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ONDULINE® TILE
STREŠNÁ A OBKLADOVÁ KRYTINA
Ľahká strešná krytina vyrábaná z organických vlákien, nasýtená bitúmenom a tvarovaná
tlakom pri vysokej teplote do tvaru vlnitých dosiek. Vhodná pre použitie ako strešná
krytina na rôzne typy konštrukcií.

doplnky

50

1950 mm
960 mm
7 vĺn + 6 plôch
144 mm
38 mm
96 mm
5,9 kg
3,15 kg/m2
3 mm
1,87 m2
1,32 m2 (plné debnenie)
1,58 m2 (latovanie max. 46 cm)
15 rokov
EN 534:2010
- category S
07-002 2016-05-23
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Dĺžka
Šírka
Profil
Sekvencia
Výška vlny
Šírka vlny
Hmotnosť dosky
Hmotnosť na m2
Hrúbka
Celková plocha
Úžitková plocha - sklon 9% do 17% (5°-10°)
Úžitková plocha - sklon >17% (10°)
Záruka
Norma
Kategória
Prehlásenie o Vlastnostiach

mm

technické parametre

x 18 =

960 mm

farby

červená

HREBENÁČ A100
Hrebenáče sú vyrábané s integrovanými prelismi určujúcimi vzájomné
presahy. Pružnosť materiálu umožňuje použitie na všetky bežné sklony
striech.
Dĺžka: 1000 mm
Užitočná dĺžka: 860 mm – 760 mm
Šírka: 500 mm,
Váha: 1,4 kg
Balenie: 15 ks v balíku.
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PLASTOVÉ KLINCE
Nový dizajn – krajší vzhľad Vašej strechy. Zmenšenie hlavy – 18 mm priemer.
Plastová hlava z polyetylénu - odolná
s vysokou flexibilitou. Odolná voči UV
žiareniu.
Farba: čierna, červená, hnedá a zelená.
Celková dĺžka: 65 mm
Priemer: 2,8 mm
Balenie: 100 ks vo vrecku alebo 400 ks
v krabici.

VŔTACIE TEX VRUTY
Špeciálne vyvinutý vŕtací vrut s driekom z tvrdenej ocele, ktorý má na špičke
osadený vrták. Významne uľahčuje a urýchľuje montáž, odpadáva prípadné
predvrtávanie. V prípade potreby je možné prvok doťahovať, alebo povoľovať
v priebehu celej životnosti. Je určený ako do tvrdého dreva, tak aj do železa. Vrut
má špeciálny nízky profil hlavy a podložky pre dokonalý estetický výsledok. Plast
je odolný voči UV žiareniu.
Dĺžka: 60 mm
Závit: 35 mm
Priemer drieku: 3,9 mm, Priemer hlavy: 16 mm,
Balenie: 100 ks, Farba: červená, hnedá, zelená, čierna, terakota.

montážny návod
Pokládku krytiny je nutné vykonávať podľa návodu výrobcu (podmienka záruky), predovšetkým dodržať správne rozostupy lát, presahy dosiek, počet a rozmiestnenie klincov. Pri určovaní latovania, prierezu kontralát a lát je vždy nutné zohľadniť plochu strechy, účel objektu, rozstupy krokiev, miestne klimatické podmienky
(vyššia snehová oblasť) atď. V sťažených podmienkach je nutné latovanie zhustiť, aby nedošlo k deformácii krytiny. Dostatočné odvetranie strešného plášťa pri
odkvape, v ploche a hrebeni odporúčame vykonať pomocou kontralát, lát a systémových vetracích prvkov. Z dôvodu možného vzniku kondenzácie odporúčame
pod krytinu položiť vhodnú poistnú hydroizolačnú fóliu podľa skladby strešného plášťa. Strešná konštrukcia, skladba strešného plášťa, riešenie vetrania a počet
vetracích prvkov musí zodpovedať STN 731901 „Navrhovanie striech“ a byť overený tepelným výpočtom STN 730540 „Tepelná ochrana budov“ a musia byť v súlade s ďalšími platnými normami a predpismi. V prípade nejasností, kontaktujte pred pokládkou technické oddelenie.

konštrukcia pod ONDULINE® TILE podľa sklonu strechy
PLNÉ DEBNENIE
Presah koncovej časti
Bočné preloženie

LATOVANIE

Sklon 5° do 10° (9 % do 17 %)
120 mm

Sklon 10° do 17° (17 % do 30 %)
120 mm

Sklon > 17° (> 30 % )
120 mm

240 mm (2 vlny + 1 plocha)

96 mm (1 vlna)
37 cm (drevená lata – 40 x 60 mm)

96 mm (1 vlna)
46 cm

MINIMÁLNY SKLON: α > 20% (11°)

MINIMÁLNY SKLON: α > 30% (17°)

Rozostup lát (osovo)

46 cm
37 cm
46 cm
37 cm

37 cm

46 cm

postup montáže (ostatné detaily viď str. 9)

• Montáž krytiny montujte proti smeru
prevládajúcich vetrov a rozmiestňujte v poradí
podľa zobrazenej schémy.

• Presah 12 cm naznačený pomocou embosovanej
linky. Doska sa pokladá nápisom vždy smerom
k hrebeňu.

• Maximálny presah pri odkvapovej hrane
je 35 mm.

kotvenie ONDULINE® TILE
Pozícia pre kotviace prvky je naznačená na doske

Minimálne ob jednu vlnu

Druhú radu začnite ukladať nasledovne. Krytinu rozrežte pozdĺžne napoly
a ukladajte tak, aby rada začínala v polovici šírky spodnej dosky (tzv. na väzbu).
Vždy je nutné dodržať, podľa sklonu, minimálne pozdĺžne a priečne presahy dosiek.
Pri odkvapovej hrane kotviť každú vlnu.
To isté pri presahoch jednotlivých dosiek.

• Vždy kotviť kolmo k doske
a na vrchole vlny.

18 originálnych kotviacich prvkov Onduline®
na jednu dosku – podmienka záruky

Záruka je platná len za nasledujúcich podmienok:
• Inštalácia musí byť vykonaná podľa návodu Onduline
• Strešná krytina Onduline je inštalovaná spoločne s originálnym
príslušenstvom Onduline vrátane kotviacich prvkov (minimálne 18 ks/doska).
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ONDULINE® CLASSIC
STREŠNÁ A OBKLADOVÁ KRYTINA
Ľahká strešná krytina vyrábaná z organických vlákien, nasýtená bitúmenom a tvarovaná
tlakom pri vysokej teplote do tvaru vlnitých dosiek. Vhodná pre použitie ako strešná krytina
na rôzne typy konštrukcií.

technické parametre
Dĺžka
Šírka
Hrúbka
Výška vlny
Šírka vlny
Hmotnosť dosky
Hmotnosť na m2
Užitočná šírka

2000 mm
950 mm
3 mm
38 mm
95 mm
6,5 kg
3,5 kg/m2
855-760 mm (podľa presahu)

x 20 =

farby

doplnky

červená

HREBENÁČ A100
Hrebenáče sú vyrábané s integrovanými prelismi
určujúcimi vzájomné presahy. Pružnosť materiálu
umožňuje použitie na všetky bežné sklony striech.
Dĺžka: 1000 mm
Užitočná dĺžka: 860 mm – 760 mm
Šírka: 500 mm,
Váha: 1,4 kg
Balenie: 15 ks v balíku.
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čierna

PLASTOVÉ KLINCE
Nový dizajn – krajší vzhľad Vašej strechy. Zmenšenie
hlavy – 18 mm priemer. Plastová hlava z polyetylénu
- odolná s vysokou flexibilitou. Odolná voči UV žiareniu.
Farba: čierna, červená, hnedá a zelená.
Celková dĺžka: 65 mm
Priemer: 2,8 mm
Balenie: 100 ks vo vrecku alebo 400 ks v krabici.

hnedá

zelená

VŔTACIE TEX VRUTY
Špeciálne vyvinutý vŕtací vrut s driekom z tvrdenej
ocele, ktorý má na špičke osadený vrták. Významne
uľahčuje a urýchľuje montáž, odpadáva prípadné
predvrtávanie. V prípade potreby je možné prvok
doťahovať, alebo povoľovať v priebehu celej životnosti. Je určený ako do tvrdého dreva, tak aj do železa. Vrut má špeciálny nízky profil hlavy a podložky
pre dokonalý estetický výsledok. Plast je odolný
voči UV žiareniu.
Dĺžka: 60 mm, Závit: 35 mm
Priemer drieku: 3,9 mm, Priemer hlavy: 16 mm,
Balenie: 100 ks, Farba: červená, hnedá, zelená,
čierna, terakota.

montážny návod
Pri montáži krytiny je nutné dodržiavať montážny návod výrobcu (podmienka záruky), predovšetkým je nutné dodržať rozostup lát, presahy dosiek, počet
a rozmiestnenie klincov. Pri určovaní latovania, prierezu kontralát a lát je vždy nutné zohľadniť plochu strechy, účel objektu, rozostup krokiev, miestne klimatické podmienky (vyššia snehová oblasť) atď. V sťažených podmienkach je nutné latovanie zhustiť, aby nedošlo k deformácii krytiny. Dostatočné odvetranie
strešného plášťa pri odkvape, v ploche a hrebeni odporúčame zabezpečiť pomocou kontralát, lát a systémových vetracích prvkov. Z dôvodu možného vzniku
kondenzácie odporúčame pod krytinu položiť poistnú hydroizolačnú fóliu podľa skladby strešného plášťa. Strešná konštrukcia, skladba strešného plášťa, riešenie vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať STN 731901 „Navrhovanie striech“ a musí byť overený tepelným výpočtom STN 730540 „Tepelná
ochrana budov“ a musí byť v súlade s ďalšími platnými normami a predpismi. V prípade nejasnosti kontaktujte pred montážou naše technické oddelenie.

