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Technológia tlače neumožňuje Technológia tlače neumožňuje 

presné zobrazenie farieb, z tohto presné zobrazenie farieb, z tohto 
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orientačný charakter a môžu sa líšiť orientačný charakter a môžu sa líšiť 

od skutočných.od skutočných.

1. 1. Špecifikácia modulovej plechovej škridly ZET   ZET  

33

Technické parametre [v mm]Technické parametre [v mm]

Efektívna šírkaEfektívna šírka 11501150

Celková šírkaCelková šírka ~1212~1212

Hrúbka plechuHrúbka plechu 0,50,5

Celková výška profilu Celková výška profilu 5050

Výška prelisovVýška prelisov 3030

Dĺžka moduluDĺžka modulu 363 (vzdialenosť lát 350 mm)363 (vzdialenosť lát 350 mm)

ÚÚčinná plocha (zakrytie) jedného listučinná plocha (zakrytie) jedného listu  0,805 m 0,805 m22

celková šírka ~1212celková šírka ~1212

efektívna šírka 1150efektívna šírka 1150
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2. Systém klampiarskych         
      výrobkov ZET 

80

20

45

40

15

85

100

15

13
0

20

20

130

55

25

50

20

80

50

Štandardné oplechovania 
s dĺžkou 2 m a hrúbkou 0,5 mm. 
Neštandardné  oplechovania  
s dĺžkou do 8 m a s hrúbkou do 2 mm.

Klampiarske prvky sú vyrobené z plechov, 
ktoré majú identickú paletu povrchových 
úprav a odtieňov ako nami vyrábané 
plechové škridly, trapézové plechy  
a strešné panely.

ZÁVETERNÁ LIŠTA II DVOJDIELNA ZÁVETERNÁ LIŠTA III DVOJDIELNA

ÚŽĽABIE ODKVAPOVÉ LEMOVANIE POD KRYTINU
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ŠTARTOVACÍ PROFIL PRE ZET Look
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Štandardné oplechovania 
s dĺžkou 2 m a hrúbkou 0,5 mm. 
Neštandardné  oplechovania s dĺžkou 
do 8 m a s hrúbkou do 2 mm.

Klampiarske prvky sú vyrobené z plechov, 
ktoré majú identickú paletu povrchových 
úprav a odtieňov ako nami vyrábané 
plechové škridly, trapézové plechy  
a strešné panely.

ODKVAPOVÉ LEMOVANIE  
POD FÓLIU
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Maloformátove krytiny ZET sa môžu používať na strechách so sklonom 
aspoň 9 stupňov. 

3.  Všeobecné odporúčania    

Preprava 

Skladovanie

Rezanie plechu

Údržba

Modulová škridla ZET sa dodáva na nevrátnych europaletách. Na dodanie 
objednaného materiálu nie je potrebná žiadna špecializovaná doprava. 
Je však dôležité dohliadnuť na to, aby počas prepravy nedošlo v dôsledku 
nekontrolovaného premiestňovania sa balíka k poškodeniu výrobku.  Vďaka tomu, 
že jednotlivé moduly sú ľahké, môže  ich prepravu priamo na miesto montáže 
(napr. po schodišti) bezpečne vykonať jeden človek, a to bez nutnosti použitia 
špecializovaných zariadení. 

Modulovú škridlu ZET skladujte v suchých a dobre vetraných skladovacích priestoroch. 
V prípade dlhodobého skladovania,palety umiestnite na šikmej ploche, čím sa 
zabezpečí odparovanie alebo odtok vlhkosti nahromadenej medzi plechmi.  Pri 
skladovaní zachovajte vzdialenosť balíkov od podkladu aspoň 14 cm. Maximálna doba 
skladovania výrobku je 6 mesiacov od dátumu výroby. Avšak po uplynutí 2 týždňov od 
dátumu výroby odstráňte z palety fóliu, do ktorej je zabalená, aby bola zabezpečená 
cirkulácia vzduchu medzi jednotlivými plechmi.
Dôležité – nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia povrchu 
plechových tabúľ v dôsledku ich zvlhnutia. 

V žiadnom prípade sa na rezanie plechu nesmie používať náradie, ktoré vyvoláva 
tepelný účinok (prudký nárast teploty), napr. uhlová brúska. Tým sa poškodzuje 
organická a zinková vrstva, v dôsledku čoho sa začína proces korózie, ktorý 
urýchľujú horúce piliny roztavujúce povrch plechu. Najvhodnejším nástrojom 
na tento účel sú vibračné nožnice Nibbler alebo – na krátkych úsekoch – ručné 
nožnice.

