
Falcované šindele 

 

 
U falcovaných šindelů PREFA se spojuje tisíciletá osvědčená kosodélníková forma s 

pokrokovými vlastnostmi high-tech materiálu hliníku. To činí falcované šindele PREFA 

perfektní krytinou pro objekty se staršími stavebními konstrukcemi, ale stejně dobře se hodí i 

na moderní stavby. Nezvyklé krytí na 1/3 a 9 standardních barev zajišťují krásné a 

harmonické střešní plochy. Nutnou jistotu zajišťuje zfalcování na všech stranách šindelů. Tato 

krytina se dá pokládat od 25° sklonu střechy na plné bednění.  

 

Pokrývání falcovaných tašek, falcovaných šindelů, falcovaných šablon a odvodňovacích 

systémů se provádí v souladu se základními pravidly pro klempířské práce vydané Cechem 

klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.  

 

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. poskytuje zákazníkovi na dobu 40-ti let od data pokládky 

záruku za jakost jí dodávaných materiálů PREFA - falcované tašky, falcované šindele, 

falcované šablony a Prefalz, a to proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, za 

předpokladu přirozeného stárnutí střešní krytiny vlivem životního prostředí a správného 

položení střechy odbornou firmou, autorizovanou PREFOU.  

 

 

 Nabídka barev   

 

 

Technická data 

• Standardní barvy, povrch STUCCO (vzhled pomerančové kůry)   
• Dodací lhůta 5 dní  

• Na zvláštní objednávku také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dní  

• Falcované šindele PREFA z hliníku, titanzinku nebo mědi na zvláštní objednávku - dodací lhůta 

cca 5 týdnů  

 

Materiál  
- hliník s povrchovou úpravou  

- tloušťka 0,7 mm  

- legura AlMn1Mg0,5 dle EN 573  

- dvouvrstvý kompozitní lak na přední straně (PP 99 -  

polyamid-polyurethan), na zadní straně průsvitný ochranný lak  

 

 



 

Kvalita falcování  
H 41 dle EN 485  

 

Rozměry  
420 x 240 mm v ploše  

 

Hmotnost  
1m2 = cca 2,3 kg = 10 kusů  

 

Nosnost  
800 kg/m2 (v ploše)  

 

Střešní sklon  
od 25° = ca. 47%  

 

Metoda pokládky  
- krytí na 1/3 ve směru zprava doleva 

- na plné bednění minimálně 24 mm silné se separační vrstvou v případě potřeby  

 

Připevnění  
hliníkové patentované příchytky PREFA, 1 kus na 1 šindel = 10 příchytek na 1 m2  

Falcované šindele  

Podkladní pás z hliníku pro 

PREFA Falcované šindele 

1806*150*1,20mm 
   

Zavětrovací lišta PREFA  

s upevňovacím elementem  

95 x 2000 x 0,7mm 
 

Pás úžlabí PREFA  

s dvojitým falcem  

dl. 3000 mm 
 

Odvětrávací taška PREFA pro falcovaný šindel 

 

Ukončovací hřebenáč malý 

PREFA 
 



Hřebenáč PREFA  

malý 
 

Ukončovací hřebenáč PREFA  

pro JET-LÜFTER 

  

  

  

Hřebenáč PREFA  

JET LÜFTER  

dl. 3000 mm 
 

Výlezové okno PREFA  

620 x 440mm  

600 x 600mm  

 

Lemování pro okna VELUX 

66*98-F04/ 

66*118-F06 

78*98-M04/ 

78*118-M06 

78*140-M08/ 

78*160-M10  

 

Prostupová taška PREFA  

pro sanitární odvětrání, pro falcovaný šindele 

Sklon 12°-50°, 

80-120mm 
 

Universální prostup PREFA  

dvoudílný 

sklon 15°-52° 
 

Nástavec odvětrání PREFA  

pro všechny prostupové tašky  

O100, O120mm  

 



Sněhový hák PREFA PS  

pro falcované šindele 

 

Držák trubkového sněholamu PREFA 

 

Trubka sněholamu PREFA  

O15 x 3000mm 

 

Horský hák na kulatinu  

pro zachytávání sněhu  

 

Kryt komínu PREFA 

700 x 700 mm 

800 x 800 mm 

1000 x 700 mm 

1500 x 800 mm  

PREFA podpěra stoupací plošiny pro falcované střechy 

sklon střechy 15°-55° 

 

Stoupací plošina PREFA  

250 x 1200 mm  

250 x 800 mm  

250 x 420 mm  

 


