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Představujeme novou řadu 
stavebnicových sněhových 
zachytávačů 
CONGRIPP

Jedná se o  sněhové zachytávače pro použití 
do hladkých i profilovaných krytin, plechových, beto-
nových, pálených, plastových i bitumenových. 
S uni držákem kat. č. x1321 i x1322 je lze využít i pro falco-
vané krytiny ze svitků i „zaklikávací falcované“ krytiny,  s ko-
vovou bobrovkou pro pálené i betonové bobrovky, nebo s kalota-
mi pro trapézové plechy, případně s příložkami pro vlnitou krytinu.
V podstatě se jedná o vzhledově velmi podobné původním zachytá-
vačům trubkovým, žebříčkovým (mřížovým), pro dřevěnou kulatinu 
nebo s lopatkou či slovenským křížem. 

Tyto se vyráběly jako svařenec pro tři nejčastější způsoby uchycení dle 
druhu krytiny:

1) na  přišroubování  (pro hlavně hladkou krytinu) původně kat. číslo 
026, 060, 062, 063, 082 

2) za lať délky 530 a 700 mm (pro pálenou a betonovou krytinu, případně 
mírně jiného tvaru pro skládané plechové krytiny ve tvaru tašek), pův. 
kat. č. 012, 013, 024, 025, 080, 129  a také 157, 158 

3) do UNI kovových šablon, ploten, mezivln, kalot a příložek PLATON (pro 
většinu typů krytin, včetně taškových, falcovaných, trapézových a vlni-
tých) pův. kat.č. 031, 032, 033, 034, 083 a také kov. bobrovek se zachy-
távači kat. č. 005, 007, 008, 087, 088

Vzhledem k množství typů uchycení a typů zachytávače (plus barevný sorti-
ment) bylo vyráběno a zejména skladováno velké množství výrobků. Z tohoto 
důvodu bylo přikročeno k inovaci výrobků a bylo rozhodnuto o nové řadě, která 
bude s původními výrobky funkčně a pevnostně stejná, nebo dokonce lepší, ale 
bude stavebnicová. 
Z  této skutečnosti vychází i  název nové řady Congripp, který je odvozeninou 
z anglického sousloví Construction Gripper - stavebnicový zachytávač.

 – možnost úpravy výšky sněhového 
zachytávače při montáži dle potřeby, 
případně dle sněhového pásma 

 – možnost držáky namontovat dříve a v krát-
kém termínu dokončit pokládku krytiny a za-
chytávače sněhu namontovat dodatečně

 – pokud se neosvědčí zvolený druh zachytáva-
če, lze jej dodatečně vyměnit za jiný 

 – možnost zkrácení dodacích lhůt 

Výrobky CONGRIPP budou dodávány balené 
tak, že bude možno objednávat zvlášť držáky 
(včetně dvou šroubů, matic a podložek): 

 – do uni základen s poutkem a jedním 
šroubem, tedy uni šablon, mezivln, 
uni ploten a příložek pro vlnitou krytinu 

 – za lať 530 mm a 700 mm
 – na přišroubování, včetně kotvicích vrutů 

do bednění
 – za lať pro skládané maloplošné plechové 

krytiny ve tvaru tašek
 – do základen se dvěma šrouby, tedy kovové 

bobrovky, trapézové kaloty a uni držáky 
PLATON na falc. krytinu

a zvlášť příslušenství (nástavby):
 – držák jedné až tří trubek nebo až pěti 

(plných) tyčí
 – nastavitelný držák žebříčku šíře 150 - 200 mm
 – držák dřevěné kulatiny 120 mm
 – lopatky nebo slovenského kříže

Za malý příplatek je možné objednat zachytáva-
če již zkompletované.
Držáky a  nástavby jsou vyrobeny z  ocelové-
ho černého nebo nerezového, měděného, příp. 
hliníkového plechu na  vysekávacím lisu. Povr-
chová úprava černé oceli je prováděna většinou 
žárovým zinkováním, s  možností další úpravy 
nástřikem práškovou barvou, (i na nerezový či 
měděný výrobek) v barevné škále RAL v našich 
standardních odstínech (RAL 3005, 3009, 
3011, 3016, 3016 + 8016, 7016, 7024, 7030, 
8004, 8015, 8016, 8017, 9005) nebo na ob-

jednávku za příplatek i pro nestandartní odstíny. 
Pevnost samotných držáků byla zkoušena 
ve státní zkušebně a vyhovuje pro zatížení do 5 
kN. Zároveň s novou řadou výrobků CONGRI-
PP je přikročeno k novému číselnému značení 
výrobků, včetně těch, kterých se změna tech-
nologie výroby nedotkla a jsou nadále nabízeny 
tak, jak doposud. 
Nový číselný kód výrobků je desetimístný 
a  obsahuje, pro usnadnění přechodu na  nové 
číslování, původní katalogové číslo (nové 
výrobky CONGRIPP mají katalogové čís-
lo začínající 3, viz vedlejší strana, kde je po-
pis čísel) a  je doplněno o  další rozlišení kódu 
materiálu, tedy druh kovu, z  kterého je výro-
bek vyroben a  odstín RAL včetně druhu bar-
vy a  lesku) pro přesnější skladovou evidenci 
a  příjem objednávek. Hlavní význam spočívá 
v  odstranění nedorozumění při objednávání 
našich výrobků pomocí původních krátkých 
katalogových čísel a  slovních názvů a  také 
přehlednější evidenci výrobků ve skladech.

Výhody nové řady zachytávačů:

NOVINKA
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Střechy musí zachytávat a  odvádět srážkové vody, sníh a  led tak, aby 
neohrožovaly chodce a  účastníky silničního provozu v  blízkosti prosto-
ru domu. Střešní plášť musí být odolný vůči klimatickým vlivům a účin-

kům sněhu hromadící se 
na  střešním plášti. K  za-
mezení skluzu sněhu ze 
střechy je doporučeno užít 
vhodných zachytávačů 
a zábran sněhu pro přísluš-
né krytiny. Též rozmístění 
sněhových zábran by měl 
určit odborník nebo reali-
zační firma, která je bude 
montovat. Toto rozmístění 
je velmi důležité, aby mělo 
správnou účinnost pro 
zadržení. Každý sněhový 
držák má svou nosnost, 
proto je dobré se informo-
vat,  jaké druhy zachytáva-
čů jsou vhodné na střechu 

s ohledem na použitý typ krytiny. Nutno rovněž přihlédnout i ke klima-
tické oblasti, ve které se stavba nachází, dle tabulky sněhových oblastí 
na straně katalogu č. 5.

Rozmístění sněhových zábran je závislé na těchto faktorech:

  klimatická oblast
  plocha střechy
  délka krokve
  sklon střechy
  typ krytiny
  typ zachytávače nebo zábrany
  způsob montáže

Nosnost sněhových zachytávačů je výrazně závislá na  způsobu mon-
táže do  materiálu střešní konstrukce (latě, krovy). Například montáž 
na latě 3×5 cm mezi krokvemi vzdálenými 90 cm (latě přichyceny šrouby 
5×80 mm a držák sn. zachytávače připevněn dodávaným připevňovacím 
materiálem) má nosnost 500-560 kg. Stejná montáž na latě 4×6 cm má 
nosnost cca 600-660 kg. Při montáži držáků na bednění v místě krokve 
může být únosnost až do maximální konstrukční únosnosti držáku (až 
cca 850 kg).

Námi vyráběné a  dodávané sněhové zachytávače mají deformační 
únosnost 850 kg na  jeden držák. Vyjímkou je držák pro žebříček, který 
již při 480 kg ztrácí svoji pevnost a  také držáků umisťovaných do  uni-
verzálních šablon (ploten a mezivln), které mají nosnost do 700 kg, kdy 
při překročení této hodnoty již může docházet k  deformaci ukotvení 
na  šabloně a  hrozí odtržení očka od  šablony. I  z  tohoto důvodu dopo-
ručujeme vzdálenost upevnění držáků sněhových zachytávačů na stře-
še od sebe v rozmezí 80 - 100 cm, s vyjímkou drážkových (falcovaných) 
krytin, kde by měla být vzdálenost držáků od sebe, dle rozmístění falců 
krytiny, v  rozmezí 50-65 cm. V  případě nízkého sklonu střechy (cca 
do  15°) lze ještě akceptovat rozteč držáků cca 100 cm. Na  střechách 
s krokvemi delšími jak 5 m doporučujeme sněhové zachytávače namon-
tovat ve dvou i více řadách. I v tomto případě závisí na klimatické oblasti 
a tvaru střechy.  Je dobré vzít v potaz, zda jsou na ploše střechy i něja-
ké překážky jako jsou např. komíny, střešní okna, výlezy. V těchto přípa-
dech můžeme při rozmístění sněhových zachytávačů i ušetřit na těchto
doplňcích. 

Při připevňování zachytávačů, kde jsou používány vruty do dřeva o prů-
měru 6 mm a více, je nutné otvor předvrtat, aby nedocházelo k prasknutí 
latě nebo prkna, a zároveň aby předvrtaný otvor měl menší průměr o cca 
1-2 mm, než je vnější průměr vrutu. Dále kotvící vrut nutno dotahovat 
jen do zvýšeného odporu tak, aby nedošlo k jeho protočení a tím stržení 
"závitu" ve dřevě! Tím by došlo s rapidnímu snížení pevnosti takového 
spoje, který by se choval jako spoj s použitím obyčejných hřebíků!! Tudíž i 
při menším zatížení sněhem by došlo k vytržení (nebo povytažení) vrutu 
ze dřeva a došlo by k havárii zachytávače nebo minimálně k možnému 
zatékání do střechy!

Stoupací plošiny dodáváme v šíři 250 mm, výšce 40 mm a délkách 40, 

60, 80, 100, 120, 150 a 200 cm. Díky zvětšené výšce plošin na 40 mm je 
možné podpěry (oproti většině konkurenčních plošin výšky 25 mm, kde je 
vzdálenost podpěr 0,8 m), umístit od sebe až na vzdálenost 1,2 m. Ploši-
ny Platon unesou až 150 kg na délce 1,2 m, což dovoluje bezpečný pohyb 
osob po plošině (kominík, pokrývač atd.). K našim plošinám dodáváme 
spojovací materiál tzv. olivy, které mají tvar jako otvory roštu a tak přesně 
zapadnou do těchto prolisů (otvorů) a tím nedochází k narušení povrcho-
vé úpravy a nelze o ně "zakopnout" při chůzi po plošině.

K našim produktům patří také sestavy zábradlí, které jsou  jednoduché na 
montáž a upevnění (uchycení) na plošiny. Zábradlí se dodává standard-
ně dle jednotlivých nabízených délek plošin, s výjimkou délky 400 mm. 
Zábradlí se dodává i na sestavované větší délky střešních plošin (třeba 
i 100 m) tak, že se objedná příslušný počet tzv. "prodloužení", které má 
délku 1 m, a  k  tomu základní zábradlí tak, aby celková délka souhlasila 
s délkou celé sestavené plošiny nebo požadovanou délkou zábradlí. Zá-
bradlí má výšku 1,1 m s příčkou uprostřed a  je možné sestavovat různé 
délky, které dle objednávky nachystáme. Zábradlí je rovněž možné ukon-
čit boční částí, umístěnou vlevo i vpravo.
Dodáváme také boční zábradlí ke stoupacím stupňům vytvořených z plo-
šin, buďto samostatné pro každý stupeň nebo spojovatelné navzájem do 
jednoho celku pro několik stupňů. Lze dodat i jiné atypické sestavy zá-
bradlí a plošin, na speciální zakázku, dle dodaných podrobných podkladů, 
konzultace s našimi pracovníky a cenové nabídky.

Sněhové zábrany
Rozhodující pro použití sněhových záchytávačů je hledisko bezpečnosti.

Sněhové zachytávače umisťujeme tam, kde:

a) pád sněhu ze střechy může ohrozit chodce nebo poškodit okolní kon-
strukce.

b) se sníh hromadí vlivem jeho posunu na střeše (např. v úžlabí)
c) hrozí poškození střešních prvků nebo krytiny způsobené posunem 

sněhu.

Umístění, typ a  množství sněhových zachytávačů volíme vždy podle 
sněhové oblasti a  tvaru střechy. Sněhové zachytávače se běžně umis-
ťují do jedné řady co nejblíže nad okapovou hranu. Toto umístění je však 
pro většinu střech se skládanou krytinou nevhodné. Správné umístění je 
do teplé části střechy. Důvody, proč umístit zachytávač do tohoto místa, 
jsou spojeny s táním sněhu. V období, kdy ještě mrzne, ale teplo prostu-
pující z objektu rozehřeje sníh, stéká voda po krytině a v místě nad neza-
teplenou částí začne znovu namrzat.
Pokud je v této části zábrana, začne se voda hromadit, vytvářet ledovou 

Umístění sněhového zachytávače

Sněhové zachytávače - teorie, druhy, dimenzování, montáž
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bariéru, rampouchy a jezírka, z kterých vzlínající voda zatéká pod krytinu. 
Ze statického hlediska je krokev nad římsou přetěžována hromadícím se 
sněhem.
Zachytávače se podle potřeby dávají i do několika úrovní střechy, aby se 
tíha sněhu rovnoměrně roznesla na jednotlivé řady zachytávačů. Sněho-
vé zachytávače se umísťují v místech kolem úžlabí tak, aby nedocházelo 
k sesouvání a hromadění sněhu v úžlabí. Nejen správné rozmístění, ale 
i množství sněhových zachytávačů je nutné k jejich správné funkci.

Dimenzování střešních zachytávačů sněhu
Rozmístění a použití sněhových zachytávačů lze určit podle zkušenosti 
v dané oblasti. Pokud realizační firma pokrývá střechu v oblasti, která jí 
není vlastní, pak je řešením vysledovat na okolních budovách co je ověře-
no a je v dané oblasti funkční. Pokud se zpracovávají v projektu všechny 
detaily střechy, určí tyto závislosti projektant výpočtem. 

VÝPOČET:

Při návrhu je nutné správně stanovit zatížení podle oddílu 5.3 
v „ČSN P ENV 1991-2-3“.
Síla působící na zachytávač se vypočte ze vzorce:
F

s
 = s x b x sina

s = μi x sk

Legenda:
F

s
 - zatížení sněhem na zábranu ve směru skluzu [kNm-1]

s - zatížení sněhem na střeše [kNm-2]
b - půdorysná vzdálenost zábrany od  hřebene, 
nebo od předešlé
řady zachytávačů [m]
a - sklon střechy [°]
μi - tvarový součinitel [0,8 - 1,6]
sk - zatížení sněhem podle sněhové oblasti 
[kNm-2]

Součinitel tření mezi krytinou a sněhem se uva-
žuje roven nule. Porovnáním únosnosti zachytá-
vače a síly F

s
 upravíme vzdálenost mezi držáky.

Výpočet je stanoven na  statické zatížení. Dyna-
mická síla vyvolaná pohybujícím se sněhem není 
uvažována. Dynamická složka je výrazně vyšší než 
statická. Abychom tuto složku omezili je vhodné umís-
tit zachytávače sněhu v několika řadách nad sebou.

Montáž systému sněhových zábran
Univerzální tvarovky se používají pro zavěšení sněhových zachy-
távačů, stoupací plošiny a  stupaček. Sněhová zábrana se skládá 
z  univerzální tvarovky ve  tvaru šablony nebo obdélníku a  výměn-
ných dílů, které se nasazují do  univerzální tvarovky. Univerzální 
tvarovku – šablonu nebo obdélník připevňujeme přiloženými vruty na vlo-
ženou dřevěnou střešní lať o min. průřezu 30 × 80 mm obdobným způ-
sobem jako vláknocementovou krytinu. Středový šroub je opatřen těsnicí 
podložkou, která se umístí mezi držák a univerzální šablonu. Pomocnou 
lať dostatečně ukotvíme. Rozteče jednotlivých univerzálních tvarovek 

jsou dány typem krytiny, viz obr. č. 58 a 59 
a statickým výpočtem nebo zkušeným 

odhadem, který nám určí počet 
jednotlivých modulů „N“.

