Ústí n. Lab.
Praha
Úvaly

Písečná

Hradec
Králové

Poprad

Ostrava

Brno

České
Budějovice
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SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560, e-mail: satjam@satjam.cz

ALUMAT
hliník pro další generace
NOVINKA

 Praha – Jiráskova 367
250 82 Úvaly
tel.: +420 281 980 861
e-mail: praha@satjam.cz

 Ústí nad Labem – Textilní 3459
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 750 311
e-mail: usti@satjam.cz

 Brno – Kaštanová 34
620 00 Brno
tel.: +420 517 070 019
e-mail: brno@satjam.cz

 České Budějovice – Hůry 176
373 71 Rudolfov
tel.: +420 605 248 646
e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz

 Ostrava – Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 535
e-mail: ostrava@satjam.cz

 Písečná – areál bývalých strojíren
790 82 Písečná
tel.: +420 602 553 636
e-mail: pisecna@satjam.cz

 Hradec Králové – Vážní 891,
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 490 877
e-mail: hradec.kralove@satjam.cz

 SATJAM, s. r. o., Priemyselný areál 3577/4
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617
e-mail: poprad@satjam.sk

Náš kompletní sortiment:
 střešní krytiny
 stěnové kazety, panely
 okapové systémy
 konstrukční proﬁly
 střešní doplňky
 rovinné plechy, svitky
trapézové
plechy

 interiérové podhledy a obklady
 střešní okna a výlezy  nadkrokevní izolace

Jsme držiteli certiﬁkátů:
 ČSN EN ISO 9001:2009
 ČSN EN ISO 14001:2005
 ČSN OHSAS 18001:2008

Vždy něco navíc pro klempíře
a pokrývače: www.satjam.cz/bonus
Naše produkty vyrábíme z materiálů renomovaných společností:

EX
www.satjam.cz

Váš prodejce:

www.satjam.cz
12/2014
Tiskové chyby vyhrazeny

SEZNAMTE SE S NOVINKAMI!

ALUMAT a ALUMAT STUCCO
Společnost SATJAM uvedla na trh nové materiály ALUMAT
a ALUMAT STUCCO pro výrobu střešních krytin.
Jakostně spadají do nejvyšší třídy EXCELENT. A pokud
si právě kladete otázky, proč některou z novinek použít
pro novou střechu, několik odpovědí a dobrých důvodů
máte zde.

Barevnost ALUMAT STUCCO
červená**

hnědá

antracitová

černá**

NOVÁ BARVA

NOVÁ BARVA

Barevnost ALUMAT
hnědá

antracitová

** Barvy pouze pro provedení
ALUMAT STUCCO

ALUMAT a ALUMAT STUCCO jsou novinkou v nabídce společnosti SATJAM. Jedná se o moderní, odolný a estetický materiál
pro výrobu střešních krytin nejvyšší kvality. Těmito produkty
SATJAM vychází vstříc zákazníkům, kteří požadují vysoce jakostní krytiny s dlouhou životností a extrémní odolností.
Z jakého materiálu se ALUMAT a ALUMAT STUCCO
vyrábějí?
Hlavní složku slitiny prozrazuje název – jedná se o hliník (neboli aluminium). Součástí slitiny jsou také hořčík a mangan.
Všechny tři prvky ve vhodně zvoleném poměru společně vytvářejí slitinu s výbornými parametry pevnosti a odolnosti
vůči povětrnostním vlivům a korozi. Efektní povrchová úprava
v tloušťce 25 μm na bázi matného polyesteru ještě dále posiluje odolnost krytiny a prodlužuje její životnost.

ALUMAT a ALUMAT STUCCO se díky vysoké kvalitě a odolnosti
vstupní suroviny řadí do nejvyšší jakostní třídy EXCELENT. Na
tuto kategorii výrobků je společností SATJAM poskytována záruka až 40 let.*
Jsou pro instalaci krytiny z materiálů ALUMAT a ALUMAT
STUCCO potřebné speciální vruty?
Krytina se k dřevěnému podkladu kotví nerezovými samovrtnými šrouby do dřeva SDT-INOX s hliníkovou podložkou. Kotvení krytiny k ocelovému podkladu není vhodné. Jednotlivé
pásy krytiny se mezi sebou spojují POP nýty.
*SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY
Střešní krytina
Tloušťka
Stavení šířka
Max. délka krytiny
Hmotnost
Sklon použití od

Jaký je rozdíl mezi materiály ALUMAT a ALUMAT STUCCO?
Provedení ALUMAT STUCCO má povrch plechu upraven do
podoby reliéfu, což dodává krytině nevšední vzhled a snižuje
hlučnost při dešti. Právě struktura povrchu je hlavním rozdílem, protože také ALUMAT je stejně jako ALUMAT STUCCO
opatřen matnou polyesterovou povrchovou vrstvou.

