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Klampiarske výrobky a príslušenstvo www.bp2.eu

Inovatívne klampiarske výrobky, ktoré 
urýchlia pokrývačské práce

Kategórie klampiarských výrobkov

Na základe informácií od pokrývačov sme vytvorili špeciálne klampiarske prvky, ktoré výrazne 
uľahčia či urýchlia prácu a pomôžu vyhnúť sa technickým chybám.

Klampiarske výrobky doplňajú našu najnovšiu ponuku produktov, ktoré patria okrem iného do 
PANEL, MODULAR a COMPACT SERIES. Dbali sme nielen na kompatibilitu a širokú škálu farieb, 
ale aj na odolnosť a jednoduchú montáž, aby sme dosiahli optimalizáciu času práce

Naskenujte kód a stiahnite 
si návod na montáž.

Záveterné lišty Hrebenáče Úžľabné plechy a odkvapové pásy

Stenové klampiarske výrobky Doplnky
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Záveterná lišta ADAPT - novinka

Klampiarske výrobky určené pre produkty zo série MODULAR, COMPACT SERIES. 
Ohnutie horného prvku záveternej lišty uľahčuje montáž na vonkajšiu stenu 
odtokového žľabu. Záveterná lišta je vybavená montážnym prehĺbením , ktoré určuje 
ich montážne body na doske záveternej lišty. Vďaka tomu, nie je vidieť montážne 
skrutky. Najväčšou výhodou je možnosť nastavenia šírky krytiny v závislosti od 
šírky záveternej lišty. (Rozsah nastavenia predstavuje od 240 mm do 320 mm). 
Odvodňovací žľab v sade, ktorý slúži ako hák pre záveternú lištu, je určený na 
odvádzanie vody z okrajovej časti strechy. Klampiarske prvky sú k dispozícii v pravom 
a ľavom prevedení.

20

90

45

22

15
15

50 14
0

30
10

33

15
23

0

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 550 mm

VÝŠKA 240-320 mm

Ideálne zladenie oplechovania k
 strešnej krytine.

Možnosť regulácie šírky krytia v závislosti 
od rozmerov dosky záveternej lišty. Rozsah 
regulácie predstavuje od 220 mm do 320 
mm, vďaka čomu oplechovanie sa môže 
využiť v mnohých projektoch strešných 
krytín.

Jednoduchá montáž a bezproblémová 
preprava.

Modulová forma oplechovania uľahčuje 
montáž  vo výške jednou osobou a
 optimalizuje náklady na dopravu, spojenú s
 realizáciou projektu, ako aj čas vynášania 
 oplechovania na strechu.

Najvyššia estetika bez žiadnych
 kompromisov.

Neviditeľný systém upevnenia dodáva 
eleganciu, tvoriac jednotnú a harmonickú 
plochu strechy, ktorá nie je porušená 
žiadnym prvkom alebo montážnym 
otvorom.

REGULÁCIA
 KRYTIA

MODULOVOSŤ

ADAPT 
vľavo

ADAPT 
vpravo

NEVIDITEĽNÉ 
SKRUTKY

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam 
v oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA
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Záveterná lišta ADAPT
PANEL SERIES - novinka
Klampiarske výrobky určené pre produkty zo série PANEL SERIES sa vyznačujú 
jedinečnou estetikou a neviditeľnými skrutkami na povrchu. Ohnutie horného prvku 
záveternej lišty uľahčuje montáž na hranu panela. Najväčšou výhodou je možnosť 
nastavenia šírky krytiny v závislosti od šírky záveternej lišty. (Rozsah nastavenia 
predstavuje od 240 mm do 320 mm). Vďaka tomu, nie je vidieť montážne skrutky. 
Klampiarske prvky sú k dispozícii v pravom a ľavom prevedení.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 550 mm

VÝŠKA 240-320 mm
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Ideálne zladenie oplechovania k
 strešnej krytine.

Možnosť regulácie šírky krytia v závislosti 
od rozmerov dosky záveternej lišty. Rozsah 
regulácie predstavuje od 220 mm do 320 
mm, vďaka čomu oplechovanie sa môže 
využiť v mnohých projektoch strešných 
krytín.

