strešné krytiny

METROTILE

katalóg šindlových kry�n

Metro�le šindle
Krása dreva, úžitok oceli

Sami si vytvárame svoje okolie a rozhodujeme tak, čo je pre nás dôležité a čo menej. Nie je nám jedno, ako žijeme, pracujeme, ako bývame. Je len
na nás, aby sme si vytvorili pekné okolie, ktoré by nám slúžilo. Sú to dôležité aspekty pre náš život. Krása bez úžitku rýchlo vybledne a úžitok, ak
neprinesie potešenie, nás dlho tešiť nebude.
A práve na tomto mieste majú mnohí dilemu pri výbere kry�ny na svoju chalupu, alebo chatu. Chcelo by to niečo, čo nie je tak priemyselné a ani
mestské - niečo prírodné. Drevo je žiadané pre jeho nespornú krásu , ale drevený šindeľ na strechu...? Je náročný na údržbu a nie je ani najlacnejší.
Trend v stavebníctve smerom k ľahko udržiavateľným materiálom je čoraz výraznejší. Takže aj my rozširujeme ponuku našich oceľových kry�n,
ktoré spĺňajú nielen este�cké požiadavky investorov, ale zároveň sú trvácne a nevyžadujú pravidelnú údržbu. Mnohí nájdu jasné riešenie v
kry�nách Metro�le šindle.
Veľká väčšina zákazníkov Metro�le potvrdila, že ich upútala predovšetkým jednoduchá krása týchto kry�n. Tá by sa určite rýchlo rozplynula, keby
neobjavili niečo viac. Niečo, čo na prvý pohľad nevidieť, ale je tam. Treba sa len do nej hlbšie pozrieť a zis�te, že kry�ny Metro�le skrývajú v sebe
vysokú hodnotu a úžitok.
Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás tento katalóg, aby sme Vám poskytli viac informácií o kvalitách týchto kry�n, ktoré nevidieť, ale sú tam a
stoja za to. Prinášame Vám viac informácií o vlastnos�ach a možnos�ach kry�n Metro�le, ktoré zvládnu aj také strechy, kde iné kry�ny sú už
nevhodné.
Aj keď plechové kry�ny pokrývajú strechy desaťročia ba storočia, v tomto prevedení s kamenným granulátom sú opro� tradičným kry�nám na
našich strechách nové. Vďaka svojim vlastnos�am, ktoré tradičné kry�ny nikdy nebudú mať, ich popularita a použi�e výrazným tempom ras�e.
Oceľová kry�na s kamenným granulátom sa vyrába od roku 1957 na Novom Zélande a spoločnosť Metro�le ju vyrába od roku 1989. Od tejto doby
neustále vylepšuje kvalitu povrchovej ochrany vo svojich laboratóriách a skúšobniach tak, že svojou zárukou a životnosťou sa vyrovná tradičnej
škridle.
Sme presvedčení, že kry�ny Metro�le, ktorých výhradným dovozcom je Metro�le CE, s.r.o., Vám poskytnú presne to, čo potrebujete. Len je nám
ľúto, že si na Vašu strechu kúpite našu kry�nu len raz. Viackrát to už potrebovať nebudete.

Peter Orolin
Metro�le CE, s.r.o.

Sergio Canini
Metro�le n.v. Belgicko

...tam, kde iné kry�ny končia...

strešné krytiny

Pre maloplošný rozmer a nízku hmotnosť sa s kry�nami Metro�le vynikajúco manipuluje. Dokonalá ochrana oceľového plechu a unikátny spôsob
montáže len umocňujú technickú vyspelosť týchto kry�n. Ak k tomu ešte pridáme výrazný pomer nízkej hmotnos� a vysokej pevnos�, dostáva sa
k Vám strešná kry�na s vlastnosťami, ktoré sú pre iné kry�ny nedosiahnuteľné.

Dominantnou časťou vašej chaty, domu s dreveným obkladom, alebo penziónu, je určite strecha. Väčšina plechových a klasických strešných kry�n
pôsobí priemyselným a chladným dojmom, ktorý sa nehodí k tradičným dreveným materiálom. Vzájomné zladenie fasády z prírodného materiálu
s „dreveným“ dizajnom kry�ny určuje este�ckú hodnotu a atrak�vnosť celého objektu, s ktorým sa prezentujeme pred svojím okolím. Táto skutočnosť
môže byť rozhodujúcim faktorom pre získanie zákazníkov pre váš hotel alebo penzión.

Este�cká hodnota spolu s prak�ckými vlastnosťami určuje nadštandardnú hodnotu kry�n Metro�le. Atrak�vnosť kry�n Metro�le vyvoláva
pozornosť, ktorá každého majiteľa určite teší. Výnimočnosť kry�n Metro�le spočíva predovšetkým vo vyvolaní vnútorného pocitu „aj ja ju chcem mať“
a po zvážení ostatných požiadaviek kladených na kry�ny je rozhodovanie o výbere veľmi jednoduché.
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...tam, kde iné kry�ny končia...

