MODULOVÁ PLECHOVÁ
STŘEŠNÍ KRYTINA
Zet®roof

Užitný vzor modulové plechové tašky Zet®roof podléhá ochraně Patentového úřadu Polské republiky (č. 65339) a je zaregistrován v Úřadu Evropské unie pro
duševní vlastnictví (EUIPO) jako Zapsaný průmyslový vzor společenství č. 002992982-0001.

Propracovaná od A do Zet®


Skryté ve stínu



Zastavit čas



Barva souhlasí



V dobrých rukou



Kvalita z nejvyšších příček



Šťastnou cestu



Chrání a je chráněn



Symetrie rozšiřuje možnosti



Dokonalé spojení

Prolisy typu „Z” způsobují, že vruty a spojení mezi archy jsou méně
vidět.

Dlouholeté záruky bez nutnosti zakoupení dodatečných prvků.

Společně s našimi dodavateli garantujeme opakovatelnost barvy
a struktury a odolnost vůči UV záření.

Robotizované, automatické výrobní linky zaručují dosažení dříve
nedostupné preciznosti provedení každého prvku střešního systému.

Výškový sklad, to je bezpečnost výrobku, blesková dostupnost
a možnost okamžité zásilky na každé místo v tuzemsku i v zahraničí.

Profesionální balení a zabezpečení výrobku, to je téměř nulové
riziko poškození během naložení, přepravy i vyložení.

Zákonem chráněný prolis typu "Z" zajišťuje ochranu řezaných
částí před korozí, nedosažitelnou u obyčejných modulových tašek.
V místech spojů není třeba používat vruty požadované
u konkurenčních řešení.

Symetričnost poskytuje neomezenou svobodu tvarování krytiny
a zároveň minimalizuje spotřebu materiálu.

Dedikované povrchové úpravy a okapový systém INGURI®
společně s modulovou taškou Zet®roof tvoří neopakovatelný
vzhled Vaší střechy.
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SKRYTÉ VE STÍNU

Obraz, který vidíme, tvoří viditelné barvy, tvary a hra
světel a stínů.
Při tvorbě našeho výrobku jsme věnovali pozornost všem těmto
aspektům. Vše pro to, abychom mohli navrhnout střešní krytinu,
která v sobě spojuje nejvyšší estetiku, funkčnost a trvanlivost,
ale také bezpečnou a rychlou montáž.

Přelomová technologie profilování s využitím prolisu typu
"Z" vede ke vzniku hlubokých stínů mezi moduly.

• méně viditelné vruty

• neviditelné vodorovné spoje

• atraktivní a dynamická forma
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To způsobuje, že krytina v každých podmínkách osvětlení prezentuje
unikátní, dynamickou formu.
Stín prolisu nejen tvaruje plastický obraz tašky, ale především způsobuje,
že jsou méně vidět vruty a vodorovné spoje mezi archy. To má zásadní
vliv na estetiku střešní krytiny.
Dynamika formy obsažená ve spádu modulová plechové tašky Zet®roof
způsobuje, že se tato taška skvěle osvědčí v moderním stavitelství, které
se nebojí překračovat konvence. Vysoké prolisy připomínající tradiční
keramické tašky zase způsobují, že je se stejnou oblibou používána
u rekonstruovaných památkových objektů.
www.zet-roof.eu 5

ZASTAVIT ČAS
Námi používané příměsi byly vyvinuty speciálně pro střešní krytiny
a při úzké spolupráci s ocelárnami. Zvláštní pozornost jsme věnovali
klíčovým vlastnostem, které rozhodují o kvalitě a trvanlivosti tohoto druhu
střešních krytin.
Naše plechy zajišťují velmi vysokou shodu barvy a struktury nátěru a vyznačují
se nadprůměrnými vlastnostmi z hlediska odolnosti – celkové i proti korozi. Díky tomu
můžeme s jistotou nabídnout dlouholeté záruky bez nutnosti nákupu dodatečných
prvků – tak, jak je tomu často u konkurenčních výrobků.
Skvělá odolnost vůči oděru, mechanickému poškození a slunečnímu záření způsobuje,
že střešní krytina vypadá i po dlouhé době používání čerstvě a elegantně.

  dodatečných prvků

• vysoká odolnost vůči korozi
  UV záření, poškrábání
  a oděru

RU

ČNÍ DO

BA

Modulová taška Zet®roof s vrstvou MAT 35 STANDARD, to je:
15 lat záruky* bez nutnosti nákupu dodatečného příslušenství,
garantovaná shoda barvy a struktury nátěru,
tlustý organický nátěr (35 µm),
vysoká odolnost vůči korozi a změnám barev způsobeným
slunečním zářením,
skvělý poměr kvalita – cena,
vysoká estetika – matná, zrnitá struktura nátěru,
vysoká odolnost vůči poškrábání a odření,
tloušťka ochranné zinkové vrstvy 275 g/m2.

