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Všeobecné informácie

Výhody a vlastnosti

Technické Údaje

Celková šírka: Hĺbka profilu:

Skutočná šírka pokrytia: Dĺžka stupňa - Modul:

Hrúbka hotového výrobku (oceľ): Počet modulov na meter štvorcový:

Výška stupňa – odskoku krytiny:

~1222 mm 6 mm

1180 mm 380 mm

0,5 mm 2,247/m2

35 mm

Plechový šindeľ - Rozmery, pozdĺžny rez.

Plechový šindeľ JÁNOŠÍK je náš najnovší produktový návrh - inovatívny a jedinečný výrobok s jedinečným dizajnom. Východiskom pre dizajnérov bol
pôvodný vzor drevených šindľov - tradičné krytie, natrvalo zapísané do architektúry Podhalia, ale prítomné aj v iných častiach Poľska. V dôsledku toho
vznikol plechový šindeľ JÁNOŠÍK, ktorý sa vyznačuje najvyššou kvalitou a jedinečným regionálnym charakterom. Jeho tvar, štruktúra a zloženie  
sa nelíšia od pôvodného a verne reprodukujú drevený šindeľ. Prezentovaný produkt okrem svojho jedinečného vzhľadu je charakteristický kvôli nízkym
prevádzkovým nákladom. Strecha pokrytá týmto materiálom zodpovedá životnosti strešnej krytine z keramických dlaždíc. Plechový šindeľ JÁNOŠÍK 
dokonale zapadá do pôvodného štýlu Zakopaného a spĺňa predpoklady modernej architektúry, zvyšujúc estetiku celej strechy a harmonizujúc  
s kompozíciou okolia. Je to veľmi atraktívny, funkčný a ľahký kryt s výnimočnými dekoračnými vlastnosťami.

Tradičný drevený vzhľad v oceľovej podobe - JÁNOŠÍK priťahuje pozornosť svojim jedinečným vzhľadom, odkazujúcim na tradičné drevené 
šindle. Tento efekt sme dosiahli vďaka použitiu inovatívnych technologických riešení v strojovom parku a výrobe základného materiálu PLADUR 
Relief Wood. PLADUR Relief WOOD, navrhnutý ako drevo, perfektne napodobňuje jeho štruktúru a vytvára jedinečný vizuálny efekt na 
streche. Kvalitná nemecká oceľ používaná na výrobu šindľov JÁNOŠÍK pochádza z renomovanej oceliarne ThyssenKrupp Steel Europe - lídra  
na svetovom trhu. Vďaka ochrane oceľového jadra so zmesou zinku a horčíka získal plech väčšiu trvanlivosť a jeho životnosť bola predĺžená. Dosiahli 
sme úžasný estetický dojem tým, že sme upravli materiál textúrou a náterovými lakmi. Jedinečná trvanlivosť lakového náteru zaručuje hrúbku 
36 mikrónov. Plechový šindeľ JÁNOŠÍK sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti korózii, oderu a nečistotám. A účinná ochrana proti UV žiareniu 
zabezpečuje nezmenenú farbu strechy po mnoho rokov.
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Použitie

Výsledky testov/Dokumentácia

Každý z našich výrobkov má na základe platných Noriem a rozhodnutí týkajúcich sa stavebných výrobkov vydané Vyhlásenie o parametroch.

Sme aj držiteľmi Hygienického certifikátu, č. B-BK-60211-1315/19, ktorý v roku 2020 vydal Państwowy Zakład Higieny PZH (Štátny ústav hygieny PZH).

Všetky tieto doklady sú v prípade potreby vydávané k objednávky. Ohľadom vydania daných dokladov, kontaktujte, prosím, naše Oddelenie kontroly 
kvality- postup získania je uvedený na našej stránke.

Plechový šindeľ JÁNOŠÍK je registrovaný v patentovom úrade Poľskej republiky pod č. 21388 a Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej  
len &quot;ÚHVT&quot;) 002521567-0001.

Doplnkové informácie

Ku každému profilu máme pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a údržbe krytiny. Podrobnejšie informácie nájdete na www.blachotrapez.eu 
a u našich obchodných zástupcov, či na našich predajniach, ktorých adresy takisto nájdete na našej stránke.

Sme držiteľmi rôznych ocenení a certifikátov na vstupný materiál aj na hotové výrobky, o ktorých są rovnako dočitate na našej stránke.
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Oceľové strešné krytiny, dodávané vo forme hotových prvkov, sa používajú na strechy so sklonom najmenej 14 °. Plechy sa používajú ako dokončovacie 
a ochranné prvky v budovách. Panely Jánošík je možné montovať aj ako fasádny povrch. Plechy podobné šindľovej doske by sa mali používať v súlade  
s: technickými projektmi budovy, montážnymi pokynmi a odporúčaniami výrobcu, platnými technickými a stabebnými štandardmi a predpismi.

Použitý materiál má širokú škálu aplikácií z dôvodu environmentálnej klasifikácie, ktorá je okrem iného potvrdená dlhou záručnou dobou (pozri samostatnú 
záručnú tlač na našej internetovej stránke www.blachotrapez.eu)

Jednoduchá montáž a široká oblasť pokrytia

Vzhľadom na nízky profil šindľov získame širokú oblasť pokrytia, ktorá má pozitívny vplyv na hospodárnosť produktu. Plechový šindeľ JÁNOŠÍK je jednoduchý 
a rýchly na inštaláciu vďaka možnosti položenia materiálu na obidve strany, na tehlu. Môže sa ľahko prepraviť na stavenisko a potom na strechu. Okrem 
toho sa výrobok vyznačuje nízkou hmotnosťou, vďaka čomu sa dá úspešne využiť pri modernizácii starších budov, pretože nebude preťažovať ich štruktúru.

Na spojoch hárkov a pri odkvapoch odstráňte protikondenzačnú bariéru cez výrez, aby vrstva materiálu nepohlcovala vodu a vonkajšiu vlhkosť.

Blachotrapez odporúča, aby Kupujúci zakúpil všetky materiály potrebné na uskutočnenie jednej investície na základe jednej objednávky. V prípade 
dodatočného objednania sa môžu vyskytnúť rôzne odtiene a štruktúry, čo je nezávislé od výrobcu.

Jednoduché používanie

JÁNOŠÍK je praktický produkt, ktorý sa ľahko používa. Na rozdiel od drevených šindľov tento typ materiálu nevyžaduje takú častú a nákladnú údržbu  
a impregnáciu, čo zvyšuje jeho funkčnosť.