Skutočnosť, že kry�ny Metro�le majú „na viac“, potvrdzuje aj fakt, že oceľové kry�ny
s kamenným granulátom sú jediné plechové kry�ny, ktoré sú za dažďa nehlučné. Dažďové kvapky
sa na drsnom povrchu plynule rozlejú a vytvárajú tak šumivý, upokojujúci zvuk, ktorý neruší
odpočinok na vašej chate.

V minulos� sa snehové zábrany nepoužívali a na súčasných strechách s „dreveným“ dizajnom
rušia tradičný vzhľad a zbytočne navyšujú náklady. Ich potreba u kry�n Metro�le nie je nutná.
Drsný povrch s kamenným granulátom na povrchu kry�n Metro�le dokonale zadržiava sneh
na streche a zabraňuje tak náhlym nebezpečným zosuvom. Navyše sneh pôsobí ako dodatočná
tepelná izolácia a udržuje tak teplo na vašej chate.
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Keďže panely Metro�le sú prelisované do tvaru
napodobujúceho drevený šindel, nedochádza
u nich pri silnom vetre k známemu „búchaniu“,
ako to bolo u plechových kry�nách v minulos�.
Spôsob prichytenia panelov o strešnú konštrukciu dáva istotu, že ani pri veternej smrš�
vám neodfúkne ani jeden šindel. Nehrozí ani
zafúkanie „prašanu“ pod kry�nu, pretože
panely kry�n Metro�le do seba tesne zapadajú.

...tam, kde iné kry�ny končia...

strešné krytiny

Rozmery, tvarovateľnosť a ľahké delenie kry�n
Metro�le šindle umožňujú vyskladať aj členité
plochy a tvary strechy úplne verné originálu.
Zachovávajú tak tradičný vzhľad, ktorý si ceníme,
ale nenú�a nás k zvýšenej údržbe a vysokým
nákladom. Navyše táto ľahká spracovateľnosť
oceľového plechu s kamenným granulátom
umožňuje zrealizovať náročné detaily napr.
úžľabie, oplechovanie komína, strešné okno tak,
že budú spoľahlivo a dlhodobo odolávať čoraz
náročnejším poveternostným vplyvom.
Kry�nu Metro�le nie potrebné vyrábať na
mieru. Vyrobené kusy sú univerzálne
použiteľné na každý typ strechy, čo skracuje
čas dodávky. Panely Metro�le sú pripravené k
okamžitému odberu kedykoľvek a navyše
nepoškodené, nespotrebované diely je možné
vrá�ť. Rozmery a hmotnosť panelov Metro�le
umožňujú prepravovať a skladovať ich na
paletách, čím sa dosahujú neporovnateľne
nižšie náklady na prepravu a manipuláciu.
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Šindľové nárožie.
Krása strechy je v detaile.

strešné krytiny

Mnohí výrobcovia, v snahe docieliť rýchlu a jednoduchú montáž strešnej kry�ny, dodávajú kompletný a štandardný systém doplnkov ku kry�ne, ktoré
však nie sú harmonické s kry�nou. Uniká im tak to podstatné. Rozhodujúci vzhľad, celej streche častokrát dávajú práve detaily. Jednoznačne to pla�
hlavne pre kry�ny s "dreveným" dizajnom. Ladnosť a mäkkosť takejto kry�ny sa úplne vytra�, ak sa nárožie prikryje štandardným hranatým
hrebenáčom, ktorý tam pôsobí priemyselne - "cudzo". Tá podstata tradičného, prírodného vzhľadu spočíva práve v mäkkom, oblom nároží,ktoré sú
vytvarované z viacerých nastrihaných dielov. Tento diel nemôže byť dodávaný štandardne, pretože sa musí prispôsobiť sklonu strechy a nárožia.
mTn Šindel je na našom trhu overenou kry�nou už viac ako pätnásť rokov práve pre jeho komplexný tradičný vzhľad, vrátane šindľového nárožia, ktoré
je výsledkom vlastnos� oceľového plechu a zručnos� našich pokrývačov.
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Šindlové nárožie.
Riešenie pre historické budovy.
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Súčasné požiadavky pri
konštrukcii striech sú oveľa
náročnejšie ako v minulos�, pri tradičných kry�nách
a pôvodných technických
riešeniach. Tieto požiadavky zahŕňajú nielen potrebu
podkrovného bývania, zateplenia a vetrania, ale aj
tradičný vzhľad kry�ny, aby
nebol narušený urbanický
dojem takejto budovy.
mTn Šindel spĺňa �eto
požiadavky z hľadiska technického aj este�ckého.

