťky na 0,45 mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy 
namísto nezbytných 275g/m2 hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250 g, což přirozeně snižuje dlouhodobou 
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního 
závodu.

www.ruukkistrechy.cz

Záruky!
Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech 
povrchových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří 
výrobci nabízející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně 
neradi chlubí. Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. 
Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných 
informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat 
informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech 5-8 % ročně, což při případné reklamaci může znamenat 
obrovské snížení původní hodnoty.
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Jak se projeví méně kvalitní materiály respektive  
„Na co si dát pozor“:
Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou 
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké 
době odstín své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem 
Rannila) se mohou pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav 
je oceňována také při montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik 
nedeformuje (je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina 
z tohoto druhu oceli snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či 
ochranné zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě 
rychle pomine. „Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně 
deklarovaných 0,5 mm tloušťky na 0,45 mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy 
namísto nezbytných 275g/m2 hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250 g, což přirozeně snižuje dlouhodobou 
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního 
závodu.

www.ruukkistrechy.cz

Záruky!
Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech 
povrchových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří 
výrobci nabízející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně 
neradi chlubí. Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. 
Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných 
informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat 
informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech 5-8 % ročně, což při případné reklamaci může znamenat 
obrovské snížení původní hodnoty.
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Jak se projeví méně kvalitní materiály respektive  
„Na co si dát pozor“:
Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou 
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké 
době odstín své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem 
Rannila) se mohou pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav 
je oceňována také při montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik 
nedeformuje (je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina 
z tohoto druhu oceli snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či 
ochranné zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě 
rychle pomine. „Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně 
deklarovaných 0,5 mm tloušťky na 0,45 mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy 
namísto nezbytných 275g/m2 hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250 g, což přirozeně snižuje dlouhodobou 
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního 
závodu.

www.ruukkistrechy.cz

Záruky!
Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech 
povrchových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří 
výrobci nabízející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně 
neradi chlubí. Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. 
Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných 
informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat 
informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech 5-8 % ročně, což při případné reklamaci může znamenat 
obrovské snížení původní hodnoty.
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trhu najdete nesčetné 
reference ze začátku 90.let, kdy byla společnost známá pod názvem 

venkovních 

segmentu

Komplexní řešení – kromě střešních krytin nabízíme také příslušenství, bezpečnostní prvky a  okapový systém – vše 

Ekologický aspekt = trvale udržitelné produkty
Střešní krytiny a okapy Ruukki jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelné oceli skandinávské kvality

trhu s vysokým obsahem biologicky obnovitelné složky.  
podporuje ekologický přístup ke kultuře bydlení.

Logistika – minimum emisí během dopravy díky efektivně plánované logistice

snižující množství emisí a  odpadu

Naše mateřská společnost je zakládajícím členem programu HYBRIT – redukce CO2 při výrobě oceli na  nulové hodnoty 

rámci dobrovolného systému BASTA ( www.bastaonline.se  - registr výrobků 

) – mezinárodní korporátní iniciativa za  dodržování 
oblastech lidských práv, životního prostředí a  boje proti korupci.

RR) = stabilní zdroj vstupních materiálů bez výkyvů

všech etapách výroby

Vstupní materiál = konstrukční ocel S280GD (mez pevnosti kluzu 280MPa) v  tloušťce 0,50  mm

Tloušťka ochranné vrstvy zinku 20 µm (hmotnostní ekvivalent  

Pokročilé povrchové úpravy – tzv. BioBased Technology (značení např. 
Crown BT, Pural BT Matt…) – povrchové úpravy nové generace, kde je 
stále větší procento fosilních surovin nahrazováno biosurovinami a  to 
při nezměněných nebo dokonce lepších ochranných vlastnostech.  

technické vlastnosti výrobku 

vnitřní 
Úspěšně testováno po celém světě
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STŘEŠNÍ KRYTINY V TŘÍDÁCH KVALITY
Ruukki 50+, Ruukki 40

T20 (GreenCoat Pural 
BT/Pural BT Matt)
T20 GreenCoat Crown BT

■ Adamante
■ Decorrey Grand
■ Finnera
■ Frigge
■ Hyygge
■ Monterrey
■ Monterrey Grand



Světlíky
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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. SKYLUX® je prvovýrob-
cem a distributorem a na českém trhu 

nabízí tyto výrobky, střešní bodové 
světlíky, střešní obloukové pásové 
světlíky, zastřešení teras, pergoly, 

zimní zahrady, polyesterové okapové 
systémy, polyesterové ukončovací 

prvky střeštraních plášťů, 
trasparentní plastové 
deseky, střešní okna.

