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Úvod

Plechový šindel JÁNOŠÍK je naším nejnovějším výrobkem - je jiný než ostatní krytiny a zároveň jedinečný, má neopakovatelný design. Naší inspirací
byl klasický dřevěný šindel - tradiční krytina, která se navždy zapsala do horské lidové architektury. Výsledkem naší práce je plechový šindel JÁNOŠÍK,
jehož předností je nejvyšší kvalita a výjimečný lidový vzhled. Jeho tvar, povrch a celkový vzhled se nijak neliší od originálu, je věrnou kopií tradičního
dřevěného šindele. Kromě neopakovatelného vzhledu se vyznačuje i minimálními náklady na údržbu. Životnost takovéto střechy je téměř stejná
jako životnost střech pokrytých pálenou taškou. Plechový šindel JÁNOŠÍK ideálně zapadá do tradiční architektury a zároveň plní nároky moderní
architektury. Je to velmi aktivní, funkční, lehká střešní krytina s výjimečnými dekoračními vlastnostmi.

Přednosti a vlastnosti
Tradiční vzhled dřeva v ocelové podobě – JÁNOŠÍK upoutává pozornost svým výjimečným vzhledem, inspirovaným tradičním dřevěným
šindelem. Tento efekt byl dosažen zavedením nových technologických řešení v strojovém vybavení a použitím základního materiálu PLADUR
Relief Wood. Povrch PLADUR Relief Wood je navržen přesně podle povrchu dřeva a vytváří na střeše neopakovatelný vizuální efekt. Německá
ocel nejvyšší kvality, kterou používáme na výrobu střešní krytiny JÁNOŠÍK, pochází z renomovaných hutí ThyssenKrupp Steel Europe - lídra
na světovém trhu. Ocelové jádro je chráněné směsí zinku a hořčíku, což značně prodlužuje životnost plechu. Neopakovatelného estetického dojmu
se nám podařilo docílit použitím specifické textury na povrchu krytiny a nanesením různých vrstev laku. Výjimečnou životnost povrchu garantuje lak
v tloušťce 36 mikronů. Plechový šindel JÁNOŠÍK se vyznačuje vysokou odolností vůči korozi, nečistotám a odirání barvy. Učinná ochrana před UV
zářením zaručuje dlouholetou stálost barvy.

Technické údaje
Celková šiřka:
Skutečná šířka pokrytí:

~1222 mm

Hloubka profilu:

1180 mm

Tloušťka hotového výrobku (ocel):

0,5 mm

Výška stupně – úskoku dlaždice:

35 mm

Delka stupně – Modul:
Počet modulů na metr čtvereční:

6 mm
380 mm
2,247/m2

Plechový šindel - rozměry, podélný řez.
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Účel použití
Ocelové střešní krytiny dodávané jako hotové prvky se používají na krytí střech se sklonem alespoň 14°. Krytina může být využita jako dokončovací
nebo chránící prvek staveb. Díly Jánošík lze obkládat i fasádu. Ocelové šindele je nutné montovat v souladu s technickými stavebními projekty,
návody a montážními pokyny výrobce, platnými normami, a technickými a stavebními předpisy.
Použitý na výrobu materiál má široké uplatnění z úvahy na enviromentální charakteristiku, co dovolilo poskytnout dlouhou záruční lhůtu (viz záruční
list dostupný na naší webové stránce www.blachotrapez.eu)
Jednoduchá montáž a velká krycí šířka
Nízký profil šindelů umožňuje nimi pokrýt velkou šířku, co z ekonomického hlediska je velmi výhodné. Plechové šindele JÁNOŠÍK jsou jednoduché
a rychlé na montáž, lze je ukládat z obou stran na cihlu. Jsou nenáročné na přepravu na staveniště a potom na střechu. Vyznačují se nízkou hmotností,
proto se úspěšně uplatní při rekonstrukci starších budov, a dovolí snížit žátěž krovu.
Na spojích pásů krytiny a u okapu výřezem odstraňte antikondenzační bariéru, aby voda a vlhkost zvenčí neabsorbovaly do vrstvy materiálu.
Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiály potřebné pro realizaci jedné investice v rámci jedné objednávky. V případě většího
počtu objednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře, za což Výrobce nenese odpovědnost.
Jednoduchá údržba
Plechové šindele JÁNOŠÍK jsou praktické na údržbu. Oproti klasickým dřevěným šindelům dřevěnému šindeli nevyžadují totiž tak časté a finančně
nákladné čištění a impregnaci. Jsou proto velice funkční.

Výsledky testu
Každý z našich vyrobků má na základě platných Norem a rozhodnutí týkajicích se stavebních výrobků vydané Vyhlášené o parametrech.
Jsme i držitelé Hygienického certifikátu, č. . B-BK-60211-1315/19, který v roce 2020 vydal Państwowy Zakład Hygieny PZH ( Státní ústav hygieny
PZH). Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce.
Kvůli vydání techto dokumentů,kontaktujte naše odělení kontroli kvality- postup vydání je uveden na našich stránkach.
Plechový šindel JÁNOŠÍK byl registrován na Patentovém úřadě v Polsku, č. 21388 a na Úřadě pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), č. 002521567-0001.

Doplnkové informáce
Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě uskladnění, stříhaní a udržby krytiny. Podrobnější informace nájdete na www.blachotrapez.eu
a u naších obchodních zástupců,nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty nájdete na našich webových stránkach www.blachotrapez.eu
Jsme držitelé různých ocenění a certifikátů na vstupní materiál i na hotové výrobky,o kterých se rovnako dočtete na naší stránce.
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