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Hrebenáč IZI® je najnovší produkt s dokonalým moderným 
dizajnom, ktorý sa venuje dokonale plochej maloformátovej 
plechovej krytine IZI®. Prvok korunujúci strešnú krytinu v 
hrebeni je navrhnutý tak, aby utesnil a esteticky dokončil 
vrchol strechy.

Hrebenáč je dostupný v povrchovej úprave HC a UTK so 
zaručenou opakovateľnosťou farby a štruktúry, čo umožňuje 
najvyššiu estetiku povlaku.

Technológia tlače neumožňuje presné znazornenie farieb, preto sú 

uvedené farby iba orientačné a môžu sa líšiť od skutočných.

HREBEŇOVÁ ŠKRIDLA PRE MODULÁRNE 
STREŠNÉ SYSTÉMY IZI®

Okrem toho existujú aj hrebenáče, ktoré su určené pre 

naše dalšie plechové krytiny z našej ponuky.!
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Východiskovým prvkom odvetrávacieho systému
sú ventilačné komíny umiestnené na streche.
Aby bolo možné dosiahnuť maximálne využitie
komína, je potrebné aplikovať produkt špeciálne
navrhnutý pre daný typ krytiny. Zaistí to plnú
funkčnosť produktu. Preto pre krytiny s
použitím modulových plechových škridiel IZI®
ponúkame špecializované komíny. Prvky vyrobené
z plastových materiálov nepodliehajú korózii
a komplet doplnkov umožňuje nepriepustnú
a bezpečnú inštaláciu na strešnej krytine. Stavba
komínov zaisťuje efektívny ťah komína. Dostupné sú aj
prechodky a ventilátory.
 
Naša ponuka zahŕňa odvetrávacie komíny aj so špeciálne 
vytvarovaným odkvapom, ktorý odvádza kvapky 
(kondenzát) na strešnú krytinu,
čím zabraňuje vzniku eventuálnych škôd
vyplývajúcich z nadmernej tvorby vlhkosti vo
ventilačných prevodoch.

Ponúkame rôzne farebné prevedenia
umožňujúce výber farby, ktorá je identická
s odtieňom strešnej krytiny.

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto

dôvodu majú uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa 

líšiť od skutočných.

Okrem toho máme v ponuke strešné prestupy určené aj pre 

ostatné strešné krytiny z našej ponuky.!

!

ODVETRÁVACIE KOMÍNY PRE SYSTÉMY 
MODULOVÝCH KRYTÍN IZI®
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Strešné bezpečnostné prvky sú súčasťou strešného 
vybavenia, ktorého inštalácia umožňuje bezpečný prístup
ku komínom, vetrákom a anténam. Prístup je vďaka nim 
možný v ktoromkoľvek ročnom období, prekážkou nie je
ani snehová pokrývka. Po nainštalovaní systému strešných 
bezpečnostných prvkov zároveň zaniká riziko mechanického 
poškodenia (zvlnenia) strešnej krytiny, čo je obzvlášť 
dôležité v prípade modulovej krytiny IZI®.

Pre naše systémy modulových strešných krytín IZI® 
ponúkame špecializovaný bezpečnostný systém zahŕňajúci 
rebríky, strešné lávky a snehové zábrany.

Uvedené bezpečnostné prvky boli optimalizované
pre prácu na strešných krytinách vyhotovených
s využitím modulových plechových strešných
krytín IZI®. Sú vyrobené z vysokokvalitnej,
galvanizovanej, práškom natieranej ocele. Garantujú
dlhoročné používanie bez nutnosti natierania alebo
vypĺňania nedostatkov spôsobených koróziou.
Vďaka svojej pevnej konštrukcii odolajú aj veľmi
silnému vetru a špeciálne navrhnutý rebrovaný
protišmykový povrch zasa zabraňuje zľadovateniu či
zasneženiu.

Farebná paleta nášho bezpečnostného
strešného systému korešponduje s 
farebnými prevedeniami modulových 
plechových krytín IZI®, čo umožňuje 
zachovanie optimálnych estetických 
vlastností strešnej krytiny.

V súprave každej podpery k IZI® 
sa nachádzajú dodatočne – 2 ks 
distančných „člnkov”, zhotovených
z hliníkového odliatku, s montážnym 
otvorom, a prilepenou vrstvou 
tesniaceho butylu, čo eliminuje
potrebu používania pokrývačského 
tesniva, ktoré by sa malo používať u 
každého montážneho otvoru 
v plechu). Na montáž sa musia 
používať skrutky minimálnej dĺžky
50 mm (štandard 55 mm).

STREŠNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRVKY PRE 
SYSTÉMY MODULOVÝCH KRYTÍN IZI®

Technológia tlače neumožňuje presné

zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú 

uvádzané odtiene orientačný charakter a 

môžu sa líšiť od skutočných.
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