Rozdíl mezi jednotlivými typy je dán hlavně tepelně-technickými parametry. Kopule jsou nabízené v několikavrs-
tvém provedení od jednovrstvé až po pětivrstvou (Ug = 5,3 až 1,0 W/m2.K) a světlíky s dvojsklem nebo trojsklem 
mají hodnoty součinitele prostupu tepla (Ug = 1,0 a 0,5 W/m2.K). 

Světlíky s dvojsklem je možné kombinovat s přesklívací kopulí, čímž docílíme nejen 
dalších kombinací pro zlepšení tepelně-technických parametrů, ale hlavně využijeme 
výhod kopule, jako je samočistící efekt jak proti usazování prachu tak i sněhu v zimním 
období. Světlík je navrhován proto, aby prostory prosvětloval, tedy potřebujeme, aby sníh 
a nečistoty byly samovolně odstraněny v co nejkratším čase.

Pro správný návrh (výběr) světlíku je potřeba znát tři základní parametry. 
• Rozměr střešního otvoru 
• Tepelně-technické parametry světlíku  (od 1.1.2020 nové normové hodnoty)
• 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 nabízíme tři základní typy 
bodových světlíků. 

S kopulí z plastických materiálů (několikavrstvé) PMMA (akrylát) nebo PC (nerozbitný polykarbonát). Skylux 
kopule v rozměrové řadě 128 velikostí
Se zasklením izolační dvojsklo nebo izolační trojsklo. Sklyux iWindow2 nebo Sklyux iWindow3
Se zasklením a přesklívací kopulí, které jsou pro naše přírodní podmínky nejideálnější a také nejprodávanější. 
Sklyux iDome + Skylux kopule
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Světlík pro velikost střešního otvoru a tepelně-technické parametry nyní dokážete navrhnout. Se správnou 
kombinací a výpočtem Vám může pomoci 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 plus další vrstva jako je například kačírek nebo zelená 
střecha apod., ke které připočteme minimální výšku 150 mm nad úrovní střešního pláště. Nyní víme potřebnou 
výšku manžety. Manžety, ocelová a polyesterová, se dají vyrobit na požadovanou výšku. Manžety PVC jsou již 
vyrobeny pro konkrétní účel jejich použití. Nejpoužívanější manžeta PVC 20/00 kolmá je konstruována jako vrst-
vitelná a to po 20 cm. Dokážeme tedy manžety nakombinovat tak, aby splnili požadovanou výšku v souvrství 
střešního pláště.

Nejčastěji se světlíky dodávají jako komplet, neboli minimálně kopule a manžeta. Firma SKYLUX nabízí manžety 
z několika druhů materiálů. Všechny typy manžet se vyrábějí buďto kolmé, nebo šikmené. 

Nejpoužívanější jsou man-
žety PVC, které vykazují 
nejlepší tepelně-technické 
parametry a jsou i nejjedno-
duší z hlediska montáže. 
Například PVC fólie se dá 
svařit přímo s PVC manže-
tou. Dále pak jsou lehčí pro 
jednodušší manipulaci.

Doplníme požadavky inves-
tora na funkčí vlastnosti a 
vzhled světlíku. Každý svět-
lík je možno udělat otevírací 
pro účely větrání nebo jako 
střešní výlez nebo pro složi-
tější zařízení, jako je napří-
klad zařízení pro odvod 
kouře a tepla

Nové moderní bodové světlíky se 
zasklením s názvy Skylux® iWindow2 
s dvojslem, Skylux® iWindow3 s 
trojsklem a Skylux® iDome s dvoj-
sklem a přesklívací kopulí jsou vyrábě-
né pouze jako elektricky ovládané na 
dálkové ovládání s motorem ukrytým v 
manžetě PVC 20/00. Tyto bodové svět-
líky jsou již připraveny na připojení na 
tzv. chytrý dům. 

Takto jsou popsány základní typy 
bodových světlíků SKYLUX. Jejich 
návrh není nikterak složitý. Je jen 
potřeba získat tři základní para-
metry.

