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Platný od 1. januára 2013.

Týmto predchádzajúca verzia montážneho návodu (použitá od 01.01.2012) stratí platnosť.

Poznámka: V dôsledku tlačiarenskej techniky sa tóny farieb uvedené v publikácii môžu odlišovať od skutočnosti!
Nákresy detailov nachádzajúce sa na Mediterran plánovacom CD, resp. textové inštrukcie uvedené v prílohách sú iba ukážky 
a nesmú byť použité ako realizačné dokumenty.
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1. Pomôcky pre projektantov a realizátorov
Výkresy detailov 
Výkresy detailov pre škridly Standard, Danubia, Coppo,
Rundo a Zenit sa dajú stiahnuť z našej domovskej stránky 
vo formátoch DWG, DXF a PDF. 

Na detailoch sú vykreslené iba tie konštrukcie, ktoré sú 
potrebné na realizáciu strešnej krytiny. Sklon strechy na 
všetkých nákresoch je 35°.

Plánovacie CD 

Touto elektronickou publikáciou by sme chceli podporovať 
prácu projektantov a architektov. Táto aplikácia 
prostredníctvom programového príslušenstva uľahčuje 
plánovací proces, veľmi ľahko sa dajú pripraviť štúdie 
s rôznymi typmi škridiel Mediterran a stlačením jediného 
tlačidla možno vytlačiť zoznam potrebných prvkov. 

CD obsahuje aj výkresy detailov súvisiace s našimi
produktovými líniami a ich prvkami. Na internete a rovnako 
na plánovacom CD sa nachádza program na pokrývanie. 

Pomocou tejto výnimočnej interaktívnej a jednoduchej 
aplikácie si môžete virtuálne pokryť vašu existujúcu alebo 
vysnívanú strechu produktmi Mediterran. Vzniknuté štúdie 
sa dajú okrem prezerania aj uložiť v 3D vrátane zoznamu 
použitých prvkov. Tento program umožňuje pokrývanie 
striech aj nafotených objektov. 

Plánovacie CD si môžete objednať prostredníctvom 
faxu (031 779 46 08), e-mailovej adresy 
mediterranslovakia@mediterran.com
alebo zo stránky www.mediterran.sk.
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2. Prvky produktových línií
2.1. Produktové línie s vlnitým profi lom

2.1.1. Prvky produktovej línie Coppo

Prvky produktovej línie Coppo sa vyrábajú z farbeného betónu s veľkou mechanickou odolnosťou, ktoré sú ošetrené špeciálnou 
povrchovou úpravou. Odporúčame realizovať kladenie krytiny rozbalením viacerých paliet kvôli dosiahnutiu jedinečného 
zmiešaného vizuálneho efektu. V nasledujúcej časti vám predstavíme všetky prvky patriace do produktovej línie Coppo. 
Informácie o aktuálnych cenách a farebných odtieňoch škridiel získate z najnovšieho cenníka.

Všeobecné informácie:
Prierez lát:    min. 30/50 mm
Krycia dĺžka, vzdialenosť lát:  max. 340 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Bočné prekrytie:   30 mm
Horné prekrytie:   min. 80 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Pripevnenie:    viď časť 4.6. Pripevnenie škridiel

Polovičná škridla: sa používa pri riešení nárožia, úžľabia a štítu. Obmedzuje používanie drobných rezaných kusov škridiel 
na pokrývanie strechy. Polovičná škridla sa odporúča aj pri takých geometrických tvaroch, kde celková krycia šírka nie je 
realizovateľná z celých prvkov.

Rozmery:  180 x 420 mm
Krycia šírka:  150 mm
Spotreba materiálu: podľa potreby
Hmotnosť:  2,50 kg/ks

POZOR! Minimálna vzdialenosť škridlovej laty je 32cm. Podrobné inštrukcie ohľadom používania podkladového debnenia v uvedených intervaloch sklonu striech si nájdite 
v časti 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a podkladového debnenia. 