Moja voľba padla na mTn Šindel
Keď som dostala zákazku na spracovanie projektu rekonštrukcie
strechy barokovo-klasicis�ckého objektu, meš�anskeho domu na Vysokej
ulici č. 78 v Levoči, vedela som, že to nebude ľahký „oriešok“. Objekt je
ojedinelý svojím auten�ckým stavom dochovania pôvodných stavebných
konštrukcií, okrem toho, že je národnou kultúrnou pamiatkou, nachádza sa
v exponovanej nárožnej uličnej polohe v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
Dominantnou časťou objektu bola práve manzardová strecha s
vikiermi, pokrytá prehnitým dreveným šindlom, ktorý spôsobil aj čiastočnú
deštrukciu pôvodného hodnotného krovu.
Nakoľko krovová konštrukcia svojím riešením je unikátna, môj zámer
bol ponechať čo najviac jej pôvodnej drevenej hmoty a jasne priznať
doplnené, spevňujúce čas�. To predpokladalo ju minimálne zaťažiť. Z
prevádzkových dôvodov nebol použitý drevený šindel a výber materiálu
strešnej kry�ny bol podmienený:

mTn Šindel sa vyrába z hlbokoťažnej
ocele, to znamená, že má vynikajúce
predpoklady pre ľahké tvárnenie. Povrchová úprava tvorená z akrylátových
farieb je elas�cká, to znamená schopná
prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru tak, že
nedochádza k jej popraskaniu pri žiadnom ohybe. Navyše vďaka katodickej
ochrane a teda samohojivej schopnos�
kovového povlaku Op�gal nie je
potrebné ošetrovať rezné hrany. Toto sú
vynikajúce predpoklady pre vypracovanie aj nezvyčajných tvarov, akým je
napríklad šindlové nárožie. Nárožie
tohto typu vyrába skúsený pokrývač priamo na stavbe, kde je potrebné
vytvoriť ručným ohýbaním a strihaním špeciálne tvary podľa sklonu
nárožia a spájajúcich plôch. Potreba rovných plechov na jeden bežný
meter je 1,5 ks pre ROP 0,455x2,0 a 3 ks pre ROP 0,455x 1,372.

- životnosťou kry�ny pri minimálnej potrebe ošetrovania
- farbou strechy približujúcou sa drevenému šindlu
- plas�citou kry�ny príbuznej šindlu
- vytvoriť prevetrávanú strechu s použi�m paropriepustnej fólie bez
priznania prevetrávacích prvkov v exteriéri (s ohľadom na budúce
zateplenie strechy a výstavbu podkrovia)
- použi�m šablónovej kry�ny s možnosťou dilatácie (nie
veľkoplošného proﬁlovaného plechu) s priznaním vrstvenia radov.
Moja voľba padla na oceľový šindel Metro�le, od�eň tmavosivý.
Zostalo už len doriešiť detaily, ktoré pre mňa ako architekta boli
rozhodujúce a pán Tomas spolu s ﬁrmou Metro�le CE, s.r.o. Poprad našli
spôsob ich riešenia:
- na nárožiach nepoužiť klasické hrebenáče, ale plynulým
prechodom vo forme oblúku imitovať pôvodné nárožie, vytvorené
šindlom
- odkvapový systém nepoužiť klasický polkruhový (v minulos�
dažďové žľaby na streche neboli, ale dochádzalo k podmáčaniu
stavby) - použil sa odkvapový systém bez hákov, ukotvený do čelovej
dosky s mäkkou proﬁláciou, splývajúci so strešnou kry�nou.
Pre prevetrávanie boli využité pôvodné oválne vetracie otvory v
drevenom podbi� rímsy (opatrené sieťou pro� hmyzu) a vrcholový
hrebenáč. S výsledkom realizácie som spokojná, splnil moje očakávania a
nároky. Strecha si zachovala svoj charakter, spočívajúci v mäkkos� tvaru,
tmavosivej farbe, hmotovom výraze a zároveň spĺňa všetky kritériá fyzikálno
- technických podmienok prevetrávanej strechy. Pod strešnou kry�nou sa
skrýva pôvodný rekonštruovaný krov, ktorý dáva predpoklad atrak�vneho
využi�a podkrovia jedinečného historického objektu.
V Levoči 11.11.2004
Ing. arch. Magdaléna Janovská, autorizovaný architekt SKA
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mTn Šindel

Snáď žiadna kry�na nie je tak príjemne mäkká a upokojujúca ako drevený šindel. Určite je to predovšetkým vďaka samotnému materiálu,
z ktorého je vyrábaný. mTn Šindel nemá ambíciu ho nahradiť, originál zostane stále originálom, má byť len inšpiráciou a alterna�vou pre tých, ktorí sa
už nechcú venovať náročnej a nákladnej údržbe, ale architektonicky vyhovuje požiadavkám ich chaty, rodinného domu alebo penziónu. mTn Šindel má
svojou plas�citou k originálu veľmi blízko, čo potvrdili aj realizácie na mnohých pamiatkových objektoch.