VELIKOST SVĚTLÍKU
TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY 

VÝŠKU MANŽETY 

Polyesterové manžety vyztuženy 
skelným vláknem se používají 
pro standardní použití, ale 
hlavně v  průmyslových objek-
tech, kde jejich hlavní výhodou 
je možnost vytvoření speciál-
ních variant, například pro 
umístění odvětrání a podobně.

Ocelové manžety jsou určeny 
převážně pro průmyslové objekty, 
nebo pro požárně nebezpečné 
prostory. Jsou dodávány bez zate-
pelní.



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

39

8



40

Jako jedni z mála výrobců plechových krytin v Evropě disponujeme vlastní lakovací linkou. Tuto specifickou tech-
nologii najdete ve Velvarech ve středočeském kraji. Plechy pro výrobu našich krytin lakujeme metodou 
coil coating, což jednoduše řečeno znamená navalování barvy soustavou válců přímo na plech a vypálení v 
pecích. Tato operace probíhá za přísné kontroly mnoha parametrů a výsledkem je rovnoměrně nalakovaný plech 
s nánosem o tloušťce až 60 mikronů. Takto lakovaný materiál je schopen vydržet náročné profilování a ohýbání 
– důkazem toho je náš vlajkový produkt COMAX FALC, při jehož výrobě dochází k několika ohybům najednou. 
Díky těmto mnohaletým zkušenostem můžeme klientovi nabídnout někdy i ojedinělou kvalitu ve zpracování 
lakovaného plechu. 
Jedním z našich produktů nejvyšší třídy je COMAX FALC v prémiové kvalitě hliníkové slitiny EN AW 3005 o tloušť-
ce 0,70mm určené k falcování, opatřený Polyuretanovým lakem (PUR/PA) o nánosu 55 mikronů. Tato kombinace 
hliníku a špičkového nátěru je na trhu ojedinělá a poskytuje uživatelům záruku až 65 let. Jako bonus opatřujeme 
tyto falcovatelné svitky z rubové strany ochranným lakem, a to ve stejném odstínu jako líc. Odpadá tím nežádoucí 
úkaz světle šedých či stříbrných pruhů při pohledu zespoda, např. na atikovém plechu, který může být vyroben 
ze stejného materiálu.
Další naší vlajkovou lodí jsou oboustranně lakované pozinkované tabule a svitky.
Oboustranný lak je opět ve stejném odstínu na líci i rubu v nánosu 20 – 25 mikronů polyesterového laku. Tímto 
dodržujeme jeden z nejžádanějších parametrů poslední doby, a to normu ČSN 73 3610, kde je toto opatření navr-
ženo. Jen kvalitní dodavatel a výrobce Vám dodá plechy lakované dle této normy a jako kontrolu by Vám ke každé 
zakázce měl na vyžádání předložit inspekční certifikát z lakování, kde jsou uvedeny přesné nánosy jak na lícové, 
tak rubové straně, čili materiál má v podstatě svůj rodný list.
Žádejte kvalitu a nenechte se ošálit řadou neadekvátních argumentů na rádoby oboustranně lakované plechy 
prodávané na českém trhu, kvalita nezná kompromis.

KVALITA NEZNÁ KOMPROMIS
HLINÍKOVÝ PLECH vs. PUR/PA
+ OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ = PRÉMIOVÁ KVALITA
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Mimo další prémiové produkty, které jsme pro Vás připravili pro rok 2020, bychom Vám rádi představili naší 
hliníkovou krytinu COMAX BoCo 330. Vychází z historicky osvědčených tvarů střešních šablon. Současná tech-
nologie výroby umožnila vylepšit kotvení krytinových prvků k celoplošnému bednění. Prvky jsou kotvené nepří-
mo pomocí systémové nerezové příponky a montážního materiálu. Prvky jsou mezi sebou spojené jednoduchý-
mi ležatými drážkami, které zajišťují kompaktnost střešního pláště. Dilatační pnutí v důsledku teplotních změn 
jsou u krytiny COMAX BoCo 330 vyloučeny. Lehkost krytiny z hliníkové slitiny zatěžuje minimálně podkladní 
střešní konstrukce, což je výhodné především při rekonstrukcích. Velikostí prvků je střešní krytina BoCo 330 
optimálně přizpůsobena menším plochám střech i fasád. Malé, lehké prvky jsou samozřejmě výhodné i montáž-
ně a logisticky. Strojní výroba přispívá k pravidelnosti vzhledu, který připomíná přátelské přírodní šupiny.