Základná škridla: je základným prvkom pokrývania strechy, pretože táto škridla 
sa ukladá na viac ako 95 % celej plochy strechy.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Hmotnosť:  4,60 kg/ks
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Sklon
strechy

Najmenšie 
prekrytie

Najväčšia 
vzdialenosť

lát

Odporúčaná 
vzdialenosť

laty odkvapu

Odporúčaná
vzdialenosť

laty hrebeňa

Spotreba
škridiel
(ks/m2)

Hmotnosť
(kg/m2 

strechy)

16° – 22° 10 cm 32 cm 33 cm 5,0 cm 10,58 48,65

22° – 30° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 46,46

nad 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4,0 cm 9,80 45,08
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Prvky produktovej línie Coppo

Odvetrávacia škridla: slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie sa odporúča 
v druhom rade pod hrebeňom alebo v treťom rade nad odkvapovým systémom. Týmto sa zabezpečí plynulé prúdenie vzduchu 
pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy sa môžu odvetrávacie škridly ukladať v posunutej polohe aj do dvoch línií. 
Dôležité je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami, a preto odvetrávacie škridly môžu byť umiestnené aj pozdĺž 
nárožia. Vetracia mriežka umiestnená pred otvorom odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň 
zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov za škridlu.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Spotreba materiálu: 1,5 ks/10 m2 
   (450 cm2 = 15 ks/100 m2) 
   alebo min. 1 ks do každého poľa 
   medzi krokvami
Vetracia plocha: ~30 cm2

Hmotnosť:  6,40 kg/ks

Krajná škridla: prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Šírka ľavého a pravého prvku je rozdielna, preto sú 
ľahko rozlíšiteľné. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo odolné proti búrke a korózii. Od štítovej dosky treba 
vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Štítovú dosku je potrebné umiestniť tak, aby jej horná časť 
bola v jednej rovine s hornou časťou strešnej laty.

Ľavé prvky:
Rozmery:  250 x 420 mm
Krycia šírka:  220/250  mm
Krycia dĺžka:  305 – 340 mm
Spotreba materiálu: 2,9 – 3,3 ks/bm
Hmotnosť:  5,00 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 32 – 34 cm

Pravé prvky:
Rozmery:  350 x 420 mm
Krycia šírka:  320 mm
Krycia dĺžka:  305 – 340 mm
Spotreba materiálu: 2,9 – 3,3 ks/bm
Hmotnosť:  7,00 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 32 – 34 cm
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Prvky produktovej línie Coppo

Pultová škridla: slúži na uzavretie pultovej strechy. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo odolné proti búrkam 
a korózii.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Spotreba materiálu: 3,3 ks/bm
Hmotnosť:  5,90 kg/ks

Pultová škridla rohová: slúži na uzavretie pravouhlých rohov pultových striech. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, 
aby bolo odolné proti búrkam a korózii. Rozmery ľavých a pravých prvkov produktovej línie Coppo sú rozdielne. Štítovú dosku 
je potrebné umiestniť tak, aby jej horná hrana bola v jednej rovine s hornou hranou strešnej laty.

Ľavé prvky:
Rozmery:  250 x 420 mm
Krycia šírka:  220/250 mm
Hmotnosť:  6,40 kg/ks

Pravé prvky:
Rozmery:  350 x 420 mm
Krycia šírka:  320 mm
Hmotnosť:  8,70 kg/ks 
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2.1.1. Prvky produktovej línie Vlčanka a Danubia

Prvky produktovej línie Danubia sa vyrábajú z farbeného betónu s veľkou mechanickou odolnosťou, ktoré sú ošetrené 
špeciálnou povrchovou úpravou. Prvky produktovej línie Standard sa vyrábajú z farbeného betónu s veľkou mechanickou 
odolnosťou, ktoré sú ošetrené základnou povrchovou úpravou. V nasledujúcej časti vám predstavíme všetky prvky patriace 
do produktovej línie Danubia a Standard. Informácie o aktuálnych cenách a farebných odtieňoch škridiel získate z najnovšieho 
cenníka.
Všeobecné informácie:
Prierez lát:   min. 30/50 mm
Krycia dĺžka, vzdialenosť lát: max. 340 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Bočné prekrytie:  30 mm
Horné prekrytie:  min. 80 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Pripevnenie:    viď časť 4.6. Pripevnenie škridiel

