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Hřebenáč IZI® je nejnovější produkt, s dokonalým, 
moderním designem, který dokonale sedí k ploché 
modulární střešní tašce IZI®. Prvek vynikne na střešní krytině 
v hřebeni a je navržen tak, aby utěsnil a esteticky podtrhl 
celou střechu.

Hřebenáč je dostupný ve vybraném povlaku HC a UTK se 
zaručenou opakovatelností barvy a struktury, což umožňuje 
nejvyšší estetiku povlaku.

Technologie tisku neumožňuje přesné znázornění

barev, proto jsou uvedeny barvy pouze orientační

a mohou se lišit od skutečných.

HŘEBENÁČ PRO MODULÁRNÍ
STŘEŠNÍ SYSTÉMY IZI®

Kromě toho existují hřebenáče věnované dalším

střešním krytinám z naší nabídky.!

!

Barevná paleta našeho komunikačního systému odpovídá
barvám modulárních kovových střešních tašek IZI®,
což umožňuje zachovat nejvyšší estetiku krytiny.
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Výchozím elementem větracího systému jsou
montovaný na střešní krytině větrací komínky.
Aby bylo dosaženo maximálních výhod,
plynoucích z používání komínku, je třeba použít
výrobek, který je speciálně navržen pro konkrétní druh
střešní krytiny. Tímto bude zajištěna plná funkčnost
výrobku. Proto pro krytiny, provedené s použitím
modulové plechové střešní krytiny IZI®, nabízíme
dedikované komínky. Jsou zhotovené z umělých hmot
a nekorodují, zatímco souprava příslušenství
umožňuje těsnou a bezpečnou instalaci na
střešní ploše. Výstavba komínků zajišťuje účinný
tah komínu. Dostupná jsou také příslušenství: anténní
přechody a větráky. 
 
Naše nabídka zahrnuje větrací komínky také v provedení se 
speciálně formovaným žlabem, který odvádí kondenzát na 
střešní krytinu a zajišťuje ji proti eventuálním škodám, které 
vyplývají z nadměrného množství vlhka ve větracím vedení.

Nabízíme různorodá barevná provedení, 
takže si jistě vyberete barvu, která ladí s 
barvou vaší střešní krytiny.

Technologie potisku neumožňuje dosáhnout

přesné barvy, proto jsou zobrazené barvy orientační

a mohou se lišit od skutečných.

Navíc jsou dostupné větrací komínky dedikované pro

další střešní krytiny z naší nabídky.!

!

VĚTRACÍ KOMÍNKY PRO SYSTÉMY
MODULOVÝCH KRYTIN IZI®
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Střešní komunikace jsou prvky vybavení střechy,
jejichž instalace umožňuje bezpečnou přístupovou
cestu ke komínům, větrákům a anténám. Přístup je možný 
během každého ročního období, nevadí ani sněhová
pokrývka. Po instalaci systému střešní komunikace se vytratí 
také obava z mechanického poškození (promáčkliny)
střešní krytiny, toto je zvlášť důležité v případě modulové 
střešní krytiny IZI®. Pro naše modulové systémy střešní 
krytiny IZI® nabízíme dedikovaný komunikační systém, který
zahrnuje kominické lávky a nášlapy a sněhové zábrany.
Vyjmenované součásti systému byly speciálně 
optimalizovány k práci na střešních krytinách, které
byly provedeny s použitím modulové plechové střešní
krytiny IZI®. Jsou provedeny z jakostní, zinkované a
práškované ocele. Zaručují mnohaleté užívání bez
nutnosti malovat či doplňovat nedostatky
způsobené korozí. Díky své konstrukci odolají
velmi silnému zatížení větrem, zatímco následkům
odstraňování sněhu a ledu předchází speciálně
navržený žebrovaný protiskluzový povrch.

Barevná provedení našeho 
komunikačního systému jsou v souladu 
s barvami modulové plechové střešní 
krytiny IZI®, což dovoluje udržet nejvyšší 
estetiku krytiny.

V soupravě každé podpěry k IZI® 
se nachází navíc – 2 ks distančních 
„člunů”, zhotovených z hliníkového 
odlitku, s montážním otvorem, a 
přilepenou vrstvou těsnícího butylu, 
což eliminuje potřebu používání 
pokrývačského těsniva, které by se 
mělo používat u každého montážního 
otvoru v plechu). K montáži se musí 
používat šrouby minimální délky 50 
mm (standard 55 mm).

STŘEŠNÍ KOMUNIKACE PRO 
SYSTÉMY MODULOVÉ KRYTINY IZI®

Technologie potisku neumožňuje dosáhnout

přesné barvy, proto jsou zobrazené barvy 

orientační a mohou se lišit od skutečných.
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