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Tento Návod na použitie Vám pomôže zorientovať sa v používaní
prvkov tvoriacich tento systém, jednotlivé technické nákresy
zobrazujú spôsob výstavby strešnej konštrukcie. Jeho použitie Vám
uľahčí prípravu projektu a kalkuláciu rozmerov konštrukcie. Rozdiely
medzi dvoma v súčasnosti ponúkanými systémami Danubia a
Mediterran Coppo a ich jednotlivými prvkami uvádzame v
samostatnej časti. Naši inžinieri sú Vám prirodzene k dispozícii pri
riešení všetkých otázok technického či iného charakteru. Ďalšou
bezplatnou službou pre našich zákazníkov je zostavenie materiálu,
ktorého výpočet uskutočňujeme na základe dodaných stavebných
v a na základe individuálnych požiadaviek. Bezplatnou
službou je aj dovoz materiálov na miesto určenia a používanie paliet.

Na domáci strešný Vám ponúka záruku tretia generácia rodiny
výrobcu.
Výrobca poskytuje 30-ročnú záruku na stabilitu rozmerov,
mrazuvzdornosť a vodotesnosť betónových škridiel.

®

®

ýkresov

Vážený staviteľ, projektant, realizátor!

Mediterran, Coppo a Mediterran Coppo sú registrované obchodné značky.
Platnosť: od 1. januára 2004.
Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien.
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Danubia®

Mediterran-15

Stará „mészárosovská
“ škridla z 30-tych rokov

Mediterran Coppo®

Mediterran Coppo®

Zakladateľ spoločnosti Kálmán Mészáros ako prvá generácia začal manuálnu výrobu betónových výrobkov v obci Neded na
Slovensku. Ešte aj v súčasnosti v tejto oblasti nachádzame strechy pokryté 70-80-ročnou tzv. „mészárosovskou“ škridlou.

ýV roba betónovej strešnej krytiny Mediterran Slovakia bola zahájená v roku 2000 v obci Vlčany s bohatou priemyselnou
tradíciou , nachádzajúcej sa v južnej oblasti juhozápadného Slovenska.

V roba betónovej krytiny bola zahájená ako rodinné podnikanie prešla
v vojom od manuálneho spôsobu cez poloatomatizovanú technológiu
až k dnešnému plnoautomatiz-ovanému Európskemu štandardu
zodpovedajúcemu sp sobu v roby.

V roku 2000 založená firma Mediterran Slovakia s.r.o. začala
poloautomatizovanou technológiou vyrábat' škridlu pod názvom
“Mediterran 15“, ktorá sa čoskoro mohla tešit' vel'kému záujmu
zákazníkov

Rok 2004 priniesol nový tvar, novú technológiu. V roku 2004 sa
naskytla príležitost' uviest' na trh nov tvar “Mediterran 10“. V roba
prebieha na plnoautomatizovanej linke, splňajúcej vysoké nároky na
kvalitu a rozšírenie kapacity.

Prevládajúce západoeurópske trendy a charakteristiky začali postupne
a v čoraz väčšom rozsahu nahrádzat' riešenia charakteristické pre
stredozemnú oblast'. Kroky, ktoré spoločnost' podstúpila v oblasti
svojho rozvoja v roku 2004, boli reakciou na narastajúci dopyt po
formálnych a farebn ch riešeniach v zmysle tohto silnejúcemu trendu.
V sledkom bolo uvedenie nového v robku s odlišnou farebnost'ou aj
tvarom Mediterran COPPO.