Technické údaje

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

Výstuhy panelu

415 (368) m
m

Panvy

Bočné prekry�e

65

Pokry�e:
Hmotnosť:
Sklon krovu:
t.z. sklon kry�ny:
(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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Čelo panelu (spodný zámok)
1330 (1265) mm

1m² = 2,15 ks
1ks = 0,466 m²

Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

1265 mm
368 mm

6,44 kg/m²
3, kg/ks

Minimálny prierez nosných lát:

50 x 40 mm

10° - 90°

Vzdialenosť nosného latovania:

5° - 85° (1)

Hrúbka plechu:

368 mm
0,45; 0,41 mm

mTn Rustik

Výstavba drevených zrubov a dreveníc rapídne ras�e nie len pre rekreačné účely. Na týchto stavbách však kazia dojem práve kry�ny, ktoré sú aj vo
svojom názve označované ako tvrdé. Pôsobia priemyselne, neprírodne a už vôbec nie mäkko a ladne, ako sme zvyknu� u dreveného šindla na
tradičných dreveniciach. mTn Rus�k práve vďaka svojmu "drevenému" dizajnu môže byť vhodnejšou alterna�vou k dotvoreniu Vašej drevenice. Opro�
mT Šindlu so svojím výrazným reliéfom pôsobí robustnejšie. Umocní tak fasádu Vášho zrubu, alebo penziónu s dreveným obkladom.

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panva

415 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
Bočné prekry�e

70
1335 (1265) mm

Pokry�e:

1m² = 2,15 ks
1ks = 0,466 m²

Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

Hmotnosť:

6,47 kg/m²
3 kg/ks

Minimálny prierez lát:

Sklon krovu:

10° - 90° (1)

Vzdialenosť latovania:

t.z. sklon kry�ny:

5° - 85° (1)

Hrúbka plechu:

1265 mm
368 mm
50 x 40 mm
368 mm

0,41; 0,45; 0,6 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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mTz Šindel

Cieľom architektov pri vytváraní mTz Šindla bolo umocniť všetky prvky dreveného dizajnu, aby neimitovali, ale odrážali tradičné vnímanie drevenej
architektúry. Kvalitná ochrana pred koróziou oceľových kry�n je už samozrejmosťou, a tak sa do popredia dostáva aj druhý dôležitý atribút týchto
kry�n - spôsob montáže! Tento typ šindla so zakrytým upevnením spĺňa aj túto požiadavku, a to dokonale. Kotviaci klinec je úplne zakrytý, takže
nevzbudzuje ani �e najmenšie obavy z prenikania vody pod kry�nu a navyše neruší vzhľad, pretože ho vôbec nevidieť. mTz Šindel dokonale spĺňa
súčasné potreby po všetkých stránkach.

Metroti
l
by

e

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panvy
Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

430
(

372
) mm

PATENTED

Čelo panelu (spodný zámok)
Bočné prekry�e

105

Pokry�e:

1m² = 2,17 ks
1ks = 0,46 m²

Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

1235 mm
372 mm

Hmotnosť:

7,14 kg/m²
3,29 kg/ks

Minimálny prierez nosných lát:
100 x 25 mm
Minimálny prierez podperných lát: 50 x 25 mm

Sklon krovu:

10° - 90°

Vzdialenosť nosného latovania:

t.z. sklon kry�ny:
(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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1340 (1235) mm

7° - 87° (1)

Hrúbka plechu:

372 mm
0,45; 0,41 mm

Ln Šindel

Drevo ako tradičný prírodný materiál je nenahraditeľný v mnohých oblas�ach nášho života vrátane stavebníctva. Dobre poznáme
hodnotu tohto prírodného materiálu, ale aj jeho nega�vne vlastnos�. Aj keď stáročia sa používalo na výrobu strešnej kry�ny súčasné
nároky, najmä na "bezúdržbovosť" nespĺňa. Lenže, požiadavka krásy dreveného šindľa tu zostava ! Z tejto požiadavky žiaden chatár
upus�ť nechce. Ln Šindel je odpoveďou a splnením obidvoch týchto potrieb. Dizajn inšpirovaný drevom s overenými vlastnosťami
oceľového plechu.

