
Optimálne dĺžky krytiny 
pre modul 350 mm a 400 mm

Záruka a certifikát

L - optimálna dĺžka musí byť z výrobných dôvodov minimálne rovná, alebo väčšia ako
hodnota v ľavom stĺpci tabuľky, a rovná, alebo menšia ako je hodnota v pravom stĺpci
tabuľky. Min. dĺžka po strihu konca je 100 mm, a max. 320 mm.

L - optimálná dĺžka krytiny pre modul 350 mm

L - optimálna dĺžka musí byť z výrobných dôvodov minimálne rovná, alebo väčšia ako
hodnota v ľavom stĺpci tabuľky, a rovná, alebo menšia ako je hodnota v pravom stĺpci
tabuľky. Min. dĺžka po strihu konca je 100 mm, a max. 370 mm.

L - optimálná dĺžka krytiny pre modul 400 mm

Materiál je potrebné skladovať v suchom a vzdušnom prostredí, 
bez vplyvu agresívneho priemyselného znečistenia, výparov
škodlivých plynov, zlúčenín chlóru, dusíka, solí a iných chemických
látok. Materiál musí byť na finálnom mieste používania aplikovaný 
do 3-och mesiacov od dodania (v súlade so skladovacím návodom 
a podmienkami záruky).

Skladovanie

Objednaný materiál dodávame zákazníkovi na miesto určenia (možný
vlastný odber). Vykládku je potrebné vykonať špeciálnym zariadením
(vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom). V prípade, že uvedené
zariadenie nie je, je potrebné materiál vyložiť ručne s dostatočným
počtom osôb, aby sa zamedzilo poškodeniu materiálu (v súlade 
so skladovacím návodom a podmienkami záruky).

Doprava

Montáž odporúčame vykonať podľa montážneho plánu a kotvíme 
spojovacími skrutkami s EPDM podložkou. Počet použitých skrutiek 
je 5-8 ks/m2. Krytinu je v prípade potreby strihať špeciálnymi 
el. vibračnými nožnicami, a hneď po odstrihnutí odstrániť jemné piliny.
Zakazuje sa používať uhlové brúsky, ktoré môžu poškodiť vrchný lak.

Montáž

Ľahká strešná krytina
od tradičného slovenského výrobcu odkvapového systému
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Predajca:

Zoznam montážnych partnerov odkvapového systému KJG 
a ľahkej strešnej krytiny UNI vám poskytneme na predajných miestach 

a obchodných partnerov siete KJG.

Vyrába: Kollár & Jurík & Gombarčík, spol. s r.o.

Centrála a výroba ČACHTICE
SK - 916 21  Čachtice, Družstevná 746

tel.: +421/32/7743 410, fax: +421/32/7743 433
e-mail: kjg@kjg.sk

Veľkosklad ČACHTICE
tel./fax: +421/32/7743 422, e-mail: kjg@kjg.sk

Veľkosklad BRATISLAVA
tel./fax: +421/2/4341 3234, e-mail: kjgba@kjg.sk

Veľkosklad NITRA
tel./fax: +421/37/7723 078, e-mail: kjgnr@kjg.sk

Veľkosklad ŽILINA
tel./fax: +421/41/7242 362, e-mail: kjgza@kjg.sk

Veľkosklad POPRAD
tel./fax: +421/52/7888 191, e-mail: kjgpp@kjg.sk

Veľkosklad BANSKÁ BYSTRICA
tel./fax: +421/48/4717 999, e-mail: kjgbb@kjg.sk

Veľkosklad KOŠICE
tel./fax: +421/55/6839 411, e-mail: kjgke@kjg.sk

www.kjg.sk
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Príslušenstvo pre strešnú škridlovú krytinu (hrebenáč oblý, hrebenáč
vetrací, ukončenie hrebenáča oblé, ukončenie hrebenáča čelové, 
snehová zábrana sada, lemovania, lišty, oplechovania, úžľabia...) 
sa vyrába z rovnakého oceľového plechu ako samotná krytina. 
Príslušenstvo pre strešný systém zahŕňa kompletný sortiment 
doplnkov, ktoré svojou kvalitou, farebnosťou a funkčnosťou spĺňajú
najnáročnejšie požiadavky pre plnú funkčnosť strešného systému. testa di moro

RAL 8028
oceľovo červená
RAL 3009

modro šedá
RAL 7016

medeno hnedá
RAL 8004

Základné farebné odtiene: MYRIALAC®, MYRIAMATT®

Odtiene na požiadanie

B
biela

RAL 9010

MZ
machovo zelená

BH
bielo hliníková

RAL 9006

MOT
modrá tmavá

RAL 5010

MM
metalická 
medenná
RAL EXTRA

ŠB
šedo biela

RAL 9002

PŠ
prachovo šedá

RAL 7037

IČ
intenzívna 
čierna
RAL 9005

TH
tmavo hnedá

RAL 8017

HČ
hnedo červená

RAL 3011

POZINK
natur

Farebná škála strešných krytín
UNI1 a UNI2

Základné doplnky k strešným 
krytinám UNI1 a UNI2

hrebenáč oblý čelo hrebenáča vetracie ukončenie hrebenáča oblé

hrebenáč rozdeľovací „T“ hrebenáč rozdeľovací „Y“ hrebenáč rozdeľovací „X“

hrebenáč vetrací úžľabie odkvapový plech

záveterná lišta - typ A/1 záveterná lišta - typ A/2 záveterná lišta - typ B

zachytávač snehu farmárske skrutky korekčný lak

Farby uvedené v tomto propagačnom materiály sú ovplyvnené 
kvalitou tlače a môžu sa mierne odlišovať od skutočných.
Na zistenie reálnej farebnosti a tvaru vašej strechy si môžete 
zabezpečiť moduly striešok. Modulárne striešky žiadajte v našej 
predajnej sieti KJG.