610 mm

max
70 mm.

max
70 mm.

610 mm

max
70 mm.
280 mm

450 mm

280 mm

450 mm

280 mm

280 mm

450 mm

280 mm

610 mm

latovanie a kotvenie

Sklon nad 5 stupňov

Sklon nad 10 stupňov

Sklon nad 15 stupňov

Sklon strechy 5°- 10° (9%-17%)
Nosná konštrukcia: latovanie max 280 mm
Krycia plocha Onduline: 1,29 m2
Max. zaťaženie: 200 kg/m2

Sklon strechy 10°-15°(17%-27%)
Nosná konštrukcia: latovanie max. 450 mm
Krycia plocha dosky: 1,53 m2
Max. zaťaženie: 160kg/m2

Sklon strechy nad 15°(nad 27%)
Nosná konštrukcia: latovanie max. 610 mm
Krycia plocha dosky: 1,57 m2
Max. zaťaženie: 120kg/m2

presah koncovej časti

bočný presah

rozmiestnenie krytiny
Montáž krytiny vykonávajte proti smeru prevládajúcich vetrov a rozmiestňujte v poradí podľa zobrazenej schémy. Krytinu rozrežte pozdĺžne na polovicu
a ukladajte tak, aby každá rada začínala v polovici šírky spodnej dosky (tzv. na väzbu). Vždy je nutné dodržať podľa sklonu minimálne pozdĺžne a bočné presahy
dosiek Onduline.
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ONDULINE® BASE INTENSE
STREŠNÉ OBKLADOVÉ DOSKY
Ľahká strešná doska tvaru vlnovky vhodná pre rekreačné objekty a ich príslušenstvo.
Veľmi jednoduchá pokládka a preprava robí z našej krytiny ideálne riešenie pre Vaše
záhrady a chaty.

technické parametre
Dĺžka
Šírka
Výška vlny
Šírka vlny
Hmotnosť dosky
Hmotnosť na m2
Plocha dosky

2 000 mm
855 mm
38 mm
95 mm
5,1 kg
3,0 kg/m2
1,71 m2

x 18 =

farby

Intense červená

doplnky

HREBENÁČ A100 INTENSE
Hrebenáče sú vyrábané z identického
materiálu ako dosky. Pružnosť materiálu umožňuje použitie na všetky bežné
sklony striech.
dĺžka: 1 000 mm,
užitočná dĺžka: 860 – 780 mm
(viď montážny návod),
šírka: 420 mm,
váha: 1,4 kg,
balenie: 15 ks v balíku.
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Intense čierna

ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100 INTENSE
Je vyrobená z identického materiálu
ako Onduline. Používa sa ako jednoduché a estetické ukončenie štítu strechy.
dĺžka: 1 000 mm,
šírka: 200 mm (tvar L 70 + 130 mm),
váha: 0,5 kg,
balenie: 20 ks v balíku

Intense hnedá

Intense zelená

PLASTOVÉ KLINCE
Nový dizajn – krajší vzhľad vašej strechy. Zmenšenie hlavy – 18 mm priemer.
Plastová hlava z polyetylénu - odolná
s vysokou flexibilitou. Odolná proti UV
žiareniu. Vo farbe čiernej, červenej, zelenej a hnedej.
celková dĺžka: 65 mm
priemer: 2,8 mm
balenie: 100 ks vo vrecku alebo 400 ks
v krabici.

Intense šedá

VŔTACIE TEX VRUTY
Špeciálne vyvinutý vŕtací vrut s driekom z tvrdenej ocele, ktorý je v špici
osadený vrtákovou hlavou. Významne
uľahčuje a urýchľuje montáž, odpadáva
prípadné predvrtávanie. V prípade potreby je možné doťahovať či povoľovať
v priebehu celej životnosti. Je určený jak
do tvrdého dreva tak do železa. Vrut má
špeciálny, nízky profil hlavy a podložky
pre dokonalý estetický výsledok. Plast
je odolný voči UV žiareniu.
dĺžka: 60 mm, Závit: 35 mm,
priemer v drieku: 3,9 mm,
priemer hlavy: 16 mm,
balenie: 100 ks,
farby: červená, hnedá, zelená, čierna,
terracota.

montážny návod
Pokládku krytiny je nutné vykonávať podľa návodu výrobcu /podmienky záruky/, predovšetkým dodržať správne rozteče lát, presahy dosiek, počet a rozmiestnenie klincov. Pri určovaní latovania, prierezu kontralatí a latí je vždy nutné zohľadniť plochu strechy, účel objektu, rozteče krokiev, miestne klimatické podmienky / vyššia snehová oblasť/ atď. V sťažených podmienkach je nutné latovanie zhustiť, aby nedošlo k deformácii krytiny. Dostatočné odvetranie strešného
plášťa pri odkvape, v ploche a hrebeni odporúčame vykonať pomocou kontralatí, latí a systémových vetracích prvkov. Z dôvodu možného vzniku kondenzácie
odporúčame pod krytinu položiť vhodnú poistnú hydroizolačnú fóliu podľa skladby strešného plášťa. Strešná konštrukcia, skladba strešného plášťa, riešenie
vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať ČSN 731901 ,,Navrhovanie striech“ a byť otvorený tepelným výpočtom ČSN 730540 ,,Tepelná ochrana budov“ a musí byť v súlade s ďalšími platnými normami a predpismi. V prípade nejasností, kontaktujte pred pokládkou technické oddelenie.

základné informácie k pokládke
1

podstrešné konštrukcie
Pravidlá pre latovanie sú určované predovšetkým sklonom strechy a zaťaženiu
(napr. snehom). Maximálny rozostup lát je 45 cm

Bednenie

Dosky Onduline BASE začnite
pokladať proti prevládajúcim
vetrom od odkvapu s presahom
7 cm cez odkvapovú hranu. Druhá
rada dosiek by mala byť položená
tzv „na väzbu“, tzn druhu radu
začínajte doskou zrezanou na
polovicu v pozdĺžnom smere.

sklon strechy 5-15°

sklon strechy >15°

iba celoplošné bednenie

Rozostup lát 45 cm

2
minimálny presah koncovej časti
Každá doska by mala byť pribitá
približne 20 ks Onduline klince
s guľatou hlavou. Klinec patrí do
každej vlny v mieste prekrytia,
pri odkvape aj pri hrebeni.
Do každej druhej vlny sa potom
pribíjajú klince v ploche dosky,
30 cm

3

14 cm

minimálny cez bočné časti

Použitím originálnej štítovej
lišty dosiahnete estetické
riešenie a ochránite konštrukciu
pred účinkami vetra. Kotvenie
najskôr do štítovej dosky
a potom do vrcholu vlny.
2 vlny

4a

1 vlna

ČÍM REZAŤ BASE INTENSE
Dosky sa jednoducho režú pomocou noža, ručnej alebo okružnej píly.

Hrebeňový prvok musí
presahovať dosku min. 12 cm.

4b

JEDNODUCHÉ KOTVENIE
Iba 18 originálnych Onduline kotviacich prvkov (Tex vrut, PVC
klinec) na 1 dosku(10 ks/m2) – podmienka záruky

x 18 =

Presahy hrebenáčov sú min.
15 cm a sú vždy kladené proti
prevládajúcim vetrom.

Pravidelnou údržbou strešnej krytiny Onduline
zvýšite jej životnosť. Snažte sa odstraňovať
vegetáciu priľnutú na doskách (listy, mach atď.)
a dbajte na prevetrávaní podstrešnej konštrukcie.
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montáž hrebeňa
Montáž hrebenáčov prevádzajte na hrebeňovú latu proti smeru prevládajúcich vetrov s presahom 140 – 220 mm (podľa vyznačených prelisov, v prípade zhoršených klimatických podmienok je presah 220 mm). Minimálny presah hrebenáčov cez krytinu je 120 mm. V hrebeni nechajte medzi doskami vetraciu medzeru.
Pod hrebenáč odporúčame použiť vetrací pás hrebeňa a nárožia. Na pripevnenie použite originálne klince Onduline (18 ks na hrebenáč), ktoré sa umiestňujú
v mieste každej vlny.

min. m
0m
140-22

mm
120 in.
m

montáž ostatných detailov a doplnkov

UKONČENIE ŠTÍTU STRECHY
Jednoduché ukončenie štítu je
možné previesť zahnutím poslednej vlny cez bočnú latu. (viď obr.)

