
METROTILE - Ln
katalóg oceľových kry�n
s lakoplastom
a s nezakrytým upevnením

strešné krytiny



Metro�le - Ln
klasické škridle, neklasické vlastnos�.

Sami si vytvárame svoje okolie a rozhodujeme tak, čo je pre nás dôležité viac a čo menej. Nie je nám jedno ako žijeme, ako pracujeme, ako bývame. 
Je len na nás, aby sme si vytvorili svoje obydlie tak, aby nám dlho slúžilo k našej spokojnos�.

Kry�ny Ln s lakoplastovanou povrchovou úpravou sú ekonomickejšou variantou ku kry� nám Metro�le mTn a mTz s kamenným granulátom. Tak�ež 
prinášajú tradičný tvar klasických škridiel, ale sú výrazne ľahšie ako hlinené resp. betónové a opro� veľkoformátovým plechovým kry�nám majú 
oveľa bezpečnejší spôsob montáže. Predovšetkým svojím „nezakrytým systémom montáže“ kde kotviaci prvok je na čele  panelu, a nie v ploche 
kry�ny kde najviac steká voda. Tieto maloformátové kry�ny Ln si získali stovky zákazníkov, ktorí odmietli uveriť „predierovanému“ spôsobu uchyte-
nia aj keď s tesniacou podložkou.

Nízka prvotná cena u iných kry�n ešte neznamená lacnejšie riešenie. Určite je výhodnejšie za trošku viac peňazí získať oveľa viac „muziky“.

Život poskytuje častokrát mnoho riešení. Rozhodnúť sa pre to správne nebýva jednoduché a vyžaduje čas, resp. ucelený súhrn potrebných 
informácií. Aby sme vám, vážení zákazníci pomohli sa správne rozhodnúť a vybrať si kry�nu podľa vašich potrieb, prinášame vám tento podrobný 
katalóg s najdôležitejšími výhodami kry�n Metro�le Ln s lakoplastoma a nezakrytým upevnením.

Viac ako dvadsaťročné  skúsenos� s výrobou a montážou týchto maloformátových panelov Ln nás oprávňujú k tvrdeniu, že aj naďalej budeme 
napĺňať účel našej spoločnos�, ktorý je pomáhať ľuďom zakrývať strechy, chrániť  ich majetok a vytvárať  tak pohodu ich domova.

Peter Orolin
Metro�le CE, s.r.o.



Technické údaje

Sklon krovu: 10° - 90°
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

  368 mm
 0,5 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát:4,74 kg/m²
2,2 kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

  368 mm
  1260 mm

1m² = 2,155 ks
1ks = 0,464 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

1340 (1260) mm
Čelo panelu (spodný zámok)

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

Panvy

Bočné prekry�e 80

Výstuhy panelu
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Ln Klasik

1

Klasika je klasika. Na tento tvar sme zvyknu�, pretože od nepamä� ho "šridliari"  tvarovali z hliny v tejto podobe. A keďže tento vzhľad 
je overený časom a nášmu oko sedí, tak túto kry�nu Ln Klasik zvolia práve �, ktorí nechcú experimentovať  a preferujú  istotu 
klasického dizajnu. Hlinu  však  nahradila oceľ. A práve skĺbením  klasického dizajnu, nízkej hmotnos� a vysokej pevnos� ocele 
dostávame  Ln Klasik.



Technické údaje

1320 (1244) mm
Čelo panelu (spodný zámok)

Panvy

Bočné prekry�e 76

Výstuhy panelu
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Sklon krovu: 10° - 90°
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

  368 mm
 0,5 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát:4,61 kg/m²
2,125 kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

  368 mm
  1244 mm

1m² = 2,184 ks
1ks = 0,458 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

2

Ln Panel

Tvar plochých škridiel má v modernej architektúre nezastupiteľné miesto. Mnohé fasády budov sú vytvárané priamymi, nekomplik-
ovanými líniami. A ak ma celá budova pôsobiť nerušeným jednotným dojmom je nutné v tomto štýle dotvoriť aj "piatu fasádu"  
napríklad  kry�nou Ln Panel. Zvýrazní sa tak  jedinečný dojem celého domu. Tento tvar plochej škridly spĺňa túto dizajnérsku požiadav-
ku priamych línií a navyše je z pevnej ocele z materiálu,  ktoré iné kry�ny nikdy ani nebudú mať.