Ďalej sa sortiment v robkov spoločnosti rozrástol o rad v robkov
Mediterran Coppo s viacvrstvovou povrchovou úpravou, do ktorého
patria typy Coppo Ferrara a Coppo Venezia. Tento rad v robkov je
nielen vysoko špecifick , ale zároveň umožňuje aj uspokojenie
požiadaviek domácich stavitel'ov v oblasti nov ch trendov za prijatel'nú
cenu, so záručn mi podmienkami a pri možnosti využívania kvalitn
služieb zákazníkom.
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Povrchovo upravená hladká škridla Mediterran s veľkou vlnou je
vyrobená plne automatizovanou výrobnou technológiou z vysoko
pevného betónu. Pri výrobe škridiel používame nasledovné základné
suroviny:

- triedený kryštálový piesok
- portlandský cement
-  oxidovú farbu
-  vodu

Škridla Mediterran je farbená pridanim farby do základného
materiálu, s hladkou dvojnásobnou povrchovou úpravou, ktorá
zvyšuje jej vodotesnosť a mrazuvzdornosť. Škridle sú zrezané a preto
pri 8-10,5 cm prekrytí umožňujú jednoduchú aplikáciu a pomocou
ďalších plastových a kovových doplnkov strešného systému umožňujú
vytvorenie estetického, spoľahlivého a jednoducho aplikovateľného
strešného systému.

Kvalita škridiel zodpovedá požiadavkám noriem STN 490. Základné
suroviny, ich použité množstvá a kvalitu kontrolujeme v súlade
predpismi STN 491.

Výrobca poskytuje 30-ročnú písomnú záruku na:
-  presnosť rozmerov
-  vodotesnosť
-  mrazuvzdornosť

Kvalita

Záruka

Technické údaje:

Základná surovina: farebný, vodotesný betón s vysokou
pevnosťou

Povrch: hladký s povrchovou úpravou
Sortiment farieb: tehlovo červená, , antracit, zelená,

oceľovosivá, hnedá
Rozmery: 332x420
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba: 10 ks/m
Prierez lát: min. 24/48 mm
Vzdialenosť lát: max. 34,0 cm (podľa sklonu strechy)
Prekrytie: min. 8 cm
Hmotnosť: 4,7 kg/ks

Odporúčaná základná hodnota k štatistickým výpočtom:
0,51 kN/m v prípade vzdialenosti lát 33,3 - 34,0 cm
0,54 kN/m v prípade vzdialenosti lát 31,5 - 33,2 cm

červená

2

2
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Červená

Antracit

Tehlovo červená

Oce ovosiváľ

Zelená

Hnedá



Mediterran COPPO®
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Antická červená

Coppo
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Povrchovo upravená, hladká škridla Mediterrán s veľkou vlnou je
vyrobená plne automatizovanou výrobnou technológiou z vysoko
pevného betónu. Pri výrobe škridiel používame nasledovné základné
suroviny:

- triedený kryštálový piesok
-  portlandský cement
-  oxidovú farbu
-  vodu

Výrobca poskytuje 30-ročnú písomnú záruku na:
-  presnosť rozmerov
-  vodotesnosť
-  mrazuvzdornosť

Škridla Mediterran je farbená pridanim farby do základného
materiálu, s hladkou dvojnásobnou povrchovou úpravou, ktorá
zvyšuje jej vodotesnosť a mrazuvzdornosť. Škridle sú zrezané a preto
pri 8-10,5 cm prekrytí umožňujú jednoduchú aplikáciu a pomocou
ďalších plastových a kovových doplnkov strešného systému umožňujú
vytvorenie estetického, spoľahlivého a jednoducho aplikovateľného
strešného systému.

Kvalita škridiel zodpovedá požiadavkám noriem STN 490. Základné
suroviny, ich použité množstvá a kvalitu kontrolujeme v súlade
predpismi STN 491.

