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Klempířské výrobky a příslušenství www.bp2.eu

Inovativní klempířské výrobky, které 
urychlí pokrývačské práce

Kategorie klempířských výrobků

Na základě informací od pokrývačů jsme vytvořili speciální klempířské prvky, které výrazně 
usnadní a urychlí práci a pomohou vyhnout se technickým chybám.

Klempířské výrobky doplňují naši nejnovější řadu produktů, které patří mimo jiné do PANEL, 
MODULAR a COMPACT SERIES. Dbali jsme nejen o kompatibilitu a širokou škálu barev, ale také 
odolnost a snadnou montáž pro optimalizaci času práce

Naskenujte kód a stáhněte 
si návod k montáži.

Závětrné lišty Hřebenáče Úžlabní plechy a okapové pásy

Stěnové klempířské výrobky Doplňky
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Závětrná lišta ADAPT - novinka

Klempířské výrobky určené pro produkty ze sérií MODULAR, COMPACT SERIES. 
Ohnutí horního prvku závětrné lišty usnadňuje montáž na vnější stěnu odtokového 
žlabu. Závětrná lišta je vybavena montážními prohlubněmi, které určují její montážní 
body na desce závětrné lišty. Díky tomu nejsou vidět montážní šrouby. Největší 
výhodou je možnost nastavení šířky krytiny v závislosti na šířce závětrné lišty. (Rozsah 
nastavení činí od 240 mm do 320 mm). Odvodňovací žlab v sadě, který slouží jako 
hák pro závěrnou lištu, je určen k odvodu vody z okrajové části střechy. Klempířské 
prvky jsou k dispozici v pravém a levém provedení.
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tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 550 mm

výška 240-320 mm

Ideální přizpůsobení klempířského 
prvku ke střešní krytině.

Možnost nastavení šířky krytí v závislosti na 
rozměrech závětrné lišty. Rozsah nastavení 
je od 220 mm do 320 mm, díky čemuž 
lze klempířský prvek použít pro mnoho 
střešních projektů.

Snadná montáž a bezproblémová 
přeprava.

Modulární tvar klempířského prvku 
usnadňuje montáž ve výškách, kterou 
zvládne jedna osoba a optimalizuje náklady 
na dopravu související s realizací projektu 
i dobu montáže klempířského prvku na 
střechu.

Nejvyšší estetika bez žádných 
kompromisů.

Neviditelný upevňovací systém dodává 
eleganci a vytváří jednotnou a harmonickou 
střešní plochu, nenarušenou žádným 
prvkem nebo montážním otvorem.

REGULACE
 KRYTÍ

MODULOVITOST

ADAPT 
vlevo

ADAPT 
vpravo

NEVIDITELNÉ
 VRUTY

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke 
střešní krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění 
vrutů

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ
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Závětrná lišta ADAPT
PANEL SERIES - novinka
Klempířské výrobky určené pro produkty ze série PANEL SERIES vyznačující se 
jedinečnou estetikou a žádnými viditelnými šrouby na povrchu. Ohnutí horního 
prvku závětrné lišty usnadňuje montáž na hranu panelu. Největší výhodou je možnost 
nastavení šířky krytiny v závislosti na šířce závětrné lišty. (Rozsah nastavení činí od 240 
mm do 320 mm). Díky tomu nejsou vidět montážní šrouby. Klempířské prvky jsou k 
dispozici v pravém a levém provedení.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 550 mm

výška 240-320 mm
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Ideální přizpůsobení klempířského 
prvku ke střešní krytině.

Možnost nastavení šířky krytí v závislosti na 
rozměrech závětrné lišty. Rozsah nastavení 
je od 220 mm do 320 mm, díky čemuž 
lze klempířský prvek použít pro mnoho 
střešních projektů.

Snadná montáž a bezproblémová 
přeprava.

Modulární tvar klempířského prvku 
usnadňuje montáž ve výškách, kterou 
zvládne jedna osoba a optimalizuje náklady 
na dopravu související s realizací projektu 
i dobu montáže klempířského prvku na 
střechu.

Nejvyšší estetika bez žádných 
kompromisů.

