
Riešenie pre strechu

základná škridla
(štrukt. povrch)

Technické údaje

Celková dĺžka cca. 40,0 cm

Celková šírka cca. 22,0 cm

Krycia dĺžka* (latovanie) cca. 25,0 - 28,0 cm

Krycia šírka cca. 19,9 cm

Hmotnosť cca. 2,9 kg/ks

Spotreba od 17,8 ks/m²

Pokládka na väzbu

Bezpečný sklon strechy od 35°  
Minimálny sklon strechy od 23° 

Farebnosť Engoba matná: čierna

Latovanie
sklon

strechy A B

35° cca. 5,5 cca. 9,6
40° cca. 5,5 cca. 9,0
45° cca. 5,0 cca. 8,4
50° cca. 5,0 cca. 7,8

A -  odstup prvej laty od hrebeňa  
(styku krokiev)

B -  prevýšenie hrebeňovej laty  
nad hrebeňom
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prívod vetracieho
vzduchu pod krytinu

Latovanie
C = 25,0 - 28,0 cm

Odkvap

Kovový vetrací profil
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• dlho očakávaná novinka, ktorá je jednoznačným riešením pre 
drevodomy, alebo zrubové domy

• Keramický Šindel, ako náhrada dreveného šindľa, zachováva 
štýlovosť stavby, avšak s mnohonásobne dlhšou životnosťou  
a bez údržbovosťou

• vhodné aj na murované domy, historické stavby, chalupy, 
altánky, či drevené prístrešky

– Škridla
 – Latovanie
– Kontralaty 
– Tondach Fol - PHI 
– Debnenie (podľa sklonu 

strechy)
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Steinbrück – Firstmetallentlüftungsdetail

TONDACH-Tuning Metall-Lüftungsband

TONDACH-Tuning
Firstlüftungsrolle universal 250 mm

TONDACH-Tuning Rundfirstklammer
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