PLECHOVÉ
KRYTINY
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
NIP: 6762431701, Regon: 121387608

BLACHPROFIL 2
podporuje
hokej!

®

V BLACHPROFIL 2® sme veľkými športovými
fanúšikmi, preto spolu s naším kľúčovým
obchodným partnerom a dodávateľom strešnej
krytiny – U.S. Steel podporujeme tzv. Oceliarov,
teda HC Košice. Môžeme teda povedať, že aj
my tak svojou troškou prispievame k budúcnosti
slovenského hokeja!

Veľmi radi zároveň pozývame do Steel arény
všetkých našich klientov a obchodných partnerov
na sledovanie tých najzaujímavejších športových
a kultúrnych podujatí.
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Modulová
Plechová Strešná
Krytina
6
8
9
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12

Technické Informácie zet
ZET Roof
ZET Look
Farebné Odtiene
Preprava a Montáž
®

®

®

Modulová Plechová Strešná Krytina

Technické
Informácie
Medzi hlavné prednosti
modulárnych dlaždíc ZET®
patria:
++ vďaka prelisu typu
„Z” sa skrutky a spoje
medzi tabuľami stávajú
nenápadnými,
++ garantovaná opakovateľnosť
farieb a štruktúry,
++ doteraz nedostupná
presnosť jednotlivých
prvkov strešného systému
vďaka robotizovanej,
automatickej výrobnej linke,
++ neustála dostupnosť a
možnosť okamžitého
zaslania na ľubovoľné
miesto,
++ profesionálne balenie
a zabezpečenie produktu na
zníženie rizika poškodenia
počas nakládky, prepravy
a vykládky,
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++ pre bežné modulové
diely nedosiahnuteľná
ochrana proti korózii vďaka
ochrannou známkou
chránenému reliéfu typu
„Z”,
++ zníženie priemernej
spotreby skrutiek. Reliéf
typu „Z” funguje na princípe
zámku,
eliminuje sa tak nutnosť
zošívania listov v tomto
mieste, takže skrutky,
ktoré sú nevyhnutné u
konkurenčných výrobkov sa
stávajú zbytočnými,

++ neobmedzená sloboda
pri formovaní krytiny a
obmedzenie spotreby
materiálu vďaka
symetrickosti modulu,
++ špecializované ošetrenie
a systém žľabov INGURI®
dopĺňajú vlastnosti
vynikajúco spracovaného
strešného systému.

230

37

20

Efektívna šírka 1150
Celková šírka ~1212

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Hrúbka plechu
Celková výška profilu
Výška prelisov

1150
~1212
0,5
50
30

Dĺžka modulu

363 (vzdialenosť lát 350 mm)

účinná plocha (zakrytie)
jedného listu:

0,805 m2
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Modulová Plechová Strešná Krytina

ZET®Roof je základná verzia
línie modulárnych dlaždíc Zet®.
Dynamika formy obsiahnutá
v geometrických sklonoch
modulárnych kovových dlaždíc
ZET®Roof má za následok,
že je ideálna pre moderné,
netradičné stavbe. A vysoký
reliéf, pripomínajúci tradičné
keramické strešné dlaždice,
sa pričinil o to, že sú rovnako
obľúbené v reštaurovaných
i historických objektoch.
Estetika tejto krytiny je takisto
dosiahnutá skrytím upevnenia
v tieni, ktorý vzniká z reliéfu
typu „Z” a nepoužitia skrutiek
na povrchoch reliéfu.

8

ZET®Roof

2 cm

Zet®Look je rozvinutím
modulárnych myšlienok
strešných dlaždíc Zet®Roof.
Táto varianta si zachováva
charakteristiky a výhody
základnej verzie systému
a odlišuje sa tým, že uľahčuje
celkové eliminovanie skrutiek
viditeľných na povrchu
strechy. Montážny systém
je veľmi pokročilý a zároveň
veľmi jednoduchý, vďaka
čomu sú skrutky ukryté pod
listami. V dôsledku toho
zákazník získa strešnú krytinu
s atraktívnym, vyváženým
vzorom, ktorého harmóniu
neovplyvňuje žiaden upínací
prvok alebo montážne
diery. Je to ideálne riešenie
všade tam, kde sa vyžaduje
najvyššia estetika bez
akýchkoľvek kompromisov.
Technické parametre, balenie
a zabezpečenie produktov
sú rovnaké, ako v prípade
variantu Zet®Roof.

ZET®Look

4,5 cm
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Modulová Plechová Strešná Krytina

Farebné Odtiene

!
Podrobné záručné podmienky
sú určené v záručnom liste. V
prípade modulovej plechovej škridly
ZET®Roof a ZET®Look záruka platí
až po registrácii na webovej stránke
www.zet-roof.eu.

Herculit®
Materiál využívaný na výrobu modulových
plechových strešných krytín ZET® predstavuje
povrchovú úpravu vyvinutú v úzkej spolupráci
s popredným výrobcom lakov pre najlepšie
oceliarne v Európe.
Dlhodobým skúmaním doposiaľ používaných
povrchových vrstiev a monitorovaním potrieb
klientov, so špeciálnym zohľadnením potrieb
pokrývačov, sa nám podarilo vytvoriť produkt,
v ktorom sa spája množstvo rôznych výhod.
HERCULIT® je polyuretánom tvrdený polyester
s vysokou odolnosťou proti mechanickému
poškodeniu rôzneho typu s hrúbkou 35 μm.
HERCULIT® to je 30 ročná záruka, stálosť
farieb a štruktúry povrchu.

HC 3009

HC 7016

HC 8004

Kód

Hrúbka
vrstvy

Korózia
(odolnosť)

UV žiarenie
(odolnosť)

Záručná
doba
(roky)

HERCULIT®
[HC]

35 µm

C4

RUV4

30

MAT 35 Standard
Oceľové plechy obojstranne pokryté
metalickou vrstvou zo zinku 275 g/m2,
antikorovou ochrannou vrstvou a z jednej
strany dekoratívnym povrchovým náterom.
Medzi ich výhody patrí vysoká odolnosť proti
mechanickému poškodeniu a korózii, skvelá
poddajnosť a vysoké estetické kvality.
Tento plech je pokrytý matným organickým
filmom zrnitej štruktúry s hrúbkou
35 μm. Plech je dostupný v 3 farebných
prevedeniach s možnosťou dodania farieb
mimo základného vzorkovníka. Záručná doba:
15 rokov.
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HC 8017

HC 9005

!

TK 23

TK 31

TK 33

Technológia tlače neumožňuje
presné zobrazenie farieb, z tohto
dôvodu majú uvádzané odtiene
orientačný charakter a môžu sa
líšiť od skutočných.

Kód

Hrúbka
vrstvy

Korózia
(odolnosť)

UV žiarenie
(odolnosť)

Záručná
doba
(roky)

MAT 35
Standard
[TK]

35 µm

C3

RUV3

15

www.bp2.eu

Modulová Plechová Strešná Krytina

Preprava
a montáž
Modulárna plechová
škridla ZET® je dodávaná
na nevratných paletách.
Pre dodanie strechy nie sú
vyžadované špecializované
dopravné prostriedky.
Jedna paleta obsahuje 264
tabule, tj. 212,5 m2 krytiny.

16

 Miesta na montáž skrutiek
(modulová škridla
ZET®Look).*

* K prvej late je potrebné
pripevniť štartovacie profily
ZET®Look (5 na každú
tabuľu). Profily montované
v rozstupe 230 mm (osi) sa
musia nachádzať v jednej
línii a šírka lát nesmie byť
menšia ako 8 cm.

15
14
13
17

12

9

7

6
5

4

2

3

1

16

11

Ľahké moduly umožňujú tiež
prepravu na miesto pokládky
(napr. schodiskom), ktorú
je schopná vykonať jedna
osoba, nie je nutné používanie
komplikovaných zariadení.

