strešné krytiny

METROTILE - mTn
katalóg oceľových kry�n
s kamenným granulátom a
s nezakrytým upevnením

Metro�le - krása a úžitok
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 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.
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.
Preto sme pre vás, vážení zákazníci, pripravili 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 sú iné kry�ny už
nevhodné.
Okrem katalógu kry�n v tomto materiáli nájdete fotograﬁe a skúsenos� s aplikáciou kry�n Metro�le výlučne zo Slovenska. Takže nie „know how“
z Nového Zélandu alebo z USA, ale skutočne overené „vieme ako“ zo slovenského podnebia a prostredia.
Aj keď plechové kry�ny pokrývajú strechy už desaťročia, ba storočia, v tomto prevedení s kamenným granulátom sú opro� tradičným kry�nám na
našich strechách nové. Vďaka svojim vlastnos�am, ktoré tradičné škridly nikdy nebudú mať, ich popularita a použi�e výrazným tempom ras�e.
Oceľová kry�na s kamenným granulátom bola prvýkrát aplikovaná v 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.
Dôkazom mimoriadnych vlastnos� a schopnos� kry�n Metro�le je aj každoročný dvadsať percentný nárast výroby v závode Metro�le Europe n. v.
Belgicko, ktorý vyrába pre celú Európu a Afriku. Ďalšie dva výrobné závody na Novom Zélande a v USA zásobujú Austráliu, Áziu a Ameriku.
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.

Sergio Canini
Metro�le n.v. Belgicko

Peter Orolin
Metro�le CE, s.r.o.

...tam, kde iné kry�ny končia...

strešné krytiny

Dominantnou časťou vašej budovy, je určite strecha. Väčšina plechových strešných kry�n pôsobí priemyselným, umelým dojmom. Skĺbením krásy
prírodného kameňa a pevnos� ocele vytvarovanej do tradične známeho tvaru, dostávame strešnú kry�nu s uplatnením na akúkoľvek šikmú
strechu. Široký výber kry�n Metro�le uľahčí vzájomné zladenie s fasádou a umocní tak este�ckú hodnotu a atrak�vnosť celého vášho objektu.

Veľkou výhodou kry�n Metro�le na rozdiel od veľkoplošných oceľových kry�n je jej skladovateľnosť. To znamená, že nie je nutné vyrábať ju „na
mieru“ s dlhou dodacou dobou. Panely Metro�le sú pripravené k okamžitému odberu kedykoľvek a navyše nepoškodené, nespotrebované diely je
možné za určitých podmienok 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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...tam, kde iné kry�ny končia...

strešné krytiny

Nízka hmotnosť kry�ny je pri rekonštrukciách striech nutnosťou, ale častokrát pri novostavbách aj veľkou výhodou. Poskytuje technické riešenie
s nižšími nákladmi. Umožní napríklad väčšie rozpony krokiev bez oporných múrov alebo stĺpov, ktoré by v priestore ináč prekážali. Túto vlastnosť
môžeme uplatniť aj pri rôznych prístavbách, kde navyše môžeme dodržať rovnaký vzhľad ku existujúcej kry�ne. U mnohých historických pamiatok
je možné zachovať pôvodný krov bez ďalšieho spevnenia, a teda ďalších nákladov.
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...tam, kde iné kry�ny končia...

strešné krytiny

Dominantnou časťou vášho domu, ktorá určuje este�ckú hodnotu, je určite strecha, a teda jej strešná kry�na. S ňou sa prezentujeme pred svojím
okolím. Krása kry�ny Metro�le spolu s prak�ckými vlastnosťami určuje jej nadštandardnú hodnotu. Atrak�vnosť kry�n Metro�le vyvoláva pozornosť,
ktorá každého vlastníka tejto kry�ny 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.