Sklon
strechy

Najmenšie 
prekrytie

Najväčšia 
vzdialenosť

lát

Odporúčaná 
vzdialenosť

laty odkvapu

Odporúčaná
vzdialenosť

laty hrebeňa

Spotreba
škridiel
(ks/m2)

Hmotnosť
(kg/m2 

strechy)

16° – 22° 10 cm 32 cm 33 cm 5,0 cm 10,58 47,64

22° – 30° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 45,45

nad 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4,0 cm 9,80 44,10

Pozor! Podrobné inštrukcie ohľadom používania podkladového debnenia v uvedených intervaloch sklonu striech si nájdite v časti 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a 
podkladového debnenia. 

Základná škridla: je základným prvkom pokrývania strechy,  
pretože táto škridla sa ukladá na viac ako 95 % celej plochy strechy.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Hmotnosť:  4,50 kg/ks

Polovičná škridla: sa používa pri riešení nárožia, úžľabia a štítu. Obmedzuje používanie drobných rezaných kusov škridiel 
na pokrývanie strechy. Polovičná škridla sa odporúča aj pri takých geometrických tvaroch, kde celková krycia šírka nie je 
realizovateľná z celých prvkov.

Rozmery:  180 x 420 mm
Krycia šírka:  150 mm
Spotreba materiálu: podľa potreby
Hmotnosť:  2,50 kg/ks

Odvetrávacia škridla: slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie sa odporúča 
v druhom rade pod hrebeňom alebo v treťom rade nad odkvapovým systémom. Tým sa zabezpečí plynulé prúdenie vzduchu 
pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy sa môžu odvetrávacie škridly ukladať v posunutej polohe aj do dvoch línií. 
Dôležité je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami, a preto odvetrávacie škridly môžu byť umiestnené aj pozdĺž 
nárožia. Vetracia mriežka umiestnená pred otvorom odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu 
a zároveň zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov za škridlu.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Spotreba materiálu: 1 ks/10 m2  (450 cm2=10 ks/100 m2)
   alebo min. 1 ks do každého
   poľa medzi krokvami
Vetracia plocha: ~45 cm2

Hmotnosť:  6,00 kg/ks
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2.1.2. Prvky produktovej línie Vlčanka a Danubia

Krajná škridla: prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo odolné 
proti búrke a korózii. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Štítovú dosku 
je potrebné umiestniť tak, aby jej horná časť bola v jednej rovine s hornou časťou strešnej laty. Rozmery pravých a ľavých 
prvkov krajných škridiel Danubia a Standard sú rovnaké. Každá krajná škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami.

Rozmery:  350 x 420 mm
Krycia šírka:  320/350 mm
Krycia dĺžka:  305 – 340 mm
Spotreba materiálu: 2,9 – 3,3 ks/bm
Hmotnosť:  7,50 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 30,5 – 34 cm

Pultová škridla: slúži na uzavretie pultovej strechy. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo odolné proti búrkam 
a korózii.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Spotreba materiálu: 3,3 ks/bm
Hmotnosť:  5,50 kg/ks

Pultová škridla rohová: slúži na uzavretie pravouhlých rohov pultových striech. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, 
aby bolo odolné proti búrkam a korózii. Rozmery ľavých a pravých prvkov produktovej línie Danubia, Standard sú rovnaké.