Neviditelný upevňovací systém dodává 
eleganci a vytváří jednotnou a harmonickou 
střešní plochu, nenarušenou žádným 
prvkem nebo montážním otvorem.

REGULACE
 KRYTÍ

MODULOVITOST
NEVIDITELNÉ
 VRUTY

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke 
střešní krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění 
vrutů

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

ADAPT 
vlevo

ADAPT 
vpravo
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Závětrná lišta III - novinka

Závětrná lišta uzavírající okrajovou hranu střechy. Chrání plochy závětrné desky (nebo 
krokve) před klimatickými jevy a ovlivňuje výsledný estetický vzhled střešní krytiny. 
Závětrná lišta je vybavená montážními prohlubněmi, které určují její montážní body 
na desce. 

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 150 mm
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ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění vrutů

Vysoká bezpečnost a minimalizace 
možného efektu zvlnění.

Systém, který minimalizuje efekt zvlnění, 
chrání před účinky tepelného namáhání, které 
deformuje plech, narušuje jeho estetiku a snižuje 
životnost.

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

SYSTÉM ANTI 
WAVE
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Závětrná lišta II - novinka

Závětrná lišta uzavírající okrajovou hranu střechy. Chrání plochy závětrné desky (nebo 
krokve) před klimatickými jevy a ovlivňuje výsledný estetický vzhled střešní krytiny. 
Závětrná lišta je vybavená montážními prohlubněmi, které určují její montážní body 
na desce. 

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 150 mm
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ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění vrutů

Vysoká bezpečnost a minimalizace 
možného efektu zvlnění.

Systém, který minimalizuje efekt zvlnění, 
chrání před účinky tepelného namáhání, které 
deformuje plech, narušuje jeho estetiku a snižuje 
životnost.

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

SYSTÉM ANTI 
WAVE
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Závětrná lišta II - novinka

Závětrná lišta uzavírající okrajovou hranu střechy. Chrání plochy závětrné desky (nebo 
krokve) před klimatickými jevy a ovlivňuje výsledný estetický vzhled střešní krytiny. 
Závětrná lišta je vybavená montážními prohlubněmi, které určují její montážní body 
na desce. 

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 150 mm
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ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění vrutů

Vysoká bezpečnost a minimalizace 
možného efektu zvlnění.

Systém, který minimalizuje efekt zvlnění, 
chrání před účinky tepelného namáhání, které 
deformuje plech, narušuje jeho estetiku a snižuje 
životnost.

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

SYSTÉM ANTI 
WAVE
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AIR hřebenáč - novinka

Hřebenáč s odvětráním v délce 1 m je klempířský prvek korunující střešní krytinu v 
hřebeni. Je určen pro střešní krytiny z řady PANEL SERIES. 
Jeho úkolem je utěsnit a také esteticky dokončit hřeben střechy. Největší výhodou 
odvětrávaného hřebenáče je továrně vyrobená perforace na čelní stěně, která 
umožňuje odvětrání střechy i podkroví bez nutnosti instalace dodatečné odvětrávací 
lišty v hřebeni.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 1088 mm

výška 85 mm
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ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Vysoká bezpečnost a minimalizace 
možného efektu zvlnění.

Systém, který minimalizuje efekt zvlnění, 
chrání před účinky tepelného namáhání, 
které deformuje plech, narušuje jeho 
estetiku a snižuje životnost.

Snadná montáž a bezproblémová přeprava.

Modulární tvar klempířského prvku 
usnadňuje montáž ve výškách, kterou 
zvládne jedna osoba a optimalizuje náklady 
na dopravu související s realizací projektu 
i dobu montáže klempířského prvku na 
střechu.

Účinné odvětrání střechy.

Z výroby vyrobená perforace umožňuje 
efektivní odvětrávání střechy a nahrazuje tak 
větrací pás, díky čemuž se doba práce na 
projektu znatelně zkracuje

SYSTÉM ANTI 
WAVE

MODULOVITOST
PERFORACE
 Z VÝROBY
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Úžlabní plech - novinka

Úžlabní plech je klempířský výrobek, který zajišťuje sběr a odvod dešťové vody 
do žlabu ze dvou nezávislých střešních ploch. Je určen pro výrobky ze série PANEL 
SERIES, a to kvůli rozšířené liště proti vodě, která slouží jako závěs na panelové 
plechy.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 95 mm

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Zvýšená těsnost díky inovativnímu řešení.
  