15
14
13

12

10

8

 Miesta na montáž
skrutiek (modulová
škridla ZET®Roof )

Paleta s tabuľami modulárnej
strešnej krytiny ZET® je
chránená ochrannou
plachtou. Pokiaľ obsah palety
po rozbalení nebude úplne
využitý, zbývajúce tabule sa
musia bezpodmienečne znova
pokryť plachtou.
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Modulová krytina ZET® je
štandardne dôkladne a
všestranne zabezpečená:
polystyrénové preložky (ich
tvar presne pasuje k danej
krytine), špeciálne poťahy
so sťahovacími šnúrkami
na viacnásobné použitie
(umožňuje zabezpečiť
nevyužitý materiál), strečové
fólie a spínacie pásky.

Vzhľadom ku konštrukcii
tabúľ (pretlačenia typu „Z”),
jednotlivé tabule sa nesmú
priamo vyťahovať z obalu
zdvihnutím hore.
Skôr než zdvihnete tabuľu,
ľahko ju potlačte niekoľko
centimetrov smerom dopredu,
aby sa predišlo poškodeniu
povlaku tabule, ktorá je
umiestnená pod ňou (podľa
obrázku).

17
Modulárna plechová škridla
ZET® je symetrickým
profilom, preto smer montáže
je ľubovoľný – na pravú
alebo ľavú stranu. Voľba
smeru montáže môže byť
podmienená napr. estetickými
požiadavkami.
Udržujte vzdialenosť 350 mm

12

od lát. Správna inštalácia
predpokladá zachovanie
poradia položenia krytiny,
podľa znázornenej schémy
(v prípade montáže z pravej
strany).
Správnym spôsobom montáže
modulárnych škridiel ZET® je
metóda tzv. „míjania“, podľa

10
9

8
7

ktorej riadky jednotlivých tabúľ
sú posunuté vo vzťahu k sebe
navzájom. Toto riešenie je
možné vďaka symetrickosti
tabúľ. Výhodou takého
položenia je neexistencia
kontaktných bodov hrán
štyroch tabúľ. Navyše,
pozdĺžne spoje sa nevyskytujú

6
5

4
3

2
1

na tých istých miestach, čím
sa zvyšuje estetický vzhľad
krytiny.
(Týka sa montáže verzie
ZET®Look a ZET®Roof.)
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Modulová Plechová Strešná Krytina
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Plechová
Strešná
Krytina
18
22
26
30

beta
alfa
omega
gamma
®

®

®

®

Plechová Strešná Krytina

15/350
15/400

230

18,5
33,5

Efektívna šírka 1150

Technické parametre [v mm]

i
++ Výrobok umožňuje zvoliť si
dĺžku modulu:
350 alebo 400 mm.
++ Najekonomickejšia škridla
v ponuke.
++ Unikátny tvar vlny.

18

Efektívna šírka

1150

Celková šírka

1216

Hrúbka plechu

0,5 - 0,6

Celková výška profilu

33,5

Výška prelisov

15

Dĺžka modulu

350/400

Dĺžka tabule

min. 500
max. 5750

Hmotnosť plechov s oceľovým jadrom

cca 4,5 kg/m2

Hmotnosť plechov s hliníkovým jadrom

cca 1,8 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ

150
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Plechová Strešná Krytina

20
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Plechová Strešná Krytina

15/350
15/400
20/350
20/400

183,3

23
38/43

83

Efektívna šírka 1100

Technické parametre [v mm]

i
++ Výrobok s možnosťou
voľby dĺžky modulu: 350
alebo 400 mm
++ klasický tvar
++ Dve výšky prelisu: 20
alebo 15 mm

22

Efektívna šírka

1100

Celková šírka

1183

Hrúbka plechu

0,5 - 0,6

Celková výška profilu

38/43

Výška prelisov

15/20

Dĺžka modulu

350/400

Dĺžka tabule

min. 460
max. 6110

Hmotnosť plechov s oceľovým jadrom

cca 4,5 kg/m2

Hmotnosť plechov s hliníkovým jadrom

cca 1,8 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ

110
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DachówkiStrešná
Plechová
Blaszane
Krytina

24
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Plechová Strešná Krytina

15/350
15/400
20/350
20/400

140

32
47/52

95

Efektívna šírka 1085

Technické parametre [v mm]

i
++ Výrobok vhodný na
veľkoplošné strechy.
++ Klasická línia pripomínajúca
keramickú škridlu.
++ Krytina s možnosťou voľby
dĺžky modulu: 350
alebo 400 mm.

26

Efektívna šírka

1085

Celková šírka

1180

Hrúbka plechu

0,5 - 0,6

Celková výška profilu

47/52

Výška prelisov

15/20

Dĺžka modulu

350/400

Dĺžka tabule

min. 500,
max.  5750

Hmotnosť plechov s oceľovým jadrom

cca 4,5 kg/m2

Hmotnosť plechov s hliníkovým jadrom

cca 1,8 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ

150
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DachówkiStrešná
Plechová
Blaszane
Krytina

28
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Plechová Strešná Krytina

25/350
25/400
30/350
30/400

230

37

20

45/50

25/30
Efektívna šírka 1150

Technické parametre [v mm]

i
++ Vysoký prelis:
25 alebo 30 mm
++ tvar vychádzajúci z
klasických pálených škridiel;
++ symetrický profil – redukcia
množstva odpadového
materiálu;
++ rezanie podľa tvaru vlny

30

Efektívna šírka

1150

Celková šírka

1212

Hrúbka plechu

0,5 - 0,6

Celková výška profilu

45/50

Výška prelisov

25/30

Dĺžka modulu

350/400

Dĺžka tabule

min. 370
max. 6002

Hmotnosť plechov s oceľovým jadrom

cca 4,5 kg/m2

Hmotnosť plechov s hliníkovým jadrom

cca 1,8 kg/m2

Dĺžka záložky pri delení tabúľ

20
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DachówkiStrešná
Plechová
Blaszane
Krytina

32
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Strešné
panely
36 Technické Informácie lambda
38 lambda l38
40 lambda l25
®

®

®

Strešné Panely

Technické Informácie
lambda
Panel je dostupný v dvoch variantách
(LAMBDA® L38 a LAMBDA® L25)
a prejavuje pozoruhodnú flexibilitu
pri tvorbe imidž krytiny. Jednoduchá
a univerzálna forma so širokými
možnosťami individuálneho
prispôsobenia parametrov ako výška
drážky, celková šírka a šírka prekrytia
či dodatočné pozdĺžne prelisy. Bohaté
štýlové možnosti strechy môžu v
závislosti od typu objektu a použitého
materiálu zdôrazniť tradičný charakter
alebo moderný vzhľad.

!
Pozor!
Pri objednávke panela panel
s vyrezaním pod zahnutie
odkvapového lemovania
[kódy: LW], výrobný systém
automaticky pridá 30 mm do
objednanej dĺžky panelov.

Zámky panelov LAMBDA® sa môžu odrezať,
vďaka čomu plech možno ohnúť do
odkvapového lemovania.

!
POZOR!
Vzhľadom ku konštrukcii
strešných panelov sa môže
vyskytnúť tzv. „vlnenie“
plechov na povrchu. Je to
prirodzený jav pri tomto type
výrobkov.

Široké možnosti prispôsobenia
parametrov produktu umožňujú zvoliť
ľubovoľný vzor panelu k strešnej
konštrukcii a charakteru stavby.
Použitie zaklapovacej drážky umožňuje
rýchlu a pevnú montáž. Konštrukcia
lamiel ukrýva upevňovacie prvky, ktoré
nie sú viditeľné, čo pozitívne ovplyvňuje
estetiku krytiny.