Fakt, že kry�ny Metro�le majú „na viac“, potvrdzuje aj skutočnosť, že oceľové kry�ny s kamenným
granulátom sú jediné plechové kry�ny, ktoré sú za dažďa nehlučné, ba vytvárajú šumivý,
upokojujúci zvuk. Keďže panely Metro�le sú prelisované do tvaru škridiel, nedochádza u nich pri
silnom vetre k známemu „búchaniu“, ako to bolo u plechových kry�n v minulos�. Kamenný
granulát na povrchu pôsobí nielen este�cky, ale jeho drsný povrch zadržuje na streche sneh a
zabraňuje tak náhlym nebezpečným zosuvom.
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...tam, kde iné kry�ny končia...

strešné krytiny

Oceľové kry�ny Metro�le sa pri páde nerozbijú, neprasknú a ani sa inak nepoškodia. Výška týchto strát u keramických kry�n z dôvodu zničenia je až
5%, to znamená, že každá dvadsiata strecha sa stáva odpadom.
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...tam, kde iné kry�ny končia...

strešné krytiny

Rozmery, tvarovateľnosť a ľahké delenie kry�n Metro�le umožňujú vyskladať aj nezvyčajne komplikovaný, vlnitý alebo oblý tvar strechy a pritom
kry�na stále zostáva tesná. Zatrak�vni sa tak vzhľad, ktorý dáva objektu vyššiu pridanú hodnotu. 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.

Pevnosť ocele spolu s tesným preložením kry�n Metro�le predurčuje jej použi�e pri nízkom
sklone krovu až do 10°. Samozrejme pri použi� doplnkových opatrení, kvôli ochrane tepelnej
izolácie a ostatných čas� strešného plášťa. Častou potrebou pri rekonštrukciách domov býva
požiadavka na op�cké zníženie výšky domu. Najčastejším spôsob je realizácia pomocou
manzardovej strechy, predĺžením strechy v zvislom smere.
Bezpečný systém montáže kry�n Metro�le umožňuje jej použi�e aj pri sklone 90° bez nutnos�
použi�a dodatočného kotvenia.
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mTn Škridla

V doterajšej histórii plechových kry�n poznáme len jediný dizajn vytváraný falcami. Vďaka novým technológiám, vylepšeniu húževnatos� a ťažnos�
oceľového plechu je v súčasnej dobe možné vytvarovať takmer akýkoľvek účelný a este�cký vzhľad strešnej kry�ny. Keďže stáročia naše strechy
pokrývala škridla ako tradičná kry�na, dizajnéri výrobných závodov mali jednoduchú voľbu pre vytvorenie vzhľadu plechových kry�n novej generácie.
mTn Škridla, v porovnaní ku ostatným plechovým kry�nám bez kamenného granulátu, z hľadiska rešpektovania tradičnej architektúry, má k tomuto
vzhľadu určite najbližšie.

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panva

415 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
Bočné prekry�e

60
1330 (1270) mm

Pokry�e:

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

Hmotnosť:

6,42 kg/m²
2,9 kg/ks

Minimálny prierez lát:

Sklon krovu:

10° - 90° (1)

Vzdialenosť latovania:

t.z. sklon kry�ny:
(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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1m² = 2,141 ks
1ks = 0,467 m²

5° - 85° (1)

Hrúbka plechu:

1270 mm
368 mm
50 x 40 mm
368 mm
0,43; 0,6 mm

mTn Roman

Dôkazom vynikajúcej tvarovateľnos� oceľového plechu je aj vytvorenie ďalšieho este�ckého vzhľadu oceľovej kry�ny s kamenným granulátom, ktorý
v nás evokuje príjemne teplú atmosféru stredomoria. Dizajn kry�ny mTn Roman poskytuje architektom ďalšiu možnosť dotvorenia a umocnenia štýlu
podľa predstáv majiteľov pri rekonštrukcii ich striech.

