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Zkontrolujte, jestli je střecha v pravém úhlu. Malé rozdíly je 

První a poslední tabuli plechu připe vňujeme vruty na každé

U každé další tabule dáváme pozor na to, aby dobře seděl 
spoj. Při spojování postupujeme směrem zdola nahoru.

nebo pomaloběžnou kotoučov

P

ou pilu se speciálním kotoučem.

Namontujeme nadžlabový pás, rovnoběžně s okapovou
hranou. Použijeme vruty s plochou hlavou, u ocelové 

konstrukce použijeme samořezné vruty.
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Tabuli zarovnáme s ostatními pomocí gumové palice.

Tabule připevňujeme pomocí samořezných vrutů ve
-

dartní objednávky) Nejdříve se musí namontovat okapnice.

Běžně se pod plechy montuje paroprospustná fólie, 
kontralatě a latě. 

První tabuli připevníme plochým vrutem tak, aby přesahovala
cca. 4cm za okapovou hranu. Potom tabuli přesuneme do

polohy kolmo na okapovou hr

MONT

anu.
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Přesahující část krytiny ohneme směrem nahoru, tím ohraničíme
začátek střechy.

Lišty pod hřebenáč montujeme tak, 
aby je hřebenáč přesahoval o 

20mm.

POZOR!
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Namontujeme úžlabí. Potom 
nakreslíme pomocné čáry, podle 
kterých zařízneme plechy.

Montáž úžlabí Příčné napojení plechů. Hřeben a štítové lemování

Dořízneme plechy pod 
správným úhlem a připevníme 
farmářskými vruty.

Odstřihněte vnější části zámků na délku přeložení. Délka přeložení je 

cca 200mm. U střech s malým sklonem je to cca 500mm. Pak tabuli 

upevněte samovrtnými vruty.

V délce přeložení sklepejte kladívkem zámek tak, aby bylo možné 
namontovat další tabuli. Můžete použít i ohýbací kleště.

Namontujte další tabuli zaklapnutím zámků 
po obou stranách a přišroubujte do latí. Spoj je možné upravit 
ohýbacími kleštěmi.

Potom montujeme závětrnou lištu samovrtnými 
vruty 4,8x20mm.

Podle krajního panelu si nakreslíme dvě čáry, jednu kopírující 
hranu střechy, druhou ve vzdálenosti 30 mm.

Panel stříháme podle vnější čáry.

Při montáži střešního panelu může dojít ke zvlnění plechu, 
které je způsobeno technologií montáže.

Pro zmenšení tohoto efektu
jsou na panelu prolisy, 

které ho zpevňují. 
Vzhledem tato krytina připomíná 

Tabuli přichytíme do štítového prkna samovrtnými vruty.

klasickou falcovanou krytinu.

Následně na lišty montujeme hřebenáče, připevňujeme je 

samořeznými vruty s odstupem max. 500 mm. Přeložení hřebenáče

by mělo být min. 100 mm.

Během montáže střešního panelu se můžou tabule plechu zvlnit. To souvisí s technologií výroby a montáže plechů. Pro zmenšení takového efektu 
je možné panely vyrobit s prolisem uprostřed. Tak se tabule zpevní. Vzhled střešního panelu připomíná vzhledem "falcovanou krytinu". Odtud 
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