Kvalita

Záruka

Technické údaje:

Základná surovina: farebný, vodotesný betón s vysokou
pevnosťou

Povrch: hladký s povrchovou úpravou
Sortiment farieb: antická červená, starobylá
Rozmery: 332x420
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba: 10 ks/m
Prierez lát: min. 24/48 mm
Vzdialenosť lát: max. 34,0 cm (podľa sklonu strechy)
Prekrytie: min. 8 cm
Hmotnosť: 4,4 kg/ks

Odporúčaná základná hodnota k štatistickým výpočtom:
0,49 kN/m v prípade vzdialenosti lát 33,3 - 34,0 cm
0,51 kN/m v prípade vzdialenosti lát 31,5 - 33,2 cm
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Starobylá
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Danubia - základná škridla®
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Danubia® - odvetrávacia škridla
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Danubia® - pultová škridla
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Danubia® - hrebenáč
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Danubia® - koncový hrebenáč
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Danubia® - polovičná škridla
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Danubia® - pultová rohová škridla
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Tvarované škridly – Danubia®



Coppo -® základná škridla
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Coppo - koncový hrebenáč®Coppo odvetrávacia škridla®
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Coppo – rozdeľovací hrebenáč®

320 mm
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Coppo -® krajná škridla, ľavá
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Tvarované škridly Mediterran Coppo®



Mediterran Coppo - 42-44 kg/m® 2

Danubia - 45-48 kg/m® 2
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Zaťaženie strechy, rozloženie hmotnosti

Zaťaženie šikmej strechy:

Základnou požiadavkou pre šikmú strechu je jej vodotesné krytie.
Túto požiadavku zabezpečuje správne prekrytie, t.j. správne
prekrývanie jednotlivých prvkov, a zároveň aj zárezy na bočných
okrajoch škridiel na odvádzanie vody.

–  meteorologické zaťaženie: vietor, sneh, atď.
-  krytie, latovanie
-  vlastná hmotnosť stolice
-  zaťaženia podkrovia: tepelná izolácia a iné obklady

Primeraná hmotnosť strešnej konštrukcie má niekoľko výhod, ako
napríklad:

-  lepšia tepelná izolácia, čiže zníženie vplyvu výkyvov
vonkajšie teploty pomocou paropriepustnej fólie

-  v dôsledku toho sa zvýši zvuková izolácia,
-  lepšia odolnosť voči víchriciam, strecha je v priemere

vystavená nárazovému účinku vetra 40-60 kg/m .3

Podľa horeuvedených faktov vypl hmotnosť strešného plášťa tvorí iba 15-25% hmotnosti zaťažujúcej strechu, takže pri stanovení
parametrov strešnej konštrukcie to nie najpodstatnejší faktor.

ývá, že

Prvok                Zaťaženie kg/m3

min-max

Vietor 40-80
Sneh 45-110
Strešný plášť 30-100
Stolica 15-30
Zástavba 20-60



Danubia a Mediterran COPPO® ®

Minimálny povolený sklon strechy

Sklon strechy

Doplnkové riešenia:

Príchytky

Minimálnym povoleným sklonom strechy rozumieme najnižšiu
hranicu sklonu, pri ktorej krytina bezpečne odvádza vodu bez
aplikácie ďalších doplnkových opatrení. Najmenší povolený sklon
priečne vlnitých zrezaných betónových škridiel je 22 stupňov. Pomocou
podložného debnenia sú však aplikovateľné už pri 15 stupňovom
sklone strechy.

15-22 - podložné debnenie je potrebné v každom prípade
22-45 - najmenej strešná fólia, pri zvýšených požiadavkách

podložné debnenie
45-60 - každá druhá alebo tretia škridla musí byť pripevnená

- pri zvýšených požiadavkách je potrebné podložné debnenie
nad 60 - každá škridla musí byť pripevnená príchytkou alebo

klincom
- pri zvýšených požiadavkách je potrebné podložné debnenie

Doplnkové riešenie je potrebné:
- pri sklone strechy medzi 15-22 stupňov
- pri zvýšených požiadavkách
- pri vyššom sklone (nad 45 stupňov)

Doplnkové riešenia môžu byť aplikovateľné:
- príchytka, pozinkovaný klinec, skrutkovanie
- podložné debnenie:

strešná fólia
paropriepustná fólia

- tepelno-izolačné dosky s funkciou  podložného debnenia

V oblastiach s častým výskytom búrok a pri špecifických miestnych
podmienkach musia byť škridle prichytené aj pri sklone nižšom ako 45
stupňov. Krajné škridle a hrebenáče, rezané škridle nachádzajúce sa
na nároží a pri úžľabí musia byť prichytené v každom prípade.