Pozor – jednou zo záručných podmienok je zabezpečenie lakom 
nechránených rezaných hrán povrchovo upraveného plechu.

V prípade poškodenia povrchovej vrstvy počas prepravy, montáže a spracovania 
ju opravte lakom presne na mieste poškodenia, pričom vopred očistite plochu 
od zašpinenia a mastnôt. Na rezaných hranách, ktoré neboli zabezpečené 
lakom, môže dôjsť k olupovaniu sa jednotlivých vrstiev. Je to prirodzený jav a nie 
je základom pre reklamáciu materiálu. Odporúčajú sa každoročné prehliadky 
strechy a vykonávanie potrebných údržbových činností.
Pred začatím prác nezabudnite zapísať sériové číslo z jedného 
z modulov. Je to potrebné pre vyplnenie záručného listu.



OBR.1

OBR.2
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4.  Príprava konštrukcie

a = b

Modulovú plechovú strešnú krytinu 
ZET montujeme na klasicky pripravený 
podklad s použitím lát a kontralát. Montáž 
a príprava podkladu musia byť vykonané 
v súlade so zásadami pre pokladanie 
strešnych krytín. Je veľmi dôležité dbať 
na zabezpečenie odkvapový-hrebeňovej 
ventilácie. Počas montáže ZET Roof  
a ZET Look je nutné použiť Univerzálny 
ventilačný prvok (obr. 2). Plní tiež funkciu 
predvoleného profilu. Pred montážou 
modulové strešné krytiny ZET overte 
uhlopriečku strechy.
Uhol sklonu strechy nemôže byť menší 
ako 9 stupňov.

a b

Univerzálne ventilačné oplechovanie 
namontujte cez montážny otvor  
v dolnej polovici oplechovania. Skrutky 
preveďte cez väčší otvor, ktorý je 
umiestnený na vrchnej polovici, tak ako je 
to znázornené na predstavenom priereze.



OBR.5

OBR.4
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Z dôvodu stavby pásov (prelisy typu „Z”) 
nemožno odoberať ďalšie pásy  
z obalu ich zdvihnutím priamo hore. Pred 
zdvihnutím pásu je potrebné posunúť 
pás o niekoľko centimetrov dopredu. 
Postupujte pritom obzvlášť opatrne a 
decentne, aby montážne prehĺbenie 
nepoškriabala spodný pás počas 
presúvania na palete.

5. Zámok typu ” Z „

ZET je plechová symetrická modulová 
strešná krytina.
Je vybavená zámkom typu „Z”, ktorý 
kompenzuje pnutie plechu. Toto riešenie 
eliminuje nutnosť spájať pásy vrtmi, čo 
urýchľuje a zároveň znižuje náklady na 
montáž.

Značné pohodlie pri montáži je zaručené 
takisto symetrickosťou profilu ZET Roof, 
vďaka tomu je smer inštalácie pásov 
ľubovoľný. Výber smeru montáže môže 
byť určený napr. estetickými hľadiskami. 
Naviac je možné v prípade aplikácie 
daného profilu v miestach, kde sa 
vyskytujú silné nárazy vetra, upraviť smer 
pozdĺžnych spojov pásov podľa smeru 
vetra. Je však potrebné myslieť na to, aby 
bol vektor (prenášač) kladenia strešnej 
krytiny opačný vzhľadom k smeru, z 
ktorého najčastejšie fúka vietor. Takéto 
kladenie podstatne zvýši odolnosť krytiny 
proti silným nárazom vetra.

Odkvapové lemovanie 
pod krytinu Univerzálna 

vetracia lišta

Odkvapové lemovanie  
pod fóliu

Fólie / paropriepustná 
membrána

Lata

Kontralata

Krov

OBR.3
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Odkvapové lemovanie 
pod krytinu
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OBR.7

6. Rozstup lát ZET Roof

Zhotoviteľ musí dbať o maximálnu 
precíznosť a presnosť pri spájaní a 
príprave strechy na montáž plechových 
krytín ZET Roof. Kľúčové je rozmiestnenie 
lát, ktoré má výrazný vplyv na koncový 
výsledok. Najdôležitejšie je rozstup 
hlavných lát, ktorá musí činiť 350 mm. 
Kým rozstup medzi spodnou hranou prvej 
laty a vrchnou hranou druhej laty zo strany 
odkvapu musí činiť 340 mm (v súlade s 
obr. 7).

a = 340 mm
b = 350 mm
rozmery lát 40 x 50 mm

b 

a 

b 

b 

OBR.6
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Je veľmi dôležité, aby boli pásy počas 
montáže na spojoch maximálne 
presunuté tak, aby sa na zámku „Z” 
nevyskytovala vôľa.

