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Zistíme, či je strecha rovnobežná. Malé rozdiely v rozmeroch 
sa dajú vyrovnať pomocou štítovej dosky. Pri väčších rozdieloch 

vymeníme poškodené časti strechy.

Minimálny sklon strechy by nemal byť menší ako 9°.
Smer montáže plechu by mal byť opačný ako smer vetra.

Plech sa nesmie montovať priamo na lepenku.

V prípade použitia lepenky je nutné dodatočne namontovať laty 
a kontralaty.

Väčšinou sa pod plech používa paropriepustná fólia spolu 
s drevenou konštrukciou (laty, kontralaty) alebo oceľovými 

pozinkovanými profilmi.

Ako prvý namontujeme nadžľabový pás, rovnobežne so smerom 
žľabu. Použijeme skrutky s plochou hlavou, ak máme oceľovú 

konštrukciu, použijeme samorezné skrutky.

Pri montáži ďalšej tabule nesmieme zabudnúť na preklad. V prípade 
profilu väčšieho ako 35 mm spojíme dodatočne aj na “hornej vlne“, 

cca 60 cm od seba pozdĺž plechu.

Prvú tabuľu pripevníme plochou skrutkou tak, aby presahovala 
cca. 4 cm za hranu strechy. Následne tabuľu presunieme do 

polohy kolmej na nadžľabový pás.

Pri práci s plechom sa nesmú používať elektrické náradia, 
ktoré sa pri práci zohrievajú.

vybrané príklady profilov
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Pri nadpájaní na dĺžku je nutné spraviť preklad 15-30 cm. Jeho 
umiestnenie sa musí zhodovať s obrázkom, čiže mal by sa nachádzať 

max. v 1/3 dĺžky strechy od hrebeňa.

Obvodový pás strechy v šírke 1-2 m by mal byť prichytený väčším 
počtom skrutiek- 8 ks/m2. Na zvyšnú plochu strechy stačí 5 ks/m2.

Je potrebné dodatočne priskrutkovať plech v každej “dolnej vlne“ v 
týchto miestach:

-v mieste prekladu po šírke
-pri nadžľabovom páse
-pri hrebeni

Úžľabie
Po namontovaní úžľabia si nakreslíme 

pomocné čiary, podľa ktorých 
budeme rezať tabule.

Štít
Tabuľu režeme pozdĺž štítovej hrany strechy.

Následne montujeme záveternú lištu. 
Používame samorezné skrutky 4,8 x 20 mm. 

Hrebeň 
Pri montáži hrebenáčov sa používajú samorezné skrutky. Odstupy 

medzi nimi by nemali byť väčšie ako 500 mm. Na preklad je 
potrebné použiť minimálne 100 mm.

Hrebenáče montujeme tak, aby krytina a izolácia 
mohli “dýchať“. Teda aby tam bolo umožnené 

prúdenie vzduchu, aby tam nebolo príliš vlhko.

Snehové zábrany 
Podľa toho, v akom klimatickom pásme bývame, montujeme 

snehové zábrany (sneholapy), ktoré zabraňujú zosuvu snehu zo 
strechy. Sneholapy montujeme vo vzdialenosti 1m od dolnej hrany 
strechy, na výške pomúrnice. Podľa množstva snehu a tvaru strechy, 

montujeme jeden alebo viac radov sneholapov.

Tabule režeme pod správnym uhlom 
a pripevňujeme samoreznými 
skrutkami.
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