COMAX BoCo 330

Designová falcovaná 
šablona pro veškeré tvary 
střech a fasád včetně 
oblých se skrytým kotve-
ním.

Minimální sklon pro 
použití je 22 st.

Váha přibližně 3 kg/m2

 

STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ FALCOVANÁ ŠABLONA
COMAX BOCO 330
Prémiový produkt pro ty co nechtějí dělat kompromisy.
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COMAX FALC S HLINÍKO-
VÝM JÁDREM URČENÝM 
PRO FALCOVÁNÍ

Vhodný pro veškeré detaily 
šikmých střech se sklonem 
již od 4°. 

■ Povrchová úprava - PES 
Texturní s 30 μm
  - záruka 50 let
■ Povrchová úprava - 
PUR/PA s 55 μm
  - záruka 65 let
■ Šíře svitku 600 mm
■ Tloušťka materiálu 0,70 mm
■ Varianty: 3009 červená, 
8017 hnědá, 9005 černá, 
7016 antracit

COMAX TAŠKA s hliníko-
vým jádrem

Jedinečná profilovaná 
střešní krytina s kvalitním 
hliníkovým jádrem 
a jedinečnou povrchovou 
úpravou STUCCO 
s texturním nánosem 
ochranného laku. 

■ Povrchová úprava PES 
texturní MAT + STUCCO,     
   - záruka 45 let
■ Tloušťka materiálu 0,60 mm
■ Efektivní šířka profilu 
1.120 mm
■ Varianty: 3011 červená, 
8017 hnědá, 9005 černá, 
7016 antracit 

COMAX BoCo 330

Designová falcovaná šablona 
pro veškeré tvary střech a 
fasád včetně oblých se skry-
tým kotvením.

■ Povrchová úprava PES
HD TEXT „MAT“      
- záruka 50 let
■ Tloušťka materiálu 0,70 mm
■ Výška profilu 16 mm
■ Rozměr šindele 350x350 mm
■ Krycí rozměr 330x330 mm
■ Spotřeba na m2 9,18 ks
■ Přibližná váha na 1 m2 
krytiny 2,11 kg
■ Minimální sklon 22°
■ BSK do 600 m.n.m. 30°

COMAX FALC S OCELO-
VÝM POZINKOVANÝM 
JÁDREM

Lakované ocelové svitky 
s nánosem ochranné 
vrstvy zinku 275 g/m2 

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

COMAX TAŠKA s ocelo-
vým pozinkovaným 
jádrem

Tento velice houževnatý 
materiál krytiny v sobě 
spojuje odolnost oceli 
s nadčasovostí a estetikou 
tradičního tvaru a prémio-
vého laku o nánosu 55 mik.

■ 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

36

COMAX FALC
COMAX TAŠKA MAXI
COMAX BoCo 330

Farmářské bimetalové 
šrouby pro Comax taška 
MAXI v prémiové kvalitě 
a v barvě krytiny se 
zárukou funkčnosti 50 let

RAL 3011, 7016, 8004, 8017, 
9005
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Jak se projeví méně kvalitní materiály respektive  
„Na co si dát pozor“:
Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou 
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké 
době odstín své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem 
Rannila) se mohou pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav 
je oceňována také při montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik 
nedeformuje (je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina 
z tohoto druhu oceli snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či 
ochranné zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě 
rychle pomine. „Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně 
deklarovaných 0,5 mm tloušťky na 0,45 mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy 
namísto nezbytných 275g/m2 hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250 g, což přirozeně snižuje dlouhodobou 
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního 
závodu.

www.ruukkistrechy.cz

Záruky!
Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech 
povrchových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří 
výrobci nabízející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně 
neradi chlubí. Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. 
Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných 
informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat 
informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech 5-8 % ročně, což při případné reklamaci může znamenat 
obrovské snížení původní hodnoty.
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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

• Široká nabídka
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

• 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 republi-
ce nabízí ke svému sortimentu i nadstandardní 
služby.
Snažíme se vyhovět všem svým zákazníkům od 
pomoci s výběrem, zaměření střech, dodání kata-
logů s přehledem prodejců a pokrývačů, až po 
dopravu zboží nebo nejdelší záruku v tomto oboru.