Môžete si taktiež objednať strešné panely
LAMBDA® s ohnutím do odkvapového lemovania
[kódy: LWZ], ktoré zvýši bezpečnosť a rýchlosť

36

montáže. Má to tiež pozitívny vplyv na vzhľad
krytiny (zrezaná hrana nie je viditeľná).

www.bp2.eu

Strešné Panely

lambda l38
LAMBDA® L38 – Technické parametre [v mm]
Pomenovanie

L.38.490

L.38.283

Výška drážky

38

38

Efektívna šírka
Celková šírka

490 mm
~522

283 mm
~314

Hrúbka plechu

0,5–0,7

0,5–0,7

Dĺžka tabule

max. 10000

38

Vlastnosti produktu:
++ dve verzie šírky
++ voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely
do odkvapového lemovania
++ voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového
lemovania

P
R
T25
T58

Efektívna šírka 283

P
R
T25
T58

voliteľné prelisy (výška 1 mm):
P

Efektívna šírka 490

38

Bez prelisu

R

Polovičný prelis

T25

Trapézový prelis šír. 25 mm

T58

Trapézový prelis šír. 58 mm

Kód

Výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa (Kód)

Výrez a zahnutie (Kód)

L38.490P

LW38.490P

LWZ38.490P

L38.490R

LW38.490R

LWZ38.490R

L38.490T25

LW38.490T25

LWZ38.490T25

L38.490T58

LW38.490T58

LWZ38.490T58

L38.283P

LW38.283P

LWZ38.283P

L38.283R

LW38.283R

LWZ38.283R

L38.283T25

LW38.283T25

LWZ38.283T25

L38.283T58

LW38.283T58

LWZ38.283T58
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Strešné Panely

lambda l25
Technické parametre [v mm]
Pomenovanie

L.25.515

L.25.306

L.25.205

Výška drážky

25

25

25

Efektívna šírka
Celková šírka

515
~547

306
~337

205
~236

Hrúbka plechu

0,5

0,5

0,5

Dĺžka tabule

max. 8000

25

P
R
T25
T58

Efektívna šírka 205

Vlastnosti produktu:
++ tri verzie šírky
++ voliteľné: vyrezanie kvôli
zahnutiu lamely
do odkvapového lemovania
++ voliteľné: výrez a zahnutie do
odkvapového lemovania

P
R
T25
T58

Efektívna šírka 306
P
R
T25
T58

voliteľné prelisy (výška 1 mm):

Efektívna šírka 306

40

P

Bez prelisu

R

Polovičný prelis

T25

Trapézový prelis šír. 25 mm

T58

Trapézový prelis šír. 58 mm

Kód

Výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa (Kód)

Výrez a zahnutie (Kód)

L25.515P
L25.515R
L25.515T25
L25.515T58
L25.306P
L25.306R
L25.306T25
L25.306T58
L25.205P
L25.205R
L25.205T25
L25.205T58

LW25.515P
LW25.515R
LW25.515T25
LW25.515T58
LW25.306P
LW25.306R
LW25.306T25
LW25.306T58
LW25.205P
LW25.205R
LW25.205T25
LW25.205T58

LWZ25.515P
LWZ25.515R
LWZ25.515T25
LWZ25.515T58
LWZ25.306P
LWZ25.306R
LWZ25.306T25
LWZ25.306T58
LWZ25.205P
LWZ25.205R
LWZ25.205T25
LWZ25.205T58
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Panele Dachowe
Strešné
Panely

42
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Oceľové
Odkvapové
Systémy
46
47
50
51

Technické Informácie inguri
opis prvkov
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3

1
4

125/87
150/100
Použitie správneho
odkvapového systému
umožňuje efektívne odvádzať
vodu zo strešnej krytiny, čo
má kľúčový význam pre jej
trvanlivosť a funkčnosť. Chráni
taktiež fasádu budovy pred
poškodením spôsobeným
vlhkosťou.
Systémy INGURI® 125/87
a 150/100 sú kompletné
odkvapové systémy vyrábané
z ocele najvyššej kvality,

opis prvkov
8

obojstranne potiahnutej
ochrannou vrstvou.
Všetky prvky systému boli
vyprojektované spôsobom,
ktorý garantuje správne
spájanie a jednoduchú
a rýchlu montáž systému.
Tvar a hĺbka žľabov
zabezpečujú účinný
odvod vody, a to aj počas
intenzívnych a dlhodobých
zrážok.

INGURI 125/87
INGURI 150/100

9
7

6

5
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Odkvapový žľab
Žľabový hák
Roh vnútorný
Roh vonkajší
Kryt rohu
Žľabová spojka
Stabilizátor spojky
Žľabové čelo
Odtok žľabu
Koleno zvodovej rúry
Zvodová rúra
Zvodová odbočka
Revízia
Výtokové koleno
Spojka zvodovej rúry
Objímka zvodovej rúry
Objímka rúry ku
kolíku
18. Kolíky
19. Hák na krokvu
20. Hák čelný
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11
16

20
15

13
12
14
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Oceľové Odkvapové Systémy

Odkvapový žľab
Tvar žľabu systémov INGURI®
bol špeciálne vyvinutý, aby
zabezpečoval účinné odvádzanie
zrážkovej vody. Má veľkú hĺbku a
zodpovedajúce profilovanie, aby aj
počas intenzívnych zrážok účinne
odvádzal vodu z plochy strechy bez
rizika pretečenia. Žľaby vyrábame
v štandardných dĺžkach 4 a 3 m.

Roh vnútorný/vonkajší
Estetické a funkčné spojenie žľabov
v rohoch a kútoch budov zabezpečujú
žľabové rohy. Naša ponuka zahŕňa
rohy: vonkajší a vnútorný so
štandardným uhlom 90° ako aj vo
verzii s uhlom 135°.

Odtok žľabu
Odtok (žľabový kotlík) zbiera vodu
zo žľabov a odvádza ju do zvodovej
rúry. Konštrukcia a správna montáž
tohto prvku v značnej miere vplýva
na funkčnosť celého odkvapového
systému. Odtok žľabu systémov
INGURI® veľmi dobre lícuje
s ostatnými prvkami, vďaka čomu je
montáž vodotesná a solídna.
Dostupné verzie: 125/87, 125/100,
150/100.

Kryt rohu
Kryt zabraňuje prelievaniu vody
cez roh. Má to význam predovšetkým
vtedy, keď je pripevnený na vnútorný
roh, ktorý prijíma veľké množstvá
vody zo žľabu. Plní taktiež dekoratívnu
funkciu.

48

Žľabová spojka
Jednotlivé úseky žľabov alebo žľab s
rohom sa spájajú pomocou odporúčanej
žľabovej spojky. Systémy INGURI®
sú vybavené žľabovou spojkou –
úchytkou (západkový mechanizmus)
zabezpečujúcou pevné a trvácne
spájanie, pričom montáž je rýchla
a jednoduchá. Spojka je štandardne
vybavená tesnením, ktoré garantuje
tesnosť spoja, a vyhotovenie tohto prvku
z plechu rovnakej farby ako ostatné časti
systému poskytuje vysoké estetické
vlastnosti.

Zvodová odbočka
Ak je potrebné odviesť vodu z dvoch
zvodových rúr do jednej, je potrebné
použiť odbočku. Náš výrobok navyše
umožňuje upraviť uhol sklonu pripájanej
rúry, čo v značnej miere uľahčuje a
urýchľuje montáž.

Výtokové koleno
Vývod z odkvapového systému tvorí
výtokové koleno, ktorým vyteká voda
zo zvodovej rúry. Ponúkaný výrobok má
uhol kolena 63° a prierez pre jednotlivý
systém: 87 alebo100 mm.

Koleno zvodovej rúry
Koleno zvodovej rúry umožňuje
prispôsobiť zvod odkvapového systému
tvaru strechy a fasády. Ponúkaný výrobok
je vytvarovaný do uhla 63° a jeho prierez
má priemer.

Zvodová rúra
Zvodové rúry systémov INGURI® majú
priemer prierezu 87 mm (INGURI
125/87) mm a 100 (INGURI 150/100)
a štandardné dĺžky 3 a 1 m. Odvádza
vodu nadol pozdĺž fasády. K fasáde
sa upevňuje pomocou odporúčaných
objímok, ktoré zabezpečujú
zodpovedajúcu vzdialenosť od steny
budovy.

Žľabové háky
Žľabové háky sú veľmi dôležité prvky
odkvapového systému. Ich kvalita
a pevnosť rozhodujú o životnosti
systému a jeho správnom fungovaní.
V našej ponuke sú dva druhy hákov v
niekoľkých dĺžkových variantoch, čo
umožňuje zvoliť optimálne riešenie pre
daný typ strešnej krytiny a strešnej
konštrukcie: hák na krokvu v dvoch
verziách s dĺžkou: 70, 160, 210, 300
mm; hák čelný.

