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Skrutka s tes. podložkou EPDM
Materiál: pozinkovaná oceľ
Rozmery: 4,8x35 mm
Balenie:250 ks/bal.

Nastreľovacie klince 2,5 x 45
Materiál: pozinkovaná oceľ
Rozmery: 2,1x50 mm
Balenie: 325 ks/kotúč

MT Opravná akrylátova farba
Materiál: akrylát

MMŠi Opravná sada povrchovej
úpravy
Materiál: kamenný granulát 
                  a farba

Mriežka proti hmyzu - plast
Materiál: plast
Rozmer: 5 x 0,1 m

Vetrací pás hrebeňa a nárožia
Materiál: plast
Balenie: 1ks = 5m / kotúč

Poistná hydroizolácia, kontak- 
tná, na izoláciu - Delta Vent N
Balenie: 75 m2/bal.

Držiak hrebeňovej laty „A“Držiak hřebeňovej laty - klinec
Materiál: pozinkovaná oceľ
s povrchovou úpravou

Univerzálny tesniaci pás
Materiál: polypropylén
Rozmery: dĺžka 1ks = 1m

MMŠi Granulát - jemný
Materiál: kameň

Poistná hydroizolácia, kontaktná, 
na debnenie - Delta Vent S
Balenie: 75 m2/bal.

Poistná hydroizolácia, kontaktná, 
na izoláciu s integrovanou lepia-
cou páskou - Delta Vent N Plus
Balenie: 75 m2/bal.

Poistná hydroizolácia, kontaktná, 
na debnenie s integrovanou lepia-
cou páskou - Delta Vent S Plus
Balenie: 75 m2/bal.

Poistná hydroizolácia, kontaktná, 
na deb., s int lep. páskou energe-
ticky úsporná - DeltaMaxx Plus
Balenie: 75 m2/bal.

Lepiaca páska - Delta multi band
Balenie: 25 m/kotúč

Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2)  Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny 
MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná 
plocha strechy 170 m2.
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Tesniaca páska pod kontralaty
- Delta SB 60
Balenie: 30 m/kotúč

Strešný výlez
Materiál: oceľ s povrchovou 
úpravou, plast

Strešný schod + oblúk
Materiál: oceľ s povrchovou 
úpravou

(4) (5) (6) (7) (8) (4) (6) (7)

Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2)  Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny 
MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná 
plocha strechy 170 m2.

Držiak lana bleskozvodu na 
krytinu a „V“ hrebeň
Materiál: pozinkovaný oceľový
plech

Snehová zábrana držiak guľatinyLepidlo na fólie - Delta Than
Balenie: ks

Hadice k pneumat. nastreľov. 
klincov

Pneumatický nastreľovač klincov
Materiál: plast a oceľ

MT MetroGard - koncentrát
proti machu a lišajníkom
Materiál: kvapalina

Oblúk strešnej lávky + lávka
Material: oceľ s povrchovou
upravou

Univerzálna tesniaca manžetaLano bleskozvodu
Materiál: pozinkovaný oceľový
drôt

Kompresor
Potrebný tlak: Min 5,5 bar
      Max 8,3 bar

Pákové nožnice
Materiál: oceľ s povrchovou 
úpravou

Stojanová ohýbačka
Materiál: oceľ s povrchovou 
úpravou
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