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)



Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1214 (1160) mmČelo panelu (vyvedenie nadol)

1020 (950) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Panva
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Technické údaje

Sklon krovu: 10° - 90°

Hrúbka plechu: 0,5 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

5° - 85°

60 mm

50x40 mm
350 mm

Hmotnosť: 4,723 kg/m²
1,92 kg/ks

Dĺžka  - maximálna:
           - modulu (krycia dĺžka):

  380 mm
  350 mm

1m² = 2,46 ks
1ks = 0,406 m²

Šírka  - maximálna:
          - skladobná (krycia):

1214 mm
1160 mm
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Výstuhy panelu

Oceľový plech má vynikajúcu tvarovateľnosť, takže sa dá z neho ľahko vyrobiť strešná kry�na v tvare škridly. Dôležité však je nájsť 
vhodné rozmery a ešte dôležitejšie správny a bezpečný spôsob jej prichytenia. Rozmery sú dôležité kvôli manipulovateľnos�, zníženiu 
odpadu a možnos� skladovania. Spôsob prichytenia je dôležitý pre zvýšenie bezpečnos� pro� prenikaniu vody do strechy. Oceľová 
kry�na Ln Štandard �eto požiadavky spĺňa určite viac ako ostatné veľkoformátové  plechové kry�ny.

Sklon krovu: 10° - 90°

Hrúbka plechu: 0,5 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

5° - 85°

60 mm

50x40 mm
410 mm

Hmotnosť: 5,031 kg/m²
1,96 kg/ks

Dĺžka  - maximálna:
           - modulu (krycia dĺžka):

   454 mm
410 mm

1m² = 2,56 ks
1ks = 0,39 m²

Šírka  - maximálna:
          - skladobná (krycia):

1020 mm
950 mm

Ln Štandard 410 Ln Štandard 350
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Ln Štandard



Technické údaje

1375 (1295) mm
Čelo panelu (spodný zámok)

Panvy

Bočné prekry�e 80

Výstuhy panelu
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Sklon krovu: 10° - 90°
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

  368 mm
0,5 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát: 4,76 kg/m²
 2,277 kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

 368 mm
1295 mm

1m² = 2,098 ks
1ks = 0,476 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

Ln Šindel

4

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

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.    



Pre svoj maloplošný rozmer nemá na ňu dopad tepelná rozťažnosť a unikátny spôsob montáže len umocňuje technickú vyspelosť tejto kry�ny. 
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.

strešné krytiny
...tam, kde iné kry�ny končia...
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strešné krytiny



strešné krytiny
...tam, kde iné kry�ny končia...
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Na rozdiel od plechových kry�n v dlhých pásoch, 
rozmery panelov Ln umožňujú prikryť aj  nezvyčajný  
skrutkovicový tvar strechy, pri zachovaní tesnos� v 
pozdĺžnom aj priečnom smere. Časté využi�e tejto 
výhody sa dá zužitkovať aj pri rekonštrukciách, kde 
krokvy nie sú uložené v jednej rovine.

Kvalitu montážneho systému prostrední- 
ctvom nastreľovacích klincov preverila už 
nejedna extrémna víchrica. Panely zostali 
neporušené a navyše nastreľovacie - mon- 
tážne klince tohto systému takmer vôbec 
nevidieť. Pri dodatočných prácach na streche 
(oprava komína, montáž antény, oprava 
omietky) je možné tento päťškridlový panel 
vymeniť.



strešné krytiny
...tam, kde iné kry�ny končia...
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Maloformátové kry�ny Ln sú skladovateľné. „Výroba na mieru - presne na vašu strechu“ u  veľkoplošných 
kry�n nie je výhodou. U nich až po namontovaní krovu je možné strechu zamerať a následne zadať do výroby 
s dlhou dobou dodávky. Kry�ny Ln sú  však pripravené k odberu ihneď. Prípadné chýbajúce diely je možné 
ďalej odobrať kedykoľvek, resp. v niektorých prípadoch, nepoškodené kusy vrá�ť.

Rozmery panelov Ln umožňujú 
vyskladať aj zložité geometrické 
tvary podľa predstáv architekta a s 
minimálnym odpadom podľa pred- 
stáv investora. Navyše nie je potre- 
bné robiť kladačský plán.



Špecifikácia dielov
strešné krytiny

Hrúbka plechu: 0,5 mm

Rozmery dielov sú pre kry�nu Ln Štandard 350. V prípade ostatných druhov kry�n môžu byť rozmery odlišné.