Podložná fólia

Latovanie

Dĺžka krokvy min. hrúbka kontralaty (cm),
v prípade sklonu strechy

Strešná lata

Vzdialenosť medzi krokvami                                  Prierez laty

Sklon strechy Min. prekrytie Max. vzdialenosť lát Spotreba škridiel
(stupeň)              (cm)                      (cm)                      (ks/m )2

Škridle Mediterran s podložným debnením sú aplikovateľné už pri 15
stupňovom sklone strechy. Aplikácia podložného debnenia pri
využívaní podkrovia je nevyhnutná.

Kontralata
V prípade aplikácie podložnej fólie je na zabezpečenie vetracieho
otvoru potrebné kontralatovanie.

20° 25° 30° nad 30°
- do 10 m 5,0 4,0 3,0 2,4
- 10-15 6,5 5,0 4,0 3,0
- 15-20 10,0 6,5 5,0 4,0

Prierez strešnej laty závisí od zaťaženia a vzdialenosti medzi
krokvami, nesmie však byť menší ako uvedené parametre:

80 cm 24/48
80-100 30/50
100-120 40/60

Vzdialenosť strešných lát sa vypočíta ako rozdiel medzi dĺžkou škridle
(42 cm) - a prekrytím podľa sklonu strechy:

15-22 10,5 31,5 10,58
22-30 9,0 33,0 10,10
nad 30 8,0 34,0 9,8

9
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Šírka konštrukcie

presah strechy hrubý rozmer steny presah strechy

32303030

3 1 31

Šírka konštrukcie 0,59 0,74 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39 2,54 2,69
Počet škridiel v jednom rade 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
2,84 2,99 3,14 3,29 3,44 3,59 3,74 3,89 4,04 4,19 4,34 4,49 4,64 4,79 4,94 5,09 5,24 5,39 5,54 5,69
9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

5,84 5,99 6,14 6,29 6,44 6,59 6,74 6,89 7,04 7,19 7,34 7,49 7,64 7,79 7,94 8,09 8,24 8,39 8,54 8,69
19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
8,84 8,99 9,14 9,29 9,44 9,59 9,74 9,89 10 10,2 10,3 10,5 10,6 10,8 10,9 11,1 11,2 11,4 11,5 11,7
29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39
11,8 12 12,1 12,3 12,4 12,6 12,7 12,9 13 13,2 13,3 13,5 13,6 13,8 13,9 14,1 14,2 14,4 14,5 14,7
39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49
14,8 15 15,1 15,3 15,4 15,6 15,7 15,9 16 16,2 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 17,1 17,2 17,4 17,5 17,7
49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59

Šírka konštrukcie – Danubia®

Šírka prekrytia = šírka konštrukcie + 8 cm

Šírka konštrukcie

Nastavenie pomocou šnúry, nastavenie pravého uhla
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Šírka konštrukcie - Mediterran Coppo®

21,5 15, 30, 45, 60, 75, 90,5 90,5 2890,5

hrubý rozmer steny

3 1 31

26 30 30 30 30 32

Šírka konštrukcie 0,50 0,8 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7
Počet škridiel v jednom rade 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
11 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7 14 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
17 17,3 17,6 17,9 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 20 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
23 23,3 23,6 23,9 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
29 29,3 29,6 29,9 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32 32,3 32,6 32,9 33,2 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Šírka prekrytia = šírka konštrukcie + 8 cm

Šírka konštrukcie

presah strechy presah strechy

Šírka konštrukcie

Nastavenie pomocou šnúry, nastavenie pravého uhla
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Sklon strechy
(stupeň)

Vzdialenosť lát
(cm)