REVÍZIA
Tento prvok zadržiava nečistoty
a umožňuje odstránenie čiastočiek
padajúcich do odkvapového systému
spolu s vodou, ako napríklad listy,
pierka, drobné halúzky. Napomáha
to zachovať priepustnosť systému
a v konečnom dôsledku jeho úplnú
funkčnosť.

Žľabový hák
Prvok umožňujúci dodatočné upevnenie
žľabu k strešnej konštrukcii.Zabraňuje
deformáciám alebo odtrhnutiu žľabu
v dôsledku veľkej záťaže napr. pri
zosúvaní sa snehových vrstiev zo strechy.

Žľabové čelo
Prvok slúžiaci na uzavretie žľabu na jeho
koncoch. Ponúkaná koncovka má veľkú
hĺbku a navyše je vybavená tesnením.

Objímka rúry, objímka rúry
ku kolíku
Naša ponuka zahŕňa dva typy objímok:
objímky s montážnymi otvormi pod
ľubovoľne zvolený typ upevnení
alebo prispôsobené dedikovanému
spojovaciemu článku.

Spojka zvodu
Zvodové rúry sa spájajú pomocou
spojky. Vďaka starostlivému
vyhotoveniu tohto prvku odpadá riziko,
že na mieste spoja bude dochádzať
k unikaniu vody.

Kolíky k objímke
Dodávame kolíky k objímkam v štyroch
dĺžkach: 120, 160, 200 a 250 mm.

Príslušenstvo
Zaisťujeme dostupnosť príslušenstva
k odkvapovým systémom: gajgry, spreje
proti kĺzaniu, silikóny, lak.
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Oceľové Odkvapové Systémy

Farebné Odtiene

!
Podrobné záručné
podmienky sú určené
v záručnom liste.

!

INGURI®

Odkvapové žľaby INGURI® sa vyrábajú na
báze žiarovo zinkovaného vstupného plechu,
ktorý je po chemickom vyčistení a pasivácii
podrobený procesu nanášania viacerých
vrstiev antikorózneho a dekoračného
organického materiálu. Plech má hrúbku
0,6 mm, zatiaľ čo organickú vrstvu tvorí
materiál má veľmi vysokú odolnosť proti
atmosférickým podmienkam a mechanickému
poškodeniu a pôsobeniu slnečného žiarenia
(UV) zodpovedného za stratu farby.
Systémy INGURI® sa vyrábajú taktiež z plechu
Aluzinc 185 s dodatočnou obojstrannou
polymérnou vrstvou Easyfilm®.

RAL 3011

RAL 8017

RAL 7024

Technológia tlače
neumožňuje presné
zobrazenie farieb, z tohto
dôvodu majú uvádzané
odtiene orientačný
charakter a môžu sa líšiť
od skutočných.

RAL 8004

RAL 9002*

RAL 9005

Kód

Hrúbka
vrstvy

Korózia
(odolnosť)

UV žiarenie
(odolnosť)

Záručná
doba
(roky)

INGURI
[PUR/PUR]

50 µm

C4

RUV3

30

Vsádzkový
Materiál
Dodávateľmi materiálu na
výrobu odkvapov INGURI® sú
renomované oceliarske koncerny,
ktoré nám dodávajú najkvalitnejšiu
oceľ v podobe plechov Aluzinc
– pozinkovaných a povrchovo
upravených, ktoré sú základom
výroby našich odkvapov.
Starostlivý výber vstupného
materiálu má podstatný vplyv
na kvalitu a životnosť produktu.
Dôkazom toho je jeho odolnosť
proti korózii a farebná stálosť.
Preto sa na odkvapové systémy
INGURI® vzťahuje dlhoročná
záruka.

Prierez plechov potiahnutých

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Legenda
Oceľový plech s obojstrannou vrstvou
hliníkovej zliatiny a zinku v procese približnom
žiarovému zinkovaniu. Vďaka tomu spĺňa
najprísnejšie požiadavky na odolnosť plechu
proti atmosférickej korózii
a korózii vo vlhkom prostredí. Má dodatočnú
ochrannú polymérovú vrstvu SPT (tzv.
Easyfilm®), ktorá chráni aj okraje ocele vo
zvitkoch a zvyšuje estetický vzhľad povrchu.

AZ

Organická vrstva
Základný náter

Kód

Hrúbka
vrstvy

Korózia
(odolnosť)

Aluzinc
[AZ 185]

185 g/m2

C3

UV žiarenie
(odolnosť)

Záručná
doba
(roky)

Antikorózny náter
Metalická vrstva

neuvádza sa

15

Oceľové jadro

* Farba RAL 9002 dostupaná len pre systém INGURI® 150/100.
50
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Klampiarske Prvky
Príslušenstvo
Pochôdzny systém
Vetracie Komínky a Strešné okná
Strešné Svetlíky

Klampiarske Prvky a Príslušenstvo

45

25

180
100

20

137

130
30
40

85

100

17

5

80

175
15

15

15

zaveterná lišta
jednodielna

zaveterná lišta
dvojdielna

úžľabie

štartovacie odkvapové
lemovanie Lambda®

15

20
odkvapové lemovanie
pod krytinu

odkvapové lemovanie
pod foliu

60

85

20

82

35

20
95

90

15

90

215

130

lemovanie steny vrchne

10

70

lemovanie steny bočne

trapezový hrebenáč

75

112
150

109

175
230

20

85

85

15

Hrebenáče a klampiarske prvky
sú neodmysliteľnou zložkou každej správne
namontovanej strešnej krytiny.
Zabezpečujú pred zatekaním a vetrom
a vďaka nim strecha dodatočne získava
elegantnejší vzhľad. Klampiarske prvky sú
vyrobené z plechov, ktoré majú identickú
paletu povrchových úprav a odtieňov ako nami
vyrábané plechové škridly, trapézové plechy
a strešné panely.

20

15

Klampiarske
Prvky

25

105

120

301

HREBENÁČ

hrebenač široky 301

ukončovací diel hrebenača
- ploché

40

h=8

196

27

180

70

90

20

predlžovací diel zaveternej
lišty

56

25

27/38
62

100

snehový zachytávač

85

25

30

spojka panelu LAMBDA®

22
60

perforovaná podpera pod
hrebenač Lambda®

49

120

3,5
22,5

ukončovací diel hrebenača
- oblé

Štartovací PROFIL pre
ZET®Look
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Klampiarske Prvky a Príslušenstvo

Príslušenstvo

!

Ponuku našich výrobkov
dopĺňa príslušenstvo.
Umožňuje profesionálnu
montáž a zabezpečenie
strechy alebo fasády. V stálom
predaji máme vysoko kvalitné
výrobky renomovaných
spoločností:
++ pásy (tiež rozpínavé),
++ tesnenia,
++ upevňovacie prvky,
++ pokrývačské silikóny,
++ ventilačné prestupy,
++ tesniace manžety,
++ tesniace pásky,
++ strešné fólia.

Technológia tlače
neumožňuje presné
zobrazenie farieb, z tohto
dôvodu majú uvádzané
odtiene orientačný
charakter a môžu sa líšiť od
skutočných.

Pochôdzny
systém
Pochôdzny systém tvoria
strešné prvky, ktorých
inštalácia umožňuje bezpečný
prístup ku komínom, vetrákom
a anténam. Prístup je možný
v akúkoľvek ročnú dobu,
problém nerobí ani zasnežená
strecha. Inštaláciou strešného
pochôdzneho systému končia
aj obavy z mechanického
poškodenia (pomliaždenie)
strešnej krytiny.
Všetky uvedené komponenty
sa vyrábajú z vysokoakostnej,
pozinkovanej a práškovo
lakovanej ocele. Zaručujú
dlhoročné používanie bez
nutnosti natierať alebo dopĺňať
farbu následkom defektov
spôsobených koróziou. Vďaka
svojej konštrukcii sú odolné
aj proti mimoriadne silnému
náporu vetra. Následkom
zasneženia a zľadovatenia

58

a následného pošmyknutia
osôb zabraňuje špeciálne
navrhnutý, rebrovaný povrch.
Výrobky sú dostupné v bohatej
škále farieb, čo umožňuje
synchronizovať farebný odtieň
strešnej krytiny so stúpacími
plošinami a ďalšími súčasťami
systému.