Technické údaje

Vrchná panva

Spodná panva

415 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Bočné prekry�e

60

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1280 (1220) mm

Pokry�e:

1m² = 2,232 ks
1ks = 0,449 m²

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

1220 mm
368 mm

Hmotnosť:

6,68 kg/m²
3 kg/ks

Minimálny prierez lát:

Sklon krovu:

10° - 90° (1)

Vzdialenosť latovania:

368 mm

Hrúbka plechu:

0,43 mm

t.z. sklon kry�ny:

5° - 85° (1)

50 x 40 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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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

Panvy

Výstuhy panelu

415 (368) m

m

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

Čelo panelu (spodný zámok)
Bočné prekry�e

65
1330 (1265) mm

Pokry�e:
Hmotnosť:
Sklon krovu:
t.z. sklon kry�ny:
(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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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
0,43; 0,6 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 šindľa na
tradičných dreveniciach. mTn Rus�k práve vďaka svojmu "drevenému" dizajnu môže byť vhodnejšou alterna�vou k dotvoreniu Vašej drevenice. Opro�
mTn 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
0,43; 0,6 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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mClassic

So svojimi ostrými pozdĺžnymi priehybmi vytvára výraznú až drsnú štruktúru strešnej plochy, ktorá umocní jednoduché tvary Vašej fasády.
Je op�málne a univerzálne použiteľný pri všetkých architektonických štýloch.

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panva

415 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Bočné prekry�e

65

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1330 (1265) mm

Pokry�e:

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

Hmotnosť:

6,44 kg/m²
3 kg/ks

Minimálny prierez lát:

Sklon krovu:

10° - 90° (1)

Vzdialenosť latovania:

t.z. sklon kry�ny:
(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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1m² = 2,15 ks
1ks = 0,465 m²

5° - 85° (1)

Hrúbka plechu:

1265 mm
368 mm
50 x 40 mm
368 mm
0,43; 0,6 mm

mTn Bridlica

Požiadavka este�ckého vzhľadu je častokrát rozhodujúca pre zachovanie požadovaného výrazu budovy nie len na chránených objektoch, ale aj pre
vytvorenie niečoho ojedinelého. Preto mTn Bridlica patrí medzi ďalšie dôkazy skĺbenia najnovších technológií s tradičným vzhľadom. Keďže bridlica ako
kry�na sa oveľa viac ako u nás využíva v alpských a škandinávskych krajinách, použi�m tejto kry�ny získate atrak�vny a jedinečný vzhľad celého vášho
domu podľa vašich predstáv. Eleganciu tmavej farby dotvárajú svetlé spoty, ktoré zvýrazňujú prírodný charakter a jej jedinečnosť.

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panva

430 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Bočné prekry�e

65

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1325 (1260) mm

Pokry�e:

1m² = 2,16 ks
1ks = 0,464 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:

1260 mm
368 mm
50 x 40 mm
368 mm
0,43; 0,6 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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strešné krytiny

mTn Gallo

Svojim elegantným tvarom je ideálna na vytvorenie strechy v alpskom štýle. Dizajn kry�ny mTn Gallo s typickou pravidelnou vlnou je ideálny pre
pokry�e klasických striech, kde si zachováva svoju tradičnú eleganciu. Je vhodná na nové strechy, ale aj na rekonštrukcie. Vzhľad kry�ny mTn Gallo
patrí medzi najobľúbenejšie a najpoužívanejšie tvary u tradičných kry�n na našich strechách.

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panva

418 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
Bočné prekry�e

130
1315 (1185) mm

Pokry�e:

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

Hmotnosť:

6,84 kg/m²
3 kg/ks

Minimálny prierez lát:

Sklon krovu:

10° - 90° (1)

Vzdialenosť nosného latovania:

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

14

1m² = 2,29 ks
1ks = 0,436 m²

5° - 85° (1)

Hrúbka plechu:

1185 mm
368 mm
50 x 40 mm
368 mm
0,43; 0,6 mm

mTz Mistrál

mTz Mistrál určite zaujme a bude vyhovovať tým, ktorí potrebujú dotvoriť vzhľad budovy v kombinácií priamych, ale aj oblých línií. Svojím tvarom
určite patrí medzi klasiku a vytvára tak vzhľad strechy, na ktorý sme zvyknutý. Použi�m tejto kry�ny určite nič nepokazíte a dotvorenie fasády nebude
náročné.

