
strešné krytiny www.metrotile.sk

Technické údaje

Minimálny sklon:   10°
Hrúbka plechu:   0,45 mm

Užitočná krycia šírka:  1235 mm
Užitočná krycia dĺžka:  252 mm
Hmotnosť:   6,43 kg/m2
    2,0 kg/ks

    1 ks = 0,311 m²
Pokrytie:   1 m2 = 3,215 ks

Oceľový plech sa dá vynikajúco tvarovať a ľahko tak vytvoriť 
akýkoľvek tvar krytiny. Avšak skutočnou výzvou pre 
konštruktérov je vyvinúť bezpečný a jednoduchý spôsob jej 
montáže. U mnohých plechových krytín montážne skrutky, 
príchytky a držiaky trčia a narušujú tak vzhľad, ale hlavne 
nezaručujú bezpečnosť proti vnikaniu vody. V prípade 
panelov MetroMiniŠindla konštruktéri využili ohybnosť 
plechu nielen na vytvorenie dizajnu s jednoduchými 
priamymi líniami, ale aj na vytvorenie systému montáže, kde 
spojovací prvok vôbec nevidieť a absolútne neprichádza do 
styku s dažďovou vodou.
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...tam, kde iné krytiny koncia...ˇ
strešné krytiny

Pre svoj maloplošný rozmer nemá na ňu dopad tepelná rozťažnosť a unikátny spôsob montáže a povrchovej úpravy len umocňuje technickú 
vyspelosť tejto krytiny. Ak k tomu ešte pridáme výrazný pomer nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti, dostáva sa k Vám strešná krytina s 
vlastnosťami, ktoré sú pre ostatné krytiny nedosiahnuteľné.

StK - str. krytina
         MetroMiniŠindel
NK - nastreľ. klinec,
        alebo skrutka
   a - krokva
   b - vodor. lat.
   c - kontralat.
   e - poist. hydroizolácia
   g - tep. izolácia
   v - vetr. vzduch. medz.
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skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

Nastreľovací klinec - 
montážny spoj, ktorým 
sa prichytávajú panely 
MetroMiniŠindla o 
latovanie „nepredera-
via“ strešnú krytinu, 
ako je to u skrutiek s 
tesniacou podložkou 
inných plechových 
krytín. Esteticky vzhľad strechy nieje rušený  
„bodkami“, ale práve naopak spojovací prvok 
vôbec nevidieť.

Na rozdiel od ostatných krytín Metrotile sa 
panely MetroMiniŠindla montujú sprava 
doľava a z dola hore ku hrebeňu. Vyžaduje si 
to tento unikátny systém montáže, pretože 
horný panel sa zasúva do spodného, ktorý 
zároveň úplne zakryje nastreľovací klinec 
resp. skrutku.

Navyše maloformátové panely krytiny sa vedia 
prispôsobiť aj menším oblúkom strechy a vikerov.

Neviditeľný systém montáže

Skrutky tohto typu sa pri montáži 
krytín Metrotile nepoužívajú

Unikátnosť tohoto na trhu ojedinelého systému montáže zdôraznuje aj skutočnosť, že pri montáži 
týchto panelov MetroMiniŠindlu vodorovné latovanie nie je nutné.