RAL 3004

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8012

RAL 8017

RAL 9005

V ponuke máme
++ kominárske lávky
++ kominárske schodíky
++ protisnehové zábrany

www.bp2.eu

Vetracie komínky
a strešné okná

!

Správne odvetranie strechy
má kľúčový význam pre odvod
prebytku vodnej pary
z budovy, čo súčasne
zabraňuje jej kondenzácii
v miestnostiach.

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

Naša ponuka zahrnuje vetracie
komínky vrátane kompletného
príslušenstva umožňujúceho
hermetickú inštaláciu na
ploche strechy, a taktiež
niektoré doplnky ako anténové
prestupy a prieduchy.

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

Jednotlivé modely komínkov
boli špeciálne prispôsobené
inštalácii na daný typ strešnej
krytiny:
++ komínky pre krytiny
s nízkym profilom pre
plechové škridle BETA®
a ALFA®,
++ komínky pre krytiny
s vysokým profilom pre
plechové škridle OMEGA®,
++ komínky pre krytiny
s nízkym profilom pre
plechové škridle GAMMA®
a ZET®,

++ komínky určené pre ploché
krytiny, trapézové krytiny a
strešné panely LAMBDA®.
Nami ponúkané komínky sú
dostupné taktiež vo verzii
s dodatočným zateplením,
zabraňujúcim kondenzácii
vodnej pary v odvetrávacom
potrubí. Odporúčajú sa najmä
na odvetrávanie miestností
s vysokou koncentráciou
vlhkosti ako kuchyne, kúpeľne
alebo garáže.

Technológia tlače
neumožňuje presné
zobrazenie farieb, z tohto
dôvodu majú uvádzané
odtiene orientačný
charakter a môžu sa líšiť od
skutočných.

Strešné okná – použitie
nami ponúkaných strešných
okien umožňuje plne využiť
podkrovie a celé ho presvetliť.

nízkymi uhlami sklonu alebo
s elektronickým ovládaním.

Bez ohľadu na uhol sklonu
strechy alebo vzdialenosť
krokiev si zákazník môže
vybrať okná zodpovedajúce
jeho potrebám a očakávaniam.
Navyše ponúkame špeciálne
okná do miestností so
zvýšenou vlhkosťou a s veľmi

Možnosť otáčania okna
zaisťuje jednoduché
udržiavanie čistoty
a primeraná ochrana dreva
vo výrobnej fáze umožňuje
dlhoročné používanie bez
dodatočných údržbárskych
zákrokov.

Strešné
svetlíky
Strešné svetlíky sú profily
trapézových dosiek vyrobené z
polykarbonátu prepúšťajúceho
slnečné lúče. Využíva sa za
účelom presvetlenia budov. Ich
veľkou výhodou je nižšia cena
v porovnaní so sklenenými

60

náhradami a možnosť montáže
v zimných halách. Dostupné
profily: T18, T18 ECO, T35.
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Trapézové plechy

Technické
Informácie
Trapézové plechy sú výrobky, ktoré si vďaka
svojim univerzálnym vlastnostiam nachádzajú
široké uplatnenie v stavebníctve. Osvedčujú
sa ako strešná krytina, ako aj opláštenie
fasád počnúc najmenšími objektmi (garáže,
prístrešky) a veľkoplošnými výrobnými halami
či obchodnými centrami končiac.
Naša ponuka zahŕňa širokú škálu výrobkov,
od úspornejších riešení až po vysoké
konštrukčné profily s parametrami, ktoré ich
umožňujú využiť aj pri tých najnáročnejších
priemyselných aplikáciách.

!
Perforácie
Ponúkame perforovanie
trapézových plechov.
Podrobnosti (tvar, veľkosť,
rozmiestnenie otvorov
a ďalšie) sú dohadované
individuálne s obchodným
oddelením.

Na našej internetovej stránke www.bp2.eu
máme k dispozícii na stiahnutie tabuľky
nosnosti a informačné listy produktov pre
všetky profily trapézových plechov, ktoré máme
v ponuke.
Doplnkové prvky systému pre trapézové plechy
v strešnej verzii:
+ tesnenie pod hrebenáč a odkvap
+ komunikačný systém
+ strešné svetlíky
+ antikondenzačné nátery
+ odvetrávací komín.

Výrobky sú dostupné v bohatej škále
odtieňov a povrchových úprav, rezané podľa
individuálnych požiadaviek.
Pri všetkých profiloch trapézového plechu
môžeme použiť vrstvu proti kondenzácii.
Takáto vrstva pohlcuje kondenzát a zabraňuje
prieniku vlhkosti neizolovanými povrchmi.

64
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Trapézové plechy

t7

t14

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka

1177

Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

~1210
7,0
0,5–1,0
6000

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

1100
~1140
12
0,5–0,6
8000

Strešná verzia T14D
Strešná verzia T7D

18

44

99

117

56

100

D

D
84

73

33

Efektívna šírka 1100

Efektívna šírka 1177

Fasádna verzia T14E

Fasádna verzia T7E

84

18

33

99
Efektívna šírka 1177

66

27

117

E

44

56

73

100

E
27

Efektívna šírka 1100
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Trapézové plechy

t18

t18 eco

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

1075
~1125
17
0,5–1,0
12 000

Strešná verzia T18E-D

Strešná verzia T18D

101

33

134

71

D

40

63

188

30

117

37

Efektívna šírka 1075

D

71

Fasádna verzia T18E-E

134

71

101
Efektívna šírka 1075

68

155

Efektívna šírka 1125

Fasádna verzia T18E

33

1125
~1173
17
0,5–1,0
12 000

63

40

37

188

117 71

E

30

E

155
Efektívna šírka 1125
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Trapézové plechy

t35

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

t35 eco
Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

1035
~1070
34
0,5–1,0
12 000

Strešná verzia T35E-D

Strešná verzia T35D

206

30

34

38

32

D

121 85

38

30

D

180

Fasádna verzia T35E-E

121

206

168
Efektívna šírka 1035

70

270

Efektívna šírka 1080

Fasádna verzia T35E

34

20

90

Efektívna šírka 1035

85

1080
~1120
34
0,5–1,0
12 000

90

270

E

20

32

E

180
Efektívna šírka 1080
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Trapézové plechy

t50

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

t55

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka
Celková šírka
Výška profilu
Hrúbka plechu
Maximálna dĺžka tabule

1055
~1100
47
0,5–1,0
12 000

Strešná verzia T50D

1020
~1054
53
0,5–1,0
12 000

Strešná verzia T55D

38

264

255

34

29

50
D

D

120

137

144
Efektívna šírka 1055

255

Efektívna šírka 1020

Fasádna verzia T50E

120

118

Fasádna verzia T55E

137

144

118

255
E

E
38

264
Efektívna šírka 1055

72

34

255

29

50

Efektívna šírka 1020
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Pozinkované
a aluzinc plechy
POZINKOVANÉ
PLECHY [ZN]

Aluzinek [AZ]

Tieto plechy sú obojstranne
ohňovo pozinkované
v kontinuálnom procese, čo
chráni oceľové jadro proti
korózii. Na ich povrchu
môžu byť charakteristické
„kvety“ (v dvoch typoch),
ale ponúkame aj verzie bez
nich. Verzia bez „výkvetu”
sa vyznačuje hladkým
a rovnorodým povrchom
spĺňajúcim najvyššie estetické
požiadavky.

Oceľový plech s obojstrannou
vrstvou hliníkovej zliatiny
a zinku v procese približnom
žiarovému zinkovaniu. Vďaka
tomu spĺňa najprísnejšie
požiadavky na odolnosť plechu
proti atmosférickej korózii a
korózii vo vlhkom prostredí.
Má dodatočnú ochrannú
polymérovú vrstvu SPT
(tzv. Easyfilm®), ktorá chráni
aj okraje ocele vo zvitkoch
a zvyšuje estetický vzhľad
povrchu. Záručná doba na
tento typ plechu predstavuje
25 rokov.