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panva

415 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Bočné prekry�e

65

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1305 (1240) mm

Pokry�e:

1m² = 2,19 ks
1ks = 0,456 m²

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

Hmotnosť:

6,54 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:

1240 mm
368 mm
50 x 40 mm
368 mm
0,43; 0,6 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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mTn Venézia

Farebné prevedenie a tvar tejto kry�ny, typický pre stredomorie, určite odlíši Vašu strechu od okolitých a umocní jedinečnosť vášho vysnívaného
domu. Neobvykle vysoká vlna tohto proﬁlu dodá vašej streche slnečnú a príjemnú atmosféru akú si prinášame z naších dovoleniek pri mori. Kry�na
mTn Venézia využíva na maximum schopnosť plechu vytvoriť akýkoľvek proﬁl a dotvoriť tak architektonický vzhľad podľa vášho želania. Tvar kry�ny s
vysokou vlnou a zámkom zaručuje výborný odtok vody a zároveň dlhodobú vodotesnosť.

Technické údaje

Výstuhy panelu

Panva

398 (36

8) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Bočné prekry�e

65

Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1155 (1090) mm

Pokry�e:

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

1090 mm
368 mm

Hmotnosť:

7,40 kg/m²
3 kg/ks

Minimálny prierez lát:

50 x 40 mm

Sklon krovu:

10° - 90° (1)

Vzdialenosť latovania:

368 mm

Hrúbka plechu:

0,6 mm

t.z. sklon kry�ny:
(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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1m² = 2,49 ks
1ks = 0,401 m²

5° - 85° (1)

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. Je však nutné prešetriť, či
doterajšia skladba strešného plášťa je vyhovujúca a či tam nechýba napríklad vetracia vzduchová medzera alebo poistná, paropriepustná fólia.

Základná schéma správnej skladby strešného plášťa
šikmej strechy.
Aby vám strešná kry�na dobre a dlho slúžila, musí mať „pod sebou“
všetky patričné vrstvy. A práve v 90-tych rokoch neinformovanosťou o
skladbe strešného plášťa a nedbalosťou vzniklo mnoho chýb najmä u
striech s asfaltovým šindľom, ktoré už po 10 - 15 rokoch je potrebné
vymeniť.

StK PP
y

StK

g

e

c

v

b

a

Rozhodnu�e či demontovať zdraviu škodlivú azbestovú kry�nu zo starej
strechy, alebo ju prekryť novou je určite na investorovi. Systémy
montáže kry�n Metro�le umožňujú obidve možnos�.

z
vv
ch
cc2
gg

cc1

Vysvetlivky:
StK - strešná kry�na
asfaltový šindeľ
StK PP - podkladový pás
a - krokva
b - 100% debnenie
c - kontralatovanie

cc1 - rošt 1
cc2 - rošt 2
ch - parozábrana
e - poistná hydroizolácia
g - tepelná izolácia medzi
krokvami

gg - tepelná izolácia pod krokvami
v - vetraná vzduchová medzera
vv - nevetraná vzduchová medzera
y - prúdenie vlhkos�
z - podhľad

Rekonštrukcia strechy už po 12-�ch rokoch.
Správna skladba ostatných vrs�ev strechy umožnila namontovať
mTn Škridlu priamo na nefunkčný asfaltový šindeľ s použi�m vodorovného a zvislého latovania.

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. Navyše
montážou pevnej oceľovej kry�ny investor dosiahol požadované
spevnenie „pohybujúceho sa“ historického krovu.