Rozmery v mm

Ln Hreb. pult. strechy k mur. 
Rozvinutá šírka: 0,250 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 2 kg
Číslo dielu: D 03021404

10

20

80

140

Pneuma�cký nastreľovač klincov
Materiál: plast a oceľ

Montážne klince
Materiál: pozinkovaná oceľ
Rozmery: 2,8 x 50 mm
Balenie: 325 ks / kotúč
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Ln Hrebenáč okrúhly 
Rozvinutá šírka: -
Pokry�e: 2,70 ks/m,  0,37 m/ks
Hmotnosť: 0,4 kg
Číslo dielu: D 03020104

LnŠt Hrebenáč V široký 
Rozvinutá šírka: 0,416 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 3,3 kg
Číslo dielu: D 03020914

10

254

50
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30

LnŠt Hrebenáč pultovej str.
Rozvinutá šírka: 0,416 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 2,3 kg
Číslo dielu: D 03021314

86

150

30

100

2000 (1
900)

Ln Lišta pod hrebenáče
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1 kg
Číslo dielu: D 03021510

20

30
75

2000 (1
900)

LnŠt350 Okrajová lišta ľavá
Rozvinutá šírka: -
Pokry�e: 0,95 ks/m,  1,05 m/ks
Hmotnosť: 1,1 kg 
Číslo dielu: D 03030100

1200 (1050)

98

95

LnŠt350 Okrajová lišta pravá
Rozvinutá šírka: -
Pokry�e: 0,95 ks/m,  1,05 m/ks
Hmotnosť: 1,1 kg
Číslo dielu: D 03030200

1200 (1050)

98

95

LnŠt350 Ukončovacia lišta ľavá 
Rozvinutá šírka: -
Pokry�e: 0,95 ks/m,  1,05 m/ks
Hmotnosť: 1,1 kg
Číslo dielu: D 03030500

97

108

1200 (1050)

LnŠt350 Ukončovacia lišta pravá
Rozvinutá šírka: -
Pokry�e: 0,95 ks/m,  1,05 m/ks
Hmotnosť: 1,1 kg
Číslo dielu: D 03030600
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108

1200 (1050)

Ln Odkvap. lišta pod kry�nu
Rozvinutá šírka: 0,208 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg
Číslo dielu: D 03040114

2000 (1900)

40

60
60

Ln Odkvap. lišta pod fóliu
Rozvinutá šírka: 0,208 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg
Číslo dielu: D 03040214

2000 (1
900)

178

Ln Úžľabie široké, zap.
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 4,0 kg
Číslo dielu: D 03050210

200

30

20

2000 (1
900)

Ln Úžľabie široké nezap.
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Pokry�e: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 4 kg
Číslo dielu: D 03050410

2000 (1
900)

220 30

Ln Rov. pl. 1250x2000 mm 
Rozvinutá šírka: 1250 mm
Pokry�e: -
Hmotnosť: 10 kg
Číslo dielu: D 03060120

1000

2000



strešné krytiny

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

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

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

Uvedené údaje sú len jeden z mnohých povlakov používaných pri 
výrobe kry�n Ln. 
Viac informácií a farebné od�ene na: www.metro�le.sk

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 označeniaPredúprava Pre-treatment (angl.)

Rozhodujúcou operáciou v technologickom postupe pre kvalitu 
ochranných vrs�ev  je chemická predúprava  a očistenie kovového 
povlaku pre zabezpečenie priľnavos� organického povlaku.

Predúprava - 1 μm

3.1.1 Vrchný ORGANICKÝ POVLAK (Topcoat) 3.1 ORGANICKÝ POVLAK - vrchná strana
           SP35 - Polyester 35 μm

3.1.2 Základný ORGANICKÝ POVLAK (Primer)

Predúprava - 1 μm

3.2.2 Druhá vrstva ORGANICKÝ POVLAK (Backcoat)

2. KOVOVÝ POVLAK
       ZM 120 - Zinok, horčík 120 g/m2 

2. KOVOVÝ POVLAK
       ZM 120 - Zinok, horčík 120 g/m2 

1. OCEĽ 0,5 mm
        DX51D+Z - ťažná akosť

3.2.1 Prvá vrstva ORGANICKÝ POVLAK (Primer)3.2 ORGANICKÝ POVLAK - spodná strana
            EP12 - Epoxyd 12 μm 
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Ochranné povlaky kry�n Ln



Rekonštrukcie a výnimočné 
možnos� kry�n Ln strešné krytiny

12

Nezakrytý systém montáže

a - krokva
b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie
e - poistná hydroizolácia
g - tepelná izolácia
v - vetr. vzduch. medz.
StK - strešná kry�na Ln
NK - nastreľovací klinec

c
b

g
v

e
a

NK

StK

NK

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

Toto riešenie montáže nastreľo- 
vacím klincom je výhodnejšie než 
prichytávanie iných veľkoplošných 
kry�n prostredníctvom skrutky cez 
vrchnú plochu kry�ny, predo- 
všetkým z hľadiska dlhodobej vo- 
donepriepustnos�. V prípade kry- 
�n Ln nedochádza k narušeniu 
celistvos� kry�ny na ploche, po 
ktorej steká voda, ale na ver�kál-
nej, kde sa voda skoro nedostane.