Prierez plechu
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!
Podrobné záručné
podmienky sú určené
v záručnom liste.

Legenda
Easyfilm®*
Metalická vrstva
Oceľové jadro

* Len hliníkovo-zinková úprava

Poťahované
Plechy
Poťahované
Plechy
[INT, RAL, TK,
TKep, HC, AL,
ICep, HPS, PUR]
Povrchovo upravené plechy
sa vyrábajú na báze plechu
pozinkovaného v ohni alebo
upraveného dedikovanou
zliatinou (zinok, zinok-horčík,
zinok-hliník). Tento materiál
očistený počas predbežného
chemického opracovania
je podrobený pasivačným
procesom a následne
viacvrstvovo poťahovaný
jednou z mnohých dostupných

!
Podrobné záručné
podmienky sú určené v
záručnom liste. V prípade
modulovej plechovej
škridly ZET®Roof
a ZET®Look záruka platí
až po registrácii na
webovej stránke
www.zet-roof.eu.

Legenda
Organická vrstva
vrstiev. Dosiahne sa tým
ideálna ochrana metalických
vrstiev a oceľového jadra pred
poveternostnými vplyvmi.
Vrstvy môžu mať rôznu hrúbku,
farbu a povrchovú štruktúru,
a ich záručná lehota je do 40
rokov.

Základný náter
Antikorózny náter
Metalická vrstva
Oceľové jadro

Prierez plechov potiahnutých
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Opisy
vrstiev

POLYESTER
Interior [INT]

POLYESTER
Standard [RAL]

GRANITE®
Storm [PUR]

HPS200 Ultra®
[HPS]

Hliník
[AL]

SP35 Multilayer
[SP35/MULTI]

Plech pokrytý 15 µm
polyesterovou vrstvou s
hladkým a lesklým povrchom.
Vzhľadom na malú hrúbku
organickej vrstvy je určený
najmä na vnútorné použitie
a na stavebné prvky
nevystavené priamemu
pôsobeniu poveternostných
vplyvov.

Základná organická vrstva
s hrúbkou 25 µm. Povrch je
rovnorodý a hladký: lesklý
alebo pokovovaný. Materiál
s veľmi širokými možnosťami
uplatnenia. Dodáva sa
v bohatej palete farieb
určovaných podľa univerzálnej
vzorkovnice RAL.
Záručná doba: 10 rokov.

Ide o polyuretánový povrch
mat s hrúbkou 50 μm. Matný
povrch so zrnitou štruktúrou
sa vyznačuje vynikajúcou
odolnosťou proti blednutiu
farby. Bez ohľadu na strešnú
konštrukciu a rozdiely vo
vystavení UV žiareniu či
atmosférickým faktorom,
krytina si zachováva jednoliatu
farbu po celom povrchu.
Vysoká odolnosť proti nárazu
a poškriabaniu zasa znižuje
riziko vzniku poškodení počas
transportu a montáže. Záruka:
40 rokov.

Jadro z konštrukčnej ocele
zabezpečené špecializovanou
zliatinou zinku a hliníka,
ktorá predstavuje efektívnu
protikoróznu ochranu aj pri
zrezaných hranách. Hrubý
organický povrch (200 μm)
s vysokou odolnosťou proti
poškriabaniu, mechanickému
poškodeniu a UV žiareniu.
Tieto plechy sa vyznačujú
najvyššími úžitkovými
parametrami a dlhou záručnou
dobou. Estetické kvality
zaručuje jedinečný prelis
dekoračného povrchu. Záruka:
40 rokov.

Hliníkový plech potiahnutý
polyesterovým matným lakom
s hrúbkou 25 mikrometrov.
Použitie produktov
vyhotovených z tohto
materiálu umožňuje redukovať
váhu krytiny dokonca až 2,5
násobne. Plech je dostupný
v 3 najpopulárnejších
farebných prevedeniach s
možnosťou dodania farieb
mimo základného vzorkovníka.
Záručná doba: 30 rokov.

Polyesterový lak s hrúbkou
40 mikrometrov s vrstvou
zinku Z275 alebo kombinácie
zinku a magnézia ZM120,
charakteristický vzhľad dreva
a príslušná ochrana pred
koróziou a UV žiarením.
Takéto vyhotovenie umožňuje
použitie produktu v exteriéri,
zvlášť na miestach, kde sa
vyžaduje vysoká odolnosť proti
atmosférickým podmienkam
a zároveň estetické prevedenie.

MAT 35
Standard [TK]

HERCULIT®
[HC]

MAT 35 ZM
[TKep]

ICE COVER®
ZM [ICep]

DECOR Coat
[PVCF-DC]

CHALKBOARD
[C]

Markerboard
[M]

Plechy z ocele obojstranne
pokryté kovovou vrstvou
zo zinku, s antikorovou
povrchovou úpravou a
dekoračnou organickou
vrstvou. K ich výhodám
patrí vysoká odolnosť proti
mechanickému poškodeniu
a korózii, výborná poddajnosť
a vysoká estetická hodnota.
Plech je potiahnutý matným
organickým filmom zrnitej
štruktúry hrúbky 35 μm,
dostupný v 9 farbách
s možnosťou dodania
farebných prevedení mimo
základného vzorkovníka.
Záručná doba: 15 rokov.

Ide o povrchovú úpravu
vyvinutú v úzkej spolupráci
s popredným výrobcom
lakov pre najlepšie oceliarne
v Európe. Dlhodobým
skúmaním doposiaľ
používaných povrchových
vrstiev a monitorovaním
potrieb klientov, so
špeciálnym zohľadnením
potrieb pokrývačov, sa nám
podarilo vytvoriť produkt, v
ktorom sa spája množstvo
výhod. HERCULIT® je
polyuretánom tvrdený
polyester vyznačujúci sa
vysokou odolnosťou proti
mechanickému poškodeniu
s hrúbkou 35 μm. HERCULIT®
to je 30 ročná záruka, stálosť
farieb a štruktúry povrchu.

Produkt vizuálne identický
s verziou MAT35 Standard.
Líši sa len zmodernizovanou
ochrannou vrstvou – použitá
bola inovatívna zliatina zinku
a magnézia (ZM). Vďaka
tomu sa dosiahol značný
nárast odolnosti proti bielej
a červenej korózii v prostredí
C3. Záručná doba: 25 rokov.

Hrubá (35 μm) organická
vrstva so zaujímavou
kryštalickou štruktúrou
pripomínajúcou hrubo
nanesenú farbu. Jadro tvorí
oceľ pokrytá zliatinou zinku
a magnézia, čo zaručuje
zvýšenú ochranu proti
korózii. Výsledkom je značný
nárast odolnosti proti bielej a
červenej korózii v prostredí C3.
Záručná doba: 35 rokov.

Plechy kombinujúce oceľ
a laminát s hrúbkou 200
mikrometrov s povrchovou
úpravou dokonale imitujúcou
drevené obklady. Dodatočné
zabezpečenie UV filtrami
umožňuje dosiahnutie
estetického vzhľadu na dlhšiu
dobu. Dostupné vzory sa
vyznačujú vysokou zhodou s
laminátom, ktorý sa používa
pri výrobe okenných rámov.

Špeciálny povrch plechov
CHALKBOARD 0,50 ×
1000mm, po ktorom je
možné písať kriedou, má
dodatočné zabezpečenie z
fólie. Je vyrobený na báze
pozinkovaného plechu a
plechu s povrchovou úpravou
zo špeciálneho laku typu
Chalkboard.

Sú určené na výrobu tabúľ
rôzneho typu utieraných na
sucho. Vyrábajú sa v hrúbke
0,40 mm a dvoch šírkach
– 1000 a 1200 mm na báze
pozinkovaného plechu
a plechu s povrchovou
úpravou zo špeciálneho laku
typu Markerboard. Povrch s
leskom 80-90 GU a tvrdosťou
2H je zabezpečený ochrannou
fóliou.
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!
Podrobné záručné
podmienky sú určené
v záručnom liste.
V prípade modulovej
plechovej škridly
ZET®Roof a ZET®Look
záruka platí až po
registrácii na webovej
stránke www.zet-roof.eu.
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Vlastnosti
Vrstiev

!
Podrobné záručné podmienky sú určené
v záručnom liste. V prípade modulovej
plechovej škridly ZET®Roof a ZET®Look
záruka platí až po registrácii na webovej
stránke www.zet-roof.eu.