UČNÍ DOB
ÁR

ZÁ

A

• vysoká odolnost vůči

ZÁ

Z

  bez nutnosti nákupu

UČNÍ DOB
ÁR

A

• dlouholeté záruky

30 lat záruky* bez nutnosti nákupu dodatečného příslušenství,
výjimečná odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání,
garantovaná shoda barvy a struktury nátěru,
tlustý organický nátěr (35 µm),
vynikající odolnost vůči korozi a změnám barev způsobeným
slunečním zářením,
neopakovatelná estetika – saténová, polomatná struktura nátěru,
tloušťka ochranné zinkové vrstvy 275 g/m2,
jediný nátěr tohoto typu na trhu.

Z

Modulová taška Zet®roof v nátěru HERCULIT®, to je:

RU

ČNÍ DO

BA

* Záruka vstupuje v platnost po registraci na internetových stránkách www.zet-roof.eu. Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě.
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BARVA SOUHLASÍ

Shoda barev a struktury, to je jedná
z klíčových vlastností materiálů
pro modulové střešní krytiny.

• garantovaná shoda barvy

• garantovaná shoda struktury nátěru

• trvanlivost barvy (vysoká odolnost vůči
  UV záření a barevným změnám)
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Jedná se o faktory, které mají obrovský vliv
na estetiku krytiny, obzvláště v případě doplňování
materiálu v průběhu montážních či rekonstrukčních
prácí. Právě proto byly laky, které používáme,
vyvinuty za úzké spolupráce s dodavateli.
Do vývoje se zapojily renomované výzkumné
ústavy a uvedení materiálu do výroby předcházely
dlouhodobé výzkumy a testy. Velmi vysoká míra
opakovatelnosti barev a odolnosti vůči UV záření
v důsledku způsobují, že střešní krytiny vyrobené
s použitím modulových tašek Zet®roof si dlouhodobě
udrží souvislou, sytou barvu.
Společně s našimi dodavateli garantujeme
opakovatelnost barvy a struktury a vysokou
odolnost laku vůči UV záření.

ánkách www.bp2 .cz
Na na šich webových str
poz ici aplikaci Vir tuální
jsme Vám poskytli k dis
žitelný viz ualizátor
dům. Velmi snadno pou
ém
ožňuje ověřit na zvolen
um
(stačí několik kliknutí)
y
tin
paletu barev kry
modelu domu dos tupnou
vou okapového sys tému,
bar
s
i
v libovolné konfigurac
fasády a oke n.
Srdečn ě Vá s zveme!
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TŘEŠŇOVÁ
[RAL 3009]

Záruční doba pro modulové
tašky Zet®roof s povrchovou
úpravou HERCULIT® je 30 let.*

MAT 35 Standard

UČNÍ DOB
ÁR

ZÁ

A

Z

ZÁ

RU

B
ČNÍ DO

A

CIHLOVÁ
[RAL 8004]

UČNÍ DOB
ÁR

GRAFITOVÁ
[TK 23]

Záruční doba pro modulové tašky
Zet®roof s povrchovou úpravou
MAT 35 Standard je 15 let.*

Z

HERCULIT®

RU

ČNÍ DO

HNĚDÁ
[TK 31]

BA

GRAFITOVÁ
[RAL 7016]

ČERNA
[TK 33]

Tisková technologie neumožňuje přesně zobrazit
barvy, proto považujte prosím uvedené barvy
za orientační.

A

HNĚDÁ
[RAL 8017]

Vlastnosti povlaků (níže uvedený přehled je jen orientační)
Povlaky
Tloušťka povlaku

ČERNA
[RAL 9005]

Tisková technologie neumožňuje přesně zobrazit
barvy, proto považujte prosím uvedené barvy
za orientační.