Technické údaje

Výstuhy panelu
Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

425 (
3

68) m
m

Panvy

Bočné prekry�e

80

Pokry�e:
Hmotnosť:
Sklon krovu:
t.z. sklon kry�ny:

Čelo panelu (spodný zámok)
1375 (1295) mm

1m² = 2,098 ks
1ks = 0,476 m²

Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

368 mm
1295 mm

4,76 kg/m²
2,277 kg/ks

Minimálny prierez nosných lát:

50 x 40 mm

10° - 90°

Vzdialenosť nosného latovania:

368 mm

Hrúbka plechu:

0,5 mm

5° - 85° (1)

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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Ochranné povlaky - oceľových kry�n
Metro�le EU s kamenným granulátom

3.2 Vrchný ORGANICKÝ POVLAK
AY 10 µm, priehľadný

strešné krytiny

3.1 Základný ORGANICKÝ POVLAK
AY 170 µm s kamenným granulátom
Predúprava - 1 μm

2. KOVOVÝ POVLAK
OPTIGAL TM - ZM 250 g/m2

1. OCEĽ 0,43 mm

DX52D+ZM - ťažná akosť

2. KOVOVÝ POVLAK
OPTIGAL TM - ZM 250 g/m2

worldwide roofing systems

Predúprava - 1 μm

3.3 Spodný ORGANICKÝ POVLAK
AY 12 μm

Okrem spôsobu montáže u oceľových kry�n, tým druhým rozhodujúcim
faktorom pre ich dlhú životnosť je kvalita povrchovej ochrany.
Neustálym vývojom technológií a prenášaním výsledkov vedeckého
vývoja do výroby sa podarilo rapídne zredukovať jedinú nega�vnu
vlastnosť ocele - náchylnosť na koróziu. Oceliarne vyvinuli pre stavebný
priemysel nový kovový povlak, kde pridaním horčíka (Mg) do overených
zlia�n zinku (Zn) a hliníka (Al) dosiahli v súčasnos� najúčinnejší ochranný
kovový povlak ZM - Op�gal TM , ktorý je ideálnym podkladom pre kry�ny
s organickým povlakom. Op�gal TM sa okamžite začal používať u kry�n
Metro�le. Je teda nespochybniteľné, že pri použi� ochrannej kovovej
vrstvy ZM 250 - Op�gal TM a výnimočne kvalitných organických akrylátových náterov AY, dosahujú kry�ny Metro�le životnosť 60 až 70 rokov.

1. OCEĽ - DX52D+ZM
- podľa EN 10346 a EN 14782
- oceľový plech ťažnej akos�: DX52D+ZM
- medza klzu: Re 300 N/mm
- pevnosť v ťahu: max. Rm 420 N/mm
- ťažnosť: A 26 % min.
- štandardná hrúbka: 0,43 mm
- ďalšie možné hrúbky: 0,35 mm, 0,6 mm, 0,9 mm
- výrobca: ArcelorMi�al
- recyklovateľný materiál

Predúprava
Rozhodujúcou operáciou v technologickom postupe pre kvalitu
ochranných vrs�ev je chemická predúprava a očistenie kovového
povlaku pre zabezpečenie priľnavos� následného organického
povlaku.
- výrobca: ArcelorMi�al

3.1. Základný ORGANICKÝ POVLAK - AY 170 µ s k.g.
- hrúbka vrstvy: 170 μm
- vlastný produkt spoločnos� Metro�le EU
- obsahuje prvky odpudzujúce lišajníky
- odolný pro� UV žiareniu
KAMENNÝ GRANULÁT
- odolný pro� oteru
- veľkosť zŕn granulátu j.g. 05 - 08, alebo
- veľkosť zŕn granulátu h.g. 07 - 12, alebo
- bez kamenného granulátu

3.2 Vrchný ORGANICKÝ POVLAK - AY 10 µ
- číry, priesvitný akrylát
- hrúbka vrstvy: 10 μm
- vlastný produkt spoločnos� Metro�le EU
- odolný pro� UV žiareniu

2. KOVOVÝ POVLAK - OPTIGAL TM - ZM 250
- podľa EN 10346 a EN 14782
- ZM 250 - najúčinnejšia kovová zlia�na pre
ochranu kry�n s organickým povlakom
- hmotnosť vrstvy: 250 g/m2 spolu na obidvoch stranách
resp. jej hrúbka vrstvy: 20 µm na jednej strane
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3.3 Spodný ORGANICKÝ POVLAK - AY 12 µ
- hrúbka vrstvy: 12 μm
- aplikovaný len na spodnú stranu kry�ny
- výrobca: ArcelorMi�al