Maloformátové kry�ny Metro�le sú mimoriadne vhodné pre
rekonštrukcie vďaka vynikajúcej manipulovateľnos�, svojej životnos� a
tradičnému vzhľadu.
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Nezakrytý systém montáže
Metro�le mTn - princíp

Kry�na Metro�le mTn sa montuje zhora dole tzn. od hrebeňa ku
odkvapu, spodný panel sa prekryje horným, takže vzniknuté vodné
pary na spodnej strane kry�ny vytečú na povrch a nedochádza tak k
vlhkostnému zaťažovaniu lát ani fólií. Prichytávanie panelov Metro�le
o laty 50x40 mm sa vykonáva nastreľovacími klincami s použi�m
pneuma�ckého kladiva a ukladajú sa striedavo posunu�m najmenej o
2 panvy. Namiesto klincov je možné použiť aj nami doporučené
skrutky.

strešné krytiny

Porovnajte rozdiel v umiestnení kotviacich prvkov systému montáže
Metro�le mTn, ktoré sú nezakryté a takmer ich nevidno a medzi
veľkoformátovou plechovou kry�nou iných výrobcov.

Maloformátové kry�ny Metro�le mTn.

Základná skladba strešného plášťa a umiestnenia nastreľovacích
klincov - NK u kry�n Metro�le s nezakry�m upevnením.
skrutky tohto typu

StK

NK

NEPOUŽÍVAŤ

ody
ej v

c
tečú
rúd

P
Detail prieniku nastreľovacieho klinca cez
maloformátovú kry�nu Metro�le mTn.

NK

g

a

e

c

g - tepelná izolácia
v - vetraná vzduchová medzera

v

b
StK - kry�na Metro�le mTn
NK - nastreľovací klinec
a - krokva
b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie
e - poistná hydroizolácia

Veľkoformátové kry�ny iných výrobcov.

Toto riešenie montáže nastreľovacím 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.
Prú
Detail prieniku skrutky s tesniacou
podložkou u veľkoformátových kry�n.

Skrutky tohto typu sa pri montáži kry�n Metro�le nepoužívajú.
Dochádza u nich k deformácii tesniacej podložky, alebo naopak k
“nedo�ahnu�u” a následne prieniku vody do strechy.
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Každá kry�na je tak dobrá,
ako sú dobré jej detaily.

strešné krytiny

g

b

StK

c

e

NK
40 mm

"Zubaté" okrajové lišty kopírujú
proﬁl strešnej roviny a účinnejšie
tak chránia š�tovú dosku pred
hnaným dažďom a snehom.

h

c

StK

b

e

lata pod
ee úžľabie

s

UžÚ k

NK

l

Zapustené úžľabia sa montujú aj u
iných kry�n, ale maloformátové
panely kry�ny je možné ľahko
ohnúť aj zvislo do úžľabia a vytvoriť
tak man�nely, ktoré zastavia tlak
vody a ľadu.

a
25 mm

c

Snehové zábrany sa nemontujú
cez kry�nu, ale na laty, ktoré sa
následne zakryjú vrchným panelom
kry�ny aj s kotviacou skrutkou.

g

vrut dĺžky
min. 150 mm

a
oporná doska StK
hrúbka 25 mm
b
p
a

c
Držiaky lana bleskozvodu vychádzajú spod kry�ny ako u snehových
zábran a tak�ež neprederavia
kry�nu.
OdLF

Pre prieniky potrubia a anténne
prestupy nie sú do strešnej kry�ny
vystrihované otvory, ale sú to
originálne dvojškridlové panely s
integrovaným otvorom vyvedeným
nad kry�nu.

a

g
b
StK
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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