* Záruka vstupuje v platnost po registraci na internetových stránkách www.zet-roof.eu. Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě.
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MAT 35 Standard

HERCULIT®

35 µm

35 µm

Koroze (odolnost)





UV záření (odolnost)





Poškrábání (odolnost)





Pružnost





Záruční doba pro modulové tašky Zet®roof

15 let*

30 let*

* Záruka vstupuje v platnost po registraci na internetových stránkách www.zet-roof.eu. Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě.
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V DOBRÝCH RUKOU

• preciznost a opakovatelnost procesů
• růst efektivity výrobní linky
• bezpečnost operátorů

• velmi vysoká opakovatelnost parametrů výrobku

12 MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ZET®ROOF

Použití nejmodernějších technologických
řešení umožňuje vytvářet střešní krytiny,
které splňují nejvyšší kvalitativní
požadavky.
Robotizované, automatické linky pro výrobu
modulových tašek a příslušenství a také paletovací
stanoviště zajišťují dosažení velmi vysoké preciznosti
a opakovatelnosti provedení. To v důsledku znamená,
že při nákupu Zet®roof si můžete být jisti tím,
že jednotlivé prvky budou vzájemně dokonale
ladit a vytvoří sourodou strukturu střešní plochy.

(hnízdo) pro výrobu
Robotizovan é stanoviš tě
ky Zet®roof.
modulové plechové taš

www.zet-roof.eu 13

KVALITA Z NEJVYŠŠÍCH
PŘÍČEK

• okamžitá dostupnost

• rychlá dodávka na libovolné
  místo
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Výškové sklady za jišťují skladování
hotových výrobků v optimálních
podmínkách, s plným zabezpečením
před všemi potenciálně škodlivými faktory.
Profesionální skladovací báze zajišťuje úplnou
dostupnost výrobku a možnost rychlého dodávání
na libovolné místo v Polsku i na světě.
www.zet-roof.eu 15

ŠŤASTNOU CESTU

Modulová taška Zet®roof je dodávána
na nevratných paletách. Pro dodání střechy není nutná
žádná specializovaná přeprava.

• profesionální balení a zabezpečení

• snadná a rychlá dodávka na místo
  montáže

• bezpečné naložení, přeprava
  i vyložení
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Jedna paleta obsahuje 212,5 m2 v efektivní šířce krytí.
Nízká hmotnost archů usnadňuje přepravu na místo montážních prací
(např. po schodišti), kterou může provádět jedna osoba bez nutnosti
použití pokročilého vybavení.
Standardní balení tašek Zet®roof obsahuje všestranná zabezpečení.
Jeho součástí jsou polystyrénové mezivrstvy (jejich tvar přesně kopíruje
podobu archu), dedikovaný obal se stahováním pro vícenásobné použití
(umožňuje zabezpečit nevyužitý materiál), strečovou fólii a upínací
pásky.
Profesionální balení a zabezpečení redukuje riziko výskytu poškození
a odřenin během nakládky, přepravy a vykládky. Zajišťuje také archy
před nepříznivými atmosférickými vlivy během skladování.
www.zet-roof.eu 17
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CHRÁNÍ A JE CHRÁNĚN

Použití prolisu typu „Z” u ocelových konstrukcí střešních
krytin lze považovat za přelomové řešení.
Tato zákonem chráněná technologie* přináší řadu výhod:




• zákonem chráněná technologie
  „Z” zámku

• absence vrutů v místech spojení
  archů

• rychlá, bezpečná montáž

• bezpečnost – absence kontaktu
  vody s řezanými hranami



praktičnost

Prolis typu „Z” funguje při skládání archů jako zámek. Není třeba
používat vruty v místech spojování archů – tak, jako u konkurenčních
výrobků.

estetika

Absence vrutů na površích prolisů a menší počet vrutů na ploše
střechy. Spoje v místě setkání tří panelů zůstávají neviditelné.
Prolis typu „Z” navíc tvoří hluboké stíny maskující vruty
a vodorovná spojení archů, čímž dodává krytině výrazný
charakter podobný tradiční keramické střešní tašce.

bezpečnost

Stékající voda míjí vodorovné spoje archů a řezané hrany,
čímž redukuje riziko výskytu koroze v těchto místech.

