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STŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ
SYSTÉM PRO VŠECHNY PŘÍPADY.
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S Zambelli střešním odvodňovacím systémem jste jednoduše nejlépe připraveni na všechno. Nabízíme Vám celoevropsky nejobsáhlejší a nejrozmanitější sortiment odvodnění střech. S našimi výrobky, které je možné namontovat
s největší přesností, s našim vynikajícím servisem a mnoha
praktickými řešeními splňujeme všechny nároky a požadavky, které na nás řemeslníci a stavebníci kladou. Střešní
odvodňovací systém made by Zambelli znamená: kvalitně,
s dlouhou životností a účelně.
Zambelli Vám v různých materiálech a barvách nabízí ucelená systémová řešení, která neznají kompromis. Rovněž
nabízí praktické použití, splňující estetické a ekonomické
nároky.

MISTROVSKÝ SYSTÉM
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MODERNÍ VZHLED, ENORMNÍ PEVNOST
Věděli jste, že Mistrovský systém je k dostání také v pásově
pozinkovaném (FeZn) provedení? V porovnání pásově
pozinkovaná ocel přesvědčí homogenním matným povrchem a
velmi stejnoměrně nanesenou ochrannou vrstvou. U Zambelli
dbáme kromě toho na nejmenší detaily, které výrazně zlepšují
životnost našeho střešního odvodňovacího systému.

VIDITELNÝ ROZDÍL!
Lakovaný Zambelli Mistrovský systém má nově ocelové jádro,
které je oboustranně pokryté slitinou zinku a magnesia. Tato
inovativní a moderní povrchová technologie dává Zambelli
Mistrovskému systému zlepšenou antikorozní ochranu a
současně je zaručen jeho jednotný vzhled. To jsou pro Vás
ty nejlepší předpoklady pro splnění všech přání v oblastech
optiky a funkčnosti!

Zambelli Mistrovský kotlík
Decentní šev na zadní straně je vytvořen
zvláštním svařovacím procesem. Tím je
zachována antikorozní ochrana pozinkování.

Výrobky z pozinkované pásky dodávají renomovaným objektům moderní vzhled

NOVÉ ZINKO-MAGNESIOVÉ ZUŠLECHTĚNÍ
SE VYZNAČUJE PŘEDNOSTMI
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Premium Steel
inside. Based on
colofer® robust.

 tvrdší povrch s menším rizikem oděru, tj. výrazně lepší
možnost formování při dalším zpracování
 delší životnost a doba užití
 self-repairable: „samoléčba“ v místech střihu a poškrábání
 vynikající antikorozní účinek; také v solnatém prostředí
 ekologicky přijatelná a energeticky hospodárná výroba
 vynikající hodnoty:
odolnost proti poškrábání ≥ 30 N dle EN13523-12:2004
odolnost proti UV RUV 4 dle EN10169-2

Zambelli Mistrovské
jednodílné koleno
Pozinkované Mistrovské svodové
koleno je nyní přímo taženo
z falcované svodové roury. Tím je
koleno s vnitřním falcem opticky a
technikou výroby zcela identické se
svodovou rourou. Tento inovativní
a jedinečný výrobní proces je
patentován.

PATENTOVÁNO

SILNÝ V DESIGNU, SPOLEHLIVÝ VE FUNKCI
Zambelli Mistrovský systém dodává budově jednoduše dobrý vzhled. Vyrobený
z nejlepších materiálů splňuje spolehlivě svou funkci navzdory každému počasí. Vaše
radost tak bude trvat opravdu dlouho.
Vrchní lakovaná vrstva Robust (ca. 20 µm) na polyesterové bázi pro
výbornou optiku a nejvyšší odolnost proti oděru

Mistrovský systém je k dostání v:

Primer (ca. 5 µm) pro perfektní přilnutí a pevnou antikorozní ochranu
Zinko-magnesiové zušlechtění (min. 120 g/m²) pro trvalou antikorozní
ochranu
Vlastní, pro odvodnění střech optimalizovaný ocelový pás

měď

titanzinek

pásově pozinkovaná ocel (FeZn)

RAL 8014 Testa di Moro

RAL 8004 měděno hnědá

RAL 3009 ocelově červená

RAL 8017 čokoládově hnědá

RAL 7016 antracitově šedá

RAL 9005 černá

stálost d
vná
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✩
✩
✩

RUV4
EN 10169
le

Mistrovský systém robust s novou zinko – magnesiovou ochrannou vstvou je Vám k
dispozici v různých barvách (zobrazeno v RAL 7016 antracitově šedá).
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