
betonová střešní krytina

Sigma PlanumFinkenberger

Barevné provedení střešní krytiny NELSKAMP
TOP 2000 S - střešní krytina Sigma a Finkenberger

LONGLIFE matný - střešní krytina Sigma a Planum

ClimaLife - střešní krytina Finkenberger

LONGLIFE lesklý - střešní krytina Finkenberger

cihlově červená

červená

cihlově červená

cihlově červená

cihlově červená

tmavošedá

černá

žulová

šedá

černá

černá

černá

žulová

červená
pouze Sigma

vínově červená
pouze Sigma

vínově červená

tmavohnědá
pouze Sigma

červenohnědá

měděná břidlicově šedátmavohnědá

tmavohnědá

tmavohnědá



Společnost   Nelskamp   patří   k  největším  německým 
výrobcům betonových a pálených střešních tašek.  
Betonové tašky vyrábí nepřetržitě od r. 1953,  
pálené dokonce od r. 1926. Více než osmdesátiletá  
tradice výroby zaručuje zkušenosti, kvalitu, spolehlivost a 
dostatečný výběr tvarů i barev pro každého zákazníka.
  V současné době probíhá výroba v šesti výrobních  
závodech. Kromě standardních provedení střešní  
krytiny zahrnuje výrobní program speciální povrchy  
betonové střešní krytiny, zejména provedení ClimaLife.  
V oblasti pálených střešních krytin je Nelskamp  
průkopníkem  velkoformátových střešních tašek Nibra®  

se spotřebou od 5,5 ks/m2.

Povrchová úprava TOP 2000 S
Nástřik akrylátovou barvou, který dodává  
střešní krytině hedvábně lesklý jemný povrch,  
zaručuje elegantní vzhled střeše každého domu.
 

Špičková  technologie  betonových  střešních  tašek 
LONGLIFE    spočívá    v    hladkém    povrchu    z  
mikrobetonu    a    v    nově   vyvinutém,   hedvábně  
matném či lesklém barevném povlaku. Oba faktory jsou 
zárukou čisté střechy s dlouhotrvající intenzitou barvy.  
Mech  nebo  řasy  nemají  vhodné podmínky pro růst.
 
Povrchová úprava ClimaLife
Jedinečná povrchová úprava střešní krytiny,  
která přispívá k ochraně životního prostředí.  
Nejsvrchnější vrstva střešních tašek  
obsahuje oxid titaničitý, který na sebe váže  
jedovaté oxidy dusíku z ovzduší, ty se přeměňují na 
neškodné dusičnany v podobě malých krystalků.  
Déšť tyto soli smyje z povrchu tašek a celý proces 
se může opakovat. Přeměna jedů v neškodné lát-
ky probíhá v průběhu celé životnosti střešní krytiny. 
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Střešní krytina  Finkenberger

Střešní krytina Planum

Střešní krytina Sigma

Krycí šířky Sigma

Krycí šířky Finkenberger

Krycí šířky Planum

Krycí šířka levé krajové tašky u štítu = 31,0 cm      

Krycí šířka levé krajové tašky u štítu = 30,2 cm (15,2 cm poloviční taška)      

Krycí šířka pravé krajové tašky u štítu = 27,0 cm      

Krycí šířka pravé krajové tašky u štítu = 27,0 cm (12 cm poloviční taška)      
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Doplňkové tašky k betonovým krytinám
(zobrazeny tvarovky modelu SIGMA)

63

Povrchová úprava Longlife  
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