Modulové plechové tašky Zet®roof nejsou tak citlivé na vysychání krokví
a konstrukce zámku typu „Z” umožňuje mikroventilaci krytiny.
* Užitný vzor modulové plechové tašky Zet®roof podléhá ochraně Patentového úřadu Polské republiky (č. 65339)
a je zaregistrován v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) jako Zapsaný průmyslový vzor společenství
č. 002992982-0001.
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SYMETRIE ROZŠIŘUJE
MOŽNOSTI

Symetričnost plechových tašek Zet®roof
poskytuje neomezenou svobodu tvarování
krytiny.

• minimalizace spotřeby materiálu

• svobodné tvarování krytiny – libovolný směr
  montáže

• vysoká estetičnost

• méně viditelné svislé spoje díky možnosti
  použití montáže „na střídačku”
  (obr. na str. 27)

24 MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ZET®ROOF

Konstrukce archu nemá vliv na volbu směru montáže.
Díky tomu se lze řídit estetickým hlediskem – spojení
dvou archů je neviditelné.
Konstrukce a symetričnost archů umožňuje také
použít metodu montáže „na střídačku”, kdy jsou
jednotlivé řady archů vzájemně posunuty. Je to
doporučený způsob pokládání archů, protože
poskytuje dodatečné výhody:
žádné styčné body čtyř archů,
menší viditelnost svislých spojů,
lepší využití materiálu (minimalizace množství
odpadů).
www.zet-roof.eu 25
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skutečná šířka krytí 1150
celková šířka ~1212

Základní technické údaje profilu

26 MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ZET®ROOF

skutečná šířka krytí

1150 mm

celková šířka
výška prolisu
výška profilu
tloušťka plechu
délka modulu

~1212 mm
30 mm
50 mm
0,5 mm
363 mm (vzdálenost latí 350 mm)

účinná plocha (krytí) jednoho plátu

0,805 m2
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DOKONALÉ SPOJENÍ

Pro zajištění maximální funkčnosti našich střešních krytin
nabízíme okapový systém INGURI® – řešení navržené
speciálně pro zajištění optimální spolupráce s našimi
střešními systémy.

• propracovaný, efektivní okapový
  systém INGURI®

• dedikovaný systém klempířského
  příslušenství a hřebenáčů

• kompletní nabídka upevňovacích prvků

INGURI®, to je rozhodně nejlepší řešení pro modulové střešní krytiny
Zet®roof.
INGURI® 125/87 a INGURI® 150/100, to jsou kompletní okapové systémy
vyrobené z nejkvalitnější, oboustranně povlékané ocele. Všechny prvky
výše uvedených systémů byly navrženy tak, aby zajistily správné
přizpůsobení, snadnou a rychlou montáž.

Tvar a velká hloubka okapů INGURI® zajišťují účinné
odvádění vody bez rizika přelití – a to i během
dlouhodobých a intenzivních srážek.
Prvky plechové povrchové úpravy a sněholamy jsou neodmyslitelným
prvkem každé správně vyrobené krytiny. Zabezpečují před podtékáním
a podfoukáváním. Díky nim střecha zároveň získává estetičtější vzhled.
Dedikované povrchové úpravy a okapový systém INGURI® společně
s modulovou taškou Zet®roof tvoří neopakovatelný vzhled Vaší střechy.
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INGURI®

• kompletní okapový systém

• vsázkový materiál pochází od špičkových
  dodavatelů

• účinný odvod vody

• vysoce odolný proti korozi a odbarvování

30 OCELOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM INGURI®

Použití vhodného okapového systému umožňuje účinně
odvádět vodu ze střešní krytiny, díky čemuž je možné
zásadně ovlivnit její trvanlivost a funkčnost. Ochraňuje
také fasádu budovy proti škodám způsobeným vlhkostí.
Systémy INGURI® 125/87 a 150/100 jsou kompletní okapové systémy,
které se vyrábějí z nejkvalitnější oboustranně potahované oceli. Veškeré
systémové díly byly navrženy tak, aby do sebe správně zapadaly a bylo
je možné snadno a rychle namontovat. Tvar a tloušťka žlabů zajišťují
účinný odvod vody i při prudkých a dlouhodobých srážkách.
Dodavateli materiálu pro výrobu žlabů INGURI® jsou špičkové ocelárny,
které dodávají nejkvalitnější ocel v podobě plechu s povrchovou
úpravou aluzinek a s povlakem – vsázkovým materiálem do výroby
žlabů. Pečlivý výběr dodavatele významně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost
výrobku projevující
se ve vlastnostech, jako jsou odolnost proti korozi a barevným změnám.
Díky tomu se na okapové systémy INGURI® vztahuje dlouholetá záruka.
www.inguri.eu 31
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měřítko 1:5