Kvalita ochranných povlakov
je rozhodujúca

Je všeobecne známe, že oceľový plech je na našich strechách rokmi
overenou kry�nou. V posledných rokoch však prešiel tento plech
dynamickým vývojom a výrazným vylepšením kvality - čo však už také
známe nie je. Takže je tu namieste otázka, čo kvalita u týchto nových
oceľových kry�n vlastne je?! Podľa čoho si kvalitu vyberať? Čo je
potrebné si uvedomiť a zis�ť? A vôbec, majú aj �eto kry�ny nejaké
parametre, ktoré sa dajú porovnávať?
Synonymom kvality je životnosť. Je teda potrebné si vybrať takú kry�nu,
ktorá nám dlho vydrží a najlepšie takú, ktorá nás "prežije".
Jediným výrazným nedostatkom ocele je jej náchylnosť na koróziu. Nie
sme schopní prírode zabrániť, aby oceľ nekorodovala, ale sme schopní
tento proces spomaliť natoľko, aby nám oceľové výrobky slúžili čo
najdlhšie. Len je potrebné vedieť ako - akými materiálmi. Takže tou
najdôležitejšou otázkou pri výbere a posudzovaní oceľovej strešnej
kry�ny je - akými ochrannými povlakmi má byť oceľové jadro chránené!
Preto naša spoločnosť venuje výraznú pozornosť ochranným povlakom
nie len pri vývoji a výrobe, ale aj pri poskytovaní informácií o nich.

strešné krytiny

Porovnanie odolnos� voči korózii kovových povlakov sa uskutočňuje predpísanou skúškou v soľnej
hmle pri rovnakej hrúbke povlakov 20 µm.

Op�gal má "samohojivú" schopnosť, čo znamená, že na škrabancoch a
strižných hranách po odkry� oceľového jadra nevzniká červená hrdza, ale
ochranná hnedastá pa�na, ktorá zastaví koróziu na veľmi dlhú dobu.
Organický povlak.
Okrem vysokej este�ckej hodnoty má organický povlak aj úlohu, chrániť
ostatné vrstvy pred koróziou. Jedným z hlavných znakov odlišnos� kvality
kry�n Metro�le od ostatných oceľových kry�n je aj vlastný recept na
zloženie tohto povlaku na báze akrylátu. Navyše tento náter obsahuje aj
látky pro� machu a lišajníkom.

Oceľové jadro a jeho hrúbka.
Ak nie sú k dispozícií �e správne, informácie vzniká priestor pre mýty.
Jedným z nich je aj "mýtus", že najdôležitejším parametrom pri výbere
kry�ny je hrúbka plechu.
Fotograﬁa tejto "odfúknutej" 50 ročnej strechy poskytuje veľa informácií
a dôkazov o vlastnos�ach oceľových kry�n. Na spodnej strane je vidieť
zinkový povlak vo výbornom stave bez hrdze. Vrchná červená strana
tak�ež nevykazuje známky korózie. To vďaka tomu, že ju jej majitelia už
po tri generácie pravidelne ošetrovali renovačným náterom a nebyť
víchrice ešte by "fungovala" aj dnes!
Táto strecha je evidentným dôkazom životnos� oceľového plechu, ale pri
splnení podmienky kvalitnej ochrany oceľového jadra. Táto strešná
kry�na by tak dlho neplnila svoju funkciu, keby na nej nebol pravidelne
obnovovaný vrchný organický náter a spodná strana by už bola "hrdzavá
ako líška", keby sa na nej nenachádzal zinkový povlak.
Aj sedliacky rozum nám hovorí, že najskôr sa musí "zošúchať"
najvrchnejší organický povlak, potom kovový a keď už oceľ nie je ničím
chránená začína vznikať korózia. Ale to už nám kry�na slúžila niekoľko
desiatok rokov a stále je funkčná. Je teda jedno či má oceľové jadro
hrúbku 0,5 alebo 0,4 mm.
Nezáleží teda na hrúbke, ako sa mnohí domnievajú a požadujú.
Súčasným trendom je zvyšovať kvalitu materiálu na výrobu oceľových
strešných kry�n vylepšovaním ochranných povlakov a znižovaním
hrúbky plechu. Samozrejme nie do nekonečna. Pevnosť ocele pre
strešné kry�ny je stále dostačujúca aj pri menovitej hrúbke 0,4 mm, čo v
súčasnos� odporúča STN EN 508-1.

Zloženie vlastného organického povlaku bolo vyvinuté a neustále sa testuje jeho priľnavosť v
laboratóriách spoločnos�.