Sněhová oblast

objemová 

hmotnost 

sněhu

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

charakteristická hodnota sněhu na zemi (kPa) 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 > 4.0

orientační přepočet na hmotnost sněhu (kg/m2)* 70 100 150 200 250 300 400 > 480

Orientační 

přepočet 

na vrstvu 

sněhu 

(cm)*

Čerstvý 100 kg/m3 70 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 400 cm > 400 cm

Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) 200 kg/m3 35 cm 50 cm 75 cm 100 cm 125 cm 150 cm 200 cm > 200 cm

Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) 300 kg/m3 23 cm 33 cm 60 cm 67 cm 83 cm 100 cm 133 cm > 133 cm

Mokrý 400 kg/m3 17,5 cm 25 cm 37,5 cm 50 cm 62,5 cm 75 cm 100 cm > 100 cm

Tabulka normového zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech podle normy ČSN EN 1991-1-3

304 × N
468 × N

Mapa 
sněhových 
oblastí

Sněhové zachytávače - teorie, druhy, dimenzování, montáž
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Sněhové zachytávače - teorie, druhy, dimenzování, montáž

Obrázky na této straně demonstrují starší provedení zachytávačů, v současné době dodáváme zachytávače typu Congripp, stejných 
únosností, parametrů a způsobu montáže, jen vzhledově odlišných a stavebnicových, viz jednotlivé oddíly katalogu.

Mřížový zachytávač 
sněhu

Zabrání sesuvu sněhu ze střechy. Vhodné 
použití do max. II. klimatické oblasti.

Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená 
práškovou barvou
nosnost vzpěry: F = max. 3 kN 

Zachytávač sněhu 
– lopatka

Umisťuje se u okapu v jedné nebo 
ve dvou řadách. Možno použít až do 
III. klimatické oblasti.

Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená 
práškovou barvou
nosnost vzpěry: F = max 5 kN

Zachytávač sněhu 
s dřevěnou kulatinou

Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. 
Nedochází k namrzání sněhu. Možno použít 
až do III. klimatické oblasti.

Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená 
práškovou barvou
nosnost vzpěry: F = max 5 kN

Tyčový zachytávač 
sněhu

Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. 
Nedochází k namrzání sněhu. Možno použít 
až do III. klimatické oblasti.

Technické parametry
materiál: Ocel žárově zinkovaná opatřená 
práškovou barvou
nosnost vzpěry: F = max 5 kN
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x.xxxx.xxxx.x

PLECHOVÉ ŠABLONY TAŠKOVÉ 
MALOPLOŠNÉ

PLASTOVÉ ŠABLONY A BŘIDLICE

DRÁŽKOVÉ (FALCOVANÉ) 
KRYTINY

TRAPÉZOVÉ KRYTINY

VLÁKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY

PÁLENÉ A BETONOVÉ BOBROVKY

ASFALTOVÉ ŠINDELE

PLECHOVÉ KRYTINY TAŠKOVÉ 
VELKOPLOŠNÉ

BETONOVÉ KRYTINY

PÁLENÉ KRYTINY VLNITÉ KRYTINY

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY KRYTINY

FÓLIOVÉ KRYTINY

OSTATNÍ VÝROBKY

Standardní odstíny barev střešních doplňků (dle vzorníku ATRYX)

Význam jednotlivých pozic kódu
(tečky slouží jen pro jednodušší orientaci, v kódu nebudou používány)

OD  1. 4. 2016 JSOU VÝROBKY DODÁVÁNY DLE 
NOVÉHO ČÍSLOVÁNÍ - KÓDŮ VÝROBKŮ PLATON

Rozdělení výrobků dle použité střešní krytiny

Ostatní neuvedené odstíny za příplatek cca 10% nebo na základě cenové nabídky dle množství.

* 3816 - interní  
 označení míchané
 červenohnědé 
 barvy dle odstínu  
 střešní krytiny  
 Cembrit

RAL 3005

RAL 7030

RAL 3011

RAL 8015

RAL 3009

RAL 8004

RAL 3016

RAL 8016

3816*

RAL 8017

RAL 7016

RAL 9005

RAL 7024

1. pozice

kód typu převažujícího materiálu, z kterého je výrobek vyroben:

1 - ocel bez pokovení
2 - ocel s pokovením zinkem (FeZn)
3 - měď (Cu)
4 - legovaná ocel (nerez)
5 - hliník a jeho slitiny (AL)
6 - titanzinek (TiZn)
7 - poplastovaný plech (viplanyl atd.)
8 - plast
9 - jiné

2. - 5. pozice
až na vyjímky se jedná o původní katalogové číslo včetně 
rozlišení varianty a, b, c, a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, výrobky řady 
CONGRIPP mají úplně nová katalogová čísla.

6. - 9. pozice
odstín dle RAL, pokud je výrobek bez barev. nástřiku, pak jsou 
zde čtyři nuly a desátá pozice také 0.

10. pozice
kód  označující  míru lesku barvy nebo její typ:

1 - prášková lesklá
2 - prášková polomat
3 - prášková matná
4 - prášková elastická (matná)
5 - prášková základová s obsahem zinku
6 - základová bez zinku
7 - strukturovaná
8 - žáruvzdorná
9 - jiná
0 - bez barevné povrchové úpravy

Příklad nového kódu na původní výrobek 

kat. č. 79a, z oceli, v barvě 7024:

výrobek č. 2079170243: Podpěra plošiny pro falcované 
krytiny ze svitků, z pozinkované oceli, následně barvené 
práškovou barvou matnou, v odstínu 7024 šeď grafitová
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Sněhové zachytávače / trubkové / tyčové

1

ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ ZA LAŤ DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2312700000, 23127xxxx2,
3312700000, 4312700000,
2312500000, 23125xxxx2,
3312500000, 4312500000

rozměry:

délka 700, 530 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm; 
   možno použít trubky do průměru 27 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku

ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ K PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2313000000, 23130xxxx2,
3313000000, 4313000000

rozměry:

délka 350 mm, 
výška cca 200 mm

poznámky:

- možno použít trubky do průměru 27 mm
- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,    
   jsou součástí balení

ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2311000000, 23110xxxx0, 
3311000000, 4311000000

rozměry:

délka 230 mm, 
výška cca 200 mm

poznámky:

- možno použít trubky do průměru 27 mm
- použití do všech UNI základen PLATON: šablon, mezivln, 
   kalot, příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kovových 
   bobrovek PLATON

ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ DO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2314300000, 23143xxxx2,
3314300000, 4314300000,
2314400000, 23144xxxx2
3314400000, 4314400000

rozměry:

délka 420, 460 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:

délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm; 
možno použít trubky do průměru 27 mm

NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP PRO TRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ

kat. č.: 

2310000000, 23100xxxx2,
3310000000, 2310100000,
23101xxxx2, 3310100000,
431000000, 4310100000

rozměry:

135 × 45 mm

poznámky:

- jednotrubková, třítrubková
- připevňovací šrouby M 8 × 20 s podložkou a maticí jsou součástí bal.
- možno použít trubky do průměru 27 mm
- určeno pro montáž do držáků nástaveb Congripp, viz strana    
   katalogu č. 17

ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ ZA LAŤ DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2362700000, 23627xxxx2,
3362700000, 2362500000,
23625xxxx2, 3362500000, 
4362500000, 4362700000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm; 
- určeno pro plné tyče do průměru 20 mm
- překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu   
   držáku

ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ K PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2363000000, 23630xxxx2
3363000000, 4363000000

rozměry:

délka 350 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:

- určeno pro plné tyče do průměru 20 mm
- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení

ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2361000000, 23610xxxx0
3361000000, 4361000000

rozměry:

délka 230 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:

určeno pro plné tyče do průměru 20 mm

ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ DO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2364300000, 23643xxxx2,
3364300000, 2364400000,
23644xxxx2, 3364400000, 
4314300000, 4314400000

rozměry:

délka 420, 460 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:

délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm;
určeno pro plné tyče do průměru 20 mm

NÁSTAVBA CONGRIPP PRO TYČOVÝ ZACHYTÁVAČ, PĚTITYČOVÝ

kat. č.: 

2360000000, 23600xxxx2, 
4360000000

rozměry:

150 × 390 mm 
s bezp. ohybem 40 mm

poznámky:

- určeno pro plné tyče do průměru 20 mm
- určeno pro montáž do držáků nástaveb Congripp, viz strana 
   katalogu č. 17
- připevňovací šrouby M 8 × 20 s podložkou a maticí jsou součástí bal.

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matek.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

POZOR! OBRÁZKY U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK NEMUSÍ  VŽDY PŘESNĚ ZOBRAZOVAT KONKRÉTNÍ VÝROBEK U POLOŽKY.
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Sněhové zachytávače / trubkové

1

TYČ ZACHYTÁVAČE

kat. č.: 

2369000000
23690xxxx2

rozměry:

průměr 18 mm, 
délka 1, 2 a 3 m

poznámky:

určeno pro tyčové zachytávače, tyč je z plného materiálu; 
nepoužívat do trubkových zachytávačů, určených pro trubku 
průměru 22 - 27 mm

ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZE SVITKŮ JEDNOTRUBKOVÝ

kat. č.: 

2068100000, 20681xxxx2, 
306800000, 406800000

rozměry:

95 × 55 mm

poznámky:

určeno pro trubky do průměru 27 mm

ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZAKLIKÁVACÍ JEDNOTRUBKOVÝ

kat. č.: 

2068200000, 20682xxxx2,
3068200000, 4068200000

rozměry:

95 × 90 mm

poznámky:

určeno pro trubky do průměru 27 mm

ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZE SVITKŮ DVOUTRUBKOVÝ

kat. č.: 

2069100000, 20691xxxx2,
3069100000, 4069100000

rozměry:

95 × 90 mm

poznámky:

určeno pro trubky do průměru 27 mm

ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANOU KRYTINU ZAKLIKÁVACÍ DVOUTRUBKOVÝ

kat. č.: 

2069200000, 20692xxxx2,
3069200000, 4069200000

rozměry:

95 × 130 mm

poznámky:

určeno pro trubky do průměru 27 mm

ZACHYTÁVAČ DVOUTRUBKOVÝ

kat. č.: 

2133100000, 21331xxxx2,
2133200000, 21332xxxx2,
2133300000, 21333xxxx2

rozměry:

výška trubkové 
nástavby 80 mm

poznámky:

- na trapéz TR 18, TR 35, TR 50
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

DRŽÁK DVOUTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE

kat. č.: 

2043000000, 20430xxxx2,
2044000000, 20440xxxx2

rozměry:

výška trubkové 
nástavby 80 mm

poznámky:

- na vlnovku A5, A6, A6,5, B8; pro trubky do průměru 27 mm

Nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do latí, nejlépe vruty 
určenými do vlnité krytiny Cembrit dle typu vlnovky.

NASTAVITELNÝ ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ PRO PVC KRYTINY SE ZATEPL. NAD BEDNĚNÍM

kat. č.: 

2172100000, 21721xxxx2,
2172200000, 21722xxxx2

rozměry:

stojina délka 280 mm 
a průměr 70 mm

poznámky:

- určeno pro trubky průměru 48 - 50 mm

DRŽÁK DVOUTRUBKOVÝ NA BITUMENOVOU VLNOVKU (ONDULINE,…)

kat. č.: 

2185000000
21850xxxx2

rozměry:

výška trubkové 
nástavby 80 mm

poznámky:

- nutno doplnit vhodnými vruty (ne jen hřeby!) pro připevnění 
   do latí nebo bednění!
- pro trubky do průměru 27 mm

DVOUTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ ZA LATĚ DO TAŠEK, PRO TRUBKY DO PR. 27 MM

kat. č.: 

2013500000, 20135xxxx2,
2013700000, 20137xxxx2,
3013500000, 3013700000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- nahrazeno novou řadou Congripp
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku
- zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

NOVINKA

NA ZAKÁZKU

!"
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Sněhové zachytávače / trubkové

1

ZACHYTÁVAČ DVOUTRUBKOVÝ NA PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

kat. č.: 

2060000000, 20600xxxx2
3060000000

rozměry: poznámky:
- 3 ks vruty min. rozm. 5 × 40 mm pro připevnění do bednění jsou součástí bal.
- pro trubky do průměru 27 mm
- nahrazeno novou řadou Congripp
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 
   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

DRŽÁK PRO DVOUTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ UNI

kat. č.: 

2033000000, 20330xxxx2
3033000000

rozměry: poznámky:
- včetně vrutu 5 × 60 mm s krytkou šestihranné hlavy, těsnicí  gumovou 
   podložkou a plast. podložkou mezi držák a UNI základnu
- pro trubky do průměru 27 mm a umístění do UNI základen PLATON
- nahrazeno novou řadou Congripp
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 
   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ ZA LAŤ PRO MALOPL. PLECHOVOU KRYTINU VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2158300000, 21583xxxx2, 
2158400000, 21584xxxx2

rozměry: poznámky:
- pro délky tašek 350 - 380; 400 - 420 mm a trubky do pr. 27 mm
- nahrazeno novou řadou Congripp
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 
   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

TRUBKA ZACHYTÁVAČE, TRUBKA ZACHYTÁVAČE NA PVC KRYTINY

kat. č.: 

2028100000, 20281xxxx2,
5028100000, 50281xxxx2,
2028200000, 20282xxxx2,
5028300000, 50283xxxx2,
4028200000, 40282xxxx2
3028100000, 3028200000,
2173100000, 21731xxxx2

rozměry:

prům. 22; 25; 50 mm,
délka 2; 2,5; 3 m

poznámky:

Dodáváno: 
- pr. trubky 22 mm a délka 2 m a 3 m v provedení FeZn, FeZn barv.
- pr. trubky 25 mm a délce 2 m a 3 m v provedení AL, AL barvené,
   nerez a nerez barvený
- pr. trubky 50 mm a délka 2 m v provedení FeZn a FeZn barvené
- ø 22 mm a délce 2,5 m v provedení Cu nevyztužené nebo 
   vyztužené tyčí a zaletovanými čely

SPOJKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE, SPOJKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE NA PVC KRYTINY

kat. č.: 

2017000000, 20170xxxx2,
3017000000, 4017000000,
4017100000, 2173200000
21732xxxx2

rozměry:

prům. 22, 25, 50 mm

poznámky:

- spojky trubek ø 24 mm pro trubky FeZn (FeZn barvené) 
   a AL (AL barvené) průměru 22 mm
- spojky trubek 22 mm pro trubky Cu a AL (AL barvené)
- spojky trubek 25 mm pro pr. AL (AL barvené) trubek 25 mm
- Spojky trubek 53 mm pro trubky FeZn (FeZn barvené) ø 50 mm

KONCOVKA TRUBKY ZACHYTÁVAČE

kat. č.: 

2016000000, 20160xxxx2,
3016000000, 4016000000,
4016100000

rozměry:

prům. 22, 25 mm

poznámky:

- koncovky trubek průměr 24 mm pro FeZn (FeZn barvené) 
   nebo AL (AL barvené)
- koncovky trubek průměru 25 mm pro AL (AL barvené) 25 mm 
   a nerez (nerez barvené) 25 mm
 - koncovky trubek průměru 22 mm pro Cu trubky 22 mm 
   (vyztužené a nevyztužené)
 - pro trubky prům. 50 mm se koncovky nepoužívají;

SILONOVÁ SPOJKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE, PRO TRUBKU 22 mm, BARVA BÍLÁ

kat. č.: 

8017200000

rozměry: poznámky:

- spojka se naráží gum. paličkou do trubek bez nutnosti zajišťování 
šroubem
- určeno jen pro trubky o prům. 22 mm FeZn a barvené FeZn!

SILONOVÁ KONCOVKA TRUBEK ZACHYTÁVAČE, PRO TRUBKU 22 mm, BARVA BÍLÁ

kat. č.: 

8016200000

rozměry: poznámky:

- zvýšený lem pro zabránění prostupu otvorem držáku zachytávače
- koncovka se naráží gumovou paličkou do trubek bez nutnosti  
   zajišťování šroubem
- určeno jen pro trubky o prům. 22 mm FeZn a barvené FeZn!

ROZRAŽEČ LEDU NA TRUBKY SVAŘOVANÝ

kat. č.: 

2077100000, 20771xxxx2,
4077100000

rozměry:

délka ramene 105 mm, 
průměr pouzdra 24 mm

poznámky:

- pouze pro trubky průměru 22 mm

ROZRAŽEČ LEDU NA TRUBKY LISOVANÝ

kat. č.: 

2077200000, 20772xxxx2
4077200000

rozměry:

délka 130 mm

poznámky:

určeno pro trubky prům. 22 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy

ROZRAŽEČ LEDU NA TRUBKY LISOVANÝ

kat. č.: 

2077300000, 20773xxxx2
4077300000

rozměry:

délka 130 mm

poznámky:

určeno pro trubky prům. 25 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU
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Sněhové zachytávače / trubkové / mřížové

1

BOBROVKA S DRŽÁKEM A NÁSTAVBOU TŘÍTRUBKOVOU CONGRIPP

kat. č.: 

2087000000
20870xxxx2

rozměry: poznámky:

- určeno pro trubky do velikosti 27 mm

KOMPLET DVOUTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA PŘIŠROUBOVÁNÍ

kat. č.: 

2171000000
21710xxxx2

rozměry:

prům. trubky 22 mm,
délka 1 m

poznámky:

- sestava: 2 x trubk. zachytávač CONGRIPP, 2 x trubka 1 m, 
   4 x koncovka trubky
- 6 ks vrutů min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení.