Dostupnosť
Vrstiev

i
Ponúkame možnosť vyhotovenia profilov
aj s inou povrchovou úpravou na základe
dohody s obchodným oddelením.

Nasledujúci prehľad je orientačný.
Hrúbka vrstvy

Korózia
(odolnosť)

UV žiarenie
(odolnosť)

Záručná doba
(roky)

Pozinkovaný plech [ZN]

200 g/m2
275 g/m2

C2

neuvádza sa

neuvádza sa

Aluzinek [AZ 150]

150 g/m2

C2

neuvádza sa

neuvádza sa

POLYESTER Interior [INT]

15 µm

A2

neuvádza sa

neuvádza sa

POLYESTER Standard [RAL]

25 µm

C3

RUV2

10

MAT 35 Standard [TK]

35 µm

C3

RUV3

15

Aluzinek [AZ 185]

185 g/m2

C3

neuvádza sa

25

MAT 35 ZM [TKep]

35 µm

C3

RUV4

25

HERCULIT® [HC]

35 µm

C4

RUV4

30

Hliník [AL]

25 µm

C3

RUV4

30

ICE COVER® ZM [ICep]

35 µm

C3

RUV4

35

HPS200 Ultra® [HPS]

200 µm

C5

RUV4

40

GRANITE® Storm [PUR]

50 µm

C5

RUV4

40

Kód

Kód
Hrúbka vrstvy

ZN

AZ
150

INT

RAL

TK

AZ
185

TKep

HC

AL

ICep

HPS

PUR

200/275
g/m2

150
g/m2

15
µm

25
µm

35
µm

185g/
m2

35
µm

35
µm

25
µm

35
µm

200
µm

50
µm















ZET®Roof, ZET®Look





BETA®, ALFA®,
OMEGA®











GAMMA®











































LAMBDA®



Trapézové plechy
T7 do T18 / T18 ECO

















Trapézové plechy
T35 do T55

















Trapézové plechy
T62, T90









Trapézové plechy
T80, T135, T153,
T160





Plechy s povrchovou úpravou MAT 35 ZM, Hliník, ICE COVER® ZM, HPS200 Ultra® si nevyžadujú zabezpečenie rezaných hrán lakom.
80
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Antikondenzačná
Vrstva
DR!PSTOP®
antikondenzačná vrstva
Kondenzácia vodnej
pary je jav vznikajúci na
neizolovaných oceľových
strešných krytinách. Môže
viesť k vzniku konkrétnych
problémov, napr. vzniku
korózie, vlhkosti v podkroví
alebo poškodeniu materiálov,
ktoré sa nachádzajú pod
strechou.
Spoločnosť BLACHPROFIL 2®
ponúka jednoduché,
úsporné, no napriek tomu
efektívne riešenie problému
kondenzácie pár: aplikáciu
antikondenzačnej vrstvy
povlaku DR!PSTOP®. Jedná
sa o samolepiacu membránu
určenú na prilepenie na
spodnú stranu plechu. Hlavné
prednosti aplikácie tejto
technológie sú nasledovné:

++ absorpcia vlhkosti, ktorá
vzniká na vnútornej
strane strechy v dôsledku
kondenzácie vodných pár;
++ dodatočná ochrana proti
korózii (najmä v budovách
s aktívnym chemickým
prostredím, napríklad v
maštaliach, 		
stajniach a podobne);
++ vyššia odolnosť ako u
štandardných izolácií a
parozábran, nepodlieha
degradácii, je odolná proti
pretrhnutiu;
++ ľahko sa čistí štandardnými
prostriedkami (hadica alebo
tlaková umývačka);
++ zvýšenie stupňa
protihlukovej izolácie
krytiny;
++ nehorľavosť, odolnosť proti
baktériám

Antikondenzačná vrstva
DR!PSTOP si uplatnenie
nachádza v rôznych stavbách
s kovovou strešnou krytinou.
Spomedzi všetkých môžeme
uviesť bytovú výstavbu,
priemyselné a športové
objekty, hospodárske
budovy a rôzne prístrešky
a zastrešenia.  

SOUNDCONTROL®
povlak pohlcujúci hluk
SOUNDCONTROL® na
oceľových strešných
a fasádových krytinách
výrazne zlepšuje protihlukovú
izoláciu objektu. V dôsledku
je redukovaný hluk spôsobený
zrážkami na krytine, a tak isto
šírenie zvuku vnútri objektu.
Krytiny s povlakom
SOUNDCONTROL® nájdu
uplatnenie v objektoch
všetkého druhu, ktoré
vzhľadom k veľkosti alebo
určeniu vyžadujú vysoký
akustický štandard napr.:
vo výrobných, športových a
poľnohospodárskych halách
alebo v obytnej zástavbe.
Vzhľadom k výrobným
absorpčným vlastnostiam,
povlak SOUNDCONTROL®
môže tiež plniť rolu
antikondenzačnej membrány.

Montážne pokyny
a požiadavky pre ventiláciu
objektu sú rovnaké ako
v prípade nižšie popísaného
antikondenzačného povlaku
DR!PSTOP®.

Antikondenzačný povlak sa aplikuje na pás plochého plechu
pred tvarovaním. Zaistí sa tým ideálna priľnavosť po celom
povrchu strešnej krytiny.
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Pokyny
k montáži

Použitie
Z plechu s povlakom
DR!PSTOP® vyrábame
ľubovoľný profil plechovej
škridlovej alebo trapézovej
krytiny z našej produktovej
ponuky.
V prípade strešných
panelov namontovaných
na latách odporúčame
použitie povrchovej úpravy
SOUNDCONTROL®.

Počas montáže je nevyhnutné
odstrániť antikondenzačný
povrch DR!PSTOP® na tých
miestach,
ktoré neumožňujú prienik
vlhkého vzduchu. Týka sa to
predovšetkým:
1. Častí krytiny nachádzajúcich
sa priamo nad stenou a za
plášťom budovy;
2. Miesta spojov jednotlivých
dielov – v prípade, že sa
krytina skladá z viacerých
navzájom spájajúcich
sa častí.

1
2

Vlastnosti
K procesu kondenzácie
vodných pár dochádza vo
chvíli, keď poveternostné
podmienky dosahujú rosný
bod, čiže teplotu a vlhkosť,
pri ktorých sa vodná para
vo vzduchu začínajú zrážať.
Zvyčajne sa to deje pri západe
slnka. V noci kondenzujúca
vodná para odkvapkáva
z neizolovanej krytiny.
Antikondenzačná vrstva
je membrána so špeciálne
navrhnutými vreckami, ktoré
na jednej strane zadržiavajú
vlhkosť a predchádzajú tým
odkvapkávaniu kondenzovanej
vodnej pary a na druhej strane
izolujú strešnú krytinu proti
priamemu styku s vodou.
Vlhkosť sa počas dňa odparí
z vrstvy späť do atmosféry.
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V prípade väčšej zástavby
môže byť tento jav umocnený
pôsobením teplotného
rozdielu – vnútri budova
ostáva teplá, zatiaľ čo zvonka
budovy teplota rýchlo klesá.
Vlastnosti tepelnej vodivosti
oceľových strešných krytín
majú za následok silnú
kondenzáciu vodných pár z
teplej miestnosti na vnútornej
strane strechy.
DR!PSTOP® zaručuje účinnú
ochranu strešnej krytiny
a materiálov pod ňou
zastavením procesu zrážania
pár. Podmienkou správneho
fungovania membrány

DR!PSTOP® je zabezpečenie
dobrej ventilácie budovy.
Vzhľadom k tomu, že vlhký
vzduch je ľahší ako suchý
vzduch, vlhký vzduch sa
hromadí pod strechou. Na to,
aby mohla antikondenzačná
vrstva uvoľniť vlhkosť počas
dňa je potrebný odvod
vlhkého vzduchu. Túto
skutočnosť je potrebné
zohľadniť pri projektovaní
strechy. Jedným z riešení
ventilácie strechy budovy sú
pokyny stanovené normou
DIN 4108-3.