Celková dĺžka prekrytia

nad 30
stupňov

34 1,04 1,38 1,72 2,06 2,4 2,74 3,08 3,42 3,76 4,1 4,44 5,46 5,12 5,46 5,8

33,5 1,03 1,365 1,7 2,035 2,37 2,705 3,04 3,375 3,71 4,045 4,38 5,385 5,05 5,385 5,72

25-30 stupňov

33 1,02 1,35 1,68 2,01 2,34 2,67 3 3,33 3,66 3,99 4,32 5,31 4,98 5,31 5,64

32,5 1,01 1,335 1,66 1,985 2,31 2,635 2,96 3,285 3,61 3,935 4,26 5,235 4,91 5,235 5,56

32 1 1,32 1,64 1,96 2,28 2,6 2,92 3,24 3,56 3,88 4,2 5,16 4,84 5,16 5,48

15-25 stupňov 31,5 0,99 1,305 1,62 1,935 2,25 2,565 2,88 3,195 3,51 3,825 4,14 5,085 4,77 5,085 5,4

Počet radov škridiel 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15 16 17

34 6,14 6,48 6,82 7,16 7,5 7,84 8,18 8,52 8,86 9,2 9,54 9,88 10,22 10,56 10,9

33,5 6,055 6,39 6,725 7,06 7,395 7,73 8,065 8,4 8,735 9,07 9,405 9,74 10,075 10,41 10,745

33 5,97 6,3 6,63 6,96 7,29 7,62 7,95 8,28 8,61 8,94 9,27 9,6 9,93 10,26 10,59

32,5 5,885 6,21 6,535 6,86 7,185 7,51 7,835 8,16 8,485 8,81 9,135 9,46 9,785 10,11 10,435

32 5,8 6,12 6,44 6,76 7,08 7,4 7,72 8,04 8,36 8,68 9 9,32 9,64 9,96 10,28

31,5 5,715 6,03 6,345 6,66 6,975 7,29 7,605 7,92 8,235 8,55 8,865 9,18 9,495 9,81 10,125

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

* v prípade Mediterran Coppo je minimálna vzdialenosť lát 32 cm®

Dĺžka prekrytia

Dĺžk
a p

rek
ryt

ia

VL- vzdialenosť lát
31,5-34 cm v závislosti od sklonu strechy a vzdialenosti medzi krokvami

Vzdialenosť lát – Celková dĺžka prekrytia

nad 30
stupňov

25-30 stupňov

15-25 stupňov

Počet radov škridiel
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Strecha so sklonom medzi 25-75 stupňov musí byť vybavená
protisnehovou zábranou v prípade, ak predná časť odkvapu hraničí s
oblasťou slúžiacou pre účely dopravy, alebo presahuje nad takýmto
územím a jej výška presahuje 6 metrov. Strecha so spádom dlhším
ako 10 m musí byť vybavená viacerými nad sebou umiestnenými
protisnehovými zábranami.

Snehová zábrana môže byť realizovaná pomocou použitia:
- protisnehovej škridle
- kovovej snehovej zábrany
- mreže sneholamu

Jednotlivé prvky snehovej zábrany sa na streche musia rozmiestniť
rovnomerne tak, aby:

- stabilizovali sneh na celom povrchu strechy,
- zabránili zosuvu snehu, a tým
- spomalili topenie snehu.

Všetky tri systémy sú z hľadiska protisnehovej zábrany rovnako
účinné.

Protisnehová zábrana s mrežou sneholamu a so sneholamom

VL - vzdialenosť lát v závislosti od sklonu strechy 31,5-34 cm

1 – lata

2 – kontralata

3 – kovová snehová zábrana

4 – mreža sneholamu

5 – držiak mreže sneholamu

6 – škridla Mediterran

7 – pripevnenie

8 – odvetrávanie

Štítová doska s krajnou škridlou a kovovým
štítovým lemovaním

1 -   krajná škridla Mediterran

2 -   škridla Mediterran

3 -   pozinkovaný klinec

4 -   podložné debnenie do 22°

5 -   lata

6 -   kontralata

7 -   čelná doska

8 -   štítový múr

9 -   odvetrávanie

10 -   kovové štítové lemovanie
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1 –   škridla Mediterran

