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NELSKAMP
líder inovácií strešných krytín

Nelskamp je ďalšou značkou, ktorú zastupujeme na slovenskom trhu. Je to jeden z najväčších a najstarších 

nemeckých výrobcov strešných krytín. História firmy začína v roku 1926. Dôvodom prečo sme sa rozhodli 

spolupracovať je ale jeho inovátorstvo, jedinečné technológie a produkty, ktoré nemajú na našom trhu 

obdobu. Nelskamp sa totiž po maximálnom zdokonalení technológie výroby zameral i na vzhľad striech.

 

inovácie proti znečisteniu strešných krytín 
Strešné krytiny sa vplyvom počasia, prostredia a v závislosti od jej umiestnenia postupne zanášajú nečistotami, 

riasami a machom. Časom tak môžu vyzerať ako staré. Nelskamp vyvinul a vyrába škridly s alternatívnymi 

povrchovými technológiami, ktoré ochraňujú povrch strešných škridiel a uchovávajú tak tvar a farbu škridiel 

a celkový čistý výzor strechy. Zo širokého výrobného programu sme vybrali niekoľko bezkonkurenčných 

produktov, ktoré riešia tento problém: betónové krytiny s povrchovými úpravami top 2000 s a lonGliFe 

a keramické krytiny vyrobené z jedinečnej hliny nibra®
aj vaša strecha môže dlhodobo vyzerať ako nová!
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TOP 2000 S A LONGLIFE
výnimočné betónové krytiny

top 2000 s
„S“ v názve znamená „sauber“, čiže čistý. Povrch škridiel je hladký a lesklý, 

čo obmedzuje zachytávanie nečistôt na povrchu škridiel.

lonGliFe
Inovatívna technológia výnimočnej povrchovej úpravy Longlife so samočistiacim efektom. 

Výnimočnosť spočíva vo veľmi hladkom a nepriľnavom povrchu zo špeciálneho mikrobetónu na ktorom 

sa nečistoty, riasy a machy len veľmi ťažko zachytávajú. Dážď ich tak ľahko spláchne a strechu očistí. 

Revolučný povrch nájdete nielen na pohľadovej strane škridly, ale aj na hranách resp. okrajoch škridiel. 

Hrana škridly tak nie je porézna, čo zvyšuje životnosť škridiel a zabezpečuje dlhodobo čistý vzhľad celej 

plochy strechy. Strecha Longlife je dlhodobo chránená a jej optický vzhľad je v harmónii s jej kvalitou. 

Preto strechy Nelskamp Longlife „žiaria“ novotou medzi inými strechami. Vyberať si môžete 

z viacerých dizajnov škridiel a z 2 stupňov lesku: matný a lesklý.

dôvody pre kúpu nelskamp lonGliFe škridiel:
- hladký povrch odolávajúci machom a riasam

- trvalé samočistenie

- stálofarebnosť

- odolnosť voči vplyvom okolitého prostredia

- udržateľná, ekologicky odolná strecha



ŠKRIDLA 
FinkenberGer

Tvarovo nadčasová betónová 
škridla, vhodná aj pre zložité 
a členité strechy.

FinkenberGer Farby top 2000 s:
tehlovočervená, tmavohnedá, čierna, granitová, bridlicová
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technické údaje:

 dĺžka ~ 42,0 cm

 šírka ~ 34,0 cm

 krycia dĺžka ~ 31,4 - 34,5* cm

 krycia šírka ~ 30,0 cm

 prekrytie ~ 7,5 - 10,6* cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 4,5 kg

 hmotnosť na m²    ~ 45,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 22°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 10,0 ks

 spotreba krajná škridla ~ 3,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,5 ks / m

 strešné laty ~ 3,3 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)

tehlovočervená čierna granitová bridlicovátmavohnedá



FinkenberGer Farby lonGliFe lesklá: 
tehlovočervená, tmavohnedá, čierna, granitová, bridlicová, novočervená, červenohnedá, strednesivá, bordovočervená, medenohnedá
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ŠKRIDLA 
siGma

Klasická betónová škridla, 
symetricky sa opakujúci tvar vlny.