• 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.



MOTTO: PRO TONDACH CHODÍ ZÁKAZNÍCI,
KTEŘÍ CHTĚJÍ KRÁSNOU STŘECHU

Základní technické podmínky prováděcí
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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 koncernů –jeden
 z největších koncernu v oboru v EU (spojení s Wienerbergerem - specialista na keramiku, zaměstnává
 cca 450 lidí)
• Prodejem tašek Tondach podporujete domácího výrobce (95% prodeje výroba ČR)
• Stabilní prodejní team
• Největší nabídka tvarů i barev
• V nabídce režná střešní taška a dva typy povrchových úprav: engoba a glazura
• Odolnost vůči UV záření, kyselým deštům i proti ptačímu trusu
• Posuvné tašky = jednoduchá pokládka
• Nejpřirozenější a zároveň nejvhodnější řešení pro rekonstrukce
• Životnost střešních tašek až 100 let. Tašky v mnohých parametrech přesahují o několik desítek procent přísné  
 požadavky normy ČSN EN 1304
• Zaručena odolnost a barevná stálost po celou životnost střechy. Oproti nástřikum, 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 technici pro Čechy a Moravu - pomoc při řešení na stavbách, při dodávkách
• Kompletní systém včetně doplňků - 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 bydlište, 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 detailu, které fólie
použít…, počty větracích tašek ke střeše…vše pohromadě a hned…

Dodávka a výpočet nadkrokevní tepelné izolace systému iRoof.

Odvětrání šikmých střech se skládanou krytinou
Střechy s odvětraným prostorem pod krytinou mají v souladu s normami DIN 4108, ÖNORM B 2219, B 4119, ČSN 
73 0540, ČSN 73 1901 s Pravidly pro navrhování a provádění střech stanoveny minimální větrací průřezy:

• v okapové hraně 2,0 ‰ 
přilehlé střešní plochy, 
minimálně však 200 cm2 
na 1 bm okapu,

• ve střední části musí být plocha 
nejméně 200 cm2 na 1 metr 
šířky (světlá výška větrací 
mezery měřená kolmo na sklon 
střechy musí být min. 2 cm),

Náklady, %
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Jak se projeví méně kvalitní materiály respektive  
„Na co si dát pozor“:
Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou 
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké 
době odstín své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem 
Rannila) se mohou pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav 
je oceňována také při montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik 
nedeformuje (je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina 
z tohoto druhu oceli snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či 
ochranné zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě 
rychle pomine. „Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně 
deklarovaných 0,5 mm tloušťky na 0,45 mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy 
namísto nezbytných 275g/m2 hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250 g, což přirozeně snižuje dlouhodobou 
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního 
závodu.

www.ruukkistrechy.cz

Záruky!
Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech 
povrchových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří 
výrobci nabízející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně 
neradi chlubí. Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. 
Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných 
informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat 
informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech 5-8 % ročně, což při případné reklamaci může znamenat 
obrovské snížení původní hodnoty.
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Stanovení třídy těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy

45

• u hřebene nejméně 0,5 ‰ příslušné spádové střešní plochy, tj. při délce krokve do 10 m min. 50 cm2 na 1 bm 
šířky hřebene. Protoj sou pro každý model tašky vyráběny větrací tašky (větrací průřez 12–25 cm2), které se 
pokládají v patřičném množství ve druhé řadě od hřebene. Správné množství větracích tašek je nutné stanovit 
výpočtem, dle plochy střechy a typu pálené střešní tašky. Ve hřebeni a nároží je systém větrání doplněn větracími 
pásy a hřebenáči pokládanými na sucho, připevněnými ke hřebenové lati speciální příchytkou hřebenáče. Správ-
ný a dostatečný počet větracích tašek je nutné dodržet obzvláště u pultových střech končících v atice, kde by se 
měla jejich četnost, v tomto případě v první řadě u pultu, stanovit dle skutečné plochy střechy pod pultovou částí, 
dle údajů spotřeb větracích tašek u každého typu. Přibližný počet větracích tašek je možné zjistit pomocí
mobilní aplikace TONDACH. Při délkách krokví nad 10 bm je nutné zvýšení větracích průřezů vždy o 10% za 
každý metr nad 10 metrů.

