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Sklon strechy

od 17° *

od 17° *

Rozmery

330 x 420 mm

330 x 420 mm

Hmotnosť

4,2 kg

4,6 kg

24 mm

35 mm

Nominálna krycia šírka

304 ± 5 mm

304 ± 5 mm

Rozmery strešných lát

minimum 24/48 mm

minimum 24/48 mm

Odstupy strešných lát

maximum 34 cm

maximum 34 cm

Prekrytie

minimum 8 cm, v závislosti od sklonu strechy

minimum 8 cm, v závislosti od sklonu strechy

Spotreba

priemerne 10 ks/m2, hrebenáč 2,7 ks/bm

priemerne 10 ks/m2, hrebenáč 2,7 ks/bm

lu

* od 17°- 22° je potrebné plné debnenie
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Leier škridla je tvarovo stála. Moderná technológia výroby zaručuje rozmerovú presnosť
škridiel tak, aby do seba presne zapadali.

Má vynikajúcu mrazuvzdornosť a vodotesnosť.
Vďaka svojej objemovej hmotnosti dažďová
voda stečie po povrchu a nevsiakne do pórov.
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Farebnú stálosť a UV odolnosť zaručuje použité
farbivo z oxidov železa, ako aj dvojnásobná
povrchová úprava škridly. Farebný povrch, aj
celkový materiál je homogénny, svoju farebnú
stálosť si udržuje po desaťročia.
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FAREBNÁ A TVAROVÁ ŠKÁLA
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FAREBNÁ A TVAROVÁ
ŠKÁLA

Svojim klasickým profilom je ideálna na zhotovenie
striech v alpskom štýle.
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TOSCANA - PREHĽAD DOPLNKOV
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Zaujímavým tvarom dodá streche pravú mediteránskú
atmosféru. Široká farebná škála je doplnená aj o netradičné
vyhotovenie multicolor.

classic

vysoká pevnosť a požadovaná
mimoriadne odolná –- vysoká
hmotnosťškridiel
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