
 

 
 

Přednosti výrobku  

• Mnohostranně použitelný - od zaoblených obloukových střech až po komplikované střešní nástavby, 
střechy se světlíky nebo velkoplošné střechy.  

• 14 standardních barev skladem  
• Neměnná kvalita  
• Hospodárný, jednoduše a bezproblémově se pokládá  

při nízkých teplotách ( pod 0˚).  
• Nízká hmotnost (cca 1,23 kg/bm = cca 2,2, kg/m2)  
• Dlouhodobá životnost díky vysoké kvalitě laku  
• Nízké, prakticky nulové náklady spojené s údržbou  
• Plně recyklovatelný  

 
Prefalz se díky své poddajnosti tvaruje lépe než většina srovnatelných materiálů pro falcovaní. Nabízí tedy 
architektům a projektantům velké množství kreativních možností v oblastech střech i fasád. Doporučení: 
Sklon střechy nosné konstrukce by měl být projektován pokud možno větší než 7º (13%)  
 
Zpracování se provádí v souladu se základními pravidly pro klempířské práce vydané Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů ČR.  
 

Nabídka barev  

 

Doplňkový svitkový plech  
Pro různá napojení a lemování jsou připraveny doplňkové svitkové plechy 0,70 x 1000 mm ve všech 
standardních barvách. Váha role je 60 kg.  

 Pozor!  
Neopravujte větší poškozené plochy prostým nátěrem. PREFALZ ® se nesmí kombinovat s jinými 
barevnými hliníkovými pásy, vzhledem k rozdílné falcovací kvalitě a kvalitě laku.  

Technické údaje Prefalzu  

Rozměry: 0,70 x 650 mm, 0,70 x 500 mm 

Slitina:  AlMn1Mg0,5 podle EN 573 

Kvalita ohybu:  H 41 podle EN 485 

Standardní velikost role: 60 kg a 500 kg 

Kvalita laku:  PP 99 Polyamid-Polyurethan 

Povrchová úprava: hladká nebo STUCCO 

Vnitřní průměr role:  cca. 320 mm při 60 kg 
(cca.48 bm) 
cca. 500 mm při 500 kg 
(cca. 407 bm) 



Pevná příponka PREFA úhlová 

     

Posuvná příponka PREFA úhlová 

 

Kalhotková příponka PREFA pevná  

 

Kalhotková příponka PREFA posuvná 

 

ILLMOD- spárovací páska  
10 x 2mm, 10 x 1mm  

 

PREFA svěrka trubky sněholamu  
jednoduchá 

 

PREFA svěrka trubky sněholamu  
dvojitá 

 

PREFA trubka sněholamu  
dl. 3.000 mm 

 

PREFA zachytávač sněhu  
pro trubky sněholamu  

 

PREFA podpěra stoupací plošiny pro falcované 
střechy 
sklon střechy 5°-50° 

 

Stoupací plošina PREFA  
250 x 1200 mm  
250 x 420 mm  

 

PREFA  
spojovací svorky pro stoupací plošinu 

 



PREFA výlezové okno pro Prefalz  
vč.rámu a kování  
520 x 440 mm  
600 x 600 mm 

 

PREFA nalepovací prostup  
pro falcované plechy  
pr.80 - 120 mm  
pr.50 – 65 mm  

 

PREFA nalepovací prostup  
dvoudílný 
pr.50 - 65 mm 

 

Fotogalerie 

 

 

 

 

 
 