siGma Farby top 2000 s:
tehlovočervená, čierna, granitová, bridlicová
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technické údaje:

 dĺžka ~ 42,0 cm

 šírka ~ 33,2 cm

 krycia dĺžka ~ 31,4 - 34,5* cm

 krycia šírka ~ 30,0 cm

 prekrytie  ~ 7,5 - 10,6* cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 4,4 kg

 hmotnosť na m² ~ 44,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 22°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 10,0 ks

 spotreba krajná škridla ~ 3,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,5 ks / m

 strešné laty ~ 3,3 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)

tehlovočervená granitová bridlicováčierna



siGma Farby lonGliFe matná: 
tehlovočervená, tmavohnedá, čierna, granitová, novočervená, bordovočervená
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tehlovočervená

novočervená

čierna granitovátmavohnedá

bordovočervená



ŠKRIDLA 
kronen

Klasická betónová škridla, výrazný 
a dynamický tvar škridle.
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technické údaje:

 dĺžka ~ 42,0 cm

 šírka ~ 34,0 cm

 krycia dĺžka ~ 31,4 - 34,5* cm

 krycia šírka ~ 30,0 cm

 prekrytie ~ 7,5 - 10,6* cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 4,5 kg

 hmotnosť na m² ~ 45,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 22°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 10,0 ks

 spotreba krajná škridla ~ 3,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,5 ks / m

 strešné laty ~ 3,3 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)



kronen Farby lonGliFe matná: 
tehlovočervená, čierna, granitová
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tehlovočervená granitováčierna



ŠKRIDLA 
planum

Hladká, jednoduchá betónová 
škridla vytvára modernú, 
geometricky presnú strechu.
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technické údaje:

 dĺžka ~ 42,0 cm

 šírka ~ 33,2 cm

 krycia dĺžka ~ 31,2 - 34,0* cm

 krycia šírka ~ 30,0 cm

 prekrytie ~ 8,0 - 10,8* cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 5,1 kg

 hmotnosť na m² ~ 51,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 25°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 10,0 ks

 spotreba krajná škridla ~ 3,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,5 ks / m

 strešné laty ~ 3,3 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)



planum Farby lonGliFe matná: 
tehlovočervená, čierna, granitová, tmavosivá
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tehlovočervená granitová tmavosiváčierna
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NIBRA®
výnimočné keramické krytiny

Nibra® je patentovaný názov pre keramické škridly Nelskamp zo zvlášť kvalitnej westerwäldskej hliny. 

Výnimočnosť hliny je v jej veľkej hustote resp. objemovej hmotnosti, čiže vo výsledku v pórovitosti 

vypáleného materiálu. Veľká hustota hliny dovoľuje vypaľovanie pri teplotách vyšších ako 1000 °C, 

čo je oveľa viac ako pri bežnom íle. Vypálená Nibra® škridla má veľmi nízku nasiakavosť - menej ako 

3% (nasiakavosť bežných pálených škridiel je medzi 6 až 16 %), čo extrémne zvyšuje jej odolnosť voči 

mrazu, poveternostným vplyvom a spolu s pevnosťou, tvrdosťou a odolnosťou voči zlomu dosahuje 

nadpriemernú životnosť pálenej škridly. Veľká hustota hliny umožňuje aj výrobu veľkoplošných 

škridiel, pretože vypaľovanie takto kvalitnej hliny nedeformuje tvar škridle. Kvalita ílu spolu s vysokými 

vypaľovacími teplotami umožňuje výrobu keramických škridiel, ktoré svojimi parametrami prevyšujú 

požiadavky normy na keramické krytiny a jednoznačne spĺňajú normu DIN EN 1304.

Zvýšiť kvalitu a predĺžiť životnosť i vzhľad pálenej Neskamp Nibra® škridle môžete výberom povrchovej 

úpravy Engoba, či ušľachtilá Engoba. Obe Engoby majú hladký povrch, ktorý dlhodobo udržuje škridlu 

čistú a odolnú voči machu i riasam. Dlhé roky tak strecha vyzerá ako nová.

Ďalším dôvodom na výber je ekonomika. Spotreba Nibra® 

škridiel začína pri 6 kusoch a končí pri 10 kusoch na m2. 

Pokládka je tak jednoduchšia, rýchlejšia a hospodárnejšia. Veľkoplošné Nibra® škridle nie sú širšie, 

ale dlhšie. Opticky to pôsobí krajšie a zároveň spotrebujete menej lát, pretože vzdialenosť lát sa 

prispôsobuje výške škridle. Variabilnú možnosť prekrytia ponúkajú posúvateľné škridle Nibra® F10, 

Nibra® DS5 a Nibra®MS5, dokážu sa prispôsobiť dĺžke krokiev a preto sú ideálne pre rekonštrukcie. 