Zahnutí okrajové hrany úžlabí umožňuje 
zvýšit těsnost spoje a zamezit tak výskytu 
vody na střešní krytině.

Vysoká bezpečnost a minimalizace 
možného efektu zvlnění.

Systém, který minimalizuje efekt zvlnění, 
chrání před účinky tepelného namáhání, které 
deformuje plech, narušuje jeho estetiku a snižuje 
životnost.

TĚSNOSTMICRO RIB

175

50

95

50



18 19

Klempířské výrobky a příslušenství www.bp2.eu

Úžlabní plech - novinka

Úžlabní plech je klempířský výrobek, které zajišťuje sběr a odvod dešťové vody do 
žlabu ze dvou nezávislých střešních ploch, které se setkávají v tzv. úžlabí. tloušťka 

plechu
0.5 mm

délka 2000 mm

výška 95 mm

175

25

95

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Zvýšená těsnost díky inovativnímu řešení.
  
Zahnutí okrajové hrany úžlabí umožňuje 
zvýšit těsnost spoje a zamezit tak výskytu 
vody na střešní krytině.

Vysoká bezpečnost a minimalizace 
možného efektu zvlnění.

Systém, který minimalizuje efekt zvlnění, 
chrání před účinky tepelného namáhání, které 
deformuje plech, narušuje jeho estetiku a snižuje 
životnost.

TĚSNOSTMICRO RIB

25
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Výchozí nadžlabový pás 
PANEL SERIES - novinka
Výchozí nadžlabový pás je klempířský výrobek, který uzavírá prostor mezi žlabem a 
střešní krytinou. Jeho výhodou je závěsná funkce pro systém BEND LOCK, který je 
dostupný u produktů z PANEL SERIES.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 155 mm

90

110

30

15

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění 
vrutů

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ
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Hřebenáč IZI

Hřebenáč IZI je klempířský výrobek ukončující střešní krytinu v hřebeni, určený 
pro modulovou plechovou střešní tašku IZI/ZET. Jeho úkolem je utěsnit a esteticky 
dokončit hřeben střechy.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 75 mm

75

85

230

75

30

Zvýšená těsnost díky inovativnímu řešení.
  
Zahnutí okrajové hrany úžlabí umožňuje 
zvýšit těsnost spoje a zamezit tak výskytu 
vody na střešní krytině.

TĚSNOST
ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Hřebenáč ZET

Hřebenáč ZET je klempířský výrobek ukončující střešní krytinu v hřebeni, určený 
pro modulovou plechovou střešní tašku IZI/ZET. Jeho úkolem je utěsnit a esteticky 
dokončit hřeben střechy.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 1950 mm

výška 75 mm

75

230

35

175
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Oblý hřebenáč

Oblý hřebenáč je klempířský výrobek ukončující střešní krytinu v hřebeni. Jeho 
úkolem je utěsnění ale i estetické dokončení hřebene střechy. Oblý tvar je 
přizpůsoben pro plechové střešní tašky.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 75 mm

75

230

35

175

Široký oblý hřebenáč

Široký oblý hřebenáč je přizpůsoben pro výsledný tvar hřebene střechy, poskytuje 
mu monumentální a těžký vzhled. Odpovídá za utěsnění. tloušťka 

plechu
0.5 mm

délka 2000 mm

výška 109 mm

82
109

301

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.
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Trapézový hřebenáč

Trapézový hřebenáč je klempířský výrobek ukončující střešní krytinu v krokvi. Jeho 
úkolem je utěsnění ale i estetické dokončení hřebene. Z jeho názvu je patrné, že je 
uzpůsoben pro trapézové plechy a má tvar kosočtverce.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 90 mm

60

20

90
70

95

215

Ukončení hřebenáče

Ukončení hřebenáče tvoří víčko, je to díl, který chrání, maskuje ale i dbá na 
estetičnost provedení. tloušťka 

plechu
0.5 mm

délka 220 mm

výška 80 mm

80

225

35

175

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.
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Okapová lišta Nadžlabový pás