2 -   podložné debnenie do 22°

3 -   vetranie

4 -   úžlabie

5 -   lata

6 -   kontralata

7 -   klinový pás úžlabia

8 -   kontralata paralelná s úžlabím

Pultový hrebeň

VL - vzdialenosť lát podľa sklonu strechy 31,5-34 cm

1 -   pultová škridla Mediterran

2 -   pozinkovaný klinec

3 -   hrebeňová doska

4 -   lata

5 -   kontralata

6 -   odvetrávacia škridla

7 -   podložné debnenie do 22°

8 -   vetranie

9 -   krokva

10 -  kovové štítové lemovanie

Úžlabie
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1 -   škridla Mediterran

2 -   hrebenáč Mediterran

3 -   príchytka hrebenáča

4 -   lata hrebenáča

5 -   držiak laty hrebenáča

6 -   odvetrávacia škridla

7 -   univerzálny vetrací pás hrebeňa

8 -   vetranie

9 -   podložková fólia do 22°

10 -  lata

11 -  kontralata

Nárožie s vetracím pásom

VL - vzdialenosť lát podľa sklonu strechy 31,5-34 cm
* do 40 stupňov konštantná, od 45 stupňov každých 5 stupňov o 1 cm menej

1 -   vetrací pás hrebeňa

2 -   škridla Mediterran

3 -   lata

4 -   vetranie

5 -   odvetrávacia škridla

6 -   príchytka hrebenáča

7 -   hrebenáč

8 -   lata hrebenáča

9 -   držiak laty hrebenáča

10 -   podložková fólia pod 22°

11 -   kontralata

Nárožie s univerzálnym vetracím pásom
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Nosná škridla

1 -   lata

2 -   kontralata

3 -   škridla Mediterran

4 -   stúpacia plošina

5 -   bezpečnostná mreža alebo držiak stúpacej plošiny

6 -   spevňujúca lata

7 -   vetranie

8 -   príchytka

(Pozri aj stranu 19)

Výstupné strešné okno

1 -   lata

2 -   kontralata

3 -   škridla Mediterran

4 -   fóliový žlab upevnený na kontralatu

5 -   strešné okno výstupné

6 -   pás výstupného strešného okna

7 -   strešná fólia vyrezaná, pripevnená na latovanie

8 -   krokva

9 -   vetranie
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1 -   hrebenáč Mediterran

2 -   lata

3 -   kontralata

4 -   strešná fólia - do 22°

5 -   škridla kanalizačného odvetrania

6 -   príchytka 2 ks / jednotku

7 -   vetranie

8 -   prípojná sada fólie

9 -   flex hadica

Škridla antény

Škridla antény sa dá nastaviť do zvislej polohy pri sklone strechy 20-55 stupňov

1 -   hrebenáč Mediterran

2 -   lata

3 -   kontralata

4 -   strešná fólia  do 22°

5 -   kotvenie  kotvená rúra

6 -   škridla antény

7 -   vetranie

8 -   prípojná sada fólie

9 -   príchytka 2 ks / jednotku

Škridla kanalizačného odvetrania
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Podložková fólia, upevňovací samolepiaci pás komína

Typy podložkových fólií

Strešné fólie

- kladené na pevný povrch (napr. na dosky)
- izolačné platne
- strešné fólie

Sypký sneh a drobný dážď, ktoré sa občas môžu dostať pod škridle
kladené šupinovitým prekrytím, môžu poškodiť nosnú konštrukciu a
spôsobiť presakovanie tepelnej izolácie. Aby sa tomu zabránilo, musí sa
použiť podložková fólia. Strešná fólia je jednou z najjednoduchších
riešení podložkových fólií. Strešné fólie rozdeľujeme podľa ich
fyzikálnych vlastností, priepustnosti pary, odolnosti voči ÚV žiareniu,
odrazovej (reflexnej) schopnosti, pevnosti v ťahu a hmotnosti.

