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PREFA ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
HLINÍK VYZNÁVA FAREBNOSŤ

Odvodňovacie systémy môžu pomôcť vytvoriť vzhľad budovy dvomi spôsobmi. Buď dajú perfektne vyniknúť fasáde,
pretože sa farebne zhodujú s celkovým obrazom a opticky ich takmer nie je vidieť. Alebo sa farebne úplne odlišujú,
aby zdôraznili a podčiarkli architektúru budovy. Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek variant, hliníkové odvodňovacie systémy PREFA vám ponúkajú širokú paletu farieb.

PREFA odvodňovací systém orieškovohnedá

Rozmery:
250: strešné žľaby, hranaté žľaby
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280: strešné žľaby

PREFA odvodňovacie systémy

330: strešné žľaby, hranaté žľaby

400: strešné žľaby, hranaté
žľaby

700x1,0 mm: Nástrešné žľaby

11 štandardných farieb – a na želanie celá paleta
Za pomoci klasických štandardných farieb je možné pri odvodňovacích systémoch vytvoriť harmonické
riešenia pre všetky bežné farby striech i fasád. Ak vám však len „harmónia“ nestačí, u spoločnosti PREFA si
môžete objednať odvodňovací systém vo vašej obľúbenej farbe. Všetky diely sú vyhotovené z hliníka
a spolu vytvárajú jedinečný kompletný systém. Sú dostupné v štyroch rôznych rozmeroch a v prevedení
hranaté alebo nástrešné žľaby.

hnedá

antracitová

TEHLOVOČERVENÁ

tmavočervená

machovozelená

svetlošedá

prefa biela

strieborná metalíza

orieškovohnedá – testa di morro

prírodný hliník

zinkovošedá
NOVINKA

Trvalá špeciálna povrchová úprava a perfektné spracovanie
PREFA odvodňovací systém sa vyznačuje svojím kvalitným zušľachtením povrchu metódou CoilCoating.
Tak zostáva laková vrstva tvárna a zároveň odolná aj voči extrémnym poveternostným vplyvom. Je
garantovaná dlhodobá odolnosť. To potvrdzujú aj najprísnejšie kontroly kvality, ktoré priebežne vykonávajú
nezávislé inštitúcie.

Nehrdzavejúci a nenáročný na údržbu
Všetky diely odvodňovacieho systému PREFA pozostávajú z hliníka – z materiálu, ktorý nehrdzavie a ktorý
je v spojení s inovatívnym zušľachtením povrchu perfektne vhodný pre kreatívnu a funkčnú vonkajšiu
architektúru vašej budovy. Pri hliníkových odvodňovacích systémoch PREFA odpadajú nepríjemné údržbové práce, ako napríklad vylepšenie či dodatočné natieranie. U firmy PREFA sa s tým nestretnete
– to zaručujeme.

Hliník šetrí životné prostredie
Aj z ekologického hľadiska je hliníkový odvodňovací systém PREFA tou najlepšou voľbou. Hliník je materiál,
ktorý neuvoľňuje žiadne škodlivé ťažké kovy, ktoré sa pri bežných materiáloch neustálym vymývaním žľabov
a rúr spolu s dažďovou vodou dostávajú do odpadových vôd. Hliník je navyše 100 % recyklovateľný!

PREFA odvodňovacie systémy
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jedinečný kompletný systém Prefa
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žľabový kotlík
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šikmé hrdlo
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roh žľabu 90°
9

13

10

11

koleno 72°

21

Inteligentný systém odvodňovacích
systémov PREFA ponúka kompletný
program žľabov z hliníka vrátane montážneho príslušenstva – a to vo vami zvolenej
farbe! Tak je možné všetky diely perfektne
prispôsobiť celkovému vzhľadu budovy.

objímka so závitom M10
bez tŕňa
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tŕň so závitom M 10

soklové koleno
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zberač vody
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Zberná nádoba vody
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kryt oceľovej rúry
dažďového odpadu

koleno 40°

klapka pre zber
dažďovej vody

odpadová odbočka

čelo žľabu
8

dilatácia pre pododkvapový žľab
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žľabový hák

lapač lístia

hliníkový strešný žľab
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teleskopické koleno
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odvodňovacia rúra
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guľové čelo žľabu
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objímka
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Hmoždinka pre
zateplenie

Oceľová rúra dažďového
odpadu s čistiacim
otvorom

PREFA odvodňovací systém svetlošedá

PREFA odvodňovací systém antracitová

PREFA odvodňovací systém antracitová

PERFEKTNÉ
RIEŠENIE PRE
KAŽDÚ
STRECHU

PREFA odvodňovací systém tehlovočervená

PREFA odvodňovací systém machovozelená

Skupina PREFA
Rakúsko 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, F+43 2762 502-874
E office.at@prefa.com
www.prefa.com

ZASTÚPENIE SLOVENSKO

Darvi & partners spol.s.r.o.
Pod Kaštieľom 303,
951 35 Veľké Zálužie
T+49 36941 785-0,
F+421 /37 6514692
E office@darvi.sk,
http://sk.prefa.com/

Skupina Prefa je zastúpená v nasledovných krajinách:
Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Holandsko,
Dánsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko,
Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Rusko
Detaily k záručným podmienkam nájdete na webovej stránke www.PREFA.com/Garantie.Technické zmeny a tlačové chyby
vyhradené. Odchýlky od reálnych farieb sú dané možnosťami tlače.

10 dobrých
dôvodov
pre PREFU
! ODOLNÁ VOČI BÚRKE
! NEHRDZAVEJÚCA
! NEROZBITNÁ
! ĽAHKÁ
! PEKNÁ
! FAREBNE STÁLY POVRCH
! OPTIMÁLNA PRE SANÁCIU
! KOMPLETNÝ SYSTÉM
! PRIATEĽSKÁ K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU
! 40 ROČNÁ ZÁRUKA