Rozmery:  350 x 420 mm
Krycia šírka:  320/350 mm
Hmotnosť:  9,50 kg/ks

pravá

pravá

ľavá

ľavá
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2.2. Produktové línie s plochým profi lom

2.2.1. Prvky produktovej línie Zenit

Prvky produktovej línie Zenit sa vyrábajú z farbeného betónu s veľkou mechanickou odolnosťou, ktoré sú ošetrené špeciálnou 
povrchovou úpravou. V prípade škridiel Zenit antická červená odporúčame ukladanie krytiny rozbalením viacerých paliet 
kvôli dosiahnutiu jedinečného zmiešaného vizuálneho efektu. Pred kladením škridiel je potrebné odstrániť silikón zo zadnej 
strany škridiel kvôli presnému krytiu. V nasledujúcej časti vám predstavíme všetky prvky patriace do produktovej línie Zenit. 
Informácie o aktuálnych cenách a farebných odtieňoch škridiel získate z najnovšieho cenníka.

Všeobecné informácie:
Prierez lát:   min. 30/50 mm
Krycia dĺžka, vzdialenosť lát: max. 310 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Bočné prekrytie:  30 mm
Horné prekrytie:  min. 110 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Pripevnenie:    viď časť 4.6. Pripevnenie škridiel

Sklon
strechy

Najmenšie 
prekrytie

Najväčšia 
vzdialenosť

lát

Odporúčaná 
vzdialenosť

laty odkvapu

Odporúčaná
vzdialenosť

laty hrebeňa

Spotreba
škridiel
(ks/m2)

Hmotnosť
(kg/m2 

strechy)

25° – 30° 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,90 57,12

30° – 35° 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49 55,15

35° – 45° 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11 53,33

nad 45° *11 cm *31 cm 30 cm 5 cm 10,75 51,60

Pozor! Podrobné inštrukcie ohľadom používania podkladového debnenia v uvedených intervaloch sklonu striech si nájdite v časti 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie 
a podkladového debnenia. Pred kladením škridiel je potrebné odstrániť silikón zo zadnej strany škridiel kvôli presnému krytiu.
* pripevnenie pomocou príchytky

Základná škridla: je základným prvkom pokrývania strechy, pretože táto škridla sa ukladá na viac ako 95 % celej plochy 
strechy. Krycia šírka má byť viacnásobkom základných škridiel! Pokládku škridiel treba realizovať vo väzbe s posunom 
o polovičnú škridlu. Pri montáži sa odporúča používanie hrubších kontralát kvôli plochému tvaru škridiel Zenit (viď kapitolu 
4.7.2. Kontralata).

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Hmotnosť:  4,80 kg/ks

8

Nášlapná škridla: zabezpečí chôdzu po streche a zaisťuje ochranu strešnej plochy proti prenikaniu dažďovej vody, 
pretože nedochádza k porušeniu strešnej krytiny. Táto škridla sa používa ako držiak stúpacej plošiny.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Hmotnosť:  13,00 kg/ks
Spotreba:  2 ks/plošina
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Odvetrávacia škridla: slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie sa odporúča 
v druhom rade pod hrebeňom alebo v treťom rade nad odkvapovým systémom. Týmto sa zabezpečí plynulé prúdenie vzduchu 
pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy môžu byť odvetrávacie škridly ukladané v posunutej polohe aj do dvoch línií. 
Dôležité je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami, a preto odvetrávacie škridly môžu byť umiestnené aj pozdĺž 
nárožia. Vetracia mriežka umiestnená pred otvorom odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň 
zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov za škridlu.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Spotreba materiálu: 1,5 ks/10 m2 
   (450 cm2 = 15 ks/100 m2)
   alebo min. 1 ks do každého poľa 
   medzi krokvami
Vetracia plocha: ~30 cm2

Hmotnosť:  6,00 kg/ks

Krajná škridla: prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo 
odolné proti búrke a korózii. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti.
Pravé a ľavé krajné škridle nemajú rovnaké rozmery každá krajná škridla musí byť pripevnená pozinkovanými skrutkami. 

Ľavé prvky:
Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Krycia dĺžka:  280 – 310 mm
Spotreba materiálu: 3,2 – 3,6 ks/bm
Hmotnosť:  6,90 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 28 – 31 cm

Pravé prvky:
Rozmery:  300 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Krycia dĺžka:  280 – 310 mm
Spotreba materiálu: 3,2 – 3,6 ks/bm
Hmotnosť:  6,50 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 28 – 31 cm

9

Prvky produktovej línie Zenit 

Polovičná škridla: sa používa pri riešení hrebeňa, nárožia a štítu. Obmedzuje používanie drobných rezaných kusov 
škridiel na pokrývanie strechy. Polovičná škridla sa odporúča aj pri takých geometrických tvaroch, kde celková krycia šírka 
nie je realizovateľná z celých prvkov.

