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1. Prvky systémov INGURI
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2. Špecifikácia systémov 
INGURI

Systémy INGURI 125/87 a 150/100 sú 
kompletné odkvapové systémy vyrábané 
z ocele najvyššej kvality, obojstranne 
potiahnutej ochrannou vrstvou. Všetky 
prvky systému boli vyprojektované 
spôsobom, ktorý garantuje správne 
spájanie a jednoduchú  
a rýchlu montáž systému.  
Tvar a hĺbka žľabov zabezpečujú účinný 
odvod vody, a to aj počas intenzívnych  
a dlhodobých zrážok.
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3. Odporúčané nástroje 
a príslušenstvo

Pred pokračovaním v montáži si musíte 
pripraviť príslušenstvo uvedené na 
obrázkoch vedľa neho.

OBR.1 ODPORÚČANÉ NÁSTROJE A PRÍSLUŠENSTVO

SKRUTKOVAČ, SKRUTKY

PÍLKA NA KOV

KLIEŠTE, NOŽNICE NA KOV

OHÝBAČKA KROKVOVÝCH HÁKOV

PERO/FIXKA

VODOVÁHA KLZNÝ SPREJ

VIAZACÍ POVRAZ

NÁSTROJ
odporúčaný na prípravu otvorov 
odvodnenia v žľaboch

NITOVAČKA, NITY
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4. Inštalácia odkvapových 
hákov

Háky na krokvy a zadné žľaby by mali 
byť namontované vo vzdialenosti 
nepresahujúcej 500 mm.

max 500 mm

max 500 mm

~25 mm

OBR.2 ROZSTUP ODKVAPOVÝCH HÁKOV

OBR.3 OZNAČENIE MIEST OHÝBANIA HÁKOV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pri montáži odkvapových hákov je 
potrebné predpovedať pokles odkvapu 
smerom k odtoku. To je dôležité na 
zabezpečenie priechodnosti žľabového 
systému, ktorý, ak sa nezachová 
odporúčaný pokles, môže byť narušený 
spadnutými listami alebo inými 
nečistotami. Najmenší odporúčaný 
pokles je 3-5 mm na 1 bm žľabu.  Aby sa 
zabezpečil správny pokles žľabu, musia 
byť háky žľabu ohnuté na krokvu vo výške 
určenej pre každý hák. Aby bolo možné 
určiť miesto ohybu jednotlivých hákov, 
najprv vypočítajte ich množstvo na danú 
plochu, potom ich usporiadajte vedľa 
seba, určte priamku vo výške ohybu 
prvého háku a druhú priamku, ktorá sa 
odchyľuje od prvej, takže po poslednom 
háku vzdialenosť medzi čiarami vyjadrí 
pokles, ktorý sa má dosiahnuť na danom 
úseku. Táto čiara určí miesta ohýbania 
hákov (táto metóda je znázornená na 
obrázku 3). 

MONTÁŽNY TIP

Háky by mali byť očíslované, aby 
nedošlo k zámene v poradí ich 
montáže. 



7

Návod na montáž                                                                                Oceľové odkvapové systémy INGURI  

Pre správne ohýbanie hákov sa odporúča 
použiť ohýbač hákov (obrázok 4). Pri 
ich ohýbaní je potrebné vziať do úvahy, 
že predná hrana žľabu by mala byť o 6 
mm nižšia vo vzťahu k zadnému okraju. 
Správna poloha žľabu je znázornená na 
obrázku 5. 

OBR.4 OHYB KROKVOVÝCH HÁKOV

OBR.5 SPRÁVNA POLOHA ODKVAPU
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Alternatívnou metódou je upevnenie 
prvého a posledného háku na danej plohe 
vo výškach, ktorá je vyjadrená poklesom, 
ktorý sa má dosiahnuť v tejto vzdialenosti, 
a pretiahnutie povrazu medzi nimi. Je 
potrebné pamätať na príslušné zaťaženie 
povrazu z oboch strán. Následne vyznačí 
priamku, pozdĺž ktorej budú upevnené 
ďalšie háky (obrázok 8).

Osadzając rynnę na hakach 
nakrokwiowych zapinamy ją zaginając 
wypustkę haku na jej wewnętrznej 
krawędzi (rys. 7). Žľab sa na čelné háky 
montuje na západku .