Nega�vne skúsenos� s "popieskovaným" povrchom u asfaltových šindľov
vzbudzujú u tejto povrchovej úpravy nedôveru. V prípade našich kry�n,
však neoprávnene! Kamenný granulát na oceľovom plechu je obalený v
akrylátovej vrstve, ktorá pri teplote tvrdne. Asfalt sa topí už pri nízkych
teplotách a následné ochladenie, napríklad dažďom, spôsobuje
vymývanie kamienkov z asfaltových šindľov.

Kovový povlak.
Dôležitým ochranným a už desaťročia overeným povlakom je zinok (Z) a
jeho zlia�ny s hliníkom (ZA a AZ). V súčasnos� však najlepším ochranný
povlakom je zlia�na zinku s horčíkom (ZM). Spoločnosť ArcelorMi�al ho
vyrába pod obchodným označením Op�gal.

Vzhľad kry�ny a teda akrylátového organického povlaku s kamenným granulátom aplikovaný ešte
na pozinkovaný plech v r. 1973, teda na začiatku vývoja takejto kry�ny - Jackson Bay, Nový Zéland.
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Špeciﬁkácia dielov
Hrúbka plechu: 0,45 mm

strešné krytiny

Rozmery v mm
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170

mT Hrebenáč okrúhly, troj. 170
Rozvinutá šírka: Potreba: 0,9 ks/m, 1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,4 kg/ks
Čislo dielu: D 04020200

mT Hrebenáč okrúhly, jed. 170
Rozvinutá šírka: Potreba: 2,632 ks/m, 0,38 m/ks
Hmotnosť: 0,515 kg/ks
Čislo dielu: D 04020100

170

300

170

mT Hrebenáč okr., Y 15-30 (1)
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 0,7 kg/ks
Čislo dielu: D 04020300

mT Hrebenáč okrúhly, T (2)
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 0,6 kg/ks
Čislo dielu: D 04020500

)

900
0 (1
200 100

0

mT Hrebenáč okrúhly, ukonč. (2)
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 0,3 kg/ks
Čislo dielu: D 04020600

mT Hrebenáč V, 130, široký
Rozvinutá šírka: 0,324 m
Potreba: 0,800 ks/m, 1,255 m/ks
Hmotnosť: 2,11 kg/ks
Číslo dielu: D 04020800

0
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1

)

2
137

80
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mT Hreb. pult. str. k stene 1,3m
Rozvinutá šírka: 0,228 m
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks
Hmotnosť: 1,4 kg/ks
Číslo dielu: D 04021524

25

1

)

10

11
0(

120

0
200

80

00)

(19

mT Hreb. pult. str. k stene 2m
Rozvinutá šírka: 0,228 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 2 kg/ks
Číslo dielu: D 04021614

12

50

(11

100

mT Ukonč. lišta k stene ľavá
Rozvinutá šírka: Potreba: 0,9 ks/m, 1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Číslo dielu: D 04030300

mT Hrebenáč pult. strechy, 2 m
Rozvinutá šírka: 0,455 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 4,1 kg/ks
Číslo dielu: D 04021414

)

12

10

(11

50

100

137

100
mT Ukonč. lišta k stene pravá
Rozvinutá šírka: Potreba: 0,9 ks/m, 1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Čislo dielu: D 04030400

)

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

72)
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2
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10

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
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(11

130

130

130

130

1

)

55

(12

55
38
60

38
102

30
mT Nos okrajovej lišty 60/30/20
Rozvinutá šírka: 0,110 m
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks
Hmotnosť: 0,6 kg
Čislo dielu: D 04030524

Vysvetlivky: (1) výrobok je len z plastu (2) výrobok je z plastu s k. g. (3) výrobok je z lakoplastu bez k. g.
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mT Hrebenáč V, 75, úzky
Rozvinutá šírka: 0,27 m
Potreba: 0,800 ks/m, 1,255 m/ks
Hmotnosť: 1,75 kg/ks
Číslo dielu: D 04020700
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mT Odkvap. lišta pod kryt., 102
Rozvinutá šírka: Potreba: 0,8 ks/m, 1,255 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Čislo dielu: D 04040200