Jednoduchá montáž a bezproblémová 
preprava.

Modulová forma oplechovania uľahčuje 
montáž  vo výške jednou osobou a
 optimalizuje náklady na dopravu, spojenú s
 realizáciou projektu, ako aj čas vynášania 
 oplechovania na strechu.

Najvyššia estetika bez žiadnych
 kompromisov.

Neviditeľný systém upevnenia dodáva 
eleganciu, tvoriac jednotnú a harmonickú 
plochu strechy, ktorá nie je porušená 
žiadnym prvkom alebo montážnym 
otvorom.

REGULÁCIA
 KRYTIA

MODULOVOSŤ
NEVIDITEĽNÉ 
SKRUTKY

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam 
v oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

ADAPT 
vľavo

ADAPT 
vpravo
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Záveterná lišta III - novinka

Záveterná lišta uzatvárajúca okrajovú hranu strechy. Chráni plochy záveternej dosky 
(alebo krovu) pred klimatickými podmienkami a ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad 
strešnej krytiny. Záveterná lišta je vybavená montážnymi prehĺbeniami, ktoré určujú 
ich montážne body na doske. 

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 150 mm
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ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v 
oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia 
 vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu
 zvlnenia oplechovania, chráni ho pred 
tepelnými zmenami, ktoré
 deformujú plech, narušujú jeho estetiku
 a znižujú odolnosť.

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

SYSTÉM ANTI 
WAVE
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Záveterná lišta II - novinka

Záveterná lišta uzatvárajúca okrajovú hranu strechy. Chráni plochy záveternej dosky 
(alebo krovu) pred klimatickými podmienkami a ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad 
strešnej krytiny. Záveterná lišta je vybavená montážnymi prehĺbeniami, ktoré určujú 
ich montážne body na doske. 

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 150 mm
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ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v 
oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia 
 vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu
 zvlnenia oplechovania, chráni ho pred 
tepelnými zmenami, ktoré
 deformujú plech, narušujú jeho estetiku
 a znižujú odolnosť.

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

SYSTÉM ANTI 
WAVE
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Záveterná lišta II - novinka

Záveterná lišta uzatvárajúca okrajovú hranu strechy. Chráni plochy záveternej dosky 
(alebo krovu) pred klimatickými podmienkami a ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad 
strešnej krytiny. Záveterná lišta je vybavená montážnymi prehĺbeniami, ktoré určujú 
ich montážne body na doske. 

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 150 mm
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ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v 
oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia 
 vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu
 zvlnenia oplechovania, chráni ho pred 
tepelnými zmenami, ktoré
 deformujú plech, narušujú jeho estetiku
 a znižujú odolnosť.

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

SYSTÉM ANTI 
WAVE
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AIR hrebenáč - novinka

Hrebenáč s odvetrávaním dlhý 1 m je klampiarsky prvok korunujúci strešnú krytinu v 
hrebeni. Je určený pre strešné krytiny z radu PANEL SERIES. 
Jeho úlohou je utesniť a esteticky dokončiť hrebeň strechy. Najväčšou výhodou 
odvetrávaného hrebenáča je továrensky vyrobená perforácia na čelnej stene, ktorá 
umožňuje odvetrávanie strechy a podkrovia bez nutnosti inštalácie dodatočnej 
odvetrávacej lišty v hrebeni.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 1088 mm

VÝŠKA 85 mm
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ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia 
 vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu
 zvlnenia oplechovania, chráni ho pred 
tepelnými zmenami, ktoré
 deformujú plech, narušujú jeho estetiku
 a znižujú odolnosť.

Jednoduchá montáž a bezproblémová 
preprava.

Modulová forma oplechovania uľahčuje 
montáž  vo výške jednou osobou a
 optimalizuje náklady na dopravu, spojenú s
 realizáciou projektu, ako aj čas vynášania 
 oplechovania na strechu.

Efektívna ventilácia strechy.