DRŽÁK JEDNOTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT

kat. č.: 

2155000000
21550xxxx2

rozměry: poznámky:

- vhodné i pro kr. Dachman, Metroklip a podobné se stojatou dutou dr.
- dodáváno včetně 2 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 × 70 mm, 
   2 ks těsnicích podložek mezi držák a falc 
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

DRŽÁK DVOUTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT

kat. č.: 

2156000000
21560xxxx2

rozměry: poznámky:

- vhodné i pro kr. Dachman, Metroklip a podobné se stojatou dutou dr.
- dodáváno včetně 2 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 × 70 mm, 
   2 ks těsnicích podložek mezi držák a falc 
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

DRŽÁK TŘÍTRUBKOVÉHO ZACHYTÁVAČE NA DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT

kat. č.: 

2176000000
21760xxxx2

rozměry: poznámky:

- vhodné i pro kr. Dachman, Metroklip a podobné se stojatou dutou dr.
- dodáváno včetně 2 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 × 70 mm, 
   2 ks těsnicích podložek mezi držák a falc 
- určeno pro trubky do průměru 27 mm

ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ ZA LAŤ CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2322700000, 23227xxxx2,
3322700000, 4322700000,
2322500000, 23225xxxx2
3322500000, 4322500000

rozměry:

délka 700, 530 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku

ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ K PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2323000000, 23230xxxx2,
3323000000, 4323000000

rozměry: poznámky:

- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm
- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení.

ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2321000000, 23210xxxx0,
3321000000, 4321000000

rozměry: poznámky:

- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm
- použití do všech UNI základen PLATON: šablon, mezivln, kalot,  
   příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kovových   
   bobrovek PLATON

ZACHYT. MŘÍŽOVÝ CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2324300000, 23243xxxx2,
3324300000, 4324300000,
2324400000, 23244xxxx2,
3324400000, 4324400000

rozměry:

délka 420, 460 mm

poznámky:

- délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
   350 - 380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm
- možno nastavit pro mříže šíře 150 - 200 mm

NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP PRO MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ - ÚCHYT MŘÍŽE/ŽEBŘÍČKU

kat. č.: 

2320000000, 23200xxxx2,
3320000000, 4320000000

rozměry: poznámky:

- 2 ks připevňovací šrouby M 8 × 20 s  podložkou a maticí jsou 
   součástí balení nástavby
- určeno pro montáž do držáků nástaveb Congripp, viz str. kat. č. 17

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matek.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Sněhové zachytávače / mřížové

1

KOMPLET MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ NA PŘIŠROUBOVÁNÍ DO BEDNĚNÍ

kat. č.: 

2170000000
21700xxxx2
3170000000

rozměry:

délka 1 m

poznámky:

- sestava: 2x mřížový zachytávač Congripp, 1x mříž 1 m šíře 200 mm
- 6 ks vrutů min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení

MŘÍŽ, ŽEBŘÍČEK ZACHYTÁVAČE

kat. č.: 

2620200000, 26202xxxx2
3620200000, 2620300000, 
26203xxxx2, 4620200000, 
46202xxxx2, 4620300000, 
46203xxxx2

rozměry:

šíře 200 mm, 
délka 2 - 3 m

poznámky:

- žebříčky jsou již dodávány včetně 2 ks spojek mříží
- na zakázku možno vyrobit z nerezu

KŘÍŽOVÁ MŘÍŽ ZACHYTÁVAČE

kat. č.: 

2615200000, 26152xxxx2
3615200000, 4615200000, 
46152xxxx2

rozměry:

šíře 150 mm, 
délka 2 m

poznámky:

- křížové mříže jsou již dodávány včetně 2 ks spojek mříží
- na zakázku možno vyrobit z nerezu

SPOJKY MŘÍŽÍ, ŽEBŘÍČKŮ - 1 PÁR

kat. č.: 

2015000000, 20150xxxx2
3015000000

rozměry: poznámky:

Náhradní spojky. K mřížím jsou dodávány standardně a jsou již 
v ceně mříží.

PŘÍCHYTKA MŘÍŽE, ŽEBŘÍČKU DO UNI ZACHYTÁVAČE „KŘÍDLO“

kat. č.: 

2014000000, 20140xxxx2
3014000000, 4014000000

rozměry: poznámky:

- spojovací šrouby M8 s podložkami a maticemi jsou součástí 
   balení příchytek

MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ ZA LATĚ

kat. č.: 

2012500000, 20125xxxx2,
2012700000, 20127xxxx2,
3012500000, 3012700000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- určeno jen pro žebříček šíře 200 mm
- nahrazeno novou řadou Congripp
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ MŘÍŽOVÝ NA PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

kat. č.: 

2062000000
20620xxxx2
3062000000

rozměry: poznámky:

- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení. 
- určeno jen pro žebříček šíře 200 mm
- nahrazeno novou řadou Congripp
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

DRŽÁK PRO MŘÍŽOVÝ ZACHYTÁVAČ UNI

kat. č.: 

2031000000
20310xxxx2
3031000000

rozměry: poznámky:

určeno jen pro žebříček šíře 200 mm
- nahrazeno novou řadou Congripp
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYT. MŘÍŽOVÝ ZA LAŤ PRO MALOPL. PLECH. KRYTINU VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2157300000, 21573xxxx2,
2157400000, 21574xxxx2

rozměry:

délka 420, 460 mm

poznámky:

- délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
   350 - 380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm
- určeno jen pro žebříček šíře 200 mm
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ROZRAŽEČ LEDU NA ŽEBŘÍČEK/MŘÍŽ, LISOVANÝ

kat. č.: 

2077400000, 20774xxxx2
4077400000

rozměry: poznámky:

určeno na žebříček, mříž šíře 150 a 200 mm, pro tvrdé krytiny, 
vlnovky a trapézy

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU
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Sněhové zachytávače / pro dřevěnou kulatinu

1

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2332700000, 23327xxxx2,
3332700000, 4332700000,
2332500000, 23325xxxx2,
3332500000, 4332500000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, K PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2333000000, 23330xxxx2,
3333000000, 4333000000

rozměry: poznámky:

3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
jsou součástí balení.

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2331000000, 23310xxxx0,
3331000000, 4331000000

rozměry: poznámky:

použití do všech UNI základen PLATON: šablon, mezivln, kalot, 
příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kovových 
bobrovek PLATON

ZACHYT. PRO DŘ. KULATINU, CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2334300000, 23343xxxx2,
3334300000, 4334300000,
2334400000, 23344xxxx2
3334400000, 4334400000

rozměry:

délka 420, 460 mm

poznámky:

délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
350 - 380 mm,  460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm

NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP PRO DŘEVĚNOU KULATINU

kat. č.: 

2330000000, 23300xxxx2
3330000000, 4330000000

rozměry: poznámky:

- 2 ks připevňovací šrouby M 8 × 20 s  podložkou a maticí jsou    
   součástí balení nástavby
- určeno pro montáž do držáků nástaveb Congripp, viz strana 
   katalogu č. 17

ZACHYTÁVAČ PRO DŘEVĚNOU KULATINU DO PLAST. MALOPL. HLADKÝCH KRYTIN, DVA OHYBY

kat. č.: 

2059200000, 20592xxxx2,
2059300000, 20593xxxx2,
4059200000, 4059300000

rozměry: poznámky:

- vyrobeno ze silnější pásoviny 8 × 30 mm
- určeno především pro plastovou krytinu Eureko DDS II

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU CONGRIPP  NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET

kat. č.: 

2008000000
20080xxxx2

rozměry: poznámky:

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU „KŘÍDLO“ NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET

kat. č.: 

2088000000
20880xxxx2

rozměry: poznámky:

- lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový 
   i žebříčkový zachytávač

UNI ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU „KŘÍDLO“

kat. č.: 

2018100000, 20181xxxx2,
3018100000, 4018100000,
40181xxxx2

rozměry: poznámky:

tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0191xxxxx 
do falcované krytiny ze svitků; s příslušnými doplňky lze také 
použít jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač

UNI ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU „KŘÍDLO“ S POJIST. ŠROUBY PRO FALC. ZAKLIKÁVACÍ KRYTINU

kat. č.: 

2018200000, 20182xxxx2,
3018200000, 4018200000,
40182xxxx2

rozměry: poznámky:

tyto zachytávače je možné použít spolu s příložkou x0192xxxxx 
do falcované "zaklikávací" krytiny; s příslušnými doplňky lze také 
použít jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matek.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Zachytávače jsou konstruovány pro použití dřevěné kulatiny průměru max. 140 mm.
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Sněhové zachytávače / pro dřevěnou kulatinu / lopatkové

1

PŘÍLOŽKA KE „KŘÍDLU“ PRO FALCOVANOU KRYTINU ZE SVITKŮ

kat. č.: 

2019100000, 20191xxxx2,
3019100000, 4019100000,

rozměry: poznámky:

součástí příložky jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic

PŘÍLOŽKA KE "KŘÍDLU" PRO FALCOVANOU ZAKLIKÁVACÍ KRYTINU

kat. č.: 

2019200000, 20192xxxx2,
3019200000, 4019200000

rozměry: poznámky:

- tato příložka se používá jen ke křídlu, do kterého bude vložena  
   dřevěná kulatina, max dvě trubky nebo lopatka a jen pro falco-
   vané zaklikávací krytiny! Nelze použít pro kombinaci s křídlem, 
   ve kterém by měla být mříž/žebříček
- součástí příložky jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic

ZACHYTÁVAČ PRO DŘEVĚNOU KULATINU "KŘÍDLO", ZA LAŤ

kat. č.: 

2129500000, 21295xxxx2,
2129700000, 21297xxxx2,
3129500000, 3129700000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku
- možno použít i pro trubky, mříž x6202 nebo 6203 (s příchytkou 
č. x0140) nebo lopatku č. x0200

DŘEVĚNÁ KULATINA

kat. č.: 

9030100000
9030200000
9030300000
9030400000

rozměry:

délka 1, 2, 3 a 4 m

poznámky:

UPOZORNĚNÍ - Dřevěná kulatina je kalibrovaná a tlakově
impregnovaná proti hnilobě, může vykazovat podélné zakřivení 
nebo praskliny, případně dočasnou vlhkost. Tyto vady nemají 
vliv na životnost a kvalitu! Jedná se přírodní materiál, proto také 
nelze požadovat stejný vzhled u všech kusů, záleží totiž i na 
odstínu impegnační tekutiny a nasákavosti dřeva!!
Kulatina už nebývá běžně skladem, dodávka po předchozí 

dohodě s prodejním oddělením.

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, ZA LATĚ

kat. č.: 

2025500000, 20255xxxx2,
2025700000, 20257xxxx2,
3025500000, 3025700000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, NA PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

kat. č.: 

2026000000, 20260xxxx2,
3026000000

rozměry: poznámky:

- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení. 
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

DRŽÁK ZACHYTÁVAČE PRO DŘEVĚNOU KULATINU UNI  

kat. č.: 

2034000000
20340xxxx2
3034000000

rozměry: poznámky:

- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2342700000, 23427xxxx2,
3342700000, 4342700000,
2342500000, 23425xxxx2,
3342500000, 4342500000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku

ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ, K PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2343000000, 23430xxxx2,
3343000000, 4343000000

rozměry: poznámky:

3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
jsou součástí balení

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matek

NOVINKA

NOVINKA

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU
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Sněhové zachytávače / lopatkové / slovenský kříž

1

ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ, DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2341000000, 23410xxxx0,
3341000000, 4341000000

rozměry: poznámky:

použití do všech UNI základen PLATON: šablon, mezivln, kalot, 
příložek, ploten, držáků na falc. krytinu a také do kovových 
bobrovek PLATON

ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ, CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2344300000, 23443xxxx2,
3344300000, 4344300000,
2344400000, 23444xxxx2,
3344400000, 4344400000

rozměry:

délka 420, 460 mm

poznámky:

délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
350 - 380 mm,  460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm

NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP - LOPATKA

kat. č.: 

2340000000, 23400xxxx2,
3340000000, 4340000000

rozměry: poznámky:

- 2 ks připevňovací šrouby M 8 × 20 s  podložkou a maticí jsou 
   součástí balení nástavby
- určeno pro montáž do držáků nástaveb Congripp, viz str. kat. č. 17

ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ CONGRIPP  NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET

kat. č.: 

2007000000, 20070xxxx2

rozměry: poznámky:

LOPATKOVÝ ZACHYTÁVAČ ZA LATĚ

kat. č.: 

2024500000, 20245xxxx2,
2024700000, 20247xxxx2,
3024500000, 3024700000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ PRO DŘ. KULATINU, NA PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

kat. č.: 

2063000000, 20630xxxx2,
3063000000, 3063100000
2063000006, 

rozměry: poznámky:

- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- 3063100000 - zesílené provedení
- 2063000006 - jen základový nátěr
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

LOPATKOVÝ ZACHYTÁVAČ UNI

kat. č.: 

2032000000, 20320xxxx2,
3032000000

rozměry: poznámky:

- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2352700000, 23527xxxx2
3352700000, 4352700000
2352500000, 2325xxxx2
3352500000, 4352500000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku

ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ", K PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2353000000, 23530xxxx2,
3353000000, 4353000000

rozměry: poznámky:

3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
jsou součástí balení

ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ", DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP KOMPLET

kat. č.: 

2351000000, 23510xxxx2,
3351000000, 4351000000

rozměry: poznámky:

použití do všech UNI zákl. PLATON: šablon, mezivln, kalot, příložek, 
ploten, držáků na falc. krytinu a také do kov. bobrovek PLATON

Veškeré držáky Congripp se dodávají rozložené, součástí balení jsou i spojovací šrouby 2 x M8 včetně podložek a matek.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU



16 K A T A L O G  S T Ř E Š N Í C H  D O P L Ň K Ů

Sněhové zachytávače / slovenský kříž / multifunkční

1

ZACHYTÁVAČ SLOV. KŘÍŽ, CONGRIPP DO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2354300000, 23543xxxx2
3354300000, 4354300000
2354400000, 23544xxxx2
3354400000, 4354400000

rozměry:

délka 420, 460 mm

poznámky:

délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
350 - 380 mm,  460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm

NÁSTAVBA DRŽÁKU CONGRIPP - KŘÍŽ

kat. č.: 

2350000000, 23500xxxx2,
3350000000

rozměry: poznámky:

- 2 ks připevňovací šrouby M 8 × 20 s  podložkou a maticí jsou 
   součástí balení nástavby
- určeno pro montáž do držáků nástaveb Congripp, viz str. kat. č. 17

ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" CONGRIPP NA KOV. BOBROVCE, KOMPLET

kat. č.: 

21160000000, 21160xxxx2

rozměry: poznámky:

ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" ZA LATĚ

kat. č.: 

2080500000, 20805xxxx2,
2080700000, 20807xxxx2

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm;
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ LOPATKOVÝ NA PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ

kat. č.: 

2082000000
20820XXXX2

rozměry: poznámky:

- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení
- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

ZACHYTÁVAČ "SLOVENSKÝ KŘÍŽ" UNI    

kat. č.: 

2083000000, 20830XXXX2,
4083000000

rozměry: poznámky:

- nahrazeno novou řadou CONGRIPP
- Zakázková výroba jen na objednávku, s dodací lhůtou cca 21 dní, 

   nebo na dotaz na obchodním oddělení. Není trvale skladem!