Rozmery:  180 x 420 mm
Krycia šírka:  150 mm
Spotreba materiálu: podľa potreby
Hmotnosť:  2,60 kg/ks
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2.2.2. Prvky produktovej línie Rundo

Prvky produktovej línie Rundo sa vyrábajú z farbeného betónu s veľkou mechanickou odolnosťou, ktoré sú ošetrené špeciálnou 
povrchovou úpravou. V prípade škridiel Rundo antická červená odporúčame ukladanie krytiny rozbalením viacerých paliet 
kvôli dosiahnutiu jedinečného zmiešaného vizuálneho efektu. Pred kladením škridiel je potrebné odstrániť silikón zo zadnej 
strany škridiel kvôli presnému krytiu. V nasledujúcej časti vám predstavíme všetky prvky patriace do produktovej línie Rundo. 
Informácie o aktuálnych cenách a farebných odtieňoch škridiel získate z najnovšieho cenníka.

Všeobecné informácie:
Prierez lát:   min. 30/50 mm
Krycia dĺžka, vzdialenosť lát: max. 310 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Bočné prekrytie:  30 mm
Horné prekrytie:  min. 110 mm (v závislosti od sklonu strechy)
Pripevnenie:    viď časť 4.6. Pripevnenie škridiel

Pozor! Podrobné inštrukcie ohľadom používania podkladového debnenia v uvedených intervaloch sklonu striech si nájdite v časti 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie 
a podkladového debnenia. Pred kladením škridiel je potrebné odstrániť silikón zo zadnej strany škridiel kvôli presnému krytiu.
* pripevnenie pomocou príchytky

Základná škridla: je základným prvkom pokrývania strechy, pretože táto škridla sa ukladá na viac ako 95 % celej plochy 
strechy. Krycia šírka má byť viacnásobkom základných škridiel! Pokládku škridiel treba realizovať vo väzbe s posunom 
o 1/4 škridlu. Pri montáži sa odporúča používanie hrubších kontralát 
kvôli plochému tvaru škridiel Rundo (viď kapitolu 4.7.2. Kontralata).

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Hmotnosť:  4,40 kg/ks

Polovičná škridla: sa používa pri riešení hrebeňa, nárožia a štítu. Obmedzuje používanie drobných rezaných kusov 
škridiel na pokrývanie strechy. Polovičná škridla sa odporúča aj pri takých geometrických tvaroch, kde celková krycia šírka 
nie je realizovateľná z celých prvkov.

Rozmery:  180 x 420 mm
Krycia šírka:  150 mm
Spotreba materiálu: podľa potreby
Hmotnosť:  2,30 kg/ks

Sklon
strechy

Najmenšie 
prekrytie

Najväčšia 
vzdialenosť

lát

Odporúčaná 
vzdialenosť

laty odkvapu

Odporúčaná
vzdialenosť

laty hrebeňa

Spotreba
škridiel
(ks/m2)

Hmotnosť
(kg/m2 

strechy)

25° – 30° 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,90 52,36

30° – 35° 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49 50,56

35° – 45° 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11 48,88

nad 45° *11 cm *31 cm 30 cm 5 cm 10,75 47,30

10
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Prvky produktovej línie Rundo

Odvetrávacia škridla: slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie sa odporúča 
v druhom rade pod hrebeňom alebo v treťom rade nad odkvapovým systémom. Tým sa zabezpečí plynulé prúdenie vzduchu 
pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy môžu byť odvetrávacie škridly ukladané v posunutej polohe aj do dvoch línií. 
Dôležité je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami, a preto odvetrávacie škridly môžu byť umiestnené aj pozdĺž 
nárožia. Vetracia mriežka umiestnená pred otvorom odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň 
zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov za škridlu.

Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Spotreba materiálu: 1,5 ks/10 m2 
   (450 cm2 = 15 ks/100 m2) 
   alebo min. 1 ks do každého poľa 
   medzi krokvami
Vetracia plocha: ~30 cm2

Hmotnosť:  5,60 kg/ks

Krajná škridla: prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť 
kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Každá krajná škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami.

Ľavé prvky:
Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Krycia dĺžka:  305 – 340 mm
Spotreba materiálu: 1,6 – 1,8 ks/bm
Hmotnosť:  6,90 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 28 – 31 cm

Pravé prvky:
Rozmery:  330 x 420 mm
Krycia šírka:  300 mm
Krycia dĺžka:  305 – 340 mm
Spotreba materiálu: 1,6 – 1,8 ks/bm
Hmotnosť:  6,50 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 28 – 31 cm

11
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Ľavé prvky:
Rozmery:  225 x 420 mm
Krycia šírka:  225 mm
Krycia dĺžka:  280 – 310 mm
Spotreba materiálu: 1,6 – 1,8 ks/bm
Hmotnosť:  5,60 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 28 – 31 cm

Pravé prvky:
Rozmery:  225 x 420 mm
Krycia šírka:  225 mm
Krycia dĺžka:  280 – 310 mm
Spotreba materiálu: 1,6 – 1,8 ks/bm
Hmotnosť:  5,20 kg/ks
Aplikácia:  pri vzdialenosti lát 28 – 31 cm

12

Prvky produktovej línie Rundo

Krajná škridla trojštvrťová: prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Každá krajná škrídla musí byť prichytená 
k late pozinkovanými skrutkami. Pomocou trojštvrťových krajných škridiel sa dá vytvoriť posun o ¼ škridly. Do radov, v ktorých 
sa použili krajné škridly trojštvrťové, treba vložiť aj jeden kus polovičnej škridly. Pripevnenie krajných škridiel trojštvrťových sa 
musí zhotoviť tak, aby bolo odolné proti búrke a korózii. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a 
teplotnej rozťažnosti. 
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2.3. Prvky vytvorenia nárožia a hrebeňa

Hrebenáč: predstavuje základný prvok hrebeňa a nárožia. Vzhľadom na rôzne klimatické a poveternostné podmienky nášho 
územia hrebenáče je potrebné pripevniť príchytkami. Pripevnenie má byť realizované presne, aby vietor škridlu nestrhol zo 
strechy a aby sa zrážková voda nedostala pod škridlu. V minulosti používaný postup montáže hrebenáčov pomocou malty sa 
neodporúča. Na pripevnenie hrebeňovej a nárožnej laty odporúčame použiť výrobcom distribuovaný držiak laty s klincom. 

Rozmery:  250/230 x 420 mm
Krycia dĺžka:  370 mm (s prekrytím 5 cm)
Spotreba materiálu: 2,8 ks/m (s prekrytím 5 cm)
Krytie:   min. 5 cm
Pripevnenie:  príchytkou hrebenáča
Hmotnosť:  4,70 kg/ks

Začiatočný hrebenáč: slúži na vhodné zakončenie nárožia. Použitím tohto prvku sa zabezpečí uzavretie nárožia, t.j. nie je 
potrebné použiť plastové alebo kovové ukončenie nárožia. Bezpodmienečné je pripevnenie utesňovacím klincom, v opačnom 
prípade pri silných nárazoch vetra sa môže pohnúť. Neodporúča sa jeho použitie na ukončenie hrebeňa. Namiesto neho 
používame plastové alebo kovové ukončenia hrebeňa, ktoré možno zabudovať pri oboch koncoch hrebeňa bez ohľadu na 
polohu hrebenáča.

