SKLADOVANIE

Kompletný balík výhod pre Vašu strechu:

Materiál je nutné skladovať v suchom a vzdušnom prostredí, bez
vplyvu agresívneho znečistenia (hnojivá, kyseliny). Nemal by sa
priamo dotýkať podložia. Materiál zabezpečený ochrannou fóliou
nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu (je nutné
okamžite odstrániť túto fóliu). Odporúčame, aby sa zakúpený
materiál neskladoval dlhšie ako 3 mesiace (v súlade s návodom na
skladovanie a záručnými podmienkami).

Krytina vyrábaná z najkvalitnejšej ocele s
povrchovými úpravami triedy Premium: SUPERIOR
HB, PLADUR® Relief IceCrystal, PLADUR® Wrinkle
MAT, Colorcoat HPS200 Ultra®
- symetrická- možnosť montáže z oboch strán

MONTÁŽ

Na montáž krytiny sa používajú samorezné skrutky so špeciálnou
EPDM podložkou (výnimočná odolnosť voči vysokým aj nízkym
teplotám). Odporúčané množstvo skrutiek na 1 m 2 je 5-8 ks.
V prípade potreby krytinu strihajte vibračnými nožnicami. V žiadnom
prípade na rezanie nepoužívajte uhlovú brúsku, či iné náradie, ktoré
sa nahrieva a tým poškodzuje lak! Po ukončení prác odstráňte z povrchu
všetky piliny a inú špinu.

- vysoké pretlačenie - 30mm
- vysoká pevnosť
- 3D ukončenie na spodnej hrane
- veľká krycia šírka a vynikajúca tesnosť spojov
- ideálne lícovanie- jednoduchá montáž
- veľká plocha na odvádzanie vody a snehu
- možnosť výroby na mieru aj máloformátových kusov

FAREBNOSŤ

- vysoká estetickosť a nadčasový vzhľad

Superior HB:

Zistite, či je strecha rovnobežná a či jej sklon je minimálne 14°. Krytina sa nesmie
montovať priamo na lepenku. V prípade použitia lepenky je nutné dodatočne
namontovať laty a kontralaty. Väčšinou sa pod plechovú krytinu používa
paropriepustná fólia a na ňu sa montujú laty a kontralaty.

RAL 8004 (tehlová)

RAL 3009 (tmavočervená)

RAL 7024 (antracitová)

RAL 9005 (čierna)

RAL 8019 (tmavohnedá)

- písomná záruka do 40 rokov-v závislosti od vybranej
povrchovej úpravy
- písomná záruka do 40 rokov-v

Pladur® Wrinkle Mat / ThyssenKrupp:

MAT 6020 (zelená)

MAT 8004 (tehlová)

MAT 3011 (červená)

MAT 9005 (čierna)

MAT 5008 (graﬁtová)

MAT 8017 (čokoládovohnedá)

Talia- ideálna
pre pokolenia !!!

Vytvarovaná strecha

Pladur Relief IceCrystal / ThyssenKrupp:

Navrhovaný spôsob upevnenia na laty a vytvorenia spoja

Pozor! Štartovacia lata by mala byť nadvihnutá približne o 12 mm v porovnaní s
ostatnými.Krytina sa montuje samoreznými skrutkami dĺžky 35 mm. Aby medzi
jednotlivými kusmi nevznikali medzery, spájajú sa dodatočne kratšími
skrutkami (napr. 19mm).

6020 (zelená)

8004 (tehlová)

3011 (tmavočervená)

8017 (čokoládovohnedá)

5008 (graﬁtová)

9005 (čierna)

315

®

Colorcoat HPS200 Ultra

®

3011 (tmavočervená)

8017 (čokoládovohnedá)

5008 (graﬁtová)

9005 (čierna)

8004 (tehlová)

BLACHOTRAPEZ s.r.o.
Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/539 20 96
e-mail: slovensko@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

KLAMPIARSKE PRVKY

Talia- ideálna pre pokolenia!
Radi by sme Vám predstavili nový model plechovej škridly v našom
portfóliu. Za svoj názov Talia vďačí výnimočne peknému tvaru.
Pekný tvar a originálne pretlačenie dávajú veľa možností pri
formovaní strechy. Práve tieto prednosti ju odlišujú od iných
plechových škridiel dostupných na trhu.