UNI MULTIDRŽÁK „KŘÍDLO“

kat. č.: 

2018100000, 20181xxxx2,
3018100000, 4018100000,
40181xxxx2

rozměry: poznámky:

tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0191xxxxx 
do falcované krytiny ze svitků

UNI MULTIDRŽÁK „KŘÍDLO“ S POJISTNÝMI ŠROUBY PRO FALC. "ZAKLIKÁVACÍ" KRYTINU

kat. č.: 

2018200000, 20182xxxx2,
3018200000, 4018200000,
40182xxxx2

rozměry: poznámky:

tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou x0192xxxxx 
do falcované "zaklikávací" krytiny

PŘÍLOŽKA K MULTIDRŽÁKU „KŘÍDLO“ PRO FALCOVANOU KRYTINU ZE SVITKŮ

kat. č.: 

2019100000,20191xxxx2,
3019100000, 4019100000

rozměry: poznámky:

- součástí příložky jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic

PŘÍLOŽKA K MULTIDRŽÁKU „KŘÍDLO“ PRO FALCOVANOU ZAKLIKÁVACÍ KRYTINU

kat. č.: 

2019200000, 20192xxxx2,
3019200000, 4019200000

rozměry: poznámky:

- součástí příložky jsou 3 ks šroubů M8 včetně podložek a matic
- Nelze použít v kombinaci s křídlem, do kterého by měl být použit  
   zachytávač typu mříž/žebříček!!

UNI MULTIDRŽÁK „KŘÍDLO“ NA KOVOVÉ BOBROVCE, KOMPLET 

kat. č.: 

2088000000, 20880xxxx2

rozměry: poznámky:

lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříč-
kový zachytávač, případně pro dř. kulatinu

NOVINKA

NOVINKA

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU

NA ZAKÁZKU
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Sněhové zachytávače / multifunkční / congripp / rozražeče - nosy

1

MULTIDRŽÁK "KŘÍDLO", ZA LAŤ

kat. č.: 

2129500000, 21295xxxx2,
2129700000, 21297xxxx2,
3129500000, 3129700000

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový 
   i žebříčkový zachytávač, případně pro dř. kulatinu
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku

PŘÍCHYTKA MŘÍŽE/ŽEBŘÍČKU DO UNI MULTIDRŽÁKU „KŘÍDLO“

kat. č.: 

2014000000, 20140xxxx2
3014000000

rozměry: poznámky:

- 2 ks připevňovací šrouby, matice a podložky M8 jsou součástí příchytek
- nepoužívá se do křídel, které jsou instalovány do falc. "zaklikávací" 
   kryt. V tomto druhu krytiny se nedají mříže/žebříčky do křídla použít!

LOPATKA K MULTIDRŽÁKU "KŘÍDLO"

kat. č.: 

2020000000, 20200xxxx2,
3020000000, 4020000000

rozměry: poznámky:

včetně 1 ks šroubu, matice a podložky M8 pro připevnění 
ke křídlu

DRŽÁK NÁSTAVBY ZA LAŤ, DO TAŠEK, CONGRIPP

kat. č.: 

2302700000, 23027xxxx2,
3302700000, 4302700000,
2302500000, 23025xxxx2,
3302500000, 4302500000

rozměry:

délka 530, 700 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:

- délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení 
   trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu;  
   viz jednotlivé oddíly příslušných sn. zachytávačů
- v překladu tašek nutno vytvořit (např. flexou) drážku 
   pro pásovinu držáku

DRŽÁK NÁSTAVBY PRO ZACHYTÁVAČ K PŘIŠROUBOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ, CONGRIPP

kat. č.: 

2303000000, 23030xxxx2
3303000000, 4303000000
 

rozměry:

délka 345 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:

- 3 ks vruty min. rozměru 5 × 40 mm pro připevnění do bednění,  
   jsou součástí balení
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení 
   trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; 
   viz jednotlivé oddíly příslušných sn. zachytávačů

DRŽÁK NÁSTAVEB PRO ZACHYTÁVAČ DO UNI ZÁKLADEN, CONGRIPP

kat. č.: 

2301000000, 23010xxxx2,
3301000000, 4301000000

rozměry:

délka 230 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení trubkový, tyčový, 
   žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; viz jednotlivé oddíly příslušných 
   sněhových zachytávačů
- Určeno jen pro uni základny s poutkem a jedním šroubem nebo otvorem pro 
   centrální šroub!

DRŽÁK NÁSTAVEB CONGRIPP, DO PLECHOVÉ MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

2304300000, 23043xxxx2,
3304300000, 4304300000,
2304400000, 23044xxxx2,
3304400000, 4304400000

rozměry:

délka 420, 460 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:

- délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 
   350 - 380 mm,  460 mm pro délku „tašky“ 400 - 420 mm
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení   
   trubkový, tyčový, žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; 
   viz jednotlivé oddíly příslušných sn. zachytávačů

DRŽÁK NÁSTAVEB CONGRIPP, DO UNI ZÁKLADEN SE DVĚMA ŠROUBY

kat. č.: 

305000000, 23050xxxx2, 
3305000000, 4305000000

rozměry:

délka 230 mm,
výška cca 200 mm

poznámky:
- doplňuje se nástavbou sněhového zachytávače v provedení trubkový, tyčový, 
   žebříčkový, lopatkový a pro dřevěnou kulatinu; viz jednotlivé oddíly příslušných 
   sn. zachytávačů
- Určeno jen do UNI základen PLATON, které mají  navařené dva připevňovací 
   šrouby pro držáky zachytávačů nebo solárních panelů, případně podpěr stoup. 
   plošin a pod. Jde o tyto výrobky: Uni bobrovka č. x0110, Uni kalota x1260, 
   x1270, x1280, Uni držák na falc. kr. č. x132x a Uni plotna do PVC krytin č. x1740
- Nelze použít do UNI základen, kde se držáky připevňují pomocí jednoho 
   šroubu M8 a tzv. "plechovým poutkem".

VÝŠKOVÉ PRODLOUŽENÍ DRŽÁKU CONGRIPP PRO VYSOCE PROFILOVANÉ TAŠKOVÉ KRYTINY

kat. č.: 

2372000000, 23720xxxx2, 
3372000000, 4372000000

rozměry:

výška 170 mm

poznámky:

- k nastavení držáků Congripp, zejména za latě, pokud budou použity 
   do taškových krytin pálených nebo betonových s výrazným profilem, 
   jako jsou např. tašky velký nebo malý Prejz. Standardní držák 
   s nástavbami lze použít do výšky profilu max. 70 mm
- doplňkový připevňovací šroub M 8 × 25 mm s podložkou a maticí 
   je součástí balení.

Šrouby pro kompletaci zachytávačů Congripp jsou součástí nástaveb Congripp!

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Sněhové zachytávače / rozražeče - nosy

1

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO HLADKÝCH KRYTIN

kat. č.: 

2086100000, 20861xxxx2,
4086100000, 40861xxxx2,
5086100000, 50861xxxx2,
2086200000, 20862xxxx2,
4086200000, 40862xxxx2,
5086200000, 50862xxxx2

rozměry:

délka 400, 520 mm

poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO BETONOVÉ TAŠKY

kat. č.: 

2095000000, 20950xxxx2,
4095000000, 40950xxxx2

rozměry:

délka 380 mm

poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO VLÁKNOCEMENTOVÝCH KRYTIN

kat. č.: 

2096000000, 20960xxxx2,
4096000000, 40960xxxx2

rozměry:

délka 520 mm

poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO PLECH. KRYTIN VE TVARU TAŠEK, FALCOVANÝCH I PROFILOVANÝCH

kat. č.: 

2099000000, 20990xxxx2,
4099000000, 40990xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu! 

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY RÖBEN MONZA

kat. č.: 

2108100000, 41081xxxx2,
4108100000

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY RÖBEN PIEMONT A FLÄMING

kat. č.: 

2108200000, 41082xxxx2,
41082xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS DO PLECH. KRYTIN MALOPLOŠNÝCH SKLÁDANÝCH, VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

21120xxxx2, 4112000000,
41120xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ZACHYTÁVAČ PLECHOVÝ OBLOUKOVÝ NA VELKOPLOŠNÉ PLECHOVÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK

kat. č.: 

21440xxxx2, 41440xxxx2

rozměry: poznámky:

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON RAPIDO

kat. č.: 

2184100000, 21841xxxx2,
41841xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON BALANCE

kat. č.: 

2184200000, 21842xxxx2,
41842xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON DOMINO

kat. č.: 

2184300000, 21843xxxx2,
41843xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!
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Sněhové zachytávače / rozražeče - nosy

1

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON TERRA OPTIMA

kat. č.: 

2184400000, 21844xxxx2,
41844xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON TITANIA

kat. č.: 

2184500000, 21845xxxx2,
41845xxxx2

rozměry: poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY CREATON MAGNUM 

kat. č.: 

2184600000, 21846xxxx2, 
4184600000

rozměry:

délka 360 mm

poznámky:

Vyrobeno a svařováno z plechu tl. 1,5 mm, vyšší pevnost oproti 
obdobným výrobkům na trhu!

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - POLKA, JIRČANKA, BRNĚNKA 14

kat. č.: 

2082600000, 20826xxxx2, 
3082600000, 4082600000, 
40826xxxx2

rozměry:

délka 360 mm

poznámky:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní časti do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - SRDCOVKA, FIGARO

kat. č.: 

2082100000, 20821xxxx2, 
3082100000, 4082100000, 
40821xxxx2

rozměry:

délka 360 mm

poznámky:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní časti do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - HRANICE 11, UNIVERZAL 12

kat. č.: 

2082200000, 20822xxxx2, 
3082200000, 4082200000, 
40822xxxx2

rozměry:

délka 360 mm

poznámky:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní časti do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - FRANCOUZSKÁ 12 A 14, FALCOVKA 11

kat. č.: 

2082300000, 20823xxxx2, 
3082300000, 4082300000, 
40823xxxx2

rozměry:

délka 360 mm

poznámky:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní časti do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - SAMBA

kat. č.: 

2082400000, 20824xxxx2, 
3082400000, 4082400000, 
40824xxxx2

rozměry:

délka 360 mm

poznámky:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní časti do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

ROZRAŽEČ SNĚHU - NOS PRO PÁLENÉ TAŠKY TONDACH - ROMÁNSKÁ

kat. č.: 

2082500000, 20825xxxx2, 
3082500000, 4082500000, 
40825xxxx2

rozměry:

délka 360 mm

poznámky:

- doporučujeme rozražeč pojistit v horní časti do latě vrutem
- doporučujeme rozražeč v jeho horní části pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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UNI ČESKÁ ŠABLONA (CEMBRIT, DACORA…)

kat. č.: 

20371xxxx2
4037100000
40371xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou

UNI ŠABLONA (CAPACCO SK1)

kat. č.: 

20372xxxx2
4037200000
40372xxxx2

rozměry:

345 × 345 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou

UNI ŠABLONA (EUREKO CPS)

kat. č.: 

20373xxxx2
4037300000
40373xxxx2

rozměry:

300 × 300 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou

UNI ŠABLONA PRO HLADKÉ KRYTINY (BITUM. ŠINDEL, PLECH. PANELKA, ATD.)

kat. č.: 

2036000000, 20360xxxx2,
4036000000, 40360xxxx2

rozměry:

150 × 390 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou

UNI OBDÉLNÍK (CEMBRIT, DACORA…)

kat. č.: 

20380xxxx2
4038000000
40380xxxx2

rozměry:

300 × 600 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou

UNI BOBROVKA (CEMBRIT)

kat. č.: 

20390xxxx2
4039000000
40390xxxx2

rozměry:

400 × 240 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou

UNI OBDÉLNÍK "DOLMEN" (CEMBRIT)

kat. č.: 

21800xxxx2
41800xxxx2

rozměry:

400 × 240 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou 

UNI ZÁKLADNA RHOMBUS  (CEMBRIT) - KRYTÍ ZLEVA DO PRAVA

kat. č.: 

21460xxxx2/P
41460xxxx2/P

rozměry:

rozměry stran: 
424 × 424 mm
celk. rozměr: 
477 × 710 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou 

UNI ZÁKLADNA RHOMBUS  (CEMBRIT) - KRYTÍ ZPRAVA DO LEVA

kat. č.: 

21460xxxx2/L
41460xxxx2/L

rozměry:

rozměry stran: 
424 × 424 mm
celk. rozměr: 
477 × 710 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou

UNI ZÁKLADNA RHOMBUS ŠABLONA (CEMBRIT)

kat. č.: 

21470xxxx2
41470xxxx2

rozměry:

rozměry stran: 
400 × 400 mm
celk. rozměr: 
605 × 471 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutů pro připevnění
- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou
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UNI ŠABLONA ČTVEREC

kat. č.: 

20400xxxx2
4040000000
40400xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápustnou 
křížovou hlavou 

UNI PŘÍLOŽKA PRO VLNITOU KRYTINU A5, A6,5 (CEMBRIT,…)

kat. č.: 

2041000000
20410xxxx2

rozměry: poznámky:

přípevňuje se šrouby dodávanými k vlnité krytině

UNI PŘÍLOŽKA PRO VLNITOU KRYTINU B8 (CEMBRIT,…)

kat. č.: 

2042000000
20420xxxx2

rozměry: poznámky:

- přípevňuje se šrouby dodávanými k vlnité krytině
- možno použít i pro vlnitou krytinu Cembrit B7

UNI BOBROVKA S HÁKEM ZA LAŤ

kat. č.: 

2011000000, 20110xxxx2
3011000000

rozměry:

175 × 375 mm

poznámky:
- určeno pro použití s držákem zachytávače  Congripp č. x3050 a příslušnými 
   nástavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače 
   s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo 
   č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.

UNI KALOTA TRAPÉZ SE DVĚMA ŠROUBY TR 18

kat. č.: 

2126000000, 21260xxxx2

rozměry: poznámky:

dodáváno včetně 4 vrutů TEX pro připevnění do krytiny

UNI KALOTA TRAPÉZ SE DVĚMA ŠROUBY TR 35

kat. č.: 

2127000000
21270xxxx2

rozměry: poznámky:
- dodáváno včetně 4 vrutů TEX pro připevnění do krytiny
- držák na kalotě na obrázku není součástí dodávky
- určeno pro použití s držákem zachytávače  Congripp č. x3050 a příslušnými 
   nástavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač 
   a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro 
   držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou.

UNI KALOTA TRAPÉZ SE DVĚMA ŠROUBY TR 50

kat. č.: 

2128000000
21280xxxx2

rozměry: poznámky:
- dodáváno včetně 4 vrutů TEX pro připevnění do krytiny
- určeno pro použití s držákem zachytávače  Congripp č. x3050 a  příslušnými 
   nástavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače 
   s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo 
   č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou. 

UNI PLOTNA PRO BETONOVÉ KRYTINY

kat. č.: 

2064100000, 20641xxxx2,
2064200000, 20642xxxx2

rozměry:

šíře 65, 90 mm

poznámky:

- dodáváno včetně 2 ks vrutů min. rozměru 5 × 40 mm, 
   pro připevnění do latě. 
- pro beton. krytiny BESK, KM BETA, BETONPRES, BENDERS 
   a ostatní podobného profilu, včetně plast. tašek Pyramida atd.; 
   dodáváno včetně vrutů pro připevnění

UNI DRŽÁK PRO FALCOVANÉ KRYTINY ZE SVITKŮ

kat. č.: 

2132100000, 21321xxxx2,
3132100000, 4132100000

rozměry: poznámky:
 - použití pro falcované krytiny ze svitků nebo tabulí
 - určeno pro kombinaci s držákem zachytávače  Congripp č. x3050 a příslušnými 
   nástavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače 
   s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo 
   č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou. 

UNI DRŽÁK PRO FALCOVANÉ "ZAKLIKÁVACÍ" KRYTINY

kat. č.: 

2132200000, 21322xxxx2,
3132200000, 4132200000

rozměry: poznámky:
- použití pro falcované "zaklikávací" krytiny (mimo kr. Metroklip od Metrotile).
- určeno pro kombinaci s držákem zachytávače  Congripp č. x3050 a příslušnými 
   nástavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač a zachytávače 
   s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro držák typu křídlo 
   č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou. 

UNI ŠABLONA PRO KRYTINU FORMÁTU NĚMECKÝ ČTVEREC, PRO KRYTÍ ZLEVA DO PRAVA

kat. č.: 

4105000000/P
41050xxxx2/P
21050xxxx2/P
21051xxxx2/P

rozměry:

300 × 300 mm
400 × 400 mm

poznámky:

- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou 
- vyráběno na zakázku
- v objednávce nutno uvést sklon krytí krytiny!!!
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UNI ŠABLONA PRO KRYTINU FORMÁTU NĚMECKÝ ČTVEREC, PRO KRYTÍ ZPRAVA DO LEVA

kat. č.: 

4105000000/L
41050xxxx2/L
21050xxxx2/L
21051xxxx2/L

rozměry:

300 × 300 mm
400 × 400 mm

poznámky:

- dodáváno včetně 3 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, 
   se zápustnou křížovou hlavou 
- vyráběno na zakázku
- v objednávce nutno uvést sklon krytí krytiny!!!

