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Jánošík
Nová tvár tradície

Plechový šindeľ Jánošík je našim najnovším výrobkom- je iný ako ostatné krytiny a zároveň je jedinečný a má neopakovateľný design. Našou inšpi-
ráciou bol klasický drevený šindeľ- tradičná krytina, ktorá sa nadobro zapísala do horskej a dedinskej architektúry. Výsledkom našej práce je plechový
šindeľ JÁNOŠÍK, ktorý sa odlišuje najvyššou kvalitou a výnimočným regionálnym vzhľadom. Jeho tvar, povrch a celkový vzhľad sa neodlišujú od ori-
ginálu, ale sú vernou kópiou tradičného dreveného šindľa. Okrem neopakovateľného vzhľadu sa Jánošík vyznačuje aj minimálnymi nákladmi na údrž-
bu. Strecha pokrytá touto krytinou má rovnakú životnosť ako strecha pokrytá pálenou škridlou. Plechový šindeľ JÁNOŠÍK ideálne zapadne do tradičnej 
architektúry a zároveň spĺňa nároky modernej architektúry, vyzdvihuje estetiku celej strechy a harmonicky ladí s okolím. Je to veľmi atraktívna, funkčná, 
ľahká strešná krytina s výnimočnými dekoratívnymi vlastnosťami.

Keď sme navrhovali JÁNOŠÍK-a, našim cieľom bolo vytvoriť krytinu, ktorú ocenia aj investori, pre ktorých hrá cena veľmi dôležitú úlohu. Doteraz
mohla byť práve táto otázka prekážkou pri projektovaní a následnej stavbe. JÁNOŠÍK je omnoho lacnejší a omnoho trvácnejší než tradičný drevený
šindeľ. Plechový šindeľ JÁNOŠÍK bol zaregistrovaný na Patentovom úrade Poľskej republiky, č. 21388 a takisto na Úrade pre harmonizáciu vnútorného
trhu (OHIM), č. 002521567-0001.

Celková šírka:
Skutočná šírka pokrytia:

Výška profilu:
Výška pretlačenia:

Dĺžka modulu:
Počet modulov na 1m2:

1222 mm 
1170 mm
6 mm
35 mm
380 mm
2,247/m2
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BLACHOTRAPEZ
je výhradným distribútorom oceľového plechu s 
povrchom PLADUR Relief Wood (35-ročná záruka) 
na území Poľska a celej Európy
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Tradičný
vzhľad dreva

v oceľovej podobe
JÁNOŠÍK si získa Vašu pozornosť výnimočným vzhľadom inšpirovaným tradičným šindľom. Tento efekt sme dosiahli vďaka použitiu 
inovatívnych technologických riešení v strojovom vybavení a vytvorením základného materiálu PLADUR Relief Wood s 35-ročnou 
zárukou. Povrch PLADUR Relief Wood navrhnutý presne podľa povrchu dreva vytvára na streche neopakovateľný vizuálny efekt. 

Vysokokvalitná nemecká oceľ, ktorú používame pri výrobe JÁNOŠÍK-a, pochádza z renomovanej hute ThyssenKrupp Steel Europe - 
lídra na svetovom trhu. Oceľové jadro je chránené zmesou zinku a horčíka, čo značne predĺžilo životnosť a zvýšilo trvácnosť plechu. 
Neopakovateľný estetický zážitok sa nám podarilo docieliť použitím textúry na povrchu krytiny a takisto nanesením rôznych vrstiev laku. 
Výnimočnú trvácnosť povrchu garantuje lak v hrúbke 36 mikrónov. Plechový šindeľ JÁNOŠÍK je charakteristický vysokou odolnosťou voči 
korózii, špine a zošúchaniu farby. A účinná ochrana pred UV žiarením zaručuje nezmenenú farbu počas dlhých rokov.
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Jánošík 
  hory prenáša!

Nenáročné používanie
JÁNOŠÍK je praktický výrobok, ktorý sa vyznačuje nenáročným používaním. Oproti tradičnému šindľu nevyžaduje až takú častú starostlivosť a
impregnáciu, vďaka tomu je oveľa funkčnejší. 
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Jednoduchá montáž a veľká krycia šírka
Vďaka nízkemu profilu sa nám podarilo získať pomerne veľkú kryciu šírku, čo sa pozitívne odráža aj na ekonomickej stránke tohto výrobku. Plechový 
šindeľ JÁNOŠÍK sa vyznačuje jednoduchou a rýchlou montážou. Je možné ho montovať z oboch strán, prípadne montovať s tzv. previazaním 
(podobne ako pri murovaní z tehál). Navyše, vďaka jeho rozmerom je aj jeho preprava na miesto stavby a následne na strechu veľmi jednoduchá. 
Okrem toho, ďalšou jeho výhodou je nízka hmotnosť, vďaka čomu môže byť použitý aj pri rekonštrukciách starších budov, nakoľko nenarúša ich 
statiku a nezaťažuje ich.
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Jánošík má iba výhody

Plechový šindeľ JÁNOŠÍK je zhmotnením množstva výhod a prínosov

moderný vzhľad- jediný výrobok svojho druhu na trhu

vzor dokonale imitujúci štruktúru dreva

výrobok z najkvalitnejšej nemeckej ocele, dodávanej lídrom na svetovom trhu, huťou
Thyssenkrupp Steel Europe

35-ročná písomná záruka

výnimočný povrch PLADUR Relief Wood. Spoločnosť Blachotrapez je jeho výhradným distribútorom.
Medzi jeho charakteristické vlastnosti patrí: zvýšená odolnosť voči korózii, poškriabaniu a ošúchaniu farby

vďaka zvýšenej UV ochrane si krytina zachová svoju farbu počas dlhých rokov

trvácnosť

jednoduchá montáž

kompletný systém doplnkov

nízka hmotnosť

Kompletný systém strešných doplnkov

ZÁVETERNÁ LIŠTA MARYNA – s 
plechovým šindľom JÁNOŠÍK tvoria 
ideálny pár. Je určená výhradne pre 
tento strešný systém, chráni strechu 
p re d  s i l ný m  ve t ro m  a  z á rove ň 
zabezpečuje jej tesnosť v mieste spoja 
krytiny a záveternej lišty.

HREBENÁČ GRAŇ  – bol navrhnutý tak, aby čo najlepšie dopĺňal 
JÁNOŠÍK-a. Jeho ideálny tvar dokonale ladí a prispôsobuje sa 
tvaru šindľa.

PODŽĽABOVÝ PÁS

ÚŽĽABIE
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ZÁVETERNÁ LIŠTA 
ŠTANDARD



10