7.  Poradie montáže pásov  
      ZET Roof
Správnym spôsobom montáže modulovej 
strešnej krytiny ZET Roof je metóda s 
tzv. striedavým usporiadaním, pri ktorej 
sú jednotlivé rady pásov vzájomne 
presunuté. Toto riešenie je možné len 
vďaka symetrickosti pásov. Výhodou 
takéhoto uloženia je, že sa nevyskytujú 
styčné body hrán štyroch plechov.  
Okrem toho sa v tomto prípade 
nevyskytujú miesta pozdĺžnych spojov, 
čo zvyšuje estetický vzhľad celej krytiny. 
Správna montáž (poradie ukladania)  
v prípade inštalácie pásov z pravej strany 
je zobrazená na obr. 8.

OBR.8

8. Inštalácia modulových      
      strešných krytín ZET Look

K montáži modulových strešných krytín 
ZET Look odporúčame použiť laty šírky 8 
cm. Kľúčové je rozmiestnenie lát, ktoré 
má výrazný vplyv na koncový výsledok. 
Najdôležitejší je rozostup hlavných lát, 
ktorý musí činiť 350 mm.
Kým rozstup medzi spodnou hranou prvej 
laty a vrchnou hranou druhej laty zo strany 
odkvapu musí činiť 400 mm (v súlade  
s obr. 9).

OBR.9
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OBR.10

OBR.11

OBR.12

K prvej late na hornom odkvapovom 
prvku namontujte štartovacie profily, po 
piatich na každý pás (Obr. 11). Vyrovnajú 
úskok prelisu krytiny a predovšetkým 
umožní správnu montáž pásu. Šírku prvej 
laty vyberte v závislosti od spôsobu 
montáže a druhu hákov odkvapového 
systému, ale jej šírka nesmie byť menšia 
ako 8 cm.
Počas montáže profilov zachovajte 
zvláštne presnosť tak, aby sa všetky 
nachádzali v rovnej línii. K inštalácii 
jedného predvoleného profilu stačia 
dva vrty. Musia byť uchytené skrutkami 
s plochou hlavou pre možnosť montáže 
Univerzálneho ventilačného prvku. Pri 
montáži východiskových profilov je nutné 
zohľadniť, aby boli zdvihnuté  
o pás uprostred prvého spodného 
prelisu profilu (obr. 12). Vzdialenosť od 
osi k osi vĺn je 230 mm. Rozostup medzi 
hranou ventilačného prvku a prehnutím 
predvoleného profilu musí činiť 20 mm, 
čo zodpovedá hĺbke vlny plechu. Odkvapové 

lemovanie pod krytinu

Univerzálna 
vetracia lišta

Štartovací profil pre 
ZET Look

Odkvapové lemovanie  
pod fóliu

20 mm

230 mm

Laty

Kontralata



11
22

33
88

77

66

44
99 55

1010
1111

12121717
1313

1414
1515

1616 sm
er 

m
ontáže

12

Návod na montáž                                                             Modulová škridla ZET  

Plech nasúvame na držiaky a 
priskrutkujeme k late v mieste 
pripravených montážnych otvorov 
na konci pásu, v súlade so schémou 
zobrazenou na obrázku 14, 
pomocou magnetického nadstavca 
akumulátorového uťahovača alebo 
vŕtačky. 
Pliešky s montážnym otvorom pred 
vložením vrutu neohýbajte.  
V prvom rade je potrebné osadiť vrut 
na pliešku a následne ho utiahnuť 
vŕtačkou tak, aby sa sa spoločne  
s skrutkou spojil s lištou.

Jednotlivé kusy ZET Look prichyťte  
k latám skrutkami 4,8 x 35 mm.  
Spotreba skrutiek činí 5 kusov na jeden 
pás.

  

Správnym spôsobom montáže modulovej 
strešnej krytiny ZET Look je metóda  
s tzv. striedavým usporiadaním, v ktorej 
sú jednotlivé rady pásov vzájomne 
presunuté. Toto riešenie je možné len 
vďaka symetrickosti pásov. Výhodou 
takéhoto uloženia je, že sa nevyskytujú 
styčné body hrán štyroch plechov. Okrem 
toho sa v tomto prípade nevyskytujú 
miesta pozdĺžnych spojov, čo zvyšuje 
estetický vzhľad celej krytiny. Správna 
montáž (poradie ukladania) v prípade 
inštalácie pásov z pravej strany je 
zobrazená na obr. 13. Správnym riešením 
je tiež nepretržitá montáž pásov, tzn. 
jeden za druhým.