UNI ŠABLONA PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY SPODNÍ

kat. č.: 

2122000000, 21220xxxx2

rozměry: poznámky:

v objednávce nutno uvést přesný typ - profil trapézu

UNI ŠABLONA PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY VRCHNÍ

kat. č.: 

2123000000, 21230xxxx2

rozměry: poznámky:

v objednávce nutno uvést přesný typ - profil trapézu

UNI MEZIVLNA PRO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK, VÝŠKOVÝ ODSKOK "TAŠEK" 15 - 22 mm

kat. č.: 

2191300000, 21913xxxx2,
2191400000, 21914xxxx2

rozměry:

rozteč laťování:
360 - 375 mm
400 - 415 mm

poznámky:

dodáváno včetně 2 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápustnou 
křížovou hlavou a maticí s podložkou M8

UNI MEZIVLNA PRO PLECH. MALOPL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK, VÝŠKOVÝ ODSKOK "TAŠEK" 23 - 30 mm

kat. č.: 

2192300000, 21923xxxx2,
2192400000, 21924xxxx2

rozměry:

rozteč laťování:
360 - 375 mm
400 - 415 mm

poznámky:

dodáváno včetně 2 ks nerez vrutů, cca 6 × 40 mm, se zápustnou 
křížovou hlavou a matice s podložkou M8

MEZIVLNA PRO PLECH. KRYTINY VE TVARU TAŠEK V PÁSECH, ODSKOK 10 - 20 mm

kat. č.: 

2070100000, 20701xxxx2,
40701xxxx2, 2071100000,
20711xxxx2, 40711xxxx2

rozměry:

x070 - délka 350 mm
x071 - délka 400 mm

poznámky:

dodáváno včetně 4 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 × 50 mm, 4 ks 
těsnicích podložek pod mezivlnu a maticí s podložkou M8

MEZIVLNA PRO PLECH. KRYTINY VE TVARU TAŠEK V PÁSECH, ODSKOK 20 - 30 mm

kat. č.: 

2070200000, 20702xxxx2,
40702xxxx2, 2071200000,
20712xxxx2, 40712xxxx2

rozměry:

x070 - délka 350 mm
x071 - délka 400 mm

poznámky:

dodáváno včetně 4 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 × 50 mm, 4 ks 
těsnicích podložek pod mezivlnu a maticí s podložkou M8

UNI MEZIVLNAPRO PLECHOVÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK BLISTEEL

kat. č.: 

2130000000
21300xxxx2

rozměry: poznámky:

- určeno pro modely Steel - Stamina, Merida, Bobrina
- dodáváno včetně 4 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 × 50 mm, 4 ks 
   těsnicích podložek pod mezivlnu a maticí s podložkou M8

UNI PLOTNA PRO ZACHYTÁVAČE DO PVC/TPO A GUM. KRYTIN

kat. č.: 

2174000000
4174000000

rozměry:

300 × 90 mm
tl. 1,5 mm

poznámky:
- kombinuje se vždy s krycí maskou z poplastovaného plechu 
   č. 7175000000 pro PVC krytiny a 7175100000 pro TPO krytiny
- nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do bednění, min. průměru 
   6 mm a délky 40 - 60 mm,  dle  tloušťky bednění
- určeno pro kombinaci s držákem zachytávače  Congripp č. x3050 
   a příslušnými nástavbami pro trubkový, tyčový, mřížový, lopatkový zachytávač 
   a zachytávače s dřevěnou kulatinou a slovenským křížem. Případně pro 
   držák typu křídlo č. x0181 s trubkami, mříží, lopatkou a dřevěnou kulatinou. 

KRYCÍ MASKA PRO UNI PLOTNU PRO TPO KRYTINY - FOLIE

kat. č.: 

7175100000

rozměry:

400 × 150 mm

poznámky:

nasazuje se na UNI plotnu pro TPO krytiny

KRYCÍ MASKA PRO UNI PLOTNU PRO PVC KRYTINY - FOLIE

kat. č.: 

7175000000

rozměry:

400 × 150 mm

poznámky:

nasazuje se na UNI plotnu pro PVC krytiny
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UNI PLOTNA PRO DRÁŽKOVÉ KRYTINY TYPU ALUKRYT

kat. č.: 

2181000000
21810xxxx2
4181000000

rozměry: poznámky:

- vhodné pro krytiny Dachman, Metroklip, Alukryt a podobné 
   se stojatou a široce trojúhelníkovou dutou drážkou
- možno použít pro všechny druhy zachytávačů, podpěr a nášlapů, 
   určených do UNI základen a výše uvedené typy krytin
- dodáváno včetně 3 ks vrutů TEX, min. rozměru 6 × 70 mm, 3 ks 
   těsnicích podložek mezi držák a falc a maticí s podložkou M8

STOUPACÍ PROTISKLUZOVÁ PLOŠINA

kat. č.: 

2009100000, 20091xxxx2,
3009100000, 4009100000,
40091xxxx2, 2009200000,
20092xxxx2, 3009200000,
4009200000, 40092xxxx2,
2009300000, 20093xxxx2,
3009300000, 4009300000,
40093xxxx2, 2009400000,
20094xxxx2, 3009400000,
4009400000, 40094xxxx2,
2009500000, 20095xxxx2,
3009500000, 4009500000,
40095xxxx2, 2009600000,
20096xxxx2, 3009600000,
4009600000, 40096xxxx2,
2009700000, 20097xxxx2,
3009700000, 4009700000,
40097xxxx2

rozměry:

délky: 
400, 600, 800, 
1000, 1200, 
1500, 2000 mm

výška bočních částí 
plošiny: 
40 mm, šíře 250 mm

poznámky:

maximální rozteč podpěr je 1,2 m

Kód délky:
x0091xxxxx - 400 mm
x0092xxxxx - 600 mm
x0093xxxxx - 800 mm
x0094xxxxx - 1000 mm
x0095xxxxx - 1200 mm
x0096xxxxx - 1500 mm
x0097xxxxx - 2000 mm

SOKL STOUPACÍ PLOŠINY

kat. č.: 

2046100000, 20461xxxx2,
4046100000, 204600000,
20462xxxx2, 4046200000

rozměry:

délky: 800, 1200 mm 

poznámky:

- jde o bezpečnostní prvek proti sklouznutí nohy mimo šířku plošiny
- dodáváno včetně šroubů, podložek a matic M8 pro připevnění do 
   plošiny PLATON

SPOJKY PLOŠIN - PÁR

kat. č.: 

2047100000, 20471xxxx2,
304710000, 4047100000

rozměry: poznámky:

- slouží ke spojování plošin do větších sestav a délek než 2 m
- dodáváno včetně 4 ks šroubů, podložek a matic M8 pro uchycení 
   do plošiny PLATON

SPOJKA PLOŠIN ROHOVÁ, 1 KS

kat. č.: 

2047200000, 20472xxxx2,
4047200000

rozměry: poznámky:

- slouží ke spojování plošin do rohů
- používá se jedna spojka pro spojení dvou plošin přes roh
- dodáváno včetně 4 ks šroubů, podložek a matic M8 
   pro připevnění do plošiny PLATON

PODPĚRA PLOŠINY SE ZÁKLADNOU DO HLADKÝCH KRYTIN

kat. č.: 

2001000000, 20010xxxx2,
4001000000, 3001000000

rozměry: poznámky:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění 
   plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°
- dodáváno včetně 3 ks vrutů min. rozměru 5 × 40 mm 
   pro připevnění do bednění nebo latí

PODPĚRA PLOŠINY NA KOVOVÉ BOBROVCE DO PÁLENÝCH A BETONOVÝCH BOBROVEK

kat. č.: 

2004000000, 20040xxxx2,
3004000000

rozměry: poznámky:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

PODPĚRA PRO STOUPACÍ PLOŠINU S KOLÉBKOU DO UNI ZÁKLADEN

kat. č.: 

2048000000, 20480xxxx2,
4048000000, 40480xxxx2

rozměry: poznámky:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

PODPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY PRO PÁLENÉ KRYTINY (MIMO BOBROVKY)

kat. č.: 

2061000000, 20610xxxx2,
4061000000, 40610xxxx2

rozměry: poznámky:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°
- v překladu tašek nutno vytvořit drážku pro pásovinu podpěr

4
2
300
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PODPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY PRO FALCOVANÉ KRYTINY ZE SVITKŮ

kat. č.: 

2079100000,20791xxxx2
3079100000, 4079100000, 
40791xxxx2

rozměry: poznámky:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění 
   plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

PODPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY PRO FALCOVANÉ "ZAKLIKÁVACÍ" KRYTINY

kat. č.: 

2079200000, 20792xxxx2,
3079200000, 4079200000,
40792xxxx2

rozměry: poznámky:

- součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění 
   plošiny ke kolébce
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

PODPĚRA – KONZOLE STOUPACÍ PLOŠINY K PŘIPEVNĚNÍ NA KOMÍN

kat. č.: 

2179000000, 21790xxxx2,
4179000000, 41790xxxx2

rozměry: poznámky:

součástí podpěry jsou šrouby s olivami pro připevnění 
plošiny ke konzole

VZPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY SAMOTNÁ, BEZ KOLÉBKY, DO UNI ZÁKLADEN

kat. č.: 

2066000000, 20660xxxx2,
3066000000, 4066000000,
40660xxxx2

rozměry: poznámky:

určeno ke kolébce č. x0650xxxx nebo nášlapné 
plotně č. x0670xxxxx

KOLÉBKA DO VZPĚRY STOUPACÍ PLOŠINY

kat. č.: 

2065000000, 20650xxxx2,
3065000000, 4065000000,
40650xxxx2

rozměry: poznámky:

- ke kolébce je nutné pro připevnění k plošině doobjednat sadu   
   šroubů s olivami
- spolu s se vzpěrou možno nastavit pro sklony střech v rozmezí 
   cca 15 - 75°

SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO PŘIPEVNĚNÍ STOUPACÍ PLOŠINY NA PODPĚRY (SADA)

kat. č.: 

2010000000

rozměry:

šroub M8 × 60 mm, 
podložka, matice M8, 
plastová oliva

poznámky:

tuto sadu obsahují všechny podpěry plošin mimo kolébky 
č. x0650xxxxx

NÁŠLAPNÁ PLOTNA S PODPĚROU, NA ZÁKLADNĚ PRO HLADKÉ KRYTINY

kat. č.: 

2002000000, 20020xxxx2,
4002000000, 40020xxxx2

rozměry: poznámky:

- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

NÁŠLAPNÁ PLOTNA S PODPĚROU, NA KOVOVÉ BOBROVCE, PRO BOBROVKY PÁLENÉ I BETONOVÉ

kat. č.: 

2003000000, 20030xxxx2,
4003000000, 40030xxxx2

rozměry: poznámky:

- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

NÁŠLAPNÁ PLOTNA S PODPĚROU, DO UNI ZÁKLADEN

kat. č.: 

2049000000, 20490xxxx2,
4049000000, 40490xxxx2

rozměry: poznámky:

- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

NÁŠLAPNÁ PLOTNA SAMOTNÁ

kat. č.: 

206700000, 20670xxxx2,
4067000000, 40670xxxx2

rozměry: poznámky:

- kompletuje se s podpěrou PLATON č. x0660xxxxx, případně   
   do betonových doplňkových tašek pro uchycení kolébky plošiny  
   nebo nášlapu, výrobce BETONPRES a další
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

STOUPACÍ PLOŠINA S PODPĚROU PRO HL. KRYTINY 

kat. č.: 

2021100000, 20211xxxx2,
2021200000, 20212xxxx2

rozměry:

20211 - délka 800 mm
20212 - délka 1200 mm

poznámky:

- podpěra č. 20010xxxx2 nebo 2001000000
- včetně vrutů 5 × 40 mm pro připevnění do bednění
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°
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STOUPACÍ PLOŠINA S UNI ZÁKLADNOU OBDÉLNÍK 600 × 300 mm

kat. č.: 

20221xxxx2
20222xxxx2

rozměry:

20221 - délka 800 mm
20222 - délka 1200 mm

poznámky:

- UNI základna obdélník č. 20380xxxx2
- včetně nerez vrutů 6 × 30 mm pro připevnění do latí
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

STOUPACÍ PLOŠINA S UNI ZÁKLADNOU Č. ŠABLONA 400 × 400 mm

kat. č.: 

20291xxxx2
20292xxxx2

rozměry:

20291 - délka 800 mm
20292 - délka 1200 mm

poznámky:

- UNI základna č. šablona č. 20371xxxx2
- včetně vrutů 6 × 30 mm pro připevnění do latí
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

STOUPACÍ PLOŠINA S UNI MEZIVLNOU NA PL. KRYTINY VE TVARU TAŠEK, V PÁSECH

kat. č.: 

2104100000, 21041xxxx2,
2104200000, 21042xxxx2

rozměry:

21041 - délka 800 mm
21042 - délka 1200 mm

poznámky:

- UNI základna plotna č. 2070x xxxx2 nebo 2071x xxxx2, 
   včetně vrutů TEX pro připevnění do latí přes krytinu
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

STOUPACÍ PLOŠINA S PODPĚROU DO PÁLENÝCH KRYTIN MIMO BOBROVEK

kat. č.: 

2145100000, 21451xxxx2,
2145200000, 21452xxxx2

rozměry:

21451 - délka 400 mm
21452 - délka 800 mm

poznámky:

- podpěra č. 20610xxxxx
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°
- v překladu tašek nutno vytvořit drážku pro pásovinu podpěr
- nutno doplnit 6 ks vruty do latě průměru cca 5 mm a délce 
   cca 35-50 mm

ZÁBRADLÍ JEDNODUCHÉ S PŘÍČKOU, PRO STOUPACÍ PLOŠINY PLATON

kat. č.: 

2451200000, 24512xxxx2,
2451300000, 24513xxxx2,
2451400000, 24514xxxx2,
2451500000, 24515xxxx2, 
2451600000, 24516xxxx2, 
2451700000, 24517xxxx2

rozměry:

délka 600, 800, 1000, 
1200, 1500, 2000 mm

poznámky:

- zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy 
   a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- stoupací plošina není součástí výrobku!
Kód délky zábradlí:

nedodává se - 400 mm; 24512xxxxx - 600 mm; 24513xxxxx 
- 800 mm; 24514xxxxx - 1000 mm; 24515xxxxx - 1200 mm; 
24516xxxxx - 1500 mm; 24517xxxxx - 2000 mm

PRODLOUŽENÍ ZÁBRADLÍ – KAŽDÝ (I ZAPOČATÝ) BM ZÁBRADLÍ

kat. č.: 

2451000000
24510xxxx2

rozměry: poznámky:
- stoupací plošina není součástí výrobku!
- prodloužení zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy 
   a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- nelze použít samostatně jako zábradlí, pouze jako doplněk k prodloužení 
   zábradlí jednoduchého nebo jednostranného, při sestavách delších jak 2 m!

ZÁBRADLÍ JEDNOSTRANNÉ – JEDNODUCHÉ ZÁBRADLÍ PŘÍSLUŠNÉ DÉLKY DOPLNĚNÉ O ČELNÍ ČÁST

kat. č.: 

2452100000 - 2452900000,   
24521xxxx2 - 24529xxxx2

rozměry: poznámky:
- tato položka je doplňkem k zábradlí jednoduchému, z kterého vytvoří zábradlí 
   s čelní částí - jednostranné zábradlí, levé i pravé - univerzální. V případě 
   potřeby zábradlí na obou čelech plošiny (celkově na třech stranách plošiny) 
   se tato položka objedná dvakrát. 
- lze doobjednat dodatečně jako rozšíření již stávajícího instalovaného 
   jednoduchého zábradlí.

ZÁBRADLÍ SAMOSTATNÉ BOČNÍ KE STOUPACÍM PLOŠINÁM – STUPNÍM, USPOŘÁDANÝCH JAKO SCHODY

kat. č.: 

2456100000
24561xxxx2

rozměry: poznámky:

- zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy 
   a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- stoupací plošina není součástí výrobku!

