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Krytina sa vyznačuje mimoriadne pôsobivým estetickým vzhľadom, ktorý kopíruje materiál dreveného šindla. Vďaka tomu sa 
strešná krytina dobre ujala zvlášť v pamiatkovo chránených krajinných územiach. Taktiež velkú oblubu získala pri novostavbách 
a rekonštrukciách starých striech.
Prednosti plastových krytín: veľmi nízka hmotnosť, vysoká húževnatosť, ktorá zabraňuje mechanickému poškodeniu krupobitím  
a prešliapnutiu, stálofarebnosť, nulová nasiakavosť, lahká opracovateľnosť a montáž, bez údržby, bridlicový alebo drevený povrch.



Nárožie DDN
2,15 €/ks

cca. 30 ks/bm 20 ks/bal.

0,3 kg/ks 1280 ks/pal.

Úžľabie DDU
2,15 €/ks

cca. 30 ks/bm 20 ks/bal.

0,3 kg/ks 1280 ks/pal.

Hrebenáč DDH
2,90 €/ks

Základná šablona DDS
32,00 €/m2

0,35 kg/ks 20 ks = 1 m2

7 kg/m2 1000 ks/pal.

rozmer: 510x120 mm, min. sklon: 25°

8,4 ks/bm
10 ks/bal.

0,35 kg/ks

sklon: 25°, 35°, 45°

Klinker Centrum s.r.o., Pri mlyne 42, 949 05 Nitra (zjazd z R1 - Juh, smer N. Zámky),
mobil: 0917 212 212mobil: 0917 212 212, e-mail: sindel@sindel.sk, www.sindel.sk

CENNÍK STREŠNÝCH KRYTÍN

Cenové kalkulácie ZDARMA. Palety sú zálohované v hodnote 20 €/ks. Možnosť vrátenia do 6 mesiacov. Nespotrebovaný materiál je možné vrátiť do konca 
príslušného roka (nepoškodený a čistý) v max. objeme do 5% z celkového odobratého množstva. Cenník je platný od 29. 9. 2022.
S ohľadom na recyklovaný základ výrobkou, nie sú pigmentové škvrny ani odchýlky odtieňu považované za vady výrobku a nemožno ich reklamovať!

Vetracia mriežka
1,90 €/bm 1,30 €/bm

Ochranný pás proti vtákom
5 m / rolka

4,50 €/kg
Pozinkovaný klinec 2,8 x 32 mm
40 ks / m2 balenie = 5 kg

0,10 €/ks
Vichrová spona CU
20 ks/m2

Univerzálny hrebenáč 15° - 50°

7,50 €/ks

cca. 3,3 ks na bm, 6 ks bal.

Ventilačný kus
69,00 €/ks1,5 kg

55,00 €/ks
Antenná prechodka 20 - 80 mm
1,0 kg

Základná taška “Moderna” 

NOVINKA

30,00 €/m2

17 ks/1m2 (1m2 - 6 kg), 
12ks/balenie (864 ks/paleta)
rozmer: 300x300 mm, min. sklon 25°

23,50 €/m2

Základná šablona “Česká plastová šablóna” CPS
19,75 až 21,63 ks/1m2 (1m2 - 6 kg), 
40 ks/balenie (2280 ks/paleta)
rozmer: 300x300 mm, min. sklon 25°

Držiak hromozvodu - hrebeň
8,00 €/ksPodľa potreby. Pre Moderna/DDH2

Držiak hromozvodu - plocha
5,90 €/ksPodľa potreby

Dovoz zdarma pri odbere nad 50 m2! Všetky ceny sú uvedené s DPH!