13

NIBRA®
výnimočné keramické krytiny

dôvody pre kúpu nelskamp nibra® škridiel.
- výnimočná hlina

- veľmi nízka nasiakavosť

- vysoká odolnosť voči mrazu

- vysoká odolnosť voči počasiu

- vysoká pevnosť

- vysoká tvrdosť

- odolnosť voči zlomu 

- nadpriemerná životnosť pálenej škridly

- veľkoplošné formáty

- úspornosť

- hladký povrch odolávajúci machom a riasam



ŠKRIDLA 
nibra® F10 Ü

Keramická škridla s osvedčeným 
tvarom plochej strešnej vlnovky 
s variabilnou krycou dĺžkou 
v kvalite Nibra.

nibra® F10 Ü Farby enGoba:
červená, hnedá, staročierna, bordovočervená
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technické údaje:

 dĺžka ~ 48,7 cm

 šírka ~ 29,6 cm

 stredná krycia dĺžka ~ 40,4 - 42,8* cm

 stredná krycia šírka ~ 24,2 cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 3,8 kg

 hmotnosť na m² ~ 38,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 22°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 10,0 ks

 spotreba krajná škridla ~ 3,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,7 ks / m

 strešné laty ~ 2,5 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)

červená staročierna bordovočervenáhnedá



nibra® F10 Ü Farby ušĽachtilá enGoba: 
čierna, sivá metalická, mandľovohnedá, jedľovovozelená, kobaltovočierna
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čierna mandľovohnedá jedľovovozelená kobaltovočiernasivá metalická



ŠKRIDLA 
nibra® G10

Keramická škridla s moderným 
tvarom a hladkým povrchom 
pre „mladú“ architektúru.

nibra® G10 Farby enGoba:
červená, staročierna, tmavosivá, matná čierna, červená antik
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červená tmavosivá matná čiernastaročierna

technické údaje:

 dĺžka ~ 48,6 cm

 šírka ~ 29,6 cm

 stredná krycia dĺžka ~ 38,4 - 40,4* cm

 stredná krycia šírka ~ 25,0 cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 4,4 kg

 hmotnosť na m² ~ 44,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 25° pri kladení na väzbu 

  ~ 30° pri klasickom kladení v zákryte

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 10,0 ks

 spotreba krajná škridla ~ 3,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,7 ks / m

 strešné laty ~ 2,5 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)

červená antik



nibra® G10 Farby ušĽachtilá enGoba: 
sivá metalická, zinokovošedá 
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sivá metalická zinokovošedá



ŠKRIDLA 
nibra® ds10

Keramická veľkoplošná posuvná 
škridla s 2 vnútornými drážkami 
a moderným tvarom.

18

technické údaje:

 dĺžka ~ 48,6 cm

 šírka ~ 29,7 cm

 krycia dĺžka ~ 32,0 - 42,0* cm

 krycia šírka ~ 25,2 cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 4,8 kg

 hmotnosť na m² ~ 48,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 30°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 10,0 ks

 spotreba krajná škridla ~ 3,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,7 ks / m

 strešné laty ~ 2,5 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)



nibra® ds10 Farby enGoba: 
červená, starosivá
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červená starosivá



ŠKRIDLA 
nibra® ds5

Ekonomická a ekologická 
keramická veľkoplošná 
posuvná škridla s 2 vlnami 
a klasickým tvarom. 

nibra® ds5 Farby enGoba:
červená, starosivá, hnedá
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červená hnedástarosivá

technické údaje:

 dĺžka ~ 59,9 cm

 šírka ~ 37,8 cm

 krycia dĺžka ~ 44,0 – 50,4* cm 

 krycia šírka ~ 32,6 cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 7,0 kg

 hmotnosť na m² ~ 42,0 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 22°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 6,0 ks (podľa latovania)

 spotreba krajná škridla ~ 2,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,7 ks / m

 strešné laty ~ 2,2 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)



nibra® ds5 Farby ušĽachtilá enGoba:
čierna matná
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čierna matná

ilustračný obrázok



ŠKRIDLA 
nibra® ms5

Keramická veľkoplošná posuvná 
škridla s 3 vnútornými drážkami 
a moderným tvarom.

nibra® ms5 Farby enGoba: 
červená, starosivá
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technické údaje:

 dĺžka ~ 59,5 cm

 šírka ~ 37,6 cm

 krycia dĺžka ~ 44,0 – 50,4* cm 

 krycia šírka ~ 33,2 cm

 hmotnosť 1 škridly ~ 6,8 kg

 hmotnosť na m² ~ 40,8 kg

 bezpečný sklon strechy ~ 22°

  * podla sklonu strechy

spotreba materiálu:

 spotreba škridiel na m² ~ 6,0 ks (podľa latovania)

 spotreba krajná škridla ~ 2,0 ks / m

 hrebenáč ~ 2,6 ks / m

 strešné laty ~ 2,2 m / m² (vrátane 10% odpadu)

 kontralaty ~ 1,7 m / m² (vrátane 10% odpadu)

červená starosivá
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ilustračný obrázok
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