Ochranné povlaky

oceľového plechu colofer ma� 35 µm/VA M(š)

strešné krytiny

3.1.1 Vrchný ORGANICKÝ POVLAK (Topcoat)
3.1.2 Základný ORGANICKÝ POVLAK (Primer)

3.1 ORGANICKÝ POVLAK - vrchná strana
SP35 - Polyester 35 μm

Predúprava - 1 μm

2. KOVOVÝ POVLAK

ZM 120 - Zinok, horčík 120 g/m2

1. OCEĽ 0,5 mm

DX51D+Z - ťažná akosť

2. KOVOVÝ POVLAK

ZM 120 - Zinok, horčík 120 g/m2
Predúprava - 1 μm

3.2 ORGANICKÝ POVLAK - spodná strana
EP12 - Epoxyd 12 μm

3.2.1 Prvá vrstva ORGANICKÝ POVLAK (Primer)
3.2.2 Druhá vrstva ORGANICKÝ POVLAK (Backcoat)

Výrobca: voestalpine, Rakúsko
Obchodné označenie: colofer® ma� 35 µm
Označenie podľa EN 10169+A1: SP
Záruka na lak: 15 rokov
Záruka na prehrdzavenie: 30 rokov
Odhadovaná životnosť: 35 - 40 rokov
1. OCEĽ 0,5 mm, DX51D+Z - ťažná akosť

podľa: EN 10346 a EN 508-1, Steel (angl.)

- výrobca oceľového plechu: voestalpine Rakúsko
- oceľový plech ťažnej akos� kon�nuálne žiarovo
pozinkovaný: DX51D+Z
- štandardná hrúbka: 0,5 mm
- ťažnosť: A80 22 %
- recyklovateľný materiál

2. KOVOVÝ POVLAK ZM120 - Zinok, horčík 120 g/m2
podľa: EN 10 346 a EN 508-1, Metal coating (angl.)
- výrobca kovového povlaku: voestalpine Rakúsko
- prvá ochranná vrstva kovovým povlakom typu: "ZM"
- hmotnosť vrstvy: 120 g/m2 spolu na obidvoch stranách
Predúprava Pre-treatment (angl.)

3.1 ORGANICKÝ POVLAK SP35 - Polyester 35 μm, vrchná strana
podľa: EN 10169+A1 a EN 508-1, Organic coating (angl.)
Kľúčové vlastnos�:
- odolnosť voči UV žiareniu: RUV4
- odolnosť voči poškrabaniu v "N": ≥ 15N
- korózna odolnosť: RC3
- polomer ohybu: ≤ 2 T
Ostatné vlastnos�:
- lesk: matný (M) 5°
- štruktúra povrchu: štruktúrovaná (š)
3.1.1 Vrchný ORGANICKÝ POVLAK, Topcoat (angl.)
- hrúbka: 25 μm
- obchodné označenie: colofer® ma� 35 µm
- druh: polyester
- označenie podľa EN 10169+A1: SP
3.1.2 Základný ORGANICKÝ POVLAK, Primer (angl.)
- hrúbka: 10 μm
- určuje výrobca povrchovej ochrany: voestalpine

3.2 ORGANICKÝ POVLAK EP12 - Epoxyd 12 μm, spodná strana
podľa: EN 10169+A1 a EN 508-1, Organic coating (angl.)
3.2.1 Prvá vrstva ORGANICKÝ POVLAK, Primer (angl.)
3.2.2 Druhá vrstva ORGANICKÝ POVLAK, Backcoat (angl.)
Obvyklý farebný od�eň: sivý, zelený
Ochranná značka: bez označenia

Rozhodujúcou operáciou v technologickom postupe pre kvalitu
ochranných vrs�ev je chemická predúprava a očistenie kovového
povlaku pre zabezpečenie priľnavos� organického povlaku.
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Nezakrytý systém montáže
Metro�le mTn a Ln
Pre kry�ny mTn Šindel, mTn Rus�k a Ln Šindel
NEPOUŽÍVAŤ

Príslušenstvo ku kry�ne
Hrúbka plechu: 0,45 mm

StK

skrutky tohto typu

strešné krytiny

NK

NK
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Rozmery v mm
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2
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72)

(12

220

mT Nos okraj.lišty 100/30/20
Rozvinutá šírka: 0,15 m
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks
Hmotnosť: 0,9 kg/ks
Číslo dielu: D 04031424

20
00
(

20

00

)

Toto riešenie montáže montážnym klincom je výhodnejšie než
prichytávanie iných veľkoplošných kry�n prostredníctvom skrutky cez
vrchnú plochu kry�ny, predovšetkým z hľadiska dlhodobej vodonepriepustnos�. V prípade kry�n Metro�le nedochádza k narušeniu celistvos�
kry�ny na ploche, po ktorej steká voda, ale na ver�kálnej, kde sa voda
skoro nedostane. Navyše, ak sú nezakryté, ale ich vôbec nevidno.