Klempířský prvek zajišťující odvod kondenzátu ze střešní membrány do okapu (u 
čelních háků) nebo mimo podžlabový pás (u nadkrokevních háků)

Nadžlabový pás je klempířský prvek uzavírající prostor mezi okapem a střešní 
krytinou. Zodpovídá za odvádění stékající vody do okapu, ovlivňuje i výsledné 
estetické provedení.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 20 mm

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 120 mm

10

20

120

85

90

15

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění 
vrutů

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.
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Univerzální podžlabový pás / 
prodloužení závětrné lišty

Nástěnné oplechování I

Univerzální podžlabový pás se vyznačuje speciálním spodním ohybem, který slouží i 
k uzavření střešního podhledu. Tento prvek zároveň slouží jako prodloužení závětrné 
lišty.

Nástěnné oplechování uzavírající hranu střechy. Jedná se o estetickou úpravu krytiny a 
utěsnění místa styku střechy a stěny.tloušťka 

plechu
0.5 mm

délka 2000 mm

výška 190 mm

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 125 mm

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění 
vrutů

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

19
0

20

15

20 15

15

85

85

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Wall flashing I
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Dilatační lišta Nástěnné oplechování 
s dilatační lištou

Dilatační lišta je k podkladu mechanicky fixována. Její použití umožňuje stabilní 
termickou práci a utěsnění hlavního oplechování.

Dvoudílný klempířský výrobek zajišťující těsné spojení hlavního oplechování se 
stěnou. Vzhledem ke konstrukci stěnového klempířského výrobku se jedná o 
kompletní sadu s dilatační lištou. Dilatační lišta se mechanicky fixuje k podkladu. Její 
použití umožňuje stabilní termickou práci a utěsnění hlavního klempířského prvku.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 65 mm

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 135 mm

10

10

10

25

30

20 80

13
5

15

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění 
vrutů

Rychlá a bezchybná montáž

Díky speciálně připraveným prohlubním v 
klempířském výrobku byl zkrácen čas nutný 
k montáži, rovněž jsme minimalizovali riziko 
provedení chyby a nesprávného umístění 
vrutů

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

MONTÁŽNÍ
 PROHLUBNĚ

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.
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Spojovací prvek střešních 
panelů

Univerzální ventilační prvek

Klempířský výrobek zajišťující příčné spojení panelů. Univerzální ventilační prvek slouží k odvětrávání střešních krytin. 
Navíc pro prolisy typu „Z” tvoří výchozí profil. Klempířský výrobek umožňuje 
správnou ventilaci prostoru pod krytinou a chrání před vniknutím drobných hlodavců 
a ptáků

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 500 mm

výška 120 mm

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 2000 mm

výška 26 mm

15

120

52

12 25

26

29

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.
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Výchozí profil k ZET LOOK Zachycovač sněhu

Výchozí profil slouží jako závěs pro první řadu plechů namontovaných na okapu u 
produktu ZET LOOK. Jeho úkolem je udržovat stabilitu plechu na okapu.

Sněhová zábrana, nazývaná také zachycovač sněhu, je určena k zastavení a rozbití 
sněhových převisů sesouvajících se ze střešní plochy. Jedná se o mimořádně důležitý 
bezpečnostní prvek.

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 120 mm

výška 49 mm

tloušťka 
plechu

0.5 mm

délka 196 mm

výška 70 mm

120

27

25

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

ESTETICKÝ 
ÚPRAVA

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

Nejvyšší estetika přizpůsobení ke střešní 
krytině.

Klempířské prvky navržené pro střešní 
krytiny tvoří vizuální přizpůsobení návrhu 
střechy a doplnění jeho trvanlivosti a 
nejvyššího estetického dojmu.

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR
 BAREV

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.

Klempířské prvky přizpůsobené barvě 
střešní krytiny.

Široká škála barev umožňuje přizpůsobení 
barvy klempířského prvku ke střešní krytině 
v různých kombinacích.
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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