Správna ventilácia
Komín zaisťuje odvod vlhkého vzduchu.

Večerná doba
Prechod fázou rosného bodu
spôsobuje vyzrážanie vodnej
pary na vnútornej strane
strešnej krytiny.
Nočná doba
Vrstva DR!PSTOP® pohlcuje
a zadržiava kvapky.
To zabraňuje kvapkaniu
vody ako je to v prípade
nezabezpečenej krytiny.
V priebehu dňa
Protikondenzačná vrstva
odparuje vlhkosť.

Nesprávna ventilácia
vlhký vzduch nie je odvádzaný von.

!
UPOZORNENIE! Spojenie je
trvalé. Materiál DR!PSTOP®
nie je možné odstrániť a znova
prilepiť. Pri použití DR!PSTOP®
na krytinách hospodárskych
budovy sa odporúča aspoň
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raz ročne aplikovať prostriedok
proti plesniam. Pri montáži
krytiny je potrebné eliminovať
vznik kapilárneho javu.
Preto treba ručne odstrániť
vrstvu DR!PSTOP® v oblasti

odkvapu a hrebeňa strechy
(min. 10 cm odstup). Plechy
s antikondenzačnou vrstvou
musia tesne priliehať
k opore a rámu konštrukcie.
Preto musia byť bez ohľadu

na typ profilu pripevnené k
oporám na každej spodnej
vlne.
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Farebné Odtiene

i

!

POLYESTER Standard [RAL]

MAT 35 ZM [TKep]

[0.7]

RAL
1002

[0.7]

RAL
1021

RAL
3000

RAL
3005

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
6029

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

RAL
6020

RAL
1015

RAL
3009

RAL
3011

RAL
5008

RAL
5010

RAL
8017

RAL
6005

RAL
6011

RAL
8019

RAL
8023

RAL
9002

TKep
11

TKep
23

TKep
24

TKep
28

TKep
31

TKep
32

TKep
33

TKep
750

RAL
9005

HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

PUR
23

HC 9005

COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS]

Graphite
[HPS 23]

Burano
[HPS 28]

[0.7]
[1.0]

Vandyke
brown
[HPS32]

AL
24

AL
31

AL
33

GRANITE® Storm [PUR]

HERCULIT® [HC]

[0.6]
[0.7]

[0.7]

RAL
8004

Hliník [AL]

[0.7]

Metalické
[0.6] - [1.0]

Technológia tlače
neumožňuje presné
zobrazenie farieb, z tohto
dôvodu majú uvádzané
odtiene orientačný charakter
a môžu sa líšiť od skutočných.

Na individuálnu objednávku
navyše dodávame aj atypické
odtiene a vrstvy mimo
uvedenej vzorkovnice.

Black
Terracotta
[HPS 33] [HPS 750]

PUR
31

PUR
33

ICE COVER® ZM [ICep]

ICep
23

ICep
28

ICep
32

ICep
33

ICep
750

Tabuľové plechy

Pozink Aluzinek
[ZN]
[AZ]

MAT 35 Standard [TK]
Marker Chalkboard
Board [M]
[C]
TK
11

TK
23

TK
24

TK
27

TK
28

TK
31

TK
32

TK
33
Štandardná hrúbka plechu predstavuje 0,5 mm

TK 750

86

[0.6]

Materiál je dostupný aj v hrúbke plechu 0.6 mm

[0.7]

Materiál je dostupný aj v hrúbke plechu 0.7 mm

[0.8]

Materiál je dostupný aj v hrúbke plechu 0.8 mm

[1.0]

Materiál je dostupný aj v hrúbke plechu 1.0 mm

Plechy imitujúce drevo dyhované
DECOR Coat [PVCF-DC]

E-502
Mahogany

E-521
Vegne

E-722
Golden
Oak

E-726
Marschy
Oak

E-730
Winchester

Plechy imitujúce drevo
s povrchovou úpravou
MULTILAYER [SP35/MULTI]

GO-4
Golden
Oak
3D

SL252
Winchester

SL55
Wenge

SL59
SL65
Dark Oak Golden
Oak
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Zoznam
modulových tabúľ
Modul 350 mm

Modul 400 mm

Počet modulov

Modul 350 mm

Modul 400 mm

Počet modulov

Modul 350 mm

Modul 400 mm

Počet modulov

Modul 350 mm

Modul 400 mm

Počet modulov

0,50 m

0,55 m

1

0,46 m

0,51 m

1

0,50 m

0,55 m

1

0,37 m

0,42 m

1

0,85 m

0,95 m

2

0,81 m

0,91 m

2

0,85 m

0,95 m

2

0,72 m

0,82 m

2

1,20 m

1,35 m

3

1,16 m

1,31 m

3

1,20 m

1,35 m

3

1,07 m

1,22 m

3

1,55 m

1,75 m

4

1,51 m

1,71 m

4

1,55 m

1,75 m

4

1,42 m

1,62 m

4

1,90 m

2,15 m

5

1,86 m

2,11 m

5

1,90 m

2,15 m

5

1,77 m

2,02 m

5

2,25 m

2,55 m

6

2,21 m

2,51 m

6

2,25 m

2,55 m

6

2,12 m

2,42 m

6

2,60 m

2,95 m

7

2,56 m

2,91 m

7

2,60 m

2,95 m

7

2,47 m

2,82 m

7

2,95 m

3,35 m

8

2,91 m

3,31 m

8

2,95 m

3,35 m

8

2,82 m

3,22 m

8

3,30 m

3,75 m

9

3,26 m

3,71 m

9

3,30 m

3,75 m

9

3,17 m

3,62 m

9

3,65 m

4,15 m

10

3,61 m

4,11 m

10

3,65 m

4,15 m

10

3,52 m

4,02 m

10

4,00 m

4,55 m

11

3,96 m

4,51 m

11

4,00 m

4,55 m

11

3,87 m

4,42 m

11

4,35 m

4,95 m

12

4,31 m

4,91 m

12

4,35 m

4,95 m

12

4,22 m

4,82 m

12

4,70 m

5,35 m

13

4,66 m

5,31 m

13

4,70 m

5,35 m

13

4,57 m

5,22 m

13

14

5,01 m

5,71 m

14

5,05 m

14

4,92 m

5,62 m

14

15

5,36 m

15

5,40 m

15

5,27 m

16

5,71 m

16

5,75 m

16

5,62 m

5,05 m
5,40 m
5,75 m

5,75 m max

6,06 m

88

6,11 m max

17

5,75 m max

5,97 m

15
6,02 m max

16
17
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Kontakt

poznámky

BLACHPROFIL 2® Sp. z o.o.
Výrobné a logistické centrum
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
tel.
fax
e-mail:

+48 12 628 00 03
+48 12 628 03 04
grojec@bp2.pl

21

Výroba
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
tel.
e-mail:

4

+48 32 213 33 10
dabrowa@bp2.pl

3

www.bp2.eu
S.C. IMPRO S.R.L.
Výrobné a logistické centrum
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
Výroba (Sendvičové panely)
DDN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial Incontro
307221 Chișoda, Jud. Timiș

1. Alwernia neďaleko Krakova, Poľsko
2. Dąbrowa Górnicza, Poľsko
3. Temešvár, Rumunsko
4. Kluž, Rumunsko

www.impro.ro
Všetky číselné hodnoty a fyzikálne a
chemické vlastnosti výrobkov uvedené
v katalógu sú orientačné a názorné.
Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby
redakčného spracovania a tlače a na zmeny
technických parametrov výrobkov.

Tento katalóg je výzvou na predkladanie
ponúk v zmysle čl. 14 bodu 2 Dohovoru
Organizácie spojených národov o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru.
Copyright © 2018 BLACHPROFIL 2®.
Všetky práva vyhradené.
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