ZÁBRADLÍ SPOJOVATELNÉ BOČNÍ KE STOUPACÍM PLOŠINÁM – STUPNÍM, USPOŘÁDANÝCH JAKO SCHODY

kat. č.: 

2456200000
24562xxxx2

rozměry: poznámky:

- zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy 
   a sady šroubů č. 2010000000 k připevnění k plošině PLATON
- stoupací plošina není součástí výrobku!
- tato sestava umožňuje propojování bočního zábradlí jednotlivých 
   stupňů do jednoho celku

STŘEŠNÍ / FASÁDNÍ ŽEBŘÍK SKLÁDANÝ, OCELOVÝ

kat. č.: 

2160300000, 21603xxxx2,
4160300000, 3160300000,
2160200000, 21602xxxx2,
4160200000, 3160200000

rozměry:

délka 1 a 2 m, celková 
šířka žebříku 270 mm

poznámky:

- komplet sestává z 2 ks bočnic délky 1 (2) m a 3 (6) ks příček
- podpěry se umisťují po 2 m délky žebříku (u Cu žebříku po 1m)
- žebříky lze spojovat do větších délek  pomocí příčky/spojky  
   žebříku č. x163
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SCHODNICE SE TŘEMI/ŠESTI STUPNI

kat. č.: 

2166100000, 21661xxxx2,
2166200000, 21662xxxx2

rozměry:

délka 1 a 2 m

poznámky:

- komplet sestává z 2 ks bočnic 1 (2) m, 2 ks příček a 3 (6) ks 
   schodnic
- nastavitelné pro sklony střech v rozmezí cca 15 - 75°

BOČNICE OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU / SKLÁDANÝCH SCHODŮ

kat. č.: 

2161100000, 21611xxxx2
4161100000, 3161100000
2161200000, 21612xxxx2
4161200000, 3161200000

rozměry:

délka 1 a 2 m

poznámky:

doplňuje se 3 (6) ks příček pro sestavení 1 (2) m žebříku

PŘÍČKA ŽEBŘÍKU / SPOJKA ŽEBŘÍKU

kat. č.: 

2163000000, 21630xxxx2,
4163000000, 3163000000

rozměry:

délka 260 mm

poznámky:

dodáváno se 4 ks šroubů s podložkami a maticemi M8

SCHODNICE S PODPĚRAMI, KOMPLET

kat. č.: 

2162000000, 21620xxxx2,
4162000000, 3162000000

rozměry: poznámky:

dodáváno se 4 ks šroubů s podložkami a maticemi M8

DRŽÁK STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU / SCHODNIC DO UNI ZÁKLADEN PRO HLADKÉ KRYTINY

kat. č.: 

2164000000, 21640xxxx2,
4164000000, 3164000000

rozměry: poznámky:

UNI kovová základna není součástí držáku

HRAZDA PRO UPEVNĚNÍ STŘ. ŽEBŘÍKU DO PROFIL. / FALC. KRYTINY, ŠÍŘE 350 - 450 mm

kat. č.: 

2167100000
21671xxxx2
4167100000

rozměry:

šíře 350 - 450 mm

poznámky:

- hrazda se připevňuje do UNI základny pro profilované krytiny   
   prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0721/x0722/ x0723 
   nebo x2000/x2002
- tyto držáky nejsou součástí hrazdy
- hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí
- včetně 5 ks šroubů M8 s podložkami a maticemi pro kompletaci 
   a připevnění do držáků hrazdy

HRAZDA PRO UPEVNĚNÍ STŘ. ŽEBŘÍKU DO PROFIL. / FALC. KRYTINY, ŠÍŘE 430 - 550 mm

kat. č.: 

2167200000
21672xxxx2
4167200000

rozměry:

šíře 430 - 550 mm

poznámky:

- hrazda se připevňuje do UNI základny pro profilované krytiny   
   prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0721/x0722/ x0723 
   nebo x2000/x2002
- tyto držáky nejsou součástí hrazdy
- hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí
- včetně 5 ks šroubů M8 s podložkami a maticemi pro kompletaci 
   a připevnění do držáků hrazdy

HRAZDA PRO UPEVNĚNÍ STŘ. ŽEBŘÍKU DO PROFIL. / FALC. KRYTINY, ŠÍŘE 530 - 650 mm

kat. č.: 

2167300000
21673xxxx2
4167300000

rozměry:

šíře 530 - 650 mm

poznámky:

- hrazda se připevňuje do UNI základny pro profilované krytiny   
   prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0721/x0722/ x0723 
   nebo x2000/x2002
- tyto držáky nejsou součástí hrazdy
- hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí
- včetně 5 ks šroubů M8 s podložkami a maticemi pro kompletaci 
   a připevnění do držáků hrazdy

DRŽÁK PRO PŘIPEVNĚNÍ JEDNOHO KONCE STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU DO ZDIVA (KOMÍN, OSTĚNÍ…)

kat. č.: 

2188100000
21881xxxx2
4188100000

rozměry:

délka ramen 240 mm, 
celková šířka 350 mm, 
rozteč ramen dle žebříku 
270 mm

poznámky:

- žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice
- včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami
- držák se doplní 3 ks vhodných vrutů (šroubů) s hmoždinkami 
   pro připevnění do zdi či jiného podkladu

DRŽÁK ŽEBŘÍKU NA FASÁDU PRO TRVALÉ UPEVNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

kat. č.: 

2188200000
21882xxxx2
4188200000

rozměry: poznámky:

- žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice
- včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami
- držák se doplní 4-5 ks vhodných vrutů (šroubů) s hmoždinkami 
   pro připevnění do zdiva.



27K A T A L O G  S T Ř E Š N Í C H  D O P L Ň K Ů

Stoupací a pochůzí prvky / střešní žebříky a schodnice / Střešní výlezy

3

4

DRŽÁK ŽEBŘÍKU NA FASÁDU PRO VYJÍMATELNÉ UPEVNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

kat. č.: 

2188300000
21883xxxx2
4188300000

rozměry: poznámky:

- žebřík se zaklesává do držáku příčkou
- držák se doplní 4-5 ks vhodných vrutů (šroubů) s hmoždinkami 
   pro připevnění do zdiva.

ÚHELNÍK PRO PŘIPEVNĚNÍ ŽEBŘÍKU NA PLOŠINU PLATON - SADA 2 KS

kat. č.: 

2189000000
21890xxxx2
4189000000

rozměry: poznámky:

dodává se se sadou šroubů kat. č. 2010000000 pro připevnění 
na plošiny PLATON a 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami 
do bočnic žebříku

ÚCHYT PRO HRAZDU ŽEBŘÍKU PRO PÁLENÉ KRYTINY (MIMO BOBROVKY)

kat. č.: 

2200000000, 22000xxxx2
4200000000, 3200000000
2200200000, 22002xxxx2
4200200000, 3200200000

rozměry:

výška 120 mm
délka 700, 530 mm

poznámky:

- pro jednu hrazdu jsou nutné dva úchyty
- délka úchytu 700 mm je určena pro laťování s roztečí 
   330 - 390 mm, délka 530 mm pro laťování 250 - 320 mm

STŘEŠNÍ VÝLEZ 600 X 600 S BOČNÍ VODNÍ DRÁŽKOU A DUTINKOVÝM SKLEM, PLECH

kat. č.: 

2054000000, 20540xxxx2
5054000000, 50540xxxx2
6054000000, 3054000000

rozměry:

600 × 600 mm

poznámky:

dodávané odstíny barveného plechu AL a FeZn jsou: černá, šedá 
grafitová, červená, hnědá a cihlová (na telefonický dotaz i jiné 
odstíny dle RAL)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S OLOVĚNÝM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU

kat. č.: 

x0541xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 1 (50541xxxxx,…)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO PLNÉ - BEZ MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

kat. č.: 

x0542xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 2 (50542xxxxx,…)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM MÍSTO MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

kat. č.: 

x0543xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo čísla 
0 číslo 3 (50543xxxxx,…)

STŘEŠNÍ VÝLEZ 500 X 750 S BOČNÍ VODNÍ DRÁŽKOU A DUTINKOVÝM SKLEM

kat. č.: 

2055000000, 20550xxxxx,
5055000000, 50550xxxx2,
605500000, 3055000000

rozměry:

500 × 750 mm

poznámky:

- výlez se otevírá do boku
- dodávané odstíny barveného plechu AL a FeZn  jsou: černá, šedá 
   grafitová, červená, hnědá a cihlová (na telefonický dotaz i jiné 
   odstíny dle RAL)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S OLOVĚNÝM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU

kat. č.: 

x0551xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 1 (50551xxxxx,…)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO PLNÉ - BEZ MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

kat. č.: 

x0552xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 2 (50552xxxxx,…)

PŘÍPLATEK ZA VÝLEZOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM MÍSTO MAKROLONU (DUTIN.SKLA)

kat. č.: 

x0553xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 3 (50553xxxxx,…)
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STŘEŠNÍ VÝLEZ 450 X 750 S DVOJITÝM TVRZENÝM SKLEM A UNIVERZ. LEMOVÁNÍM, ČERNÝ

kat. č.: 

5056190052

rozměry: poznámky:

STŘEŠNÍ VÝLEZ 450 X 750 S JEDNODUCHÝM TVRZENÝM SKLEM A UNIVERZ. LEMOVÁNÍM, ČERNÝ

kat. č.: 

5056290052

rozměry: poznámky:

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK 500 X 500 S BOČNÍ VODNÍ DRÁŽKOU A DUTINKOVÝM SKLEM

kat. č.: 

2053000000, 20530xxxxx,
5053000000, 50530xxxx2,
6053000000, 3053000000

rozměry:

500 × 500 mm

poznámky:

dodávané odstíny barveného plechu AL a FeZn  jsou: černá, 
šedá grafitová, červená, hnědá a cihlová, Na telefonický dotaz 
i jiné odstíny dle RAL

PŘÍPLATEK ZA SVĚTLÍK S OLOVĚNÝM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU

kat. č.: 

x0531xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 1 (x0531xxxxx,…)

PŘÍPLATEK ZA SVĚTLÍK PLNÝ - BEZ MAKROLONU (DUTIN. SKLA)

kat. č.: 

x0532xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 2 (x0533xxxxx,…)

PŘÍPLATEK ZA SVĚTLÍK S DRÁTOSKLEM MÍSTO MAKROLONU (DUTIN. SKLA)

kat. č.: 

x0533xxxx2

rozměry: poznámky:

na pátém místě v kódu výrobku bude v tomto případě místo 
čísla 0 číslo 3 (x0533xxxxx,…)

AREÁTOR Č. ŠABLONA 400 X 400 (CEMBRIT, CAPACCO SK 2, DACORA…)

kat. č.: 

50580xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

AREÁTOR OBDÉLNÍK 600 X 300 (CEMBRIT, ETERNIT…)

kat. č.: 

50840xxxx2

rozměry:

600 × 300 mm

poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

AREÁTOR BOBROVKA 400 X 240 (JEN CEMBRIT!)

kat. č.: 

50850xxxx2

rozměry:

400 × 240 mm

poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

AREÁTOR ŠABLONA 345 X 345 (CAPACCO SK 1,…)

kat. č.: 

51001xxxx2

rozměry:

345 × 345 mm

poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

AREÁTOR ŠUPINA 300 X 300 (EUREKO BNC, CAPACCO SK 3,…)

kat. č.: 

51002xxxx2

rozměry:

300 × 300 mm

poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

AREÁTOR ŠABLONA 300 X 300 (EUREKO T4 CPS)

kat. č.: 

51003xxxx2

rozměry:

300 × 300 mm

poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

AREÁTOR UNIV. PRO HLADKÉ KRYTINY

kat. č.: 

51010xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu
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AREÁTOR RHOMBUS (CEMBRIT) PRAVÝ / LEVÝ

kat. č.: 

51480xxxx2/P
51480xxxx2/L

rozměry: poznámky:

- pravý (krytí z leva do prava), levý (krytí z prava do leva)
- areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

AREÁTOR RHOMBUS ŠABLONA (CEMBRIT)

kat. č.: 

51490xxxx2

rozměry: poznámky:

areátor má instalovánu mřížku z AL tahokovu

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 400 X 400 (CEMBRIT, ETERNIT, CAPACCO SK2…)

kat. č.: 

50571xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 600 X 300 (CEMBRIT, ETERNIT…)

kat. č.: 

50572xxxx2

rozměry:

600 × 300 mm

poznámky:

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 345 X 345 (CAPACCO SK1…)

kat. č.: 

50573xxxx2

rozměry:

345 × 345 mm

poznámky:

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 400 X 240 BOBROVKA CEMBRIT

kat. č.: 

51020xxxx2

rozměry:

400 × 240 mm

poznámky:

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU 400 X 400 UNIVERZÁL DO HLADKÝCH KRYTIN

kat. č.: 

51030xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

KOMÍNEK PRO PLECHOVÉ KRYTINY VE TVARU TAŠEK (DLE OBRÁZKU)

kat. č.: 

51130xxxx2

rozměry: poznámky:

připevňuje se na krytinu po vytvoření otvoru, přes těsnění (tmel) 
šrouby nebo trhacími nýty; minimální šíře jednostraně prohnuté 
nebo rovné části tašky, do které lze komínek umístit, je 180 mm;
u tohoto komínku je vzhledem k profilu tašky a technologii výroby 
připojovací průměr trubky max. 80 mm

Na speciální objednávku možno dodat i vestavěné do dílu krytiny, 
ale jen u maloplošných skládaných plechových krytin. V objednávce 
je nutné vždy uvést typ (obchodní název) a výrobce krytiny!

KOMÍNEK PRO PLECHOVÉ KRYTINY FALCOVANÉ ZE SVITKŮ NEBO ZAKLIKÁVACÍ (DLE OBRÁZKU)

kat. č.: 

51140xxxx2

rozměry: poznámky:

- připevňuje se na krytinu po vytvoření otvoru, přes těsnění (tmel) 
   šrouby nebo trhacími nýty
- součástí výrobku není střešní krytina, obrázek jen ilustruje jeho 
   umístění do krytiny!

KOMÍNEK "DVOJBOBROVKA" PRO BETONOVÉ I PÁLENÉ BOBROVKY

kat. č.: 

51190xxxx2

rozměry: poznámky:

KOMÍNEK SE ZÁKLADNOU VE TVARU BETONOVÝCH TAŠEK (BETONPRES, KB BLOK, BESK,….)

kat. č.: 

51200xxxx2

rozměry: poznámky:

VĚTRACÍ ŠTĚRBINA POD HŘEBENY PLECH. FALCOVANÝCH I "KLIK" KRYTIN (METROTILE, COMAX ATD)

kat. č.: 

2295100000, 22951xxxx2,
52951xxxx2, 6295100000,
3295100000

rozměry:

délka 545, 2000 mm 
výška 50 mm

poznámky:

jiné rozměry vyrobíme na zakázku a dle námi zpracované cenové 
nabídky

Připojovací průměr odvětrávacích komínků je 100 a 110 mm. Komínky mají úpravu pro odvod kondenzátu, univerzální 
sklon 35° a jsou  tvarovány tak, aby je sjiždějící sníh nepoškodil nebo neutrhl (tvar kosočtverce postaveného na špičce).
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VENTILAČNÍ HLAVICE SW 150 PRO VĚTRÁNÍ SANITÁRNÍCH PROSTOR, POUZE HLAVICE / KOMPLET

kat. č.: 

8168100000
8168300000

rozměry:

průměr 150 mm

poznámky:

- v nabídce je pouze šedá barva (probarvený plast), stavitelný krk 
   pouze nerez, základna AL
- vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor a kanlizací 
   má označení EDMONDS SewerVent SW 150
- dodáváno jako komplet s krkem a tvarovatelnou AL základnou 
  (č. 8168300000) nebo jen samotnou hlavici (č. 8168100000)

VENTILAČNÍ HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, SAMOTNÁ HLAVICE BAREVNÁ

kat. č.: 

8168490050, 8168430160,
8168480150

rozměry:

průměr 150 mm

poznámky:

barevné odstíny tvoří probarvený plast;
vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností 
má označení EDMONDS TurboVentura TVE 150

VENTILAČNÍ HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET, BAREVNÁ

kat. č.: 

8168290050, 8168230160,
8168280150

rozměry:

průměr 150 mm

poznámky:

dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné 
Al základny a hlavice, vše v odstínech RAL 9005, 3016 a 8015 
(černá, červená a hnědá)

VENTILAČNÍ HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET (ČERNÁ, BARVENÁ)

kat. č.: 

8192190050
81921xxxx2

rozměry:

průměr 250 mm

poznámky:

- vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení 
   EDMONDS SupaVent SVE 250
- dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné   
   Al základny a hlavice SVE 250, vše v odstínech RAL 9005, 
   3016 a 8015 (černá, červená a hnědá)

VENT. HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET (ABS PRŮHLEDNÁ, BARVENÁ)

kat. č.: 

8192200000
81922xxxx2

rozměry:

průměr 250 mm

poznámky:

- vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností s označením 
   EDMONDS TurboBeam TBE 250 je průhledná a lze ji využít i na 
   prosvětlení větrané místnosti
- dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné 
   Al základny, vše v odstínech RAL 9005, 3016 a 8015 (černá,   
   červená a hnědá) a průhledné hlavice TBE 250.