Továrenské prevedenie perforácie umožňuje 
 efektívne odvetrávať strechu, pričom 
 nahrádza ventilačnú lištu, vďaka 
 čomu čas práce na realizácii projektu
 je viditeľne kratší

SYSTÉM ANTI 
WAVE

MODULOVOSŤ
TOVÁRENSKÁ 
 PERFORÁCIA
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Úžľabný plech - novinka

Úžľabný plech je klampiarsky výrobok, ktorý zaisťuje zberanie a odvádzanie dažďovej 
vody do žľabu z dvoch nezávislých strešných plôch. Je určený pre výrobky zo série 
PANEL SERIES, a to kvôli rozšírenej lište proti vode, ktorá slúži ako záves k panelových 
plechom.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 95 mm

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Zvýšené utesnenie vďaka
 inovatívnemu riešeniu.
  
Ohnutie okraja úžľabného plechu 
 umožňuje zvýšiť utesnenie 
 spojenia, pričom zabráni 
 výskytu vody na ploche strechy.

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia 
 vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu
 zvlnenia oplechovania, chráni ho pred 
tepelnými zmenami, ktoré
 deformujú plech, narušujú jeho estetiku
 a znižujú odolnosť.

UTESNENIEMICRO RIB

175

50

95

50
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Úžľabný plech - novinka

Úžľabný plech je klampiarsky výrobok, ktorý zaisťuje zbieranie a odvádzanie 
dažďovej vody do žľabu z dvoch nezávislých strešných plôch, ktoré sa stretávajú v 
tzv. úžľabí.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 95 mm

175

25

95

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Zvýšené utesnenie vďaka
 inovatívnemu riešeniu.
  
Ohnutie okraja úžľabného plechu 
 umožňuje zvýšiť utesnenie 
 spojenia, pričom zabráni 
 výskytu vody na ploche strechy.

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia 
 vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu
 zvlnenia oplechovania, chráni ho pred 
tepelnými zmenami, ktoré
 deformujú plech, narušujú jeho estetiku
 a znižujú odolnosť.

UTESNENIEMICRO RIB

25
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Štartovací nadžľabový pás 
PANEL SERIES  - novinka
Štartovací nadžľabový pás je klampiarsky výrobok, ktorý uzatvára priestor medzi 
žľabom a strešnou krytinou. Jeho výhodou je závesná funkcia pre systém BEND 
LOCK, ktorý je dostupný pri produktoch z PANEL SERIES.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 155 mm

90

110

30

15

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam 
v oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA
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Hrebenáč IZI

Hrebenáč IZI je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni, určený pre 
modulovú plechovú strešnú tašku IZI/ZET. Jeho úlohou je utesniť a esteticky dokončiť 
hrebeň strechy.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 75 mm

75

85

230

75

30

Zvýšené utesnenie vďaka
 inovatívnemu riešeniu.
  
Ohnutie okraja úžľabného plechu 
 umožňuje zvýšiť utesnenie 
 spojenia, pričom zabráni 
 výskytu vody na ploche strechy.

UTESNENIE
ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Hrebenáč ZET

Hrebenáč ZET je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni, určený 
pre modulovú plechovú strešnú tašku IZI/ZET. Jeho úlohou je utesniť a esteticky 
dokončiť hrebeň strechy.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 1950 mm

VÝŠKA 75 mm

75

230

35

175
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Oblý hrebenáč

Oblý hrebenáč je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni. Jeho 
úlohou je utesnenie ale aj estetické dokončenie hrebeňa strechy. Oblý tvar je 
prispôsobený pre plechové strešné tašky.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 75 mm

75

230

35

175

Široký oblý hrebenáč

Široký oblý hrebenáč je prispôsobený pre výsledný tvar hrebeňa strechy, poskytuje 
mu monumentálny a ťažký vzhľad. Zodpovedá za utesnenie. HRÚBKA 

PLECHU
0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 109 mm

82
109

301

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.
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Trapézový hrebenáč

Trapézový hrebenáč je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni. 
Jeho úlohou je utesnenie ale aj estetické dokončenie hrebeňa. Z jeho názvu vyplýva, 
že je prispôsobený pre trapézové plechy a má tvar kosoštvorca.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 90 mm

60

20

90
70

95

215

Ukončenie hrebenáča

Ukončenie hrebenáča tvorí krytka. Je to prvok, ktorý chráni, maskuje ale aj dbá na 
estetiku prevedenia. HRÚBKA 