Pravidla pro navrhování a provádění střech rozdělují pálené tašky i veškerou další krytinu z hlediska bezpečného 
sklonu. Pro určení třídy jejich těsnosti je však nutné vážit hlavně tzv. zvýšené požadavky. 
Mezi ně patří především:
• podkročení bezpečného sklonu
• využívání podkroví – např. pro obytné účely nebo kanceláře. Tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené 
požadavky
• konstrukční náročnost střechy - členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, 
prostupy), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch), délka krokví nad 10 m
• náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, 
zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.)
• délka krokví nad 10 metrů
• zvláštní místní předpisy  a nařízení  (místní stavební  předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů 
státní správy atd.). Jakmile se všechny potřebné parametry dosadí do tabulky zvýšených požadavků, správné 
určení třídy těsnosti je už hračka

Pokládku DHV však nesmí pokrývač podcenit. Měl by se držet zavedených pravidel a ke každé střeše zároveň 
přistupovat  jako k originálu. V opačném případě by taky náklady na opravu mohly několikanásobně převýšit 
celkovou cenu původní střechy.

Třída těsnosti DHV 1
Tondach FOL Mono 
Premium na prkenném 
záklopu, spoje svařeny, 
těsnicí páska přes 
kontralatě také svařena.

Třída těsnosti DHV 2
Tondach FOL Mono 
Premium na prkenném 
záklopu, spoje svařeny, 
těsnicí páska Nail-Tape 
Butyl pod kontralatěmi.

Třída těsnosti DHV 3
Tondach FOL Mono DT, 
Tondach FOL Therm DT 
na prkenném záklopu, 
spoje slepeny, těsnicí 
páska Nail-Tape Foam 
pod kontralatěmi. 

Třída těsnosti DHV 4
Tondach FOL S, Tondach 
FOL Mono, Tondach FOL 
Mono DT na tvarově stálé 
teplené izolace nebo 
prkenném záklopu, spoje 
slepeny, těsnicí páska 
Nail-Tape Foam pod 
kontralatě.

Danou třídu těsnosti je možné přibližně určit díky mobilní technické aplikace TONDACH 



PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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Glazura Amadeus černá
Glazura Amadeus natur

Francouzská 12
Glazura Amadeus červená
Glazura Amadeus černá

18

Srdcovka 11
Glazura kaštanově hnědá
Glazura břidlicově černá

Románská 12
Glazura Amadeus červená
Glazura Amadeus černá



47

Materiály pro manžety
Standardní | bitumen nebo mPVC
Na zakázku | TPO (FPO), EPDM, PE, stěrkové hydro-
ziolace (STE)

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

Hlavní výhody výrobků TOPWET®

• Systémové střešní vtoky v souladu s ČSN 73 1901 a 
ČSN EN 1253
• Integrovaná manžeta, usnadňující práci montážním
firmám
• Materiál vpustí polyamid PA6 – bezkonkurenční kombi-
nace 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

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

Základní typ  – univerzální provedení
• 

• 
v rozsahu od 40 mm

• Vyhřívané provedení na zakázku

Doplňkový typ XL
• 

vyhřívaných

Pozn.: součástí balení je těsnící kroužek

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

1A

2A

1B

2B

Schéma
Sestavení 
dvoustupňové 
vpusti

1A

1B

Balení 1
Střešní vpust
Střešní vpust je dodávána 
s ochranným košem

1

2A

2B

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

2

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 

Pouze pro svislé střešní vpusti průměru DN 150 včetně 

NAŠE VÝROBKY

Firma TOPWET s.r.o. 
je přední český výrobce 

systémového odvodnění a odvětrání 
plochých střech. Zejména se jedná 

o střešní vpusti, sanační vpusti, 
chrliče, pojistné přepady, odvětrávací 

komínky a veškeré příslušenství 
k těmto produktům. Všechny výrobky 

mají integrovanou manžetu 
hydroizolace, která zajišťuje 100% 

vodotěsnost v nejrizikovějších 
místech plochých střech.