UKONČENIE ŠTÍTU STRECHY
Pre estetické ukončenie strechy
sa najlepšie hodí originálna
štítová lišta, ktorá sa dodáva
vo farbe krytiny. Pre jej montáž
musíte namontovať štítovú dosku

UKONČENIE ŠTÍTU STRECHY
Ukončenie štítu strechy alebo bočné napojenie na stenu je možné spraviť tiež
klasickým klampiarskym spôsobom podľa platných noriem a pravidiel.

VETRACÍ PRUH
Pripevňuje sa na prvú odkvapovú
latu. Zamedzuje prieniku vtáctva
pod krytinu a zároveň umožňuje
voľné prúdenie vzduchu pod
krytinou.

ODKVAPOVÝ LEM
Odkvapový lem sa používa pri
menších presahoch dosiek pri
odkvape alebo pri nízkom sklone
strechy.

UKONČENIE PULTOVEJ HRANY
Na ukončenie pultovej hrany je možné použiť hrebenáč, štítovú lištu alebo
ju je možné ukončiť klampiarskym spôsobom. V prípade utesnenia pultu
použite na odvetranie originálny vetrací prvok.

DETAIL NÁROŽIA STRECHY
Nárožie pripevnite pred
montážou hrebeňa. Osaďte
podperné dosky a lemovacie laty.
Položte a orežte dosky. Nárožie
prekryte hrebeňovým dielom,
zaistite dostatočné odvetranie.

NAPOJENIE NA STENU
Pre napojenie krytiny na stenu
je možné použiť originálny
tvarovací prvok, ktorý sa prekryje
dilatačnou lištou. Detail je
taktiež možné previesť klasickým
klampiarskym spôsobom.

STREŠNÉ OKNO
je možné použiť k presvetleniu,
vetraniu a výlezu na strechu.
V krytine vyrežte otvor a v danej
polohe pripevnite originálnymi
klincami. Je vhodné pre
nezateplené strechy.

PRESVETLENIE STRECHY
Na presvetlenie nezateplených
priestorov môžete použiť dosky
PVC alebo PC, ktoré majú
rovnaký rozmer ako dosky
Onduline. Presný montážny
návod nájdete v samostatnom
prospekte Onduclair.

ODVETRANIE KRYTINY
Zaistite dostatočné vetracie
otvory pri odkvape, v hrebeni
a v ploche podľa platných
noriem. V prípade utesnenia
hrebeňa je nutné zaistiť vetranie
pomocou prvku LV100C.
(Ilustračné foto).

ÚŽĽABIE
Úžľabie sa prevádza bežným
klasickým spôsobom podľa
platných noriem a predpisov
s prihliadnutím na polohu objektu,
klimatickým podmienkam, sklon
strechy a pod. Po stranách úžľabia
sa namontuje klinové tesnenie.

A

B

E

D

D

D

C

C
A = 500 mm
B = 170 mm
C = 360 mm
D = 450 mm
E = 610 mm

60

00 m

m

DETAIL OBLÚKOVEJ STRECHY (iba ONDULINE Classic)
Minimálny polomer oblúkových konštrukcií pre montáž krytiny Onduline je
6 m. Montáž sa vykonáva na vrchu konštrukcie s bočným presahom dosiek
2 vlny a premenlivými pozdĺžnymi presahmi a latovaním podľa sklonu
strechy. V hornej časti je presah dosiek 500 mm, ďalej sa podľa sklonu strechy
zmenšuje až na 170 mm. Latovanie sa v hornej časti odporúča v rozmedzí 170 –
360 mm, na strmších sklonoch 450 – 610 mm. Podrobné informácie o montáži
oblúkových konštrukcií získate na technickom oddelení spoločnosti Onduline.
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doplnky

ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100 INTENSE
Je vyrobená z identického materiálu ako
Onduline. Používa sa ako ľahké a estetické
ukončenie štítu strechy.
Dĺžka: 1 100 mm,
Šírka: 410 mm,
Váha: 1,4 kg,
Balenie: 20 ks v balíku.

NAPOJENIE NA STENU
Koncový lem je vyrobený z polypropylénu a je
určený k napojeniu zvislej steny na krytinu
Onduline. Lem sa následne prekryje dilatačnou
lištou (nie je v ponuke Onduline). Vhodný pre
všetky sklony striech.
Dĺžka: 846 mm (šírka pokrytá jednou doskou),
Váha: 7,5 kg
jeden balík 970 mm x 290 mm x 130 mm.
Balenie: 25 ks v balíku

Pred ukotvením
je nutné všetky
plastové prvky
predvŕtať.

VENTILAČNÁ UZÁVERA VĹN
Používa sa pri odkvape pod vlnu dosiek ako
zábrana proti zalietavaniu vtákov alebo hmyzu
do vetraného podstrešného priestoru.
Dĺžka: 1 000 mm,
Váha: 5,25 kg jeden balík,
Balenie: 50 ks v balíku.

VLNOVÁ VÝPLŇ
Je vyrobená zo sieťovaného penového
polyetylénu a slúži k vyplneniu profilu vĺn. Vďaka
novému tvaru dochádza k mikroventilácii aj pri
uzatvorení jednotlivých vĺn. Jednotlivé diely
je možné spájať pomocou zámkov, na konci
prvku. Materiál je nenasiakavý, pevný a odolný
poveternostným vplyvom. V prípade použitia
tohto prvku je nutné zaistiť vetranie pomocou
vetracích prvkov – LV100C.
Dĺžka: 870 mm,
Balenie: 100 ks v krabici.

STREŠNÝ KOMÍNOK HV 110
Sanitárny komínok pre odvetranie napr.
kanalizácie, WC... Umožňuje vetranie v sklone
8°- 50°. Ku komínku je možné objednať adaptér
a flexi napojenie s priemerom 100/70/50 mm.
Dĺžka základne: 560 mm,
Šírka základne: 370 mm (4 vlny)
STREŠNÉ OKNO
Strešné okno slúži na presvetlenie pôdneho
priestoru a ako výlez na strešnú plochu. Vhodné
použitie pre nezateplenú strechu.
Dĺžka základne: 890 mm,
Šírka základne: 660 mm,
Celková výška: 150 mm,
Hrúbka: 3 mm,
Priehľadná plocha: 360 x 420 mm

FLASHING BAND
Samolepiaca butylová páska
Samolepiaca butylová páska s hliníkovou
povrchovou úpravou slúžiaca na utesnenie
všetkých strešných detailov.
Dĺžka: 2,5 m,
Šírka: 30 cm,
Hrúbka: 100 μm Alu povrchu,
Farba:nduline červená, cihlově červená,
terracotta, černá, hnědá, šedá

ONDULINE ÚŽĽABIE
Vhodné aj pre Onduvillu. Pripravené pre
okamžité použitie. Vyznačené presahy pre
preloženie. Flexibilné aj pod bodom mrazu.
Rozmer: 2000 x 432 mm,
Hrúbka: 2,8 mm,
Výška vlny: 20 mm,
Váha: 2,6 kg,
Balenie: 8 ks,
Farby: červená, hnedá, čierna, zelená
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ONDULINE® EASYFIX INTENSE
STREŠNÉ A OBKLADOVÉ DOSKY
Veľmi ľahká strešná doska pripomínajúca tvarom škridlovú krytinu. Vhodná pre rekreačné
objekty a ich príslušenstvo. Jednoduchá manipulácia a inštalácia je prednosťou, ktorú
ocení každý chalupár a záhradkár.

farby

doplnky

Intense červená

HREBENÁČ A100 INTENSE
Hrebenáče sú vyrábané z identického
materiálu ako dosky. Pružnosť materiálu umožňuje použitie na všetky bežné
sklony striech.
dĺžka: 1 000 mm,
užitočná dĺžka: 860 – 780 mm
(viď montážny návod),
šírka: 420 mm,
váha: 1,4 kg,
balenie: 15 ks v balíku.
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2000

VANÉ PRELIS
RO

TÁŽ

NO

DUCHŠIA

Intense čierna

ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100 INTENSE
Je vyrobená z identického materiálu
ako Onduline. Používa sa ako jednoduché a estetické ukončenie štítu strechy.
dĺžka: 1 000 mm,
šírka: 200 mm (tvar L 70 + 130 mm),
váha: 0,5 kg,
balenie: 20 ks v balíku

0
81

ON

ED

mm

Y

2 000 mm
810 mm
2,6 mm
38 mm
95 mm
4,5 kg
1,34 m2
1,71 m2

J

dľžka
šírka
hrúbka
Výška vlny
šírka vlny
hmotnosť dosky
hmotnosť na m2
úžitková plocha

NOVÉ INTE
G

technické parametre

M

Intense hnedá

PLASTOVÉ KLINCE
Nový dizajn – krajší vzhľad vašej strechy. Zmenšenie hlavy – 18 mm priemer.
Plastová hlava z polyetylénu - odolná
s vysokou flexibilitou. Odolná proti UV
žiareniu. Vo farbe čiernej, červenej, zelenej a hnedej.
celková dĺžka: 65 mm
priemer: 2,8 mm
balenie: 100 ks vo vrecku alebo 400 ks
v krabici.