95

)

272

2 (1

25

5

14

mT Odkvap. lišta pod kryt., 150
Rozvinutá šírka: 0,225 m
Potreba: 0,8 ks/m, 1,272 m/ks
Hmotnosť: 1,5 kg/ks
Čislo dielu: D 04040724
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Pre montáž kry�ny
Metro�le sa skrutky
tohto typu a ani ich
umiestnenie nepoužíva.

mT Odkvap. lišta pod fól. bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,25 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,7-2 kg/ks
Číslo dielu: D 04040314

177

mT Štart. lišta, pod kryt. 15 bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,25 m
Potreba: 0,5 ks/m, 2 m/ks
Hmotnosť: 2 kg/ks
Čislo dielu: D 04040514

137

20

15

125

Správne umiestnenie
nastreľovacieho kladiva do čela panelu
Metro�le, kde sa ukotví
vrúbkovaný, pozinkovaný klinec s priemerom
2,5 x 50 mm do každého
druhého prelisu t.z.
9 ks/m2. Panely sa
montuju na vodorovné
laty s prierezom 50 x
40 mm vo vzdialenos�
368 mm.

mT Okrajová lišta pravá
Rozvinutá šírka: Potreba: 0,9 ks/m, 1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Číslo dielu: D 04030200
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e

b

100

mT Okrajová lišta ľavá
Rozvinutá šírka: Potreba: 0,9 ks/m, 1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Číslo dielu: D 04030100
a - krokva
b - vodor. lat.
c - kontralat.
e - poist. hydroizolácia
g - tep. izolácia
v - vetr. vzduch. medz.
StK - str. kry�na
Metro�le
NK - nastreľ. klinec

)
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72
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c

v

10

130

130

g

(11

175
mT Úžľabie zapus., široké, 1,3 m
Rozvinutá šírka: 0,456 m
Potreba: 0,786 ks/m 1,272 m/ks
Hmotnosť: 2,8 kg
Číslo dielu: D 04050324

mTn Ši Hygienické odvetranie
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 1,4 kg
Čislo dielu: D 04085500

Zakrytý systém montáže
Metro�le mTz

strešné krytiny

Pre kry�nu mTz Šindel

Príslušenstvo ku kry�ne

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

NK

Hrúbka plechu: 0,45 mm

StK

)

272

2 (1

137

NK

Rozmery v mm

0
00

2

30

30

155

mTz Okraj. lišta s nosom vrchný diel
Rozvinutá šírka: 0,225 m
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks
Hmotnosť: 1,5 kg/ks
Číslo dielu: D 05030724

72)

(12

2
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NK - nastreľ. klinec

mTz Okraj. lišta spod. diel bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1 kg/ks
Číslo dielu: D 05030614
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c

b

a - krokva
b - vodor. lat.
c - kontralat.
e - poist. hydroizolácia
g - tep. izolácia
v - vetr. vzduch. medz.
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50

mTz Nos okrajovej lišty
Rozvinutá šírka: 0,113 m
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks
Hmotnosť: 0,75 kg/ks
Číslo dielu: D 05030524
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150

mTz Štart. lišta pod kryt. bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,313 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 2,5 kg/ks
Čislo dielu: D 05040314

150

mTz Štart. lišta s lemovanín bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,25 m
Potreba: 0,5 ks/m, 2 m/ks
Hmotnosť: 2 kg/ks
Čislo dielu: D 05040214

)

272

2 (1

137

mTz Odkvap. lišta pod fóliu bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,2 - 0,25 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,6 - 2 kg/ks
Číslo dielu: D 05040514

00
20
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Na rozdiel od kry�n Metro�le mTn sa panely so zakrytým upevnením
montujú sprava doľava a zdola hore ku hrebeňu. Vyžaduje si to tento
unikátny systém montáže, pretože horný panel sa zasúva do spodného a
zároveň úplne zakrýva nastreľovací klinec resp. skrutku tak, že tento
montážny spoj je neviditeľný. V prípade použi�a vodorovných lát, čo nie
je bezpodmienečne nutné je ich vzdialenosť 368 mm a prierez 50 x 40
mm (alt. dosky 25 x 100 mm). Odporúčame použiť aj podporné laty do
stredu latovania.

20

220

30

25

5

17
175

Správne umiestnenie nastreľovacieho klinca, ktoré sa následne ďalším
panelom úplne zakryje.

mTz Úžľabie zapus., široké, 1,3 m
Rozvinutá šírka: 0,455 m
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks
Hmotnosť: 3,03 kg
Číslo dielu: D 05050224

mTz MŠi Hygienické odvetranie
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 1,4 kg
Číslo dielu: D 05080800
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Rekonštrukcie

strešné krytiny

Takmer vždy pri rekonštrukcii striech je najnutnejšou požiadavkou nízka hmotnosť novej kry�ny, aby sa nezaťažoval krov a obvodové múry. Kry�ny
Metro�le vážia len 7 kg/m2 a je možné ich namontovať na Vašu starú, už nevyhovujúcu kry�nu bez jej demontáže. Pri výbere kry�ny mTz Šindel
dokonca nepotrebujete ani vodorovné latovanie. Je však nutné prešetriť, či doterajšia skladba strešného plášťa je vyhovujúca a či tam nechýba
napríklad vetracia vzduchová medzera alebo poistná, paropriepustná folia.