Špeciﬁkácia dielov
Hrúbka plechu: 0,45 mm
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Rozmery v mm
)
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175
mT Odkvap. lišta pod fól. (3)
Rozvinutá šírka: 0,250 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,7 - 2 kg
Čislo dielu: D 04040414

72

13

455

mT Úžlab. zapustené, šir. 2 m
Rozvinutá šírka: 0,456 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 4 kg
Číslo dielu: D 04050414

5
27

1

mT Úžlab. nezapus. šir. 2 m
Rozvinutá šírka: 0,456 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 4 kg
Číslo dielu: D 04050814

455
mT Rovný plech 2000x455
Rozvinutá šírka: 0,455 m
Potreba: Hmotnosť: 4,3 kg
Číslo dielu: D 04060100

)

75

(11

180

mT Rovný plech 1372x455
Rozvinutá šírka: 0,455 m
Potreba: Hmotnosť: 2,9 kg
Číslo dielu: D 04060200

mTnRo Lemovanie pod hrebenáč
Rozvinutá šírka: Potreba: 0,851 ks/m, 1,175m/ks
Hmotnosť: 1,64 kg
Čislo dielu: D 04070100

mTnŠk Hyg. odvteranie 110 (2)
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 1,4 kg
Čislo dielu: D 04080200

mTnŠk Odv. panel strechy 75 (2)
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 1,3 kg
Číslo dielu: D 04081200

mTnŠk Anténny prestup (2)
Rozvinutá šírka: Potreba: Hmotnosť: 1 kg
Číslo dielu: D 04082200

Držiak bleskozvodu strešný
Materiál: oceľ s povrchovou
úpravou

Držiak bleskozvodu hrebeňový
Materiál: oceľ s povrchovou
úpravou

Montážne klince
Materiál: pozinkovaná oceľ
Rozmery: 2,8 x 50 mm
Balenie: 325 ks / kotúč

Opravná sada

Stojanová ohýbačka
Materiál: oceľ s povrchovou
úpravou

Pákové nožnice
Materiál: oceľ s povrchovou
úpravou

Pneuma�cký nastrelovač klincov
Materiál: plast a oceľ

Vysvetlivky: (1) výrobok je len z plastu (2) výrobok je z plastu s k. g. (3) výrobok je z lakoplastu bez k. g.
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Farebné od�ene

Štandardné od�ene s melírom

ˇ
SivoCierna
a
ˇ
ˇ ˇ
Cierna (SiCiaCi)

Tehlová (Te)

ˇ

ˇ
CervenáZmes
a
ˇ
ˇ
ˇ
Cierna
(CeZaCi)

ˇ
ˇ
CervenáZmes
(CeZ)

Štandardné od�ene

strešné krytiny

ˇ
ˇ
EbenovoCierna
(ECi)

ZelenáZmes (ZeZ)

HnedáZmes (HnZ)

ˇ
ˇ
SivoCierna
(SiCi)

Farebná kombinácia vašej strechy podľa vlastných predstáv

Viac na: www.metro�le.sk
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Výrobca strešnej kry�ny Metro�le Europe n. v.
Belgicko poskytuje unikátnu možnosť dodávky
kry�ny s farebnou kombináciou podľa vášho
vlastného výberu, a tak absolútne zladiť
fasádu vášho domu so strešnou kry�nou.
Túto možnosť už využili mnohí architek� a
zákazníci v zahraničí.

+ ?

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
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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

mTn Škridla

mTn Gallo

mTn Roman

mTn Mistrál

mTn Classic

mTn Venézia

mTn Šindel

mTn Rustik

mTn Bridlica

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

ICO:
36654051
IC DPH: SK2022230683
Reg. OR OS 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