m

m

x 15 =

Intense zelená

VŔTACIE TEX VRUTY
Špeciálne vyvinutý vŕtací vrut s driekom z tvrdenej ocele, ktorý je v špici
osadený vrtákovou hlavou. Významne
uľahčuje a urýchľuje montáž, odpadáva
prípadné predvrtávanie. V prípade potreby je možné doťahovať či povoľovať
v priebehu celej životnosti. Je určený jak
do tvrdého dreva tak do železa. Vrut má
špeciálny, nízky profil hlavy a podložky
pre dokonalý estetický výsledok. Plast
je odolný voči UV žiareniu.
dĺžka: 60 mm, Závit: 35 mm,
priemer v drieku: 3,9 mm,
priemer hlavy: 16 mm,
balenie: 100 ks,
farby: červená, hnedá, zelená, čierna,
terracota.

montážny návod
Pokládku krytiny je nutné vykonávať podľa návodu výrobcu /podmienky záruky/, predovšetkým dodržať správne rozteče lát, presahy dosiek, počet a rozmiestnenie Onduline klincov. Pri určovaní latovania, prierezu kontralát a lát je vždy nutné zohľadniť plochu strechy, účel objektu, rozostupy krokiev, miestne klimatické podmienky (vyššia snehová oblasť) atď. V sťažených podmienkach je nutné latovanie zhustiť, aby nedošlo k deformácii krytiny. Pokládka na bednenie je
možná iba na jednoduché stavby a pri zaistení volného prúdenia vzduchu pod konštrukciou. Dostatočné odvetranie strešného plášťa pri odkvape, v ploche
a hrebeni odporúčame vykonať pomocou kontralát, lát a systémových vetracích prvkov. Z dôvodu možného vzniku kondenzácie odporúčame pod krytinu
položiť vhodnú poistnú hydroizolačnú fóliu podľa skladby strešného plášťa. Strešná konštrukcia, skladba strešného plášťa, riešenie vetrania a počet vetracích
prvkov musí zodpovedať ČSN 731901 ,,Navrhovanie striech“ a byť otvorený tepelným výpočtom ČSN 730540 ,,Tepelná ochrana budov“ a musí byť v súlade
s ďalšími platnými normami a predpismi. V prípade nejasností, kontaktujte pred pokládkou technické oddelenie.

1

bednenie
sklon strechy > 5°

late
sklon strechy > 15°

4

Dosky začnite pokladať pri odkvape a to s presahom 7 cm. Montáž na
bednenie alebo late s maximálnou osovou vzdialenosťou 37 cm. Montáž
na bednenie je možná iba na jednoduché typy nezateplených konštrukcií
s voľným prúdením vzduchu pod krytinou (prístrešok, altánok a pod.)

VANÉ PRELIS
RO

TÁŽ

NO

ON

J

ED

5

Y

NOVÉ INTE
G

2

Použitím originálnej štítovej lišty dosiahnete estetické riešenie
a ochránite konštrukciu pred účinkami vetra. Kotvenie najskôr
do štítovej dosky a potom do vlny.

DUCHŠIA

M

Pre ukončenie hrebeňa použite hrebenáč standart a ukotvite ho po
oboch stranách do každej vlny. Hrebenáče pokladajte proti smeru
prevládajúcich vetrov s minimálnymi presahmi podla obrázku

Dosky pokladajte proti prevládajúcim vetrom a na väzbu.
Pozdĺžny presah vykonajte pomocou oboch prelisov a bočný presah
o jednu vlnu.

3

6

x 15
=
bednenie

late

Minimálny počet originálnych kotviacich prvkov je 15 ks/ doska
- podmienka záruky. Kotviť na vrchole vlny, v poradí podľa obrázku
a v presahoch do priestoru medzi zvýraznené prelisy. Ukotvenie
poslednej vlny vykonajte až po preložení ďalšou doskou.

ČÍM REZAŤ EASYFIX
Dosky sa jednoducho režú pomocou noža, ručnej alebo okružnej píly.

Dosky Onduline Easyfix prenášajú atraktívne, farebné a dlhotrvajúce
riešenie pre Vaše projekty.

VÝPOČET SKLONU VAŠEJ STRECHY
Sklon (%)=

h
x 100
b

hrebeň
h

odkvap

JEDNODUCHÉ KOTVENIE
Iba 15 originálnych ONDULINE kotviacich prvkov (text vrut, PVC
klinec) na 1 dosku (9 ks/m2) – podmienky záruky

b

minimálny sklon 5° (9%)

x 15 =
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ONDULINE® EASYLINE INTENSE
STREŠNÉ A OBKLADOVÉ DOSKY
Je ľahká a vďaka svojmu rozmeru veľmi vhodná strešná krytina pre malé prístrešky
každého druhu. Montáž je jednoduchá, bez nároku na profesionálne vybavenie a preprava
veľmi jednoduchá vďaka malým rozmerom.

technické parametre
dĺžka
šírka
hrúbka
výška vlny
šírka vlny
hmotnosť dosky

1 000 mm

760 mm
2,6 mm
38 mm
95 mm
2,55 kg

x 13 =

farby

doplnky

Intense červená

HREBENÁČ A100 INTENSE
Hrebenáče sú vyrábané z identického
materiálu ako dosky. Pružnosť materiálu umožňuje použitie na všetky bežné
sklony striech.
dĺžka: 1 000 mm,
užitočná dĺžka: 860 – 780 mm
(viď montážny návod),
šírka: 420 mm,
váha: 1,4 kg,
balenie: 15 ks v balíku.
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Intense čierna

ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100 INTENSE
Je vyrobená z identického materiálu
ako Onduline. Používa sa ako jednoduché a estetické ukončenie štítu strechy.
dĺžka: 1 000 mm,
šírka: 200 mm (tvar L 70 + 130 mm),
váha: 0,5 kg,
balenie: 20 ks v balíku

Intense hnedá

PLASTOVÉ KLINCE
Nový dizajn – krajší vzhľad vašej strechy. Zmenšenie hlavy – 18 mm priemer.
Plastová hlava z polyetylénu - odolná
s vysokou flexibilitou. Odolná proti UV
žiareniu. Vo farbe čiernej, červenej, zelenej a hnedej.
celková dĺžka: 65 mm
priemer: 2,8 mm
balenie: 100 ks vo vrecku alebo 400 ks
v krabici.

Intense zelená

VŔTACIE TEX VRUTY
Špeciálne vyvinutý vŕtací vrut s driekom z tvrdenej ocele, ktorý je v špici
osadený vrtákovou hlavou. Významne
uľahčuje a urýchľuje montáž, odpadáva
prípadné predvrtávanie. V prípade potreby je možné doťahovať či povoľovať
v priebehu celej životnosti. Je určený jak
do tvrdého dreva tak do železa. Vrut má
špeciálny, nízky profil hlavy a podložky
pre dokonalý estetický výsledok. Plast
je odolný voči UV žiareniu.
dĺžka: 60 mm, Závit: 35 mm,
priemer v drieku: 3,9 mm,
priemer hlavy: 16 mm,
balenie: 100 ks,
farby: červená, hnedá, zelená, čierna,
terracota.

montážny návod
sklon strechy
Sklon strechy určuje vzdialenosť medzi latami, pričom maximálna vzdialenosť je 45 cm.
Dosky sa kladú proti prevládajúcim vetrom.
sklon strechy

5-10°

5-10° (9-17%)

10-17° (17-30%)

17-27° (30-50%)

27° (viac než 50%)

plné bednenie

19 cm

26,7 cm

40 cm

bednenie

10-17°

20 cm

>27°

43 cm

bočný presah
vzdialenosť medzi
strešnými latami

počet lát pod jednou
doskou

26,7 cm

17-27°

spodný presah

plné bednenie

3

2

1

efektívne pokrytie 1 ks

0,4 m2

0,43 m2

0,53 m2

0,53 m2

počet klincov na dosku

15

15

14

13

pokládka
Montáž krytiny vykonávajte proti smeru prevládajúcich vetrov a rozmiestňujte v poradí dľa zobrazenej
schémy. Prvú dosku vždy začínajte od odkvapu s max. 7 cm presahom. Krytinu rozrežte pozdĺžne na polovicu
a pokladajte tak, aby každá rada začínala v polovici šírky spodnej dosky / tzv. na väzbu /. Tretí rad potom začnite
opäť celou doskou. Vždy je nutné dodržať dľa sklonu minimálne pozdĺžne a priečne presahy dosiek.

kotvenie
Kde sa dosky kotvia?
Dosky sa kotvia do každej laty originálnymi klincami Onduline.
13 klincov / ks
1. KOTVENIE NA HORNÉ A SPODNÉ LATY
(v mieste spodného / horného presahu)
cieľom je pribiť každú vlnu a to v poradí označenom na obr.1.
1. klinec na presah, 2. na predposlednú vlnu,
3. približne do prostriedku a ďalší postupne do prvého.

obr.1

obr.2

2 8 7 3 6 5 4 1

8

100

vietor/dážď

min
20

smer kotvenia

2

2. KOTVENIE DO PROSTREDNEJ LATE
striedajte pozíciu kotvenia dľa obr.2
v mieste prekladu je potrebné kotviť dosky v každej vlne.