šablona o 4 vlnách
0,6 mm
1 100 mm
4,5 m
cca 2 kg/m2
10º

30 mm

Co je to ALUMAT a ALUMAT STUCCO?

1173 mm
1100 mm

Kdo je dodavatelem vstupní suroviny?

Jaké střešní krytiny a v jakých barvách jsou z těchto materiálů v nabídce?

0,6 mm
1 100 mm
4,5 m
cca 2 kg/m2
10º

1185 mm
1100 mm

SAT18 N

Výška proﬁlu
Celková šířka
Stavební šířka
Tloušťka proﬁlu
Max. délka
Sklon použití od

Jakou záruku společnost SATJAM na tyto střešní krytiny
poskytuje?
Krytiny SATJAM Roof a Grande, trapéz SAT18 N z materiálů

3

Norský výrobce
hliníkového plechu
188

70

118

18 mm
1 173 mm
1 128 mm
0,6 mm
4m
8º
18

V současnosti společnost SATJAM z materiálů ALUMAT a ALUMAT
STUCCO vyrábí střešní krytiny SATJAM Grande, Roof a trapéz
SAT18 N v oblíbené červené, hnědé, antracitové a černé barvě.

šablona o 6 vlnách

24 mm

Střešní krytina
Tloušťka
Stavení šířka
Max. délka krytiny
Hmotnost
Sklon použití od

Hliníkové plechy pocházejí od norské společnosti Norsk Hydro.
Ta se specializuje na výrobu a zpracování hliníku dlouhá léta
a její produkty patří mezi absolutní světovou špičku, kterou
nyní SATJAM zpřístupnil i pro české střechy.

42
32

Příslušenství ke střešním krytinám
SATJAM Grande, Roof a Trapéz SAT18 N
v provedení ALUMAT a ALUMAT STUCCO

Hřebenáč střední ke střešní krytině HRS
délka 1 980 mm, užitná délka 1 840 mm

Závětrná lišta spodní ZLS
délka 2 000 mm, užitná délka 1 950 mm

Bezpečnostní prvky ke střešním krytinám
SATJAM Grande a Roof v provedení ALUMAT
Systém sněhových zábran doporučených pro krytiny Grande,
Roof a SAT18 N v provedení ALUMAT vychází z osvědčené řady
bezpečnostních prvků používaných pro tyto krytiny v ocelovém
pozinkovaném provedení. Návrh systému a postup montáže
je podrobně popsán v montážním návodu pro „systém
sněhových zábran střešních krytin SATJAM“. Rozdíl je pouze
v použití kotevních prostředků – zde je nutné respektovat
doporučení výrobce a používat nerezové šrouby.

Sněhová zábrana oblouková (SZO)
1.
2.

Okapní plech OP 170
délka 2 000 mm, užitná délka 1 950 mm

Úžlabí U 230
délka 2 000 mm, užitná délka 1 900 mm
3.

1. Sněhová zábrana
oblouková (SZO)
2. SDT-INOX 4,8 × 35
3. TGP-těsnění
pod bezpečnostní prvky

Sněhová zábrana (SZ 115/30)
Oplechování ke zdi OZ 313
délka 2 000 mm, užitná délka 1 950 mm

1.

Čelo hřebenáče
rovné CHR

2.

3.

1. Sněhová zábrana
(SZ 115/30)
2. SDT-INOX 4,8 × 35
3. TGP-těsnění
pod bezpečnostní prvky

Držák sněhové zábrany (DSZ-SC)
Čelo hřebenáče půlkulaté SC-CHP

Odvětrávací taška OT-P

1.
2.

3.

Hřebenáč rovný HRT 170
délka 1950 mm, celková délka 2000 mm

Hřebenáč rovný HRT 120
délka 1950 mm, celková délka 2000 mm

Tabule
a svitky

SDT-INOX samovrtné nerezové šrouby
POP hliníkové nýty

1. Držák sněhové zábrany
(DSZ-SC, DSZ-SN)
2. SDT-INOX 6,5 × 50
pro bezpečnostní prvky
3. TGP-těsnění
pod bezpečnostní prvky

Sněhová zábrana 2000 mm (SZ 2 000) a spojka

Z technologických a statických důvodů je zakázáno užití sněhové zábrany SZ 80