1. Žlab
2. Úchytka žlabu
3. Žlabový roh
4. Žlabový kout
5. Kryt žlabového rohu
6. Žlabová spojka
7. Stabilizátor spojky
8. Čelo žlabu
9. Odtok žlabu
10. Koleno svodové roury
11. Svodová roura
12. Okapová odbočka
13. Zachytávač vody
14. Výtokové koleno
15. Svodová spojka
16. Objímka svodu
17. O
 bjímka svodu
s hmoždinkou
18. Hmoždinky
19. Hák na krokve
20. Žlabový hák čelní
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Doplněním naší nabídky střešních
systémů Zet®roof je příslušenství.
To umožňuje provádět profesionální
montáž a zabezpečení střechy nebo fasády.
V prodeji máme neustále vysoce kvalitní výrobky,
mezi něž patří:
hřebenáče,
sněholamy,
systémy střešní komunikace,
pásky (také expanzní),
těsnění,
upevňovací systémy,
klempířské silikony,
ventilační komíny,
těsnící příruby,
těsnící pásky,
střešní membrány,
prvky povrchové úpravy,
střešní okna.
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NEVIDITELNÉ PRO OČI

Zet®look, to je rozvinutí koncepce modulových plechových
tašek Zet®roof.
• střecha bez vrutů

• zákonem chráněná technologie
  „Z” zámku

• neviditelné vodorovné spoje

• atraktivní a dynamická forma

Při dodržení předností a výhod základní verze systému, tato varianta
se odlišuje naprostou eliminací vrutů viditelných na povrchu střechy.
Pokročilý montážní systém s neobyčejně jednoduchou instalací
způsobuje, že jsou vruty ukryty pod archy. Díky tomu získáváme střešní
krytinu s atraktivním, symetrickým vzorem, jehož harmonii nenarušuje
žádný upevňovací prvek ani montážní otvor.

Je to dokonalé řešení pro místa, kde je požadována
maximální estetičnost bez jakýchkoliv kompromisů.
Technické parametry, způsob balení a zabezpečení výrobku jsou stejné
jako v případě varianty Zet®roof.
Stačí jeden pohled a tuto střechu si nespletete s žádnou jinou – Zet®look,
to je vzhled, který Vám nadlouho utkví v paměti.
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MODULOVÁ PLECHOVÁ
STŘEŠNÍ KRYTINA
Zet®look

Užitný vzor modulové plechové tašky Zet®look podléhá ochraně Patentového úřadu Polské republiky (č. 65339) a je zaregistrován v Úřadu Evropské unie pro
duševní vlastnictví (EUIPO) jako Zapsaný průmyslový vzor společenství č. 002993147-0001.
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Montáž archů modulové střešní
krytiny Zet®look je založen
na systému perforací, na prvcích
deformovaných od povrchu latě.
Proto je přeplátovaná část (skrytá
pod dalším archem) prodloužená
ve srovnání s verzí Zet®roof.
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Výrobce modulových plechových tašek Zet®roof, firma
BLACHPROFIL 2®, je uznávaným dodavatelem vysoce kvalitních
střešních a fasádních krytin a okapového systému INGURI®.
BLACHPROFIL 2® to:
20 let na trhu,
3 moderní výrobní závody,
široká škála výrobků.

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
Produkcja
Manufacturing
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10

www.zet-roof.eu
www.bp2.cz

Veškeré v prospektu uvedené číselné údaje a fyzické a chemické vlastnosti jsou orientační a slouží jako
ukázka. Vyhrazujeme si právo na omyly a redakční a tiskové chyby a změny technických údajů výrobků.
Tento prospekt je výzvou k podání nabídek ve smyslu čl. 14 bod 2 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží.
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