48

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

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

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

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
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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

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

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

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 profi lu dlažby
• Hliníková lišta pro všechny druhy hydroizolace
• Široký výběr rozměrů
• Jednoduchá montáž
• Spojovací díl součástí každé lišty
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Pergola stíní 
prosklenou plochu

Cílené 
nasvětlení 
konkrétního místa

 rychlejší 
odvod páry z kuchyně 
díky komínovému efektu

3,5x

Prosvětlení staveb 
s nízkým sklonem střechy 

Světelná šachta je efektní řešení, které zlepší světelné 
podmínky v domě s nízkým sklonem střechy. Umožní 
cílené nasvětlení konkrétního místa a automatické pro-
větrání prostoru.

Tipy

1VELUX

•   Světelná šachta se nejčastěji navrhuje pro 
dvě a více střešních oken. Samostatná okna 
je lepší volit větších rozměrů.

•   Vazník můžeme ve světelné šachtě přiznat, 
nebo zvolit vazníkovou výměnu.

•   Světelná šachta umístěná u obvodové stěny 
má menší hloubku

Cílené nasvětlení
Kuchyňská linka je nejfrekventovanější pracovní plo-
chou v domácnosti. Horní osvětlení je intenzivnější 
a přivede denní světlo i na pracovní plochu umístěnou 
dále od fasády. Prosvětlení šachtou je ale samozřejmě 
vhodné i pro obývací a spací prostory.

Ventilace
V přízemních domech je koupelna často uprostřed dis-
pozice. Díky střešním oknům, světlovodům nebo světlí-
kům může denní světlo doputovat až sem. Komínový 
efekt zajistí účinnou přirozenou ventilaci prostoru.

Návod k instalaci 
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2

Doporučené výrobky pro střechy 
s nízkým sklonem
Řešení pro zdravý domov

Montážní doplňky

•  Lemování se zateplovací sadou přináší kromě doko-
nalé izolace také prodlouženou záruku 10 let. 

•  Hydroizolační a parotěsná fólie umožní napojení na 
zbytek střešní konstrukce.

•  Bezpečné osazení střešních oken do střechy zajistí-
te díky originálním montážním doplňkům VELUX.

VELUX ACTIVE

•  Dopřejte si komfort automatického řízení produktů 
pomocí VELUX ACTIVE.

•  Chytré senzory měří teplotu, vlhkost a CO2 v místnosti 
a na základě vyhodnocení ovládají střešní okna.

•  Zajistí Vám pravidelný přísun čerstvého vzduchu díky 
dennímu větrání a také ochranu před přehřátím.

•  Kompatibilní s Apple HomeKit a Google Assistant.

Inteligentní systém ovládání 
střešních oken, rolet a žaluzií 
VELUX pomocí chytrých 
senzorů.

Střešní okno 
 
•  Elegantní řešení v bílém bezúdržbovém provedení.
•  Možnost adaptace dálkového ovládání díky motoru 

KMG + KUX nebo KSX.
•  Integrovaná ventilace s filtrem proti prachu a hmyzu
•  Pocit bezpečí díky dešťovému senzoru.
•  Široká nabídka dostupného řešení.

Venkovní a vnitřní doplňky

•  Pro tepelný komfort vybírejte z venkovních doplňků. 
•  Venkovní roleza sníží teplotu v interiéru až o 7 stupňů. 

Tlumí hluk a snižuje tepelné ztráty. Zajistí také úplné 
zatemnění místnosti.

•  Regulaci světla zajistíte naopak pomocí vnitřních do-
plňků. Kombinace doplňků zajistí maximální pohodlí.

•  Dostupná široká nabídka a možnost ovládání produktů.

STÍNĚNÍ A DEKORACE

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ VĚTRÁNÍ A STÍNĚNÍ

BEZPEČNÉ OSAZENÍ DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

ZAJIŠTĚNÍ PROSVĚTLENÍ A VENTILACE√
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3VELUX

PROFESIONÁLNÍ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ

RYCHLÁ A ČISTÁ PRÁCE

ÚSPORA ENERGIE

4 důvody          
   proč vyměnit stará okna

Dokonalá izolace 
a bezúdržbovost
Díky výměně okna 
můžete v zimě zvýšit 
teplotu v pokoji až 
o 2 °C.

Systém izolace

Zapuštěné zateplené 
lemování EDJ 2000 
Zapuštěním střešního okna 
a zaizolováním jeho rámu 
získáte energeticky nejlepší 
řešení. Okno je osazeno až 
o 7 cm hlouběji do konstruk-
ce střechy ve srovnání s ok-
nem  určeným k výměně.