OBR.8 OZNAČENIE MONTÁŽNYCH BODOV PRE 
HÁČIKY POMOCOU POVRAZU

OBR.7 VLOŽENIE ODKVAPU NA HÁKY KROKVY

1 m

OBR.6 UPEVNENIE KROKVOVÝCH HÁKOV

min. 2 ks/hák

Háky by mali byť pripevnené k čelnej 
doske alebo na krokve minimálne dvoma 
skrutkami (obrázok 6).
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Činnosť, ktorú je potrebné vykonať so 
zvláštnou starostlivosťou, je pripraviť otvor 
v žľabe na miesto, kde bude uložený v 
odtoku žľabu. 
Výrobca ponúka špeciálny nástroj 
na otvory (obrázok 9), čo výrazne 
zjednodušuje vykonávanie vypúšťacích 
otvorov. Správne profilovaný nôž 
umožňuje jedným pohybom vyrezať 
otvor so správnym polomerom a navyše 
nevyžaduje žiadne ďalšie opracovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatívnou metódou je vyrezanie 
otvoru pomocou pílky na kov. Po 
určení miesta, kde má byť odtok žľabu 
umiestnený, označte veľkosť otvoru 
perom nanesením a obkreslením 
odtokovej rúry (obr.10). Potom odrežte 
výstupný otvor v žľabe. Odporúča 
sa vyrezať otvor pílkou a dokončiť ho 
vibračnými nožnicami. Otvory by mali byť 
ohnuté smerom von (obrázok 11). 

OBR.9 VYREZANIE ODTOKOVÉHO OTVORU V ŽĽABE 
POMOCOU NÁSTROJA  NA OTVORY

OBR.10 OBKRESLENIE ODTOKOVEJ RÚRY NA URČENIE 
VEĽKOSTI VYPÚŠŤACIEHO OTVORU

OBR.11 OHYB ROHOV OTVORU

Upozornenie! Je neprijateľné používať 
uhlovú brúsku a ďalšie zariadenia 
spôsobujúce tepelný účinok (náhly 
nárast teploty) na rezanie a akékoľvek 
spracovanie žľabov a iných prvkov 
systému - môže dôjsť k poškodeniu 
organického a zinkového povlaku 
a v dôsledku toho začiatok procesu 
korózie.

5. Nastavenie žľabu na 
odkvapový odtok
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Pri vkladaní žľabu do odtoku je vonkajší 
okraj (vzhľadom na stenu budovy) 
potrebné vložiť na okraj odtoku (obrázok 
12), potom vložiť žľab do odtokovej rúry 
a pripevniť ho ohnutím odtoku voči jeho 
vnútornému okraju (obr.13). 

OBR.12  VLOŽENIE ODKVAPU NA OKRAJ ODTOKU

OBR.13 OSADENIE A UPEVNENIE ODKVAPU VO VÝSTUPE 

OBR.14 VLOŽENIE ŽĽABU S ODTOKOM NA HÁKY

max: 
150 mm

Uistite sa, že ste háčiky žľabu 
umiestnili správne blízko obidvoch 
strán odtoku. Pre dostatočnú pevnosť 
by vzdialenosť medzi odtokom a 
hákmi nemala presiahnuť 150 mm 
(obrázok 14).
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6. Montáž žlabových čel

Pred inštaláciou žľabu je potrebné 
určiť, na ktorom konci bude uzáver 
nainštalovaný, potom aplikovať kryt a 
na základe umiestnenia továrenských 
nitovacích otvorov v koncovom kryte určiť 
miesto otvorov v žľabe (obrázok 15)
 a vyvŕtať ich (obrázok 16). 

Upozornenie! Konečná inštalácia 
krytu sa vykonáva na už 
nainštalovanom žľabe na hákoch. 

Kryt žľabu je namontovaný na konci žľabu 
vloženého na háky. Systém INGURI má 
univerzálny obojstranný uzáver, preto po 
určení, ktoré „ucho“ vstupuje do žľabu 
(jeho okraja). Druhé ucho je potrebné 
zrezať, ako je znázornené na obrázku 17.

