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Vlnitá st�ešní krytina je nejvhodn�jší 

pro velké st�ešní plochy. Je vyráb�na ve 

velkých plošných rozm�rech, které ji ve 

spojení s nízkou hmotností �iní optimální 

pro snadnou a rychlou montáž. Krytina 

zaru�uje st�echám staveb dlouhou 

životnost.

Svou oblibu si zachovává vlnitá st�ešní 

krytina u zem�d�lských staveb. Funk�nost 

celého objektu lze zvýšit použitím 

prosv�tlovacích vlnovek.

Vlnitá st�ešní krytina nachází uplatn�ní 

p�i rekonstrukcích rovných st�ech 

panelových dom�. Vyšší estetická úrove� 

šikmých st�ech pak v celkové zástavb� 

poruší jednotvárnost panelového sídlišt�.

Vlnitá st�ešní krytina
Pro� práv� vlnitá st�ešní krytina? Jde o lehkou a pevnou 

vláknocementovou st�ešní krytinu s jednoduchou 

montáží, bez nárok� na údržbu. Stabilizuje vnit�ní 

vlhkost a teplotu. Odolává pov�trnostním podmínkám. 

Vyniká p�íznivým pom�rem mezi cenou a užitnou 

hodnotou.
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Vlnitá st�ešní krytina 
musí mít min. sklon 10° doporu�ený výrob-
cem a normou �SN  73 19 01. Vlnitá st�ešní 
krytina se pokládá na d�ev�né lat�, na které se 
upev�uje ocelovými vruty. Rozm�ry d�ev�ných 
latí jsou 50×80 mm. 
Pro bezchybnou montáž je nutno dodržet 
základní pravidla.
Protilehlé rohy krytiny se upravují ve tvaru 
trojúhelníku na velikost podélného a p�í�ného 
p�esahu s dilata�ní mezerou 5 -10  mm. Pr�m�r 
otvor� v krytin� se vrtá o 4  mm v�tší než 
pr�m�r d�íku upev�ovacího vrutu (pr�m�r 
otvoru 10  mm).

Otvory pro vruty se vrtají ve vrcholech vln v míst� podélných p�esah�. Typ A5 se upev�uje ve 
vrcholu druhé a páté vlny a typ B8 ve vrcholu druhé a šesté vlny vždy min. 75 mm od spodního okraje 
vlnité desky. Pro zajišt�ní dlouhodobé funkce st�ešního plášt� je nutno prostor pod krytinou v�trat. 
Rozsahlejší informace naleznete v dokumentu "Montážní návod na vlnitou krytinu"
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