OBR.14

OBR.139.Poradie montáže listov ZET  
     Look
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OBR.16

OBR.17

11. Inštalácia hrebenáčov

Modulové plechové krytiny ZET sú 
ponúkané s hrebenáčmi, ktorých stavba 
a rozmiestnenie prelisov zodpovedá 
presne stavbe krytiny. To umožňuje 
zaistenie vysokej estetiky strešnej krytiny. 
Hrebeňovú latu namontujte na podperách 
zabezpečovania neporušenosti 
ventilačného priestoru krytiny.

Hrebenáče upevnite krátkymi vrutmi  
4,8 x 20 mm „plech s plechom”
v každom druhom chrbte vlny, použite 
pred tým hrebeňovú pásku alebo 
profilované tesnenie.

OBR.1510. Prírez pásov na úžľabný  
        plech

Prírez pásov na úžľabný plech vykonajte  
v línii úžľabí, čím zaistíte estetický vzhľad.
Pre utesnenie úžlabného plechu 
odporúčame použiť expanznú tesniacu 
pásku do výšky prelisu plechu.

Ventilácia strešnej krytiny
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OBR.19

OBR. 20

Pre vonkajší prvok záveternej lišty použite 
farmárske skrutky, v prípade nutnosti 
spojenia záveterných líšt použite základ 
15-30 mm.

Okrajové pásy pripevnite skrutkou v 
každom prehĺbenom montážnom mieste 
plechov pozdĺž línie záveternej lišty.

Správne rozmiestnenie upínacích bodov 
na strešné ploche musí zahŕňať všetky 
okrajové montážne body a každý druhý 
vnútri strešnej plochy.

Plechy krytiny položte na žľab záveternej 
lišty (obr. 19).

OBR.1812. Inštalácia záveternej lišty  
    

Pretože na okraj strešnej plochy pôsobí 
veľmi často silný vietor, je potrebné 
dbať o príslušne pevnú inštaláciu prvkov 
záveternej lišty. V tom prípade použite 
záveternú lištu III. Najprv nainštalujte do 
lát žľab záveternej lišty (obr. 18). Tento 
prvok nainštalujte pomocou zošívacích 
spôn ako zo strany strešnej plochy, tak i 
z vonkajšej strany. Než začnete pokladať 
strešnú krytinu, nalepte v dolnej časti 
prvku expanznú tesniacu pásku  
s rozťažiteľnosťou až 3 cm (podľa  
výšky prelisu plechu).
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OBR.21

OBR.22

RYS.22

Držiak

Oplechovanie k stene

13. Montáž prístennej       
      obruby

Prvým krokom je príprava a montáž 
držiakov, ktoré sa budú používať na 
upevnenie oplechovania k stene. Také 
držiaky môžete urobiť z pásikov plechu 
vyhnutých pod pravým uhlom.
Keďže tieto držiaky bude potrebné 
v ďalšej fáze pri upevňovaní oplechovania 
k stene ohnúť, musia byť náležite vyššie 
než oplechovanie.

Pri príprave oplechovania prihnite hornú 
hranu, čo umožňuje pevne a bez použitia 
dodatočných upevnení spojiť s vopred 
pripravenými držiakmi.
 Pred montážou priložte oplechovanie 
k hrane strechy, aby ste ho náležite 
prispôsobili zohľadňujúc typ steny  
a sklon danej plochy. Orezané  
a vyhnuté oplechovanie namontujte  
k latám s použitím plochých úchopov. 
Dávajte predovšetkým pozor, aby 
oplechovanie priliehalo k stene po celej 
dĺžke. Keď musíte spojiť viacero prvkov, 
musia byť preložené na 50 mm, pričom 
preloženie musí byť väčšie, ak je sklon 
danej plochy strechy menší než 25 
stupňov.
 
Potom oplechovanie upevnite k stene 
používajúc vopred pripravené držiaky.
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Správne rozmiestnenie upínacích bodov 
na strešné ploche musí zahŕňať všetky 
okrajové montážne body a každý druhý 
vnútri strešnej plochy.

OBR.24

OBR.23

Spojenie so stenou zabezpečte 
dilatačnou lištou, a keď je to potrebné, 
dodatočne utesnite pokrývačskými 
tesneniami.
 
Dilatačnú lištu upevnite k stene.
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