3

1

7

100

6

5
min
20

smer kotvenia
100

4

76

4

pokládka hrebenáča

3

76

3

2

1

76

76

2

1

hrebenáče pokladajte proti
prevládajúcim vetrom.

5 cm
cm
15min
prevládajúce vetry

15 cm presah dosiek

min.12 cm presah hrebenáča

praktické rady
Pokládku krytiny je nutné vykonávať dľa návodu výrobcu (podmienky záruky), predovšetkým dodržať správne rozstupy lát, presahy dosiek, počet a rozmiestnenie klincov. Pri určovaní
latovania prierezu kontralát a lát je vždy nutné zohľadniť plochu strechy, účel objektu, rozstupy krokiev, miestne kllimatické podmienky (vyššia snehová oblasť) atď. V sťažených
podmienkach je nutné latovanie zhustiť, aby nedošlo k deformácii krytiny. Pokládka na debnenie je možná iba v prípade nízkeho sklonu a pri zaistení voľného prúdenia vzduchu
pod konštrukciou. Dostatočné odvetranie strešného plášťa odkvapu v ploche a hrebeni odporúčame vykonať pomocou kontralát, lát a systémových vetracích prvkov. Z dôvodu
možného vzniku kondenzácie odporúčame pod krytinu položiť vhodnú poistnú hydroizolačnú fóliu dľa skladby strešného plášťa. Strešná konštrukcia, skladba strešného plášťa,
riešenie vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať ČSN 731901 „Navrhovanie striech“ a byť otvorený tepelným výpočtom ČSN 730540 ,,Tepelná ochrana budov“ a musí byť
v súlade s ďalšími platnými normami a predpismi. V prípade nejasností kontaktujte pred pokládkou technické oddelenie.
ALTERNATÍVNE TYP INŠTALÁCIE: Onduline EASYLINE taktiež sa dá použiť pre fasády. Podkladné laty umiestnené v rozpätí max 90 cm vždy do miesta presahu dosiek. Dbajte na
minimálnu vzdialenosť 10 cm dosky od zeme.
KATALÓG PRODUKTOV | 15

ONDUCLAIR® PC
MIMORIADNE ODOLNÉ PRESVETĽOVACIE DOSKY
Presvetľovacie dosky Onduclair PC (polykarbonát) sú určené k zastrešeniu jednoduchých konštrukcií
ako aj veľkých plôch hál, skladových objektov a pod. Vzhľadom k výborným mechanickým a úžitkovým
vlastnostiam je poskytovaná záruka 10 rokov. Dosky sú odolné voči bežnému krupobitiu.

Onduclair PC profily hrúbka 0,8 mm:
Názov

Dĺžka x šírka

VLNA 95/38

TRAPÉZ 75/18

2000 x 950 mm

2000 x 1100 mm, 3000 x 1100 mm

Minimálny sklon pokl.

5°

9°

Min. kotviacich prvkov (ks/m2)

8

10

Farby
Klasifikácia reakcie na oheň
podľa STN EN 13501-1
Použiteľnosť v teplotnom
rozsahu

čirá, bronz

číra, bronz

B-s1,d0

B-s1,d0

-30 °C až +130 °C

-30 °C až +130 °C

vlna 95/38

trapéz 75/18

latovanie, presahy:

Profil

Latovanie

Bočné preloženie

5° – 15° max. 45 cm

9° – 15° max. 45 cm

nad 15° max. 61 cm

nad 15° max. 61 cm

2 vlny

2 trapézy

Minimálny presah*
*Podľa sklonu strechy je možné upravovať presah, vždy však odporúčame min. 20 cm. V prípade potreby kontaktujte technické oddelnie. Pri kombinácii s doskami Onduline je možný presah 17 cm pri sklone strechy nad 15°.
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ONDUCLAIR® PVC
PRESVETĽOVACIE DOSKY PRE HOBBY POUŽITIE
Presvetľovacie dosky Onduclair PVC sú určené k zastrešeniu jednoduchých striech altánkov,
pergol, zimných záhrad a pod. V prípade použitia profilu vlna Onduline je možná kombinácia
s asfaltovými doskami Onduline. Pri montáži je nutné dodržať základné montážne pravidlá.

Onduclair PVC profily hrúbky 1 mm:
Názov

latovanie, presahy:

VLNA 95/35

Profil

vlna 95/35

35

Latovanie
Dĺžka x šírka

5° – 15° max. 45 cm
nad 15° max. 61 cm

2000 x 950 mm

Minimálny sklon pokl.

5°

Min. kotviacich prvkov (ks/m2)

8

Farby
Klasifikácia reakcie na oheň
podľa STN EN 13501-1
Použiteľnosť v teplotnom
rozsahu

číra, bronz
C-s3,d2

Bočné preloženie

2 vlny

Minimálny presah*

max. do 60 °C

* Podľa sklonu strechy je možné upravovať presah, vždy však odporúčame min. 20 cm. V prípade potreby kontaktujte technické oddelenie. V kombinácii s doskami Onduline je možný rovnaký presah 17 cm pri sklone strechy nad 15°.

POLYESTER
SKLOLAMINÁTOVÉ DOSKY S OCHRANNOU GEL-COAT
PES profily:
Názov

Dĺžka x šírka
Minimálny sklon pokl.
Min. kotviacich prvkov (ks/m2)
Farby
Klasifikácia reakcie na oheň
podľa STN EN 13501-1
Použiteľnosť v teplotnom
rozsahu

latovanie, presahy:
VLNA A5 177/51

2500 x 920 mm
5°
6
priesvitná (PES), červená RAL 8012,
šedá RAL 7012 (Onducolor)
E

Profil

Latovanie

Bočné preloženie

vlna A5 177/51

max. 76 cm

1/2 vlny

Minimálny presah**

-30°C až +120 °C

*Podľa sklonu strechy je možné upravovať presah, vždy však odporúčame min. 20 cm. V prípade potreby kontaktujte technické oddelenie.
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ONDUCLAIR®
DOPLNKY
kotviace prvky, základné montážne pravidlá
VLNA 95/38-35

TRAPÉZ 75/18

VLNA A5 177/51

Sady

sada = 25x skrutka 4,5 x 65 mm
+ dištančná podložka

Minimálne 4 kotviace prvky na každú
podpernú latu, vždy v 1., 3., 6. a 9. vlne

sada = 25x skrutka 4,5 x 45 mm
+ dištančná podložka
+ ochranná čiapočka

Minimálne 5 kotviacich prvkov na každú
podpernú latu vždy v 1., 2., 5., 8. a 12. vlne

sada = 25x skrutka 5,5 x 80 mm
+ dištančná podložka
+ ochranná čiapočka

Minimálne 3 kotviace prvky na každú
podpernú latu, vždy v 1., 3. a 5. vlne

* Presné latovanie v závislosti na charaktere materiálu viď. PC strana 8, PVC strana 9, PES strana 10.

základné montážne pravidlá
■ Pred montážou PVC a PC dosiek je nutné tmavý podklad (laty, dosky Onduline a pod.) oddeliť napr. svetlým polyetylénovým pásom, AL fóliou
alebo natrieť bielou farbou.
■ PC dosky nie sú kompatibilné s PVC a to vrátane plechových krytin s povrchovou úpravou na báze PVC. Presahy medzi týmito materiálmi musia
byť opatrené tesniacou páskou (typu ALU-butyl poprípade iným ekvivalentom), čím sa zabráni kontaktu medzi týmito materiálmi, ktoré by
mohlo viesť k chemickému poškodeniu. Pri použití s vlákno-cementovou krytinou je potrebné odstrániť vlákno-cementový prach pred
samotnou montážou PC dosiek a to z dôvodu zabránenia alkalickej chemickej migrácii, ktoré by mohlo viesť k praskaniu a zhoršeniu
mechanických vlastnosti PC dosiek.
■ PC dosky ukladajte nápisom „this side up“ hore. Táto strana je ochránená špeciálnou vrstvou UV filtra.
■ V miestach kotvenia predvŕtať otvory o 2mm väčším priemerom ako je kotviaci prvok a to do vrcholu vlny alebo rebra.
■ V miestach kontaktu krytiny so štítom alebo stenou ponechať 30 mm dilatačnú medzeru.
■ Vzdialenosť otvoru od konca dosky nesmie byť menšia ako 50 mm
■ Podrobný montážny návod nájdete na www.onduline.sk

skladovanie a doprava
Dosky Onduclair nesmú byť pri skladovaní a transporte vystavené priamemu slnečnému žiareniu! Pozor pri transporte v rozohriatom automobile. Dosky musia byť skladované vo vodorovnej polohe a oddelené od rovného podkladu (napr. hranolmi), uchovávané v tieni a vo vetraných
priestoroch, zakryté svetlou plachtou neprepúšťajúcou svetlo.
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FLASHING BAND®
SAMOLEPIACA BUTYLOVÁ PÁSKA

25%

Samolepiaca butylová páska s hliníkovou povrchovou úpravou
slúžiaca na utesnenie všetkých strešných detailov.
vysoká
flexibilita