Fólie, ktoré čiastočne zadržiavajú pary, sú väčšinou vyrobené z PVC
alebo polypropilénu. Z dôvodu zrážania pary sa na veľkom povrchu
nesmú dostať do styku so stavebnými konštrukciami, ktoré sú citlivé na
vlhkosť. Paropriepustné fólie, ktoré sú taktiež vyrobené z plastov, majú
vláknitú štruktúru, ale spravidla sa nevyrábajú so štruktúrou tkaného
vlákna. Keďže z dôvodu ich priepustnosti voči parám sa netreba
obávať zrážania pár, a preto sa môžu dostať do styku s inými
konštrukciami aj na veľkom povrchu.

Sieťovo vystužená strešná fólia

Upevňovací samolepiaci pás komína a steny Top Flex

Upevňovací samolepiaci pás komína

Výhody jeho aplikácie:

Top Flex slúži na nepriepustné uzavretie škár medzi spojmi strechy a
komína alebo steny. Pás je dodávaný v kotúčoch a umožňuje
jednoduché manuálne tvarovanie, pričom jeho vytvarovan tvar je
trval . Upevňovací samolepiaci pás komína a steny zabezpečuje
trvalú ochranu voči vnikaniu dažďa a snehu.

- uzavretie škár
- jednoduchá a rýchla aplikácia
- trvalá, spoľahlivá účinnosť

ý
ý
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Ďalšie plastové a kovové príslušenstvo

Univerzálny vetrací pás nárožia

ROLL O MATT, TOP-ROLL

Ochranná mriežka

Uzáver hrebeňa, utesňovací klinec, príchytka hrebenáča

Vetrací pás a protisnehová zábrana

Je vyhotovený z odolnej špongie, preto je jeho aplikácia na nárožiach
jednoduchá. V rámci strešnej konštrukcie spĺňa rovnakú funkciu ako vetrací
pás hrebeňa.
Spotreba materiálu: 1 ks / bežný meter nárožia
Použiteľná škridla: Danubia , Coppo
Farby: tehlová, hnedá, čierna

Ľahko formovateľný vetrací pás. Používa sa na nároží aj na hrebeni.
Spotreba materiálu: 1 kotúč/ bežný meter nárožia alebo hrebeňa
Použiteľná škridla: , Coppo®
Farby: tehlová, čierna

Ochranná mriežka je zabudovaná do odkvapového systému a zabraňuje
prístupu vtákov a hmyzu pod škridle, pričom nenarušuje odvetrávanie fólie.
Spotreba materiálu: 1 ks / bežný meter odkvapu
Použiteľná škridla: , Coppo®
Farby: tehlová, čierna

Slúži na ukončenie hrebeňa zo strany štítu. Potrebné odvetrávanie sa
zachováva, ale hrebeň strechy je ním uzavretý. Utesňovací klinec utesňuje
koncové a rozdeľovacie hrebenáče.
Použiteľná škridla: , Coppo
Farby: - uzáver hrebeňa: tehlová, čierna, červená, sivá, zelená

- príchytka: tehlová, čierna, červená, sivá, zelená
- klinec: tehlová, hnedá, čierna

Snehové zábrany dodávame vo farbe strechy. Popis na strane 11.
Odporúčaná spotreba materiálu: 2 ks / bežný meter odkvapu

Vetrací pás je potrebný pri pokrytí spodnej časti presahu strechy tatranským
profilom a slúži na uzavretie štrbiny/otvoru medzi tatranským profilom a
prvým radom lát.