VENT. HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, KOMPLET (PŘÍR. AL, BARVENÁ)

kat. č.: 

5192300000
51923xxxx2

rozměry:

průměr 300 mm

poznámky:

- vent. hlavice kompletní, včetně stavitelného krku a jednoduché 
   základny, pro odvětrání podstř. prostor a místností má označení 
   EDMONDS WindMaster WIN 300
- dodáváno jako komplet včetně stavitelného Al krku, tvarovatelné 
Al základny a hlavice WIN 300, vše v odstínech RAL 9005, 3016 
a 8015 (černá, červená a hnědá)

VENT. HLAVICE PRO VĚTRÁNÍ PODSTŘ. PROSTOR A MÍSTNOSTÍ, SAMOTNÁ HLAVICE, PŘÍRODNÍ AL

kat. č.: 

5192400000

rozměry:

průměr 300 mm

poznámky:

vent. hlavice samotná, bez stavitelného krku a jednoduché 
základny, pro odvětrání podstř. prostor a místností má označení 
EDMONDS WindMaster WIN 300

REDUKCE NA POTRUBÍ PRO HLAVICI TVE 150

kat. č.: 

2190100000, 2190190052,
2190130162, 2190180152

rozměry:

113/153 mm

poznámky:

- barevné odstíny: bez barvy, černá, červená, hnědá
- materiál AL

REDUKCE NA POTRUBÍ PRO HLAVICI SW 150 (NEREZ)

kat. č.: 

4190000000

rozměry:

110/153 mm

poznámky:

- materiál nerez

ZÁKLADNA JEDNODUCHÁ TVAROVATELNÁ, POD VENT. HLAVICI EDMONDS 150

kat. č.: 

5191100000, 51911xxxx2

rozměry:

450 × 450 mm

poznámky:

- materiál měkký AL

ZÁKLADNA JEDNODUCHÁ TVAROVATELNÁ, POD VENT. HLAVICI EDMONDS 250

kat. č.: 

5191200000, 51912xxxx2

rozměry:

500 × 500 mm

poznámky:

- materiál měkký AL
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ZÁKLADNA JEDNODUCHÁ TVAROVATELNÁ, POD VENT. HLAVICI EDMONDS 300

kat. č.: 

5191300000
51913xxxx2

rozměry:

500 × 500 mm

poznámky:

- materiál měkký AL

ZÁKLADNA ČESKÁ ŠABLONA, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51691xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

ZÁKLADNA ANGLICKÝ OBDÉLNÍK, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51692xxxx2

rozměry:

600 × 300 mm

poznámky:

ZÁKLADNA DÁNSKÝ OBDÉLNÍK, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51693xxxx2

rozměry:

600 × 300 mm

poznámky:

ZÁKLADNA BOBROVKA, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51694xxxx2

rozměry:

400 × 240 mm

poznámky:

ZÁKLADNA RHOMBUS, CEMBRIT, PRAVÁ / LEVÁ, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51695xxxx2/P
51695xxxx2/L

rozměry: poznámky:

- pravá (pokládka z leva do prava)
- levá (pokládka z prava do leva)

ZÁKLADNA RHOMBUS ŠABLONA, CEMBRIT, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51696xxxx2

rozměry: poznámky:

ZÁKLADNA PRO BETONOVÉ A PÁLENÉ BOBROVKY, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51697xxxx2

rozměry: poznámky:

ZÁKLADNA PRO FALC. KRYTINY ZE SVITKŮ NEBO ZAKLIKÁVACÍ, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51698xxxx2

rozměry: poznámky:

ZÁKLADNA UNIVERZÁL PRO HLADKÉ KRYTINY, PRO VENT. HLAVICI SW150 A TVE150

kat. č.: 

51699xxxx2

rozměry: poznámky:

Základny PLATON mají vylepšenou konstrukci proti případnému zatékání a  zároveň jsou redukcí z  100 (110) mm 
na průměr 150 mm

DRŽÁK HL PRO VELKÝ HŘEBENÁČ CEMBRIT

kat. č.: 

2052100000
20521xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO MALÝ HŘEBENÁČ CEMBRIT, PŘÍP. MALÝ HŘEBENÁČ PREFA STUCCO

kat. č.: 

2052200000
20522xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného
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DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PLECH. KRYTIN DEKMETAL MAXIDEK

kat. č.: 

2098100000
20981xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PLECH. KRYTIN BORGA, SATJAM GRANDE, TYP HRS

kat. č.: 

2098200000
20982xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PLECH. KRYTIN BALEXMETAL

kat. č.: 

2098300000
20983xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ PÁLENÉ KRYTINY RÖBEN

kat. č.: 

2106000000, 21060xxxx2,
4106000000, 41060xxxx2

rozměry: poznámky:

DRŽÁK HL PRO PLECH. OBLÉ HŘEBENÁČE EVERTECH, ISOLA POWERTEKK, SATJAM BOND BEZ POSYPU

kat. č.: 

21101xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO PLECH. OBLÉ HŘEBENÁČE EVERTECH, ISOLA POWERTEKK, SATJAM BOND S POSYPEM

kat. č.: 

21102xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO PLECH. HŘEBENÁČE S LÍMCEM LINDAB

kat. č.: 

2117100000
21171xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO PLECH. HŘEBENÁČE OBLÉ VELKÉ S LÍMCEM RUUKKI (TAŠKOVÁ KRYTINA)

kat. č.: 

2117200000
21172xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO PLECH. HŘEBENÁČE ROVNÉ RUUKKI (K FALC. ZAKLIK. KRYTINĚ CLASSIC)

kat. č.: 

2117300000
21173xxxx2
4117300000

rozměry: poznámky:

obrázek je ilustrativní

DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ TONDACH DRÁŽKOVÝ Č.2

kat. č.: 

2118000000
21180xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ TONDACH DRÁŽKOVÝ Č.3

kat. č.: 

2118100000
21181xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného
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DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ BETONPRES

kat. č.: 

2125000000, 21250xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO ROVNÝ HŘEBENÁČ SATJAM HRR PRO KRYTINU SATJAM RAPID

kat. č.: 

2177200000, 21772xxxx2,
4177200000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK HL PRO HŘEBENÁČ SATJAM HRT 170 A HRT 120

kat. č.: 

2177000000, 21770xxxx2
4177000000, 2177100000
21771xxxx2, 4177100000

rozměry: poznámky:

obrázek je ilustrační

DRŽÁK HL NA HŘEBENÁČ CREATON PR / PF / PV/ PD

kat. č.: 

2182100000, 21821xxxx2,
2182200000, 21822xxxx2,
2182300000, 21823xxxx2,
2182400000, 21824xxxx2,

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL NA HŘEBENÁČ CREATON PH

kat. č.: 

2182500000, 21825xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL POD HŘEBENÁČE - KORÝTKA PLECHOVÁ NEBO VLÁKNOCEMENTOVÁ

kat. č.: 

2051000000, 20510xxxx2
4051000000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK HL NA PLASTOVÉ HŘEBENÁČE EUREKO BH

kat. č.: 

2150100000, 21501xxxx2,
4150100000

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO TVRDÉ HLADKÉ KRYTINY NA LATÍCH

kat. č.: 

2050000000, 20500xxxx2
4050000000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK HL PRO PLECHOVÉ VELKOPLOŠNÉ ROVNÉ I TVAROVANÉ KRYTINY 

kat. č.: 

2097000000, 20970xxxx2
4097000000

rozměry: poznámky:

vhodné pro plechové krytiny ve tvaru tašek v pásech, falcované 
(klik i ze svitků) a trapézy

DRŽÁK HL PRO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY TAŠKOVÉ (ISOLA, METROTILE,…)

kat. č.: 

2111100000, 21111xxxx2
4111100000

rozměry:

odskok 20 - 25 mm

poznámky:

DRŽÁK HL PRO PLECH. MALOPLOŠNÉ KRYTINY TAŠKOVÉ (SATJAM) 

kat. č.: 

2111200000, 21112xxxx2
4111200000

rozměry:

odskok 26 - 30 mm

poznámky:

NOVINKA

NOVINKA
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DRŽÁK HL NA TAŠKU RÖBEN MONZA / RÖBEN FLÄMING

kat. č.: 

2107100000, 21071xxxx2
2107200000, 21072xxxx2

rozměry: poznámky:

možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON RAPIDO

kat. č.: 

2183100000, 21831xxxx2,
4183100000, 41831xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON BALANCE, RÖBEN PIEMONT

kat. č.: 

2183200000, 21832xxxx2,
4183200000, 41832xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON DOMINO

kat. č.: 

2183300000, 21833xxxx2,
4183300000, 41833xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON TERRA OPTIMA

kat. č.: 

2183400000, 21834xxxx2,
4183400000, 41834xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON TITANIA

kat. č.: 

2183500000, 21835xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL NA TAŠKU CREATON MAGNUM

kat. č.: 

2183600000, 21836xxxx2

rozměry: poznámky:

- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK NA FALCOVANÉ KRYTINY A KLIK KRYTINY S DRÁŽKAMI U KOŘENE FALCU 

kat. č.: 

2115000000, 21150xxxx2,
4115000000, 41150xxxx2

rozměry: poznámky:

- lze použít i na klempířské prvky, jako jsou parapety, závětrné 
   lišty, lemy atd.
- možnost dodat z nerezu, i barveného

DRŽÁK HL PRO BETONOVÉ TAŠKY UNIVERZÁL

kat. č.: 

2124000000, 21240xxxx2,
4124000000, 41240xxxx2

rozměry: poznámky:

DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - POLKA, JIRČANKA, BRNĚNKA 14

kat. č.: 

2186600000, 21866xxxx2, 
4186600000, 41866xxxx2

rozměry:

výška HL nad krytinou 
cca 100 mm

poznámky:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - SRDCOVKA, FIGARO

kat. č.: 

2186100000, 21861xxxx2, 
4186100000, 41861xxxx2

rozměry:

výška HL nad krytinou 
cca 100 mm

poznámky:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - HRANICE 11, UNIVERZAL 12

kat. č.: 

2186200000, 21862xxxx2, 
4186200000, 41862xxxx2

rozměry:

výška HL nad krytinou 
cca 100 mm

poznámky:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - FRANCOUZSKÁ 12 A 14, FALCOVKA 11

kat. č.: 

2186300000, 
21863xxxx2, 
4186300000, 
41863xxxx2

rozměry:

výška HL nad krytinou 
cca 100 mm

poznámky:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - SAMBA

kat. č.: 

2186400000, 
21864xxxx2, 
4186400000, 
41864xxxx2

rozměry:

výška HL nad krytinou 
cca 100 mm

poznámky:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

DRŽÁK HL NA TAŠKU TONDACH - ROMÁNSKÁ

kat. č.: 

2186500000, 
21865xxxx2, 
4186500000, 
41865xxxx2

rozměry:

výška HL nad krytinou 
cca 100 mm

poznámky:

- držák v jeho horní části nutno pojistit, do některého 
   z předvrtaných otvorů, vrutem rozměru cca 4 × 25 mm

DRŽÁK SOLÁR. PANELU/HRAZDY STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU

kat. č.: 

2072100000, 20721xxxx2
4072100000, 2072200000
20722xxxx2, 4072200000
2072300000, 20723xxxx2
4072300000

rozměry:

výška 70, 90, 120 mm

poznámky:

- dodáváno včetně vrutu 5 × 60 mm (s těsnicí a kovovou 
   podložkou a krytkou šestihranné hlavy vrutu) pro připevnění 
   do latí nebo bednění přes UNI základny

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO SVISLÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 18

kat. č.: 

2135100000
4135100000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO SVISLÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 35

kat. č.: 

2135200000
4135200000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO SVISLÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 50

kat. č.: 

2135300000
4135300000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO VODOROVNÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 18

kat. č.: 

2136100000
4136100000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO VODOROVNÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 35

kat. č.: 

2136200000
4136200000

rozměry: poznámky:

DRŽÁK SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO VODOROVNÉ LIŠTY, NA TRAPÉZ TR 50

kat. č.: 

2136300000
4136300000

rozměry: poznámky:

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU NA UNI ZÁKLADNY PLATON S DVĚMA ŠROUBY M8

kat. č.: 

2138000000, 4138000000

rozměry:

pásovina 4 × 50 mm

poznámky:

- určeno jen do UNI základen PLATON, které mají navařené dva 
   připevňovací šrouby pro držáky zachytávačů nebo solárních 
   panelů, případně podpěr stoup. plošin a pod. Jde o tyto výrobky: 
   Uni bobrovka č. x0110, Uni kalota x1260, x1270, x1280, Uni držák 
   na falc. krytinu č. x132x a Uni plotna do PVC krytin č. x1740
- nelze použít do UNI základen, kde se držáky připevňují pomocí 
   jednoho šroubu M8 a tzv. "plechovým poutkem"

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU PRO PÁL. A BETON. BOBROVKU A JINÉ TVRDÉ HL. KRYTINY

kat. č.: 

2139000000, 4139000000

rozměry:

pásovina 4 × 50 mm

poznámky:

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU STANDART, VÝŠKA 90 mm

kat. č.: 

2137000000
4137000000

rozměry:

základna:
150 × 60 × 4 mm 
výška: 90 mm
pásovina: 30 × 5 mm

poznámky:

vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,…)

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU STANDART, VÝŠKA 130 mm

kat. č.: 

2140000000
4140000000

rozměry:

základna:
150 × 60 × 4 mm 
výška: 130 mm
pásovina: 30 × 5 mm

poznámky:

vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,…)

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU STANDART, VÝŠKA 180 mm

kat. č.: 

2141000000
4141000000

rozměry:

základna:
150 × 50 × 4 mm 
výška: 180 mm
pásovina: 30 × 5 mm

poznámky:

vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,…)

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU FLEX, VÝŠKA NASTAVITELNÁ 2x

kat. č.: 

2142000000
4142000000

rozměry:

základna:
150 × 60 × 4 mm 
výška: nastavitelná 2x
pásovina: 40 × 5 mm

poznámky:

- výšku držáku možno nastavit ve dvou spojích, lze jej i natáčet 
   do boku.
- vhodné pro skládané tvrdé krytiny
- střední výška cca 150 mm

DRŽÁK SOLÁRNÍHO KOLEKTORU FLEX, VÝŠKA NASTAVITELNÁ 1x

kat. č.: 

2143000000
4143000000

rozměry:

základna:
150 × 60 × 4 mm 
výška: nastavitelná 1x
pásovina: 40 × 5 mm

poznámky:

- výšku držáku možno nastavit v jednom spoji v rozsahu 
   přibližně 50 mm
- vhodné pro skládané tvrdé krytiny
- střední výška cca 150 mm

PROSTUP KRYTINOU Č. ŠABLONA (CEMBRIT, ETERNIT, CAPACCO SK 2,…)

kat. č.: 

50730xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU OBDÉLNÍK (CEMBRIT, ETERNIT,…)

kat. č.: 

50740xxxx2

rozměry:

600 × 300 mm

poznámky:

Určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU BOBROVKA (CEMBRIT)

kat. č.: 

50750xxxx2

rozměry:

400 × 240 mm

poznámky:

Určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU ( CAPACCO SK 1,…)

kat. č.: 

51931xxxx2

rozměry:

345 × 345 mm

poznámky:

Určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně
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PROSTUP KRYTINOU ŠUPINA (CAPACCO SK 3, EUREKO BNC,…)

kat. č.: 

51932xxxx2

rozměry:

300 × 300 mm

poznámky:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU (EUREKO T4 CPS,….)

kat. č.: 

51933xxxx2

rozměry:

300 × 300 mm

poznámky:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

PROSTUP PRO HLADKÉ KRYTINY UNIVERZÁL

kat. č.: 