Rekonštrukcia priamo na asfaltový šindel.
Ak jedinou chybou vašej strechy je "dožívajúca" strešná kry�na a ostatné
vrstvy riadne fungujú, máte spolovice vyhraté. Stačí priamo na asfaltový
šindel namontovať jednu z našich kry�n so zakrytým upevnením
Metro�le mTz ...a hotovo! Strecha bude slúžiť ďalej a prežije vás.
Pri takejto obnove vám odpadnú staros� a náklady s demontážou a
likvidáciou pôvodnej kry�ny a ušetríte aj ďalšie náklady na latovanie,
prípadne ďalšie úpravy.

Starý drevený šindel za nový mTn Šindel. Demontáž pôvodnej kry�ny
častokrát nie je nutná, tak prečo zvyšovať náklady? Navyše je vhodné
ju aj ponechať a bude nám tak spĺňať úlohu poistnej hydroizolácie.
Samozrejme za predpokladu, že ostatné vrstvy strešného plášťa pod
touto kry�nou spĺňajú požadované vlastnos�.

Rekonštrukcia len na zvisle latovanie
Panely Metro�le mTz so zakrytým upevnením nepotrebujú bezpodmienečne pre svoju montáž vodorovné latovanie, môžu sa montovať
priamo na kontralaty, čím sa „ušetrí“ 30 – 40 mm z navýšenia strešnej
roviny. Veľakrát �eto milimetre sú postačujúce a rozhodnú o výhodnejšom použi� týchto kry�n.
Neznalosť funkcií jednotlivých vrs�ev strešného plášťa a teda šetrenie
na nesprávnom mieste spôsobilo, že je potrebné obnoviť celú strechu.
Samotná strešná kry�na častokrát nie je "na vine". V takomto prípade
je nutné prijať komplexne riešenie vrátane originálneho príslušenstva,
výberu poistných fólií, odvetrania strechy a hlavne riešení detailov
napr.: odkvapovej hrany, úžľabia, oplechovania komína...

Obnova strechy mTn Šindlom prekry�m pôvodného pozinkovaného
plechu po 40-�ch rokoch. Keďže strecha nebola zateplená, nebolo
potrebné riešiť odvádzanie vnútornej vlhkos�, ktoré sa vykonávalo
prirodzeným spôsobom.
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VYBERTE SI, ...ale zvážte dva najdôležitejšie
aspekty oceľových kry�n:

strešné krytiny

1. OCHRANNÉ POVLAKY pre krásu a dlhú životnosť.
2. SYSTÉM MONTÁŽE pre spoľahlivosť nezatečenia a dlhú životnosť.

Kry�ny s KAMENNÝM GRANULÁTOM

Kry�ny s LAKOPLASTOM

Ochranné povlaky

Ochranné povlaky

3.2 ORGANICKÝ POVLAK - AY

3.1 ORGANICKÝ POVLAK - SP, PUR

3.1 ORGANICKÝ POVLAK s k.g.
2. KOVOVÝ POVLAK - ZM

2. KOVOVÝ POVLAK - Z

1. OCEĽ

1. OCEĽ

2. KOVOVÝ POVLAK - ZM

2. KOVOVÝ POVLAK - Z

3.3 ORGANICKÝ POVLAK - AY

3.2 ORGANICKÝ POVLAK - EP

Systém montáže
NEZAKRYTÉ UPEVNENIE
ZAKRYTÉ UPEVNENIE
skrutky tohto typu

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ
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Systém montáže
NEZAKRYTÉ UPEVNENIE
ZAKRYTÉ UPEVNENIE

Kotviaci prvok

Kotviaci prvok

Kotviaci prvok

Kotviaci prvok
vôbec nevidieť
Pre kry�ny:
mTn Šindel mTn Mistrál
mTn Rustik mTn Gallo
mTn Škridla mTn Roman
mTn Classic mTn Venézia
mTn Bridlica

Pre kry�ny:
mTz Šindel
mTz MiniŠindel
mTz Panel
mTz Slate
mTz Rock

Kotviaci prvok

Kotviaci prvok
vôbec nevidieť
Pre kry�ny:
Ln Štandard 350
Ln Štandard 410
Ln Panel
Ln Šindel
Ln Klasik

www.metro�le.sk

Pre kry�ny:
Lz Klip 320
Lz Klip 505
Lz Falc 331
Lz Falc 540

mTz Šindel

mTn Šindel

Ln Šindel

mTn Rustik

Metrotile CE, s.r.o.
Partizánska 2900
058 01 Poprad, Slovakia

ICO:
36654051
IC DPH: SK2022230683
Reg. OR SR Prešov, 17607/P

www.metrotile.sk
info@metrotile.sk
obchod@metrotile.sk

Mob.:
Tel.

+421-(0)905 350 127
+421-(0)52-77 22 720