Odhaľte kompletný balík výhod pre
svoju strechu
Možnosť tvoriť vzhľad strechy- design pre pokolenia.
Plechová škridla Talia je spojením mnohých výhod a funkcií v
jednom modernom výrobku. Vizuálne vlastnosti, ako je úzky tvar a
vysoké pretlačenie- až 30 mm ako aj vizuálna podobnosť s pálenou
škridlou dávajú investorom obrovské možnosti pri navrhovaní
strechy. Neštandardné ukončenie spodnej hrany- strihanie po vlne,
tzv. 3D ukončenie, zvyšuje estetické hodnoty nového výrobku.
Odporúčame spojenie Talie s povrchom triedy LESK PREMIUMSUPERIOR HB, ktoré zaručuje dosiahnutie vysokej estetickosti
krytiny. Tento povrch, hrubý 50 mikrónov s prídavkom akrylu a
polyestrového laku, je charakteristický svojou trvácnosťou. Vo
verzii, ktorú ponúka spoločnosť Blachotrapez sa na tento výrobok
vzťahuje 30-ročná záruka. V závislosti od individuálneho vkusu
našich zákazníkov, krytinu Talia ponúkame ešte v troch
povrchových úpravách: Pladur Relief IceCrystal, Pladur Wrinkle
MAT a Colorcoat HPS200 Ultra.
Ponúkame paletu 6 štandardných farieb v každej povrchovej
úprave, aby ste si mohli vybrať farbu svojej vysnívanej strechy.

výroba na mieru

NADŽĽABOVÝ PÁS

ŠKRIDLOVÝ HREBENÁČ PLUS

ZÁVETERNÁ LIŠTA PROFILOVANÁ

OBLÉ UKONČENIE HREBENÁČA

ZÁVETERNÁ LIŠTA

ZÁVETERNÁ LIŠTA ZÁKLADNÁ

PODŽĽABOVÝ PÁS

PODŽĽABOVÝ PÁS

OPLECHOVANIE K STENE

OPLECHOVANIE K STENE

OPLECHOVANIE K STENE

ZÁSLEPKA HREBENÁČA

ÚŽĽABIE

SNEHOZÁBRANA

Povrch SUPERIOR HB zaručuje dokonalú ochranu pred vetrom a
neustále sa meniacimi atmosférickými vplyvmi. Zároveň je to aj
dokonalá bariéra proti korózii oceľového jadra. Vďaka spojeniu
trvácnosti farby a odolnosti na mechanické poškodenie sme získali
povrch, ktorý sa veľmi ľahko udržiava, má vysoký lesk a vyzerá
naozaj krásne

Ochranná vrstva
zinku

Hrubá vrstva laku-50 mikrónov,
s prídavkom akrylu

Ochranný lak
Ochranná vrstva zinku
Oceľové jadro

30-ročná písomná záruka
Pladur® Wrinkle Mat hrubozrnný matný povrch s bežnou
farebnosťou, 2-vrstvová povrchová úprava, hrúbka povrchu min.
35 mikrónov.

máloformátová výroba

Plná ochrana strešnej krytiny
Použitie moderných technológií v našom strojovom parku sa
odráža na zvýšenej kvalite a ochrannej funkcii našich výrobkov.
Plechová škridla Talia sa vyznačuje veľkou krycou šírkou a
tesnosťou spojov. Navyše, vďaka veľkej ploche medzi vlnami sú
voda a sneh odvádzané zo strechy oveľa lepšie. Vďaka tomu je
strecha chránená omnoho viac a zabezpečuje aj najvyšší komfort
obyvateľom domu.

1210
1150

celková šírka:
skutočná šírka pokrytia:
hrúbka materiálu:
výška proﬁlu:
výška pretlačenia:
minimálna dĺžka/modul:
maximálna dĺžka:
začiatok:
koniec:
dĺžka modulu škridle:

1210 mm
1150 mm
0,5 - 0,6 mm
19 mm
30 mm
720 mm / máloformátová výroba
5970 mm
0 mm
20 mm
350 mm

Dekoračný matný lak
Ocharnný lak
Pokovovaná vrstva
Zm EcoProtect®

Základný lak
Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
Oceľové jadro

25-ročná písomná záruka
Pladur® Relief IceCrystal - plechy, ktorých jedinečný povrch
imitujúci ľadové kryštály je chránený ochrannou známkou,
3-vrstvová povrchová úprava, hrúbka povrchu min. 36 mikrónov.

Jednoduchá montáž
Talia sa vyznačuje výnimočnou pevnosťou, vďaka čomu môžu
prebiehajú montážne práce jednoducho a bez problémov. Počas
montáže sa krytina ideálne prispôsobuje tvaru strechya jej
symetrickosť umožňuje montovať ju z oboch strán. Navyše,
možnosť vyrábať ju aj v máloformátovej podobe má mnoho ďalších
výhod. Hlavnou z nich je možnosť montáže s posunom (ako pri
tehlách), vďaka čomu sa minimalizuje množstvo odpadu.

Farebný lak
Lak so štruktúrou ľadových kryštálov
Základný lak
Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
Oceľové jadro

Pokovovaná vrstva
ZM EcoProtect®
Ochranný lak

35-ročná písomná záruka