51934xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm

poznámky:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU RHOMBUS (CEMBRIT)

kat. č.: 

51935xxxx2/P
51935xxxx2/L

rozměry:

424 × 424 mm
(477 × 710 mm)

poznámky:

- pro krytí zleva do prava a pro krytí zprava do leva
- určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních 
   panelů, antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU RHOMBUS ŠABLONA (CEMBRIT)

kat. č.: 

51936xxxx2

rozměry:

400 × 400 mm
(605 × 471 mm)

poznámky:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

PROSTUP KRYTINOU DOLMEN (CEMBRIT)

kat. č.: 

51937xxxx2

rozměry:

400 × 240 mm

poznámky:

určeno jako prostup. prvek pro kabely a hadice solárních panelů, 
antén a podobně

ÚŽLABNÍ PLECH HLADKÝ S VODNÍ DRÁŽKOU

kat. č.: 

2089100000, 20891xxxx2,
5089100000, 50891xxxx0,
6089100000, 3089100000

rozměry:

rozv. šíře 500 mm
délka 2 m

poznámky:

ÚŽLABNÍ PLECH S NOSEM A VODNÍ DRÁŽKOU

kat. č.: 

2089200000, 20892xxxx2,
5089200000, 50892xxxx2,
6089200000, 3089200000

rozměry:

rozv. šíře 500 mm
délka 2 m

poznámky:

ÚŽLABNÍ PLECH S PODPĚRNOU A VODNÍ DRÁŽKOU

kat. č.: 

2089300000, 20893xxxx2,
5089300000, 50893xxxx2,
6089300000, 3089300000

rozměry:

rozv. šíře 500 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

ÚŽLABNÍ PLECH S NOSEM, VODNÍ A PODPĚRNOU DRÁŽKOU

kat. č.: 

2089400000, 20894xxxx2,
5089400000, 50894xxxx2,
6089400000, 3089400000

rozměry:

rozv. šíře 500 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

LEM OKAPU - OKAPNICE HLADKÁ

kat. č.: 

2090100000, 20901xxxx2,
5090100000, 50901xxxx2,
6090100000, 3090100000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:
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LEM OKAPU - OKAPNICE HLADKÁ

kat. č.: 

2090300000, 20903xxxx2,
5090300000, 50903xxxx2,
6090300000, 3090300000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

LEM OKAPU - OKAPNICE S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

kat. č.: 

2090200000, 20902xxxx2,
5090200000, 50902xxxx2,
6090200000, 3090200000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

LEM OKAPU - OKAPNICE S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

kat. č.: 

2090400000, 20904xxxx2,
5090400000, 50904xxxx2,
6090400000, 3090400000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

LEM KE ZDI HLADKÝ

kat. č.: 

2091100000, 20911xxxx2,
5091100000, 50911xxxx2,
6091100000, 3091100000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:

LEM KE ZDI HLADKÝ

kat. č.: 

2091500000, 20915xxxx2,
5091500000, 50915xxxx2,
6091500000, 3091500000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

LEM KE ZDI S NOSEM

kat. č.: 

2091200000, 20912xxxx2,
5091200000, 50912xxxx2,
6091200000, 3091200000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:

LEM KE ZDI S NOSEM

kat. č.: 

2091600000, 20912xxxx2,
5091600000, 50916xxxx2,
6091600000, 3091600000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

kat. č.: 

2091300000, 20913xxxx2,
5091300000, 50913xxxx2,
6091300000, 3091300000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

kat. č.: 

2091700000, 20917xxxx2,
5091700000, 50917xxxx2,
6091700000, 3091700000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU A NOSEM

kat. č.: 

2091400000, 20914xxxx2,
5091400000, 50914xxxx2,
6091400000, 3091400000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku
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LEM KE ZDI S PODPĚRNOU DRÁŽKOU A NOSEM

kat. č.: 

2091800000, 20918xxxx2,
5091800000, 50918xxxx2,
6091800000, 3091800000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HLADKÁ

kat. č.: 

2093100000, 20931xxxx2,
5093100000, 50931xxxx2,
6093100000, 3093100000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HLADKÁ

kat. č.: 

2093200000, 20932xxxx2,
5093200000, 50932xxxx2,
6093200000, 3093200000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

kat. č.: 

2094100000, 20941xxxx2,
5094100000, 50941xxxx2,
6094100000, 3094100000

rozměry:

rozv. šíře 250 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA S PODPĚRNOU DRÁŽKOU

kat. č.: 

2094200000, 20942xxxx2,
5094200000, 50942xxxx2,
6094200000, 3094200000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

podpěrná drážka je doporučována pro vláknocementovou 
krytinu, aby nedocházelo v zimě k lámání krytiny ledem přes 
vodní drážku

DILATAČNÍ LIŠTA

kat. č.: 

2092000000, 20920xxxx2,
5092000000, 50920xxxx2,
6092000000, 3092000000

rozměry:

rozv. šíře 80 mm
délka 2 m

poznámky:

dilatační lišta slouží k vyrovnvání různých roztažností oplecho-
vání a zdiva (např. u oplechování komínů nebo lemů u zdi)

PLECHOVÝ OBLÝ HŘEBENÁČ PRO MALOPLOŠNÉ KRYTINY

kat. č.: 

21341xxxx2,51341xxxx2

rozměry:

400 × 250 mm

poznámky:

PLECHOVÝ ROVNÝ HŘEBENÁČ - ÚHELNÍK

kat. č.: 

2134200000, 21342xxxx2,
5134200000, 51342xxxx2,
6134200000, 3134200000

rozměry:

rozv. šíře 330 mm
délka 2 m

poznámky:

POMOCNÝ MONTÁŽNÍ HÁK ZA LATĚ

kat. č.: 

2027500000, 20275xxxx2,
2027700000, 20277xxxx2

rozměry:

délka 530, 700 mm

poznámky:

použití k betonovým a páleným taškám, v překladu tašek nutno 
vytvořit (např. flexou) drážku pro pásovinu háku

POMOCNÝ MONTÁŽNÍ HÁK NA PŘIŠROUBOVÁNÍ DO BEDNĚNÍ

kat. č.: 

2023000000, 20230xxxx2

rozměry: poznámky:

včetně 3 ks připevňovacích vrutů 5 × 40 mm

POMOCNÝ MONTÁŽNÍ HÁK DO UNI ZÁKLADEN

kat. č.: 

2035000000, 20350xxxx2

rozměry: poznámky:

dodáváno včetně připevňovacího vrutu 5 × 60 mm (s těsnicí 
a kovovou podložkou a krytkou šestihranné hlavy vrutu) 
pro připevnění do latí, určeno pro montáž do UNI....
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Ostatní doplňky

Na finální povrchovou úpravu výrobků PLATON (nástřik práškovou barvou KOMAX) je poskytována záruka 5 let, na základový zinkový 

nástřik rovněž 5 let, na základ vytvořený nanesením žárového zinku je záruka 10 let plus záruka na finální povrchovou úpravu. Životnost 

výrobků z barevných kovů je min. 50 let. U oceli v závislosti na tloušťce materiálu a povrchové úpravě až 30 let.

Poskytované záruky
9

ŽLABOVÝ NADSTŘEŠNÍ HÁK S PODPĚROU

kat. č.: 

2076000000, 20760xxxx2,
3076000000

rozměry:

pásovina 5 × 30 mm

poznámky:

určeno pro nadokapní (sámové) žlaby rozvinuté šíře 500, 660 
a 800 mm; vyráběno i z Cu

ŽLABOVÝ NADSTŘEŠNÍ HÁK BEZ PODPĚRY

kat. č.: 

2078000000, 20780xxxx2,
3078000000

rozměry:

pásovina 5 × 30 mm

poznámky:

určeno pro nadokapní (sámové) žlaby rozvinuté šíře 500, 660 
a 800 mm; vyráběno i z Cu

PŘÍPONKA K FALCOVANÝM KRYTINÁM PEVNÁ, KALHOTOVÁ

kat. č.: 

2151000000, 5151000000,
3151000000, 6151000000

rozměry: poznámky:

dodáváno z materiálů FeZn, Cu, TiZn nebo  AL

PŘÍPONKA K FALCOVANÝM KRYTINÁM POSUVNÁ, KALHOTOVÁ

kat. č.: 

2152000000, 5152000000,
3152000000, 6152000000

rozměry: poznámky:

dodáváno z materiálů FeZn, Cu, TiZn nebo  AL

OBJÍMKA PRO KOMÍNOVÉ VLOŽKY

kat. č.: 

2153100000, 4153100000,
2153200000, 4153200000,
2153300000, 4153300000,
2153400000, 4153400000,
2153500000, 4153500000,
2153600000, 4153600000,
2153700000, 4153700000,
2153800000, 4153800000

rozměry:

průměry: 
100, 107, 120, 
132, 135, 150, 
180, 200 mm

poznámky:

dodáváno z materiálů FeZn nebo nerez

OBJÍMKA PRO ODSÁVÁNÍ

kat. č.: 

2154100000, 4154100000,
2154200000, 4154200000,
2154300000, 4154300000,
2154400000, 4154400000,
2154500000, 4154500000

rozměry:

průměry: 
120, 135, 150, 
180, 200 mm

poznámky:

dodáváno z materiálů FeZn nebo nerez

STŘÍŠKA NA KOMÍN  "NAPOLEON"

kat. č.: 

3178100000, 4178100000,
3178200000, 4178200000,
3178300000, 4178300000,
3178400000, 4178400000,
3178500000, 4178500000,
3178600000, 4178600000,
3178700000, 4178700000,
3178800000, 4178800000

rozměry (v mm):

300 × 300, 200 × 400;

poznámky:

- jiné rozměry dle cenové nabídky na objednávku
- dodáváno z materiálů Cu nebo nerez

DRŽÁK STŘEŠNÍ LATĚ NA BEDNĚNÍ (PŘI ZATEPLOVÁNÍ NAD BEDNĚNÍM)

kat. č.: 

2159100000
2159200000

rozměry:

výška 120, 180 cm

poznámky:



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 001/2017

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.března 2001, kterým se stanoví  harmonizované podmínky 
pro uvádění stavebních výrobků na trh:

01. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
Příslušenství pro střešní krytiny - zařízení pro přístup na  střechu - lávky plošiny, stupně a  jejich upevňovací systémy, odvětrávací 

a prostupové prvky, římsové a okapové prvky, příslušenství střešních krytin, kompletní systém sněhových zábran, stavebnicový systém 

sněhových zábran typu Congripp.

02. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst.4: Uvedená  čísla výrobků 
vycházejí z desetimístného formátu kódu, kde druhá až pátá pozice vyjadřují katalogové číslo dodávaného typu výrobku: 3125, 3127, 3130, 
3110, 3143-4, 3100-1, 3625, 3627, 3630, 3610, 3643-4, 3600, 3690, 0681, 0682, 0691-2, 1331-3, 0430, 1721-2, 1850, 0135, 0137, 
0600, 0330, 1583, 1584, 0281, 0282-3, 1731-2, 0170-1, 0160-2, 0771-4, 0870, 1550, 1560, 1760, 3225, 3227, 3230, 3210, 3243-4, 
3200, 1700, 6202-3, 6152, 0150, 0140, 0125, 0127, 0620, 0310, 1573-4, 3325, 3327, 3330, 3310, 3343-4, 3300, 0592, 0593, 0080, 
0880, 0181-2, 0191-2, 1295, 1297, 0255, 0257, 0260, 0340, 3425, 3427, 3430, 3410, 3443-4, 3400, 0070, 0200, 0245, 0247, 0630, 
0320, 3525, 3527, 3530, 3510, 3543-4, 3500, 0805, 0807, 0820, 0830, 3025, 3027, 3720, 3030, 3010, 3043-4, 0861-2, 0950, 0960, 
0990, 1081-2, 1120, 1440, 1841-5, 0826, 0821-5, 0371-3, 0360, 0380, 0390, 1800, 1460L/P, 1470, 0400, 0410, 0110, 1260, 1270, 1280, 
0641-2, 1321-2, 1050P/L, 1051P/L, 1220, 1230, 1913-4, 1923-4, 0701-2, 0711-2, 1300, 1740, 1750-1, 0181, 0091-7, 0460-2, 0471-2, 
0010, 0040, 0480, 0610, 0791-2, 1790, 0660, 0650, 0100, 0020, 0030, 0490, 0670, 0211-2, 0221-2, 0291-2, 1041-2, 1451-2, 4510, 
4512-7, 4521-7, 4561-2, 1602-3, 1661-2, 1611-2, 1630, 1620, 1640, 1671-3, 1881-3, 1890, 2000, 2002, 0540-3, 0550-3, 0530-3, 0580, 
0840, 0850, 1001-3, 1010, 1480P/L, 1490, 0571-3, 1020, 1030, 1130, 1140, 1190, 1200, 2951, 191-3, 1691-9, 0521-2, 0981-3, 1060, 
1101-5, 1171-6, 1181-4, 1250-3, 1771-9, 1821-9, 0510, 1500-5, 0500-3, 0970-2, 1111-4, 1071-2, 1831-9, 1150-3, 1240-3, 1861-9, 0721-5, 
1351-3, 1361-3, 1380, 1390, 1370, 1400, 1410, 1420, 1430, 0730, 0740, 0750, 1931-7, 0891-4, 0901-4, 0911-8, 0931-2, 0941-2, 0920, 
1341-2, 1211-9, 0275, 0277, 0230, 0350, 0760, 0780, 1510, 1520, 1531-9, 1541-9, 1781-9, 1591-6

03. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Sněhový zachytávač, sněhová zábrana-zachycení sněhu, bezpečný pohyb na  střeše, odvětrání. Tyto výrobky nejsou určeny 

k připevňování dalších zádržných záchranných prostředků proti pádu.

04. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst.5
PLATON spol. s r.o.

Rumburská 674, 407 77 Šluknov

tel.:+420 412 386 110, fax.: +420 412 386 627

e-mail: objednavky@platonsro.cz

05. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst.2:

........................................................................................................

06. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku,jak je uvedeno v příloze V:

........................................................................................................

07. Jméno a případně identifikační číslo notifikované osoby (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku,na který se 
vztahuje harmonizovaná norma)
Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p.,

Notifikovaná osoba 204

Pobočka Brno 0600 -  Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov

Č.1020-CPD-060030860, STO-204/C5/2014/060-040288, certifikáty 060-040286, 060-040287, 

dále SZÚ s.p. odšť. závod 2, Jablonec n. N. protokoly zkoušek č.39-3066, č.30--9161, č. 30-0708

08. Jméno a případně identifikační číslo osoby pro technické posuzování (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, 
pro který bylo vydáno evropské technické posouzení):

........................................................................................................

09. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované tech. specifikace

Hořlavost nehořlavé
Vrchní povrchová úprava komaxit
Základní povrchová úprava žárový zinek 60 mg
Použitý materiál ocel, pozink plech EN 10143, EN 10131, EN 10130, EN 10051, EN 10058

10. Vlastnost výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodě s vlastností s uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní a odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Ve Šluknově dne :  22. 5. 2017 Václav Kořánek ( jednatel společnosti) podpis

PLATON spol. s r.o., Rumburská 674, 407 77 Šluknov
IČO: 61328839, DIČ: CZ61328839
Den zápisu do Obchodního rejstříku 29. 6. 1994 vydaný 
Krajským soudem Ústí n/L oddíl C, vložka 7261.



K A T A L O G  S T Ř E Š N Í C H  D O P L Ň K Ů

C e r t i f i k át y

CE
Platon s.r.o., Rumburská 674, 407 77 Šluknov, 

IČ: 613 28 839
09

EN 516:2006
Stoupací plošina EN 516 - 1

prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny
zařízení pro přístup na střechu

Jedinečný identifi kační kód typu výrobku:
777 839 516 001

Číslo prohlášení o vlastnostech: PP 14110301

Mechanická pevnost Třída 1
Reakce na oheň A1 bez zkoušení
Trvanlivost u mechanické pevnosti Vyhovuje



  Provádění,  rekonstrukce a opravy  střech šikmých i rovných
  Drobné ostatní práce související se střešním pláštěm (komíny, hromosvody…)
  Drobné i celkové tesařské opravy i nové krovy

Tel : 412 386 110,  fax: 412 386 627,  e-mail: strechy@platonsro.cz

Rekonstrukce 
střech od profíků

www.platonsro.cz



PLATON spol. s r.o.
Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 110, fax: 412 386 627
e-mail: objednavky@platonsro.cz
www.platonsro.cz
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