K dispozícii je 6 farebných variant:
ONDULINE červená (RAL 8015)
Tehlovo červená (RAL 3013)
Terracotta (RAL 8004)
Čierna (RAL 9005)
Hnedá (RAL 8019)
Šedá (RAL 7021)

Dĺžka (m)
Šírka (cm)
Hrúbka

2,5
30
100 μm Alu povrchu

lemovanie komína

steny, komíny a prestupy
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BARDOLINE® TOP
STREŠNÝ ASFALTOVÝ ŠINDEĽ
Rad kvalitných šindľov s čadičovým keramizovaným posypom, vhodný na rôzne typy tvarov striech. Šindle so samolepiacou
plochou, ktorá nahradzuje klasické termobody. Ochranná fólia zo spodnej strany sa musí pri montáži odstrániť. Pri montáži
je treba miešať materiál z viac balení. BARDOLINE® TOP má označenie CE a je vyrábaný v súlade s EN544.

typy profilov

333 mm

Bardoline TOP – Obdĺžnik

SAMOLEPIACI
PÁS
1000 mm

červená mix

hnedá mix

čierna mix

zelený mix

červená mix

hnedá mix

čierna mix

zelený mix

červená mix

hnedá mix

čierna mix

zelená mix

Bardoline TOP – Bobrovka
333 mm

SAMOLEPIACI
PÁS
1000 mm

318 mm

Bardoline TOP – Hexagonal

SAMOLEPIACI
PÁS
1000 mm

technické informácie
zloženie
dĺžka
šírka
hmotnosť
bezpečný sklon
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Oxidovaný asfalt
1 000 mm
obdĺžnik a bobrovka 333 mm, hexagonal 318 mm
obdĺžnik 11,1 kg/m2 a bobrovka 10 kg/m2, hexagonal 9 kg/m2
18°–85° (31 %)

KATALÓG PRODUKTOV

balenie
počet šablón v balení
m2 v balení
m2 na palete
chovanie pri vonkajšom požiari dľa

21 ks
3
108
B roof (t1)

BARDOLINE® BASE
STREŠNÝ ASFALTOVÝ ŠINDEĽ
Bardoline BASE je asfaltový strešný šindel vyrobený v zhode EN544, tzn. v najvyššej možnej kvalite. Vyniká svojimi
mechanickými vlastnosťami alebo priľnavosťou granulátu, ktorý chráni asfalt pred degradáciou slnečným žiarením.
Ochranná fólia zo spodnej strany musí byť pri montáži odstránená. Pri montáži odporúčame miešať materiál z viac balení.

typy profilov

333 mm

Bardoline BASE – Obdĺžnik

SAMOLEPIACI
PÁS
1000 mm

červená mix

hnedá mix

čierna mix

zelený mix

červená mix

hnedá mix

čierna mix

zelený mix

333 mm

Bardoline BASE – Bobrovka
SAMOLEPIACI
PÁS
1000 mm

318 mm

Bardoline BASE – Hexagonal

SAMOLEPIACI
PÁS
1000 mm

červená

technické informácie
zloženie
dĺžka
šírka
hmotnosť
bezpečný sklon

Oxidovaný asfalt
1 000 mm
obdĺžnik 333 mm, bobrovka a hexagonal 318 mm
obdĺžnik 9,17 kg/m2 a bobrovka 8,84 kg/m2, hexagonal 7 kg/m2
18°–85° (31 %)

balenie
počet šablón v balení
m2 v balení
m2 na palete
chovanie pri vonkajšom požiari dľa

21 ks
3
108
B roof (t1)
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BARDOLINE®
PRÍSLUŠENSTVO

Aerátor Standard
(pre obdĺžnik a sklon nad 25°)

Aerátor bobrovka (plech)
farba: čierna a červenohnedá

Aerátor bobrovka
farba: hnedá a čierna

Klince krútené FeZn
20 mm, balenie 1 kg
28 mm, balenie 1 kg
28 mm, balenie 5 kg

Strešný výlez
rozmer: 45 x 55 cm, farba: antracit, otváranie hore
rozmer: 60 x 60 cm, farba: antracit,
otváranie do strany – pravá, ľavá strana – universal

Snehový zachytávač
farba: antracit, červeno hnedá,
tmavo hnedá a tehlovo červená

Klince krútené FeZn 20 mm, balenie 10 x 1 kg
Klince krútené FeZn 28 mm, balenie 10 x 1 kg

Antény prestup
farba: čierna, červenohnedá, tmavo
hnedá a tehlovo červená

Odvetrávací komínok (komplet)
farba: čierna, červenohnedá,
tmavohnedá a tehlovočervená

Bitúmenový tmel
kartuš 310 ml
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Ondutiss Strong – balenie 30 m2
PES impregnovavné vyrovnávacie rúno 450 g/m2

BARDOLINE®
ZÁKLADY MONTÁŽE
Asfaltové šindle BARDOLINE® sú určené pre rôzne konštrukcie striech so sklonom 15°–85°. Podľa typu konštrukcie a povahy
stavby sa zvolí vhodný typ šindľa. Ako podklad pre šindeľ BARDOLINE® sa spraví celoplošný záklop (debnenie) najlepšie
z veľkoformátových OSB dosiek alebo dosiek s hrúbkou min. 26 mm a šírky max. 150 mm. Odporúčaná maximálna vlhkosť je
18%. Na vyrovnanie povrchu a zároveň na ochranu strešnej konštrukcie sa použije napr. asfaltová membrána s polyesterovou
výstužou Ondutiss Strong, ktorá pred montážou krytiny chráni konštrukciu pred klimatickými vplyvmi. Ondutiss Strong sa
montuje s presahom min. 100 mm a kotví klincami.
!Zvoľte vždy vhodný podklad – vyvarujte sa montáži na nerovné alebo vlhké debnenie. Nevhodná je tiež
nadmerná šírka dosiek a poddimenzovaná hrúbka. V prípade použitia podkladu s nasiakavou nosnou vložkou
(lepenky typu A), je nutné tento materiál pred samotnou montážou šindľa zo strechy odstrániť!

rozvrhnutie krytiny

montáž šindľa

ukončenie štítu

- Kolmo na spád strechy sa vyznačí priamka XY (spravidla rovnobežne
s hrebeňom a odkvapovou hranou) 195 mm od odkvapovej hrany.
- Na tejto priamke sa zvolí bod A čo najbližšie ku stredu strechy (v horizontálnej rovine).
- Z bodu A sa vyznačí kolmica k osi XY (napr. pomocou schémy naznačenej
v obr. 1) pomocou bodov C,B,D.
- Vyznačí sa rovnobežka s priamkou AD vo vzdialenosti 155 mm (Z).
- Vyznačí sa rovnobežka s priamkou XY vo vzdialenosti 145 mm až
k hrebeňu strechy.
!PRED MONTÁŽOU VŽDY DBAJTE NA SPRÁVNE ROZMERANIE KRYTINY!
Vždy si overte rozmery a kolmosť jednotlivých strešných plôch.

- N a odkvapovú hranu sa nanesú 2 súvislé pruhy asfaltového strešného
tmelu ONDULINE (obr. 2).
- O d zakladacích šindľov sa odrežú viditeľné časti . (obr. 2). Takto upravené šablóny sa osadia na odkvapovú hranu. Prvá šablóna sa osadí od
priamky Z (obr. 2).
- Prvá viditeľná rada šindľov sa zakladá od kolmice AD (obr. 3).
- Druhá rada sa zakladá od kolmice Z (obr . 3).
- Tretia rada sa zakladá od kolmice AD.
- Táto schéma sa opakuje až do úplného zakrytia strechy.

Bočné zakončenie štítu strechy sa prevádza klampiarskym prvkom
(záveterná lišta z Cu, Al, TiZn a pod.). Jednotlivé šindľové šablóny sú pri
štíte skrátené podľa potreby a prekryté min. 100 mm cez štítový plech.
Pre spojenie šindľa s klampiarskym prvkom sa prevádza pomocou
asfaltového tmelu ONDULINE.

obr. 1

!VŽDY DBAJTE NA PODTMELENIE A DOSTATOČNÉ SPOJENIE ŠINDĽA
A KLAMPIARSKYCH PRVKOV!

obr. 2

obr. 3

90 mm b
155 mm obrovka
obdĺžnik

kotvenie

hrebeň

úžľabie

K mechanickému kotveniu používajte pozinkované, medené alebo hliníkové
klince s veľkou hlavou a so zvýšenou odolnosťou proti vytiahnutiu (odporúčame použiť originálne krútené klince Onduline s minimálnym rozmerom
3,5 x 2,8 mm).
K bežnému kotveniu šindľov BARDOLINE bobrovka používajte 4 klince na
jednu šablónu v mieste znázornenom na obr. 4. Klince musia byť umiestnené
tak, aby prechádzali aj spodnou šablónou.
Pri sklone strechy nad 60° použite 7 klincov tak, ako je znázornené na obr. 5.