Použiteľná škridla: - , Coppo®
Farby: - pás: tehlová, čierna
- protisnehová zábrana: - tehlová, čierna, červená, sivá, zelená

® ®

®

Danubia

Danubia

Danubia

Danubia

®

®

®

®
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Úžľabie a tesniaci pás úžlabia

Škridla antény a škridla kanalizačného odvetrania

Presvetlovacia

Výstupné strešné okno

Nosná škridla, stúpacia plošina s držiakom

škridla

Umožňuje bezpečné uzavretie negatívneho stretu hrán. Jeho použitie umožňuje
vytvorenie estetického a jednoduchého prekrytia. Klínový pás slúži na uzavretie
lemových prvkov úžľabia.
Spotreba materiálu: 1 ks / 1,8 bežný meter (úžľabie)

2 ks / bežný meter (tesniací samolepiaci klinový pás)
Použiteľná škridla: , Coppo
Farby: tehlová, hnedá, čierna

Pri odrezaní pri adekvátnom priereze je použiteľná pri akejkoľvek anténe či
elektronickom nosnom stĺpe.
Škridla kanalizačného odvetrania slúži na odvetrávanie žľabov.
Použiteľná škridla: , Coppo
Farby: tehlová, čierna, sivá

Slúži na jednoduché osvetlenie podkroví. Jej tvar prilieha k základným škridlám. Jeho
aplikácia je jednoduchá.
Použiteľná škridla: , Coppo

Umožňuje výstup na strechu.
Použiteľná škridla: , Coppo
Farby: tehlová, čierna

Nosná škridla umožňuje bezpečný pohyb po streche. Musí sa rozmiestniť stupňovito
a s posunom.

Stúpacia plošina umožňuje výkon prác na streche (napr. kominárskych). Jej rozmer:
25x880 mm.

Držiak slúži na prichytenie a upevnenie vyššie uvedených dvoch prvkov.
Jeho aplikáciu viď. na strane 14.
Použiteľná škridla: , Coppo

Danubia

Danubia

Danubia

Danubia

Danubia

®

®

® ®

®

® ®

®

®

®



Danubia® - oceľovosivá*

Danubia® - zelená*

Danubia® - tehlovo červená*

Danubia® - červená*

Danubia® - antracit*

21

Plochy – Danubia®

Plochy  Medierran Coppo®

* V dôsledku tlačiarenskej techniky sa farby zobrazené v katalógu môžu o odtieň odlišovať od skutočnosti!

Danubia® - hnedá*

Coppo® - starobylá*
Coppo® - antická červená*
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Všeobecné informácie

Bezplatné služby pre našich zákazníkov:

- Kalkulácia spotreby materiálu na základe dodaného projektu pre
stavebné povolenie

- Odborné poradenstvo prostredníctvom našich inžinierov
- Doprava na miesto stavby v rámci štátu
- Jednorazové palety

Dovoz

Realizáciu zmluvného plnenia zákazník potvrdzuje podpísaním
dodacieho listu. V prípade, že sa dodávky tovaru zákazník alebo jeho
zástupca osobne nezúčastní, zmluvné plnenie sa považuje za zrealizované
vyložením tovaru. Zákazník je povinný prípadné škody vzniknuté v
dôsledku prepravy uviesť na dodacom liste. V prípade, že pri preberaní
tovaru nebol prítomný, je povinný písomne informovať dodávateľa o
vzniku škody najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak dodávku
zabezpečovala spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o., spoločnosť preverí
vzniknuté škody a v prípade ich oprávnenosti škody vykompenzuje. Z
tohto dôvodu je potrebné uchovať poškodené časti škridiel. Pri preprave
tovaru vlastným dopravným prostriedkom zodpovednosť za vzniknuté
škody preberá zákazník.

Balenie

Preprava výrobku sa uskutočňuje na jednorazovej palete potiahnutej
ochranou fóliou s označením typu škridly. Používanie paliet je bezplatné.
Rozbaľovanie výrobku si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť, nakoľko pri
prerezaní upevňujúcich pásov sa výrobok môže zosunúť a poškodiť.





Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma

92584 Vlčany

Spojovateľka: 031/7794-942
Ekonomické oddelenie: 031/7794-797

Oddelenie odbytu: 031/7794-798
Zákaznícke centrtum: 031/7794-799

E-mail: mediterran@szm.sk
Internet: www.mediterran.sk