PLECHU
0.5 mm

DĹŽKA 220 mm

VÝŠKA 80 mm

80

225

35

175

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.
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Odkvapová lišta Nadžľabový pás

Klampiarsky prvok zaisťujúci odvádzanie kondenzátu zo strešnej membrány do žľabu 
(v prípade čelných hákov), alebo mimo podžľabový pás (v prípade nadkrovných 
hákov)

Nadžľabový pás je klampiarsky prvok uzatvárajúci priestor medzi odkvapom 
a strešnou krytinou. Zodpovedá za odvádzanie stekajúcej vody do odkvapu, 
ovplyvňuje aj výsledné estetické prevedenie.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 20 mm

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 120 mm

10

20

120

85

90

15

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam 
v oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.
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Univerzálny podžľabový pás / 
predĺženie záveternej lišty

Nástenné oplechovanie I

Univerzálny podžľabový pás sa vyznačuje špeciálnym spodným ohybom, ktorý slúži 
aj na uzatvorenie strešného podhľadu. Tento prvok zároveň slúži ako predĺženie 
záveternej lišty.

Nástenné oplechovanie uzatvárajúce hranu strechy. Ide o estetickú úpravu krytiny a 
utesnenie miesta styku strechy a steny.HRÚBKA 

PLECHU
0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 190 mm

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 125 mm

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam 
v oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

19
0

20

15

20 15

15

85

85

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Wall flashing I
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Dilatačná lišta Nástenné oplechovanie s di-
latačnou lištou

Dilatačná lišta je k podkladu mechanicky fixovaná. Jej použitie umožňuje stabilnú 
termickú prácu a utesnenie hlavného oplechovania.

Dvojdielny klampiarsky výrobok zaisťujúci tesné spojenie hlavného oplechovania so 
stenou. Vzhľadom na konštrukciu stenového klampiarskeho výrobku ide o kompletnú 
sadu s dilatačnou lištou. Dilatačná lišta sa mechanicky fixuje k podkladu. Jej použitie 
umožňuje stabilnú termickú prácu a utesnenie hlavného klampiarskeho prvku.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 65 mm

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 135 mm

10

10

10

25

30

20 80

13
5

15

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam 
v oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam 
v oplechovaní, čas
 potrebný na jeho montáž sa skrátil,
 eliminovali sme taktiež riziko
 spravenia chyby a nesprávneho 
 umiestnenia skrutiek

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

MONTÁŽNE 
 PREHĹBENIA

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.
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Spojovací prvok strešných 
panelov

Univerzálny ventilačný 
prvok

Klampiarsky výrobok zaisťujúci priečne spojenie panelov. Univerzálny ventilačný prvok slúži na odvetrávanie strešných krytín. 
Navyše pre prelisy typu „Z” tvorí štartovací profil. Klampiarsky výrobok umožňuje 
správnu ventiláciu priestoru pod krytinou a chráni pred vniknutím drobných 
hlodavcov a vtákov 

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 500 mm

VÝŠKA 120 mm

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 2000 mm

VÝŠKA 26 mm

15

120

52

12 25

26

29

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.
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Štartovací profil k ZET LOOK Zachytávač snehu

Štartovací profil slúži ako záves pre prvý  rad plechov namontovaných na odkvape pri 
produktoch ZET LOOK. Jeho úlohou je udržiavať stabilitu plechu na odkvape.

Snehová zábrana, nazývaná aj zachytávač snehu, je určená na zastavenie a rozbitie 
snehových previsov zosúvajúcich sa zo strešnej plochy. Ide o mimoriadne dôležitý 
bezpečnostný prvok.

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 120 mm

VÝŠKA 49 mm

HRÚBKA 
PLECHU

0.5 mm

DĹŽKA 196 mm

VÝŠKA 70 mm

120

27

25

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

ESTETICKÉ 
ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

Najvyššia estetika zladenia k strešnej 
krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o 
strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie 
projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a 
najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

ŠIROKÁ 
FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej 
krytiny.

Široká farebná škála umožňuje 
 zladiť farby oplechovania k strešnej krytine 
 v rôznych kombináciach.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