Na prevedenie hrebeňa a nárožia sa použije tvarovka zhotovená zo základnej
šablóny šindľa (viď obr. 6). Jednotlivé diely šindľa oddeľte a v polovice
zohnite. Zhotovené tvarovky umiestnite na hrebeň alebo nárožie a pripevnite
2 klincami. Na spodnú stranu viditeľnej časti naneste pásik strešného
asfaltového tmelu ONDULINE. Ďalšia tvarovka sa namontuje s odskokom
145 mm a musí prekrývať termobody dielu pod ňou. Pri chladnejšom počasí
je vhodné diely pred ohnutím nahriať. Hrebenáč musí prekryť termobody
poslednej rady šindľov.
Nikdy nemontujte prasknutú tvarovku – šablónu.

Do úžľabia sa vloží poistná hydroizolačná vrstva Bituline min. 100 cm široká.
Asfaltové šindle prvej montovanej plochy sa musia vyviesť na druhú plochu
tak, že vrchná hrana presahuje cez os úžľabia aspoň 35 cm. Šablóny sa vo
vzdialenosti 35 cm od osy úžľabia nepribíjajú. V tomto mieste sa natavujú
do podkladného hydroizolačného pásu. V prípade použitia špeciálnych
samolepiacich bezvložkových pásov je možné krytinu kotviť mechanicky
v celej ploche.
Prekladané úžľabie – obr. 7 –Montujú sa súčasne obidve strany úžľabia.
Striedavo sa kladie ľavá a pravá rada.
Zrezané úžľabie – obr. 8 – Položí sa najprv celá jedna strana s vytiahnutím
minimálne 35 cm na druhú stranu. Druhá strana sa zrezáva cca 20 mm pred
osou úžľabia. V tomto mieste sa šindle podlepujú asfaltovým strešným
tmelom Onduline.
poistná hydroizolácia
100 cm široká

obr. 4
obr. 6

obr. 7

obr. 5

!Nepoužívajte nevhodné kotviace prvky ako klince s nízkou odolnosťou proti vytiahnutiu
bez antikoróznej ochrany A pod. Dodržiavajte miesta pre kotvenie!

poistná hydroizolácia
100 cm široká

obr. 8

Montáž pri nízkych teplotách (v zimnom období)

Pri montáži šindľa BARDOLINE v chladnejšom období je nutné venovať zvýšenú pozornosť správnym
odporúčaným montážnym teplotám. Pri nízkych teplotách je nevyhnutné aktivovať termo-lepiace body
(plochy) zahriatím. Vyššiu teplotu (zahriatím) je nutné zaistiť tiež pri šablónach, ktoré sa tvarujú alebo ohýbajú
(napr. hrebeňové a nárožné tvarovky, šablóny do úžľabia, zakrivené plochy a pod.) tak, aby nedošlo k porušeniu
(trhlinám) v mieste ohybu. Po ukončení prác (denne) je potrebné vždy prekontrolovať riadne zlepenie šindľa.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne montáže šindľa BARDOLINE kontaktujte technické oddelenie Onduline.
Konkrétne montážne návody k jednotlivým typom šindľa nájdete na www.onduline.sk
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ONDUTISS® AIR
VYSOKO DIFÚZNE MEMBRÁNY
Rad viacvrstvových difúznych membrán ONDUTISS® AIR poskytuje vynikajúcu ochranu izolačnej
vrstvy pred vlhkosťou, vetrom a kondenzáciou.

vhodné pre

výhody

• Zateplené strechy ako ocharana izolačnej vrstvy
• Dokonalá ochrana konštrukcií striech proti vetru
• Priame použitie ONDUTISS® AIR na tepelnú izoláciu bez vetracej
medzery a to vďaka dosiahnutej hodnote Sd 0,02 m.

• Vysoká paropriepustnosť: membrána prepúšťa vodné pary smerom von
a tým udržuje izoláciu suchú.
• Nie je potrebná ventilačná medzera (v prípade priameho použitia na
tepelnú izoláciu - viď montážny návod).
• Chráni tepelnú izoláciu proti prenikaniu dažďa a snehu z vonku.
• Naznačené presahy priamo na membráne uľahčujú a urýchľujú montáž.

technické dáta
PARAMETRE
Šírka
Dĺžka
Plošná hmotnosť
Pozdĺžna pevnosť
Priečna pevnosť
Hodnota Sd
Požiarna klasifi kácia
Rozsah pracovných teplôt
Odolnosť voči UV žiareniu
Lepiaca páska

JEDNOTKY
m
m
g/m2
N/5 cm
N/5 cm
m
⁰C
týždeň

AIR 135
1,5
50
135
240 (+/- 60)
140 (+/- 50)
0,02
E
až +80
6
–

AIR 150
1,5
50
150
380 (+/- 60)
180 (+/- 60)
0,02
E
až +80
6
–

doplnky
Obojstranná butylová páska bez nosiča 1mm

Parotesná páska na fólie KLASIK

Vhodná pre spojenie a lepenie parozábran.
Rozmer: 15 mm x 25 m
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C

Vynikajúca pre opravy a napojenie
parotesných fólií.
Rozmer: 50 mm x 25 m
Aplikačná teplota: -10°C až + 30°C

Hliníková páska hrubá 0,03 mm

Lepidlo na fólie Bostik

Páska je vhodná pre spojovanie parotesných
reflexných fólii.
Rozmer: 50 mm x 50 m
Aplikačná teplota: ≥ + 5°C

Spoľahlivo a trvalo lepí fólie s PE aj PP,
ako aj parozábrany.
Kartuša: 315 ml
Aplikačná teplota: +5°C až + 30°C
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AIR 150 TT
1,5
50
220
380 (+/- 60)
180 (+/- 60)
0,02
E
až +80
6
2x integrovaná

ONDUTISS® BARRIER REFLEX
PAROTESNÉ REFLEXNÉ FÓLIE
VHODNÉ PRE:
• Zateplené obytné podkrovné priestory
VÝHODY:
• Prevencia tepelných strát vďaka odrazu tepelného žiarenia
• Lepšia úspora energií
• Mechanická odolnosť

ONDUTISS® METAL
DIFÚZNA SEPARAČNÁ MEMBRÁNA
VHODNÉ PRE:
• Falcované plechové strešné krytiny
VÝHODY:
• Vytvorenie ventilačnej a separačnej medzery pod plechovou
krytinou
• Prispieva k ochrane krytiny pred koróziou

ONDUTISS® STRONG
PES IMPREGNOVANÉ VYROVNÁVACIE RÚNO
VHODNÉ PRE:
• Podkladová vrstva pod strešný šindel
VÝHODY:
• Vyrovnávanie menších nerovností doskového záklopu
• Ochrana strešnej konštrukcie proti klimatickým vplyvom
pred pokládkou krytiny

technické parametre
PARAMETRE

JEDNOTKY

Šírka / dĺžka
Plošná hmotnosť
Pozdĺžna pevnosť / priečna pevnosť
Požiarna klasifi kácia

m
g/m2
N/5 cm
-

BARRIER REFLEX 90 BARRIER REFLEX 140
1,5 / 50
90
260 / 200
E

1,5 / 50
140
250 / 160
E

METAL

STRONG

1,5 / 25
450
400 / 210
F

1,0 / 30
450
300 / 250
KATALÓG PRODUKTOV | 25

FONDALINE® 400/500
PROTIVLHKOSTNÉ NOPOVÉ FÓLIE
Izolačné profilované fólie, ktoré poskytujú efektívne riešenie problémov s prenikaním zemnej vlhkosti do konštrukcií.
Pomáhajú tak vytvárať zdravé prostredie v budove. Inštalácia je ľahká a okamžite účinná.
Fondaline

400

500

Materiál
Farba

HDPE
čierna

HDPE
čierna/hnedá

Hrúbka materiálu

0,4 mm/400 g/m2 0,5 mm/500 g/m2

Výška nopov
Rozmer rolky

cca 8 mm
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m

Odolnosť proti pretrhnutiu L/T 250/300 N
Pevnosť v ťahu L/T

cca 8 mm
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
3,0 x 20 m
300/400 N

250/220 N/50 mm 300/250 N/50 mm

doplnky

Horná lišta 2 m

Podložka

Klince 3,7 x 40 mm

inštalácia

Základy a vonkajšie steny – Fondaline Plus 400 alebo 500 umiestnený medzi pôdu a vonkajší povrch suterénu alebo základu zaisťuje väčšiu
ochranu hydroizolačného povlaku konštrukcie pred podzemnou vodou tým, že vytvára účinnú bariéru, ktorá odvádza vodu kanálom do drenáže
staveniska. Primárnou funkciou Fondaline je mechanická ochrana vlastnej hydroizolačnej vrstvy (asfaltového pásu). Na Fondaline nepôsobia
žiadne chemikálie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde. UPOZORNENIE: FÓLIE S RÔZNYM SMEROM NOPOV NIE JE MOŽNÉ SPOLU NADPÁJAŤ.
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PERGOLA ROOF®
HYDROIZOLAČNÝ ASFALTOVÝ PÁS S KERAMIZOVANÝM POSYPOM
Hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás so sklenou nosnou vložkou a keramizovaným posypom,
ktorý je vhodný ako vrchná vrstva pre jednoduché strešné konštrukcie od minimálneho sklonu strechy 5°.