Vodotěsné osazení
Systémové lemování 
zaručuje přesné, bezpečné 
a vodotěsné řešení pro váš 
domov.

Lemování pro 
výměnu  EW 6000
Inovativní řešení pro čistou 
vyměnu, které umožňuje 
zachovat stavající vnitřní 
ostění. Součástí lemování 
je i unikátní zateplovací 
rám pro zabránění promr-
zání v místě osazení okna.  

Ostění LSB 
Prefabrikované, rychlé 
a čisté řešení k vytvo-
ření ostění k novému 
střešnímu oknu.

Rychlá výměna 
Výměna střešního okna 
VELUX zabere pouze 
2–4 hodiny.

2

3

4

KOMFORT A VÍCE DENNÍHO SVĚTLA

Více denního světla
Výměnou střešního okna 
získáte větší prosklenou 
plochu až o 10 %.

1
VELUX INTEGRA/SOLAR
Elektrifikované střešní okno 
s dálkovým ovládáním
•  Integrované dálkové ovládání
•  Bezpečné trojsklo 
•  Bílé bezúdržbové provedení
•  Prémiové řešení

GLU + KMG
•  Dodatečná motorizace po-

mocí setu KMG
•  Ekonomické trojsklo
•  Bílé bezúdržbové provedení 
•  Nejoblíbenější mezi 

zákazníky
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Střešní okna řady Standard Plus a Premium
Motory pro dálkové ovládání
Velux Active

Střešní okno GGL/GGU 
s horním ovládáním

■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Nízkoenergetické bezpečné 
trojsklo
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Redukce venkovního hluku 
a hluku z deště
■  Samočistící vrstva
■  Vrstva proti rosení 
venkovního skla
■  Možnost adaptace na 
dálkové ovládání

VELUX ACTIVE 
AUTOMATICKÉ 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

Získejte dodatečnou 
motorizací oken řady 
Standard Plus komfort 
a pohodlí řady Premium

      Premium komfort za       
      Standardní cenu!

      Extra várka bodů!
     (KMG 100K = 100 bodů)

Dálkově ovládané okno 
GGL/GGU INTEGRA nebo 
SOLAR

■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Nízkoenergetické bezpečné 
trojsklo
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Vrstva proti rosení 
venkovního skla
■  Dálkový ovladač
■  Dešťový senzor
■  Připraveno pro VELUX 
ACTIVE

Střešní okno GLL/GLU se 
spodním ovládáním
(nevztahuje se na GLU0051)

■  Venkovní provedení z hliníku
■  Spodní ovládací klika – 
vhodné pro umístění do vyšší 
polohy
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Energeticky úsporné trojsklo 
Uw 1,1
■  Dvoustupňový systém 
ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění

Střešní okno GLL/GLU
s horním ovládáním
(nevztahuje se na GLU0051)

■  Venkovní provedení z hliníku
■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Energeticky úsporné trojsklo 
Uw 1,1
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Možnost adaptace na 
dálkové ovládaní
■  Možnost instalace VELUX 
ACTIVE

4
body

POHONY K OVLÁDÁNÍ OKNA

Manuálně ovládané střešní okno 
VELUX můžete inovovat tak, aby 
fungovalo jako elektrické nebo 
solárně napájené střešní okno.

■ Solární pohon KSX 100K
Set k adaptaci okna na solární 
pohon pro střešní okna VELUX s 
manuálním horním ovládáním.

■ Elektrický pohon KMG 100K
Motorická jednotka určená k 
modernizaci manuálně otvírané-
ho střešního okna na dálkové 
ovládání s elektrickým pohonem.

■ Napájecí zdroj KUX 110
Napájecí systém pro elektricky 
ovládané výrobky VELUX (střešní 
okna, venkovní nebo vnitřní 
doplňky).
Zdrojem KUX 110 je možné 
ovládat resp. napájet až 5 
elektrických výrobků VELUX.

100

Výklopně-kyvné okno 
GPL/GPU

■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Nízkoenergetické bezpečné 
trojsklo
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Vrstva proti rosení 
venkovního skla
■  Dálkový ovladač
■  Dešťový senzor
■  Připraveno pro VELUX 
ACTIVE
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tel.: 605 281 647

tel.: 725 102 404

tel.: 724 371 991

9. května 2452 (Areál STS)

tel.: 737 203 042

tel.: 724 433 977

franšíza

franšíza