Strešná škridlová krytina  UNI1 a UNI2 je určená na vytváranie
ľahkých strešných plášťov pre strechy s min. sklonom 14° s priečnym
spojom, alebo pre strechy s min. sklonom 12° bez priečnych spojov 
s osovou vzdialenosťou latovania 350 mm alebo 400 mm podľa
použitého typu modulu škridly. Minimálna dĺžka je 475 mm 
(pre modul 350) a 525 mm (pre modul 400). Maximálna dĺžka 
je 6500 mm (pre modul 350 aj 400). Výrobok sa môže zabudovať 
len na základe statického posúdenia únosnosti pre predpokladané 
zaťaženie. Životnosť výrobku závisí od prostredia v ktorom je 
zabudovaný a od použitých povrchových úprav. Požadovanú životnosť
na zamýšľané použitie možno dosiahnuť použitím adekvátnych 
povrchových úprav. Strešná škridlová krytina UNI1 a UNI2 sa vyrába
tvarovaním za studena z oceľového alebo hliníkového plechu do tvaru
vlnitého profilu s priečnymi prelismi. Výrobný proces je 
zautomatizovaný a preto môžeme vyrábať objednanú krytinu 
na požadovanú dĺžku (viď. tabuľka).

Oceľový plech obojstranne žiarovo zinkovaný, podľa STN EN 10169-1
(Ploché oceľové výrobky s plynulo nanášaným vrstveným organickým
povlakom. Časť 1: Všeobecné informácie (definície, materiály, 
tolerancie, skúšobné metódy), hrúbka 0,50 mm, 0,55 mm a 0,60 mm,
podľa STN EN 10327 (Kontinuálne žiarovo pokovované pásy a plechy 
z nízkouhlíkovej ocele na tvárnenie za studena. Technické dodacie
predpisy). 

1 - vrchné ukončenie
25 μ vrstvou polyesteru

2 - základný povlak PRIMER
3 - pasivácia
4 - zinkový povlak
5 - oceľové jadro

MYRIALAC® - 30% lesk, polyester 25 μ/7 μ ochranný lak
MYRIAMATT® - 5% lesk, polyester 35 μ/7 μ ochranný lak
MYRIAMAX® - 30% lesk, polyuretan 50 μ/7 μ ochranný lak

Zloženie pozinkovaného 
farbeného plechu od firmy

Účel a spôsob použitia 
strešnej krytiny UNI1 a UNI2

1 2 3 4 5

2 3 4

Technické parametre
strešnej krytiny UNI1

* dĺžka krytiny je na základe objednávky vyrobená na mieru
(po dohode so zákazníkom je možné vyrobiť aj krytinu s väčšou dĺžkou)

** min. sklon 14° pri priečnych spojoch, ak je strecha bez priečnych spojov je možný min. sklon až 12° 

MODUL                        350 400
celková šírka 1195 mm 1195 mm
stavebná - krycia šírka 1105 mm 1105 mm
výška vlny        23 mm 23 mm
výška prelisu 15 mm, 20 mm 20 mm
celková výška 38 mm, 43 mm 43 mm
minimálna dĺžka                 475 mm 525 mm
maximálna dĺžka *          6500 mm 6500 mm
rozstup latovania         350 mm 400 mm
použitie pre min. sklon ** 14° 14°
hmotnosť pre pozinkovaný plech cca. 5 kg/m2 cca. 5 kg/m2

hmotnosť pre hliníkový plech cca. 2,4 kg/m2 cca. 2,4 kg/m2

* dĺžka krytiny je na základe objednávky vyrobená na mieru
(po dohode so zákazníkom je možné vyrobiť aj krytinu s väčšou dĺžkou)

** min. sklon 14° pri priečnych spojoch, ak je strecha bez priečnych spojov je možný min. sklon až 12° 

MODUL                        350 400
celková šírka 1189 mm 1189 mm
stavebná - krycia šírka 1100 mm 1100 mm
výška vlny        24,5 mm 24,5 mm
výška prelisu 15 mm, 20 mm 20 mm
celková výška 39,5 mm, 44,5 mm 44,5 mm
minimálna dĺžka                 480 mm 530 mm
maximálna dĺžka *          6500 mm 6500 mm
rozstup latovania         350 mm 400 mm
použitie pre min. sklon ** 14° 14°
hmotnosť pre pozinkovaný plech cca. 5 kg/m2 cca. 5 kg/m2

hmotnosť pre hliníkový plech cca. 2,4 kg/m2 cca. 2,4 kg/m2

Technické parametre
strešnej krytiny UNI2

vzorka - modulárna strieška