farby:

červená | 1,8 kg/m2

čierna | 2,2 kg/m2

zelená | 1,8 kg/m2

technické informácie
Referenčná norma
Zloženie
Povrchová úprava
Aplikácia
Oblasť použitia
Záruka

EN 13969
Nosná sklenná vložka
Modifikovaný asfalt APP
Vrchná strana: keramizovaný posyp
Spodná strana: PE fi lm
Mechanické kotvenie na debnenie, lepenie niektorým z asfaltových lepidiel,
zásadne nenatavovať! Minimálny presah pásov: 10 cm pozdĺžne, 20 cm priečne
Izolácie typu R
2 roky

Výrobok musí byť inštalovaný v súlade s platnými normami a predpismi.
Asfaltové pásy Pergola Roof neobsahujú decht, azbest a ani žiadne iné nebezpečné látky. Výrobok je recyklovateľný a nie je zatriedený
do skupiny nebezpečný odpad. Vydanie bezpečnostného listu pre tento produkt nie je povinné.
DOPRAVA A SKLADOVANIE:
Rolky sa musia prevážať a skladovať v jednej vrstve vo vertikálnej polohe (kolmo k zemi) a nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Montáž vykonávajte pri teplote min. 0°C. Pri nižších teplotách odporúčame pásy pred montážou ponechať min. 24 hod v prostredí s teplotou nad 0°C.
BALENIE:
Rolka: 15 m2
Paleta: 25 rolí (375 m2)
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ONDULINE MAX3
GUMOVÁ DLAŽBA
Gumová dlažba MAX3 – červená

Gumová dlažba MAX3 – čierna

Gumová dlažba MAX3
– s umelou trávou

Gumová dlažba MAX3
– zelená PUZZLE

Gumová dlažba MAX3
– sivá PUZZLE
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Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Gumová dlažba MAX3 – zelená

114 x 157 x 114
1 340 kg

Gumová dlažba MAX3 – sivá

114 x 157 x 114
1 340 kg

Gumová dlažba MAX3
– červená PUZZLE

114 x 157 x 114
1 105 kg

Gumová dlažba MAX3
– čierna PUZZLE

114 x 157 x 114
1 340 kg

114 x 157 x 114
1 340 kg

Gumová dlažba MAX3
– s umelou trávou PUZZLE

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

500 x 500 x 25
4
6 kg
220
4
55

114 x 157 x 114
1 340 kg

114 x 157 x 114
1 340 kg

114 x 157 x 114
1 340 kg

114 x 157 x 114
1 340 kg

114 x 157 x 114
1 105 kg

ONDULINE MAX3
DOPLNKY A PRÍKLADY POUŽITIA
PREČO PRÁVE GUMOVÁ DLAŽBA?

Gumová dlažba zámková MAX3 – červená
Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

200 x 160 x 43
36
1,1 kg
900
36
25

Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

750 x 250 x 50
n/a
8 kg
100
5
20

114 x 130 x 114
1 025 kg

Gumový obrubník MAX3 – červená

114 x 120 x 114
825 kg

Veľmi jednoduchá, rýchla montáž, ktorú zvládne každý, bez odbornej
pomoci. Gumovú dlažbu možno ľahko tvarovať pomocou akéhokoľvek
rezného nástroja (ostrého nožíka). Príjemná povrchová úprava
s bezpečnými protipádovými a protišmykovými vlastnosťami. V prípade
pádu na gumové dlažbe nedôjde k zraneniu, ako u bežných povrchov.
Zároveň je gumová dlažba natoľko pevná, že nestráca vlastnosti obvyklých
materiálov. Na terasách, balkónoch, okolo bazénov, kde sú umiestnené stoly, stoličky a akýkoľvek iný nábytok, je dlažba maximálne stabilná a pevná
aj pri veľkom, nerovnomernom zaťažení. Nohy stolov, ani stoličiek, sa nezabárajú do gumovej dlažby. Novo sme do ponuky zahrnuli gumovú dlažbu
s umelou trávou, ktorá je okrem iného perfektným dizajnovým doplnkom.
POPIS A VYUŽITIE PRODUKTU
Gumová dlažba je ekologicky a zdravotne nezávadný produkt
z recyklovanej gumy, s bezpečnými protipádovými vlastnosťami,
v rôznych typoch a dizajnoch. Gumová dlažba je v súčasnej dobe
jedným z najbezpečnejších riešení a zároveň je najmenej náročná
na údržbu. Svoje využitie nájde gumová dlažba na terasách,
balkónoch, záhradách, ale aj na detských ihriskách, športoviskách,
vo fitness a posilňovniach, v konských stajniach, strelniciach pod.
MATERIÁL

Gumový obrubník s nájazdom MAX3 – červená
Rozmer (mm)
Počet ks na 1 m²
Hmotnosť 1 ks
Kusov na palete
Kusov na vrstve
Vrstiev na palete
Rozmery palety
Š x V x H (cm)
Hmotnosť palety

750 x 250 x 45
n/a
7 kg
100
5
20
114 x 120 x 114
725 kg

SBR - gumová dlažba SBS je vyrobená z čierneho recyklovaného
gumového granulátu, kde je horná vrstva prepojená farebným
polyuretánovým lepidlom. Dlažba je dostupná v 4 farebných
prevedeniach: červená, čierna, zelená, sivá a novo dlažba s umelou
trávou.
Rozmer dlažby v tvare štvorca a puzzle je 500 x 500 mm
v rôznych hrúbkach: 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 90 a 100 mm.
Najpoužívanejšie hrúbka je 25 mm.

príklady použitia
TERASY A BALKÓNY – Gumovú dlažbu na terasy, balkóny, záhrady
a okolo bazénov, možno využiť ako vhodnú alternatívu oproti bežnej
betónovej dlažbe. Povrch gumovej dlažby je mrazuvzdorný, má nízke
nároky na údržbu a jej pokládka je veľmi jednoduchá. Oceníte aj
výborné protišmykové vlastnosti.
GUMOVÁ DLAŽBA s umelou trávou – Novinkou v našom sortimente
je gumová dlažba s umelou trávou. Dlažbu ponúkame v tvare štvorcov
aj puzzle, podľa priania zákazníka sme schopní vyrobiť v rôznych
hrúbkach. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Ideálne riešenie nielen pre
terasy či balkóny.
DETSKÉ IHRISKÁ – Gumová dlažba na detské ihriská je jeden
z najbezpečnejších a najmenej náročných povrchov na údržbu, aký
môžete použiť pri stavbe nového alebo rekonštrukcii existujúceho
detského ihriska. Všetky výrobky z tejto kategórie sú testované v TÜV
SÜD podľa noriem EN 1177 a majú certifikát potvrdzujúci parameter
kritickej výšky pádu.
ŠPORTOVÉ IHRISKÁ – Gumová dlažba určená pre športové plochy
je vyrobená tak, aby dobre odrážala lopty. Naviac je protišmyková
a mrazuvzdorná. Vďaka týmto vlastnostiam môžete veľmi ľahko
a rýchlo vybudovať kvalitné športové ihriská. Gumová dlažba určená
pre túto oblasť je tak skvelou alternatívou bežných povrchov.

FITNESS – Gumová dlažba do fitness centier a posilňovní má výborné
tlmiace a hluk absorbujúce vlastnosti. Navyše dokáže znížiť záťaž pre
Vaše telo počas športovania.
STAJNE – Gumová dlažba do stajní je navrhnutá tak, aby poskytla
čo najväčší komfort ako koni samotnému, tak i jeho majiteľovi.
Vďaka svojim vlastnostiam znižuje prašnosť, tvorbu plesní a slúži
ako termoizolačný podklad. Gumová dlažba do stajní je tak ideálnou
voľbou do boxov a uličiek stajní.
STRELNICE – Gumová dlažba je vhodným riešením na strelnice odhluční celý priestor a zároveň tlmí a zachytí strely, čím pomáha
zabrániť nebezpečným odrazom zo stien a podláh. Podľa Vášho
želania pomôžeme nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu realizáciu.
HRY A DOPLNKOVÉ VÝROBKY Z GUMOVÉHO granulátu –
Z recyklovaného gumového granulátu ďalej ponúkame zámkovú
dlažbu, obrubníky, palisády a dlažbu s nájazdovou hranou pre ľahký
prístup na detské aj športové ihrisko. V ponuke je tiež gumová dlažba
s obrázkami a číslami, skákací panák, hry „Človeče nehnevaj sa“,
TWISTER a ďalšie.
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Poznámky:
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GALÉRIA

Farebnosť krytín v katalógu nemusí zodpovedať skutočnosti z dôvodu kvality tlače
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0917493087

Vyžiadajte si viac informácií:
Sídlo firmy: BauWeb s. r. o., Kalista Orgoňa 2719/3, 901 01 Malacky, info@bauweb.sk, www.bauweb.sk
Kancelárie: Chemická 1, 831 04 Bratislava, Hollého 7A, 901 01 Malacky, tel.: +421 911 700 476
Sklad: ul. ČSA 1027/2, 962 31 Sliač
Obchodní zástupcovia:
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj: 0917 493 087; Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj: tel.: 0905 916 846.
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