Na rozdiel od veľkoplošných 
plechových kry�n, kry�ny Ln sú 
skladovateľné aj v regáloch a 
veľmi jednoducho sa prepravujú 
na paletách. Táto veľkosť päťškri- 
dlových panelov prináša jed- 
noduchosť pri prenášaní kry�ny 
aj do väčších výšok, čo značne 
znižuje náklady pri obnovách 
dvoj - troj poschodových byto- 
vých domov.

m

1

2

3

4

1

2

3

4

m

m

5

5

Zais�ť bezpečnosť montážnych prác pri obnove dvanásťposchodového 
bytového domu pomocou lešení je veľmi nákladné. Práca na lane v 
takýchto výškach �eto náklady znižuje, avšak za predpokladu použi�a 
vhodnej maloformátovej kry�ny Ln Štandard. Navyše ak strecha je 
veľmi členitá, práca s ťažkou resp. veľkoformátovou kry�nou je značne 
nákladná a nebezpečná.

Veľkou výhodou maloformá-
tovej plechovej kry�ny je jej 
efek�vne využi�e na členitých 
strechách. Veľkosť odpadu na 
trojuholníkovej čas� strechy 
pri použi� veľkoplošnej kry�ny 
je až trojnásobne väčšia ako u 
päťškridlového panelu.
Čistá plocha trojuholníkovej valby 
je - 8,84 m2. Spotreba veľkoplošnej 
kry�ny - 13,74 m2 a odpad je 
4,9 m2. Spotreba maloplošnej 
kry�ny Ln Štandard - 10,53 m2 a 
odpad je len 1,69 m2   



VYBERTE SI, ...ale zvážte dva najdôležitejšie
aspekty oceľových kry�n:
1. OCHRANNÉ POVLAKY pre krásu a dlhú životnosť.
2. SYSTÉM MONTÁŽE pre spoľahlivosť nezatečenia a dlhú životnosť.

3.1 ORGANICKÝ POVLAK s k.g.3.2 ORGANICKÝ POVLAK - AY

2. KOVOVÝ POVLAK - ZM

2. KOVOVÝ POVLAK - ZM

1. OCEĽ

3.3 ORGANICKÝ POVLAK - AY 

Ochranné povlaky

NEZAKRYTÉ UPEVNENIE ZAKRYTÉ UPEVNENIE
Systém montáže

Prúd tečúcej vody

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ
skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

Prúd tečúcej vody

Kry�ny s KAMENNÝM GRANULÁTOM

Pre kry�ny:
mTn Šindel
mTn Rustik
mTn Škridla
mTn Classic
mTn Bridlica

Kotviaci prvok

Kotviaci prvok
vôbec nevidieť

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

mTn Mistrál
mTn Gallo
mTn Roman
mTn Venézia

Ochranné povlaky

NEZAKRYTÉ UPEVNENIE
Systém montáže

ZAKRYTÉ UPEVNENIE
skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ
skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

Kry�ny s LAKOPLASTOM

3.1 ORGANICKÝ POVLAK - SP, PUR

2. KOVOVÝ POVLAK - Z

2. KOVOVÝ POVLAK - Z

1. OCEĽ

3.2 ORGANICKÝ POVLAK - EP

Prúd tečúcej vody

smer zaklapnu�a

Prúd tečúcej vody

strešné krytiny

www.metro�le.sk

Kotviaci prvok Kotviaci prvok Kotviaci prvok

Kotviaci prvok
vôbec nevidieť

Pre kry�ny:
Ln Štandard 350
Ln Štandard 410
Ln Panel
Ln Šindel
Ln Klasik

Pre kry�ny:
Lz Klip 320
Lz Klip 505
Lz Falc 331
Lz Falc 540
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Ln Štandard 410

Ln Štandard 350

Ln Panel

Ln Klasik

Ln Šindel