OBR.15 OZNAČENIE MIEST OTVOROV PRE NITY

OBR.16  PRÍPRAVA OTVOROV PRE NITY

OBR.17 PRÍREZ UCHA KRYTU
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Dôležitým krokom je aplikácia klzného 
spreja INGURI na gumový prvok 
(tesnenie) krytu (obrázok 18). Potom 
sa kryt vloží do upevňovacieho prvku 
a po určení vhodnej polohy sa vloží do 
žľabu. Ohyb žľabu musí byť vytvarovaný 
kliešťami tak, aby bol vložený okraj krytu 
(obrázok 19) a aby sa výstup po príreze 
ucha zohol k vonkajšiemu povrchu žľabu, 
ako je znázornené na obr. (Obrázok 20). 

OBR.18 APLIKÁCIA KLZNÉHO SPREJU INGURI NA TESNENIE 
KRYTU A VLOŽENIE KRYTU NA PRVOK ODKVAPU

OBR.19 TVAROVANIE OHYBU ODKVAPU A PRINITOVANIE 
KRYTU

OBR.20 OHYB ODTOKU KRYTU
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7. Spájanie žľabov

Žľabový systém INGURI poskytuje 
jednoduchú, ale veľmi účinnú metódu 
spojenia dvoch častí žľabu alebo žľabu a 
rohu. Inovácia tejto metódy je založená 
na použití stabilizátora spojovacieho 
prvku (obrázok 21). Vkladá sa do 
upevňovacích prvkov spájaných častí, 
čím sa zabezpečuje tuhosť spoja a veľmi 
dobrá priľnavosť. 
Na tesnenie konektora žľabu je potrebné 
aplikovať klzný sprej INGURI (obrázok 
22) a nastaviť ho do požadovanej polohy 
a potom upevniť na západku.
Je tiež potrebné pamätať na umiestnenie 
háku v správnej vzdialenosti od 
plánovaného spojenia (150 mm od okraja 
upevňovacieho prvku - obrázok 23). 
Aby sa dosiahlo lepšie utesnenie spoja, 
odporúča sa aplikovať dva silikónové 
valčeky na pravej a ľavej strane spoja. 

OBR.21  POUŽITIE STABILIZÁTORA KONEKTORA

OBR.22 APLIKÁCIA KLZNÉHO SPREJU  
NA TESNENIE KONEKTORA ŽĽABU

OBR.23 SPÁJANIE ODKVAPOV

max: 150 mm
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OBR.24 SPÁJANIE ODKVAPU S ROŽNÝM PRVKOM

OBR.25 SPÁJANIE ODKVAPU S ROŽNÝM PRVKOM

Rovnako ako v prípade pripojenia 
žľabov, pri pripojení žľabu k rohu 
použite aj stabilizátor upevňovacieho 
prvku (obrázok 24) a vložte ho do 
upevňovacích prvkov spojeného celku.
Klzný sprej INGURI je potrebné nastriekať 
na tesnenie konektora žľabu.

Nezabudnite tiež umiestniť háky v 
príslušnej vzdialenosti od spoja (150 mm 
od okraja upevňovacieho prvku - obrázok 
25). Aby sa dosiahlo lepšie utesnenie 
spoja, je vhodné na ne aplikovať dva 
valčeky silikónu na pravej a ľavej strane 
spoja. 
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8.  Inštalácia kolien a odtokovej 
rúry

Po vložení žľabu spolu s odtokom na 
háky je potrebné namontovať kolená, 
ak je to potrebné, inštaláciou predĺženia 
odtokového potrubia medzi nimi takej 
zvolenej dĺžky, aby sa dosiahla primeraná 
vzdialenosť odtokového potrubia 
od steny budovy (obrázok 26) Táto 
vzdialenosť závisí od typu použitej svorky.

Prvú svorku je potrebné inštalovať pod 
kolenom najmenej 150 mm (obrázok 26). 
Odtokové potrubie musí byť inštalované 
na stenu pomocou svoriek, ktoré sú na ňu 
pripevnené v počte najmenej 2 ks na rúru 
(obrázok 27). 
Vzdialenosť medzi svorkami by nemala 
presiahnuť 200 cm.

OBR.26 MONTÁŽ KOLIEN ODTOKOVEJ RÚRY

OBR.27 MONTÁŽ ODTOKOVEJ RÚRY

max: 150 mm
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Odporúča sa udržiavať vzdialenosť 
min. 200 mm medzi zemou a odtokom 
(obrázok 28).
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OBR.28 MONTÁŽ ODTOKU
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