Rozmery:  240/225 x 370 mm
Krycia šírka:  230 mm
Krycia dĺžka:  320 mm (s prekrytím 5 cm)
Spotreba materiálu: 1 ks/nárožie
Krytie:   min. 5 cm
Pripevnenie:  utesňovacím klincom
Hmotnosť:  3,40 kg/ks

Rozdeľovací hrebenáč Y: slúži na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Smerový uhol vo vodorovnej rovine medzi 
hrebeňom a nárožím je 135°. V prípade, ak je prekrytie dostatočné, prvok možno použiť aj pri iných uhloch.

Rozmery:  320 x 360 mm
Spotreba materiálu: 1 ks/na styčný bod
Krytie:   min. 5 cm z každej strany
Pripevnenie:  utesňovacím klincom
Hmotnosť:  7,00 kg/ks

Rozdeľovací hrebenáč X: slúži na prekrytie styčného bodu štyroch nároží. Smerový uhol vo vodorovnej rovine medzi 
nárožím predstavuje 90°.

Rozmery:  508 x 508 mm
Spotreba materiálu: 1 ks/na styčný bod
Krytie:   min. 5 cm z každej strany
Pripevnenie:  utesňovacím klincom
Hmotnosť:  14,00 kg/ks

13

2013 okt MEDITERRAN Montazny navod SK copy.indd   152013 okt MEDITERRAN Montazny navod SK copy.indd   15 11/4/13   9:48 AM11/4/13   9:48 AM



3. Doplnky k strešnému systému
Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. poskytuje v súlade s požiadavkami dnešnej doby početné doplnky ku strechám pokrytým 
škridlami Mediterran. Ich montáž je nutné aplikovať jednak z dôvodu splnenia stavebnokonštrukčných požiadaviek a na druhej 
strane poskytujú komfort, bezpečnosť a odolnosť. Doplnky sú väčšinou vyrobené z plastu, hliníka alebo z nehrdzavejúcej ocele. 
Na trhu sú uvádzané iba také príslušenstvá, ktorých životnosť sa približne rovná životnosti betónových škridiel.

3.1. Vytvorenie nárožia a hrebeňa
Pri styku základnej škridly a hrebenáča treba zabezpečiť vodotesnosť, uzatváranie 
medzery, odvetrávanie vzduchovej medzery a bezpečné pripevnenie hrebenáčov.

Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie MediRoll: Vetrací pás nárožia a hrebeňa je hliníkový pás, ktorý je 
opatrený náterom proti UV žiareniu. Oba okraje pásu sú nakašírované na vyrovnanie tvarov danej škridly. Na spodnej časti 
vetracieho pásu z obidvoch strán je nanesená butylkaučuková lepiaca vrstva, ktorá zaisťuje vynikajúcu priľnavosť k podkladu, 
ktorý by mal byť suchý a očistený od oleja a prachu. Vrchná stredná časť pásu je perforovaná, tým zabezpečuje vetranie 
priestoru pod krytinou.

Šírka:    310 mm
Dĺžka:    5 m
Spotreba materiálu:  1 kotúč/5 bm nárožia alebo hrebeňa 
Vetrací prierez:  60 cm2/bm
Pripevnenie:   k hrebeňovej late priklincovaním, ku škridle prilepením
Hmotnosť :   0,4 kg/5bm
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Roll-O-Mat: Vetrací pás nárožia a hrebeňa je hliníkový pás, ktorý je 
opatrený náterom proti UV žiareniu. Oba okraje pásu sú nakašírované na vyrovnanie tvarov danej škridly. Na spodnej časti 
vetracieho pása je z obidvoch strán nanesená butylkaučuková lepiaca vrstva, ktorá zaisťuje vynikajúcu priľnavosť k podkladu, 
ktorý by mal byť suchý a očistený od oleja a prachu. Vrchná časť pásu je perforovaná, tým zabezpečuje vetranie priestoru pod 
krytinou.

Šírka:    300 mm
Dĺžka:    5 m
Spotreba materiálu:  1 kotúč/5 bm nárožia alebo hrebeňa 
Vetrací prierez:  60 cm2/bm
Pripevnenie:   k hrebeňovej late priklincovaním, ku škridle prilepením
Hmotnosť :   0,7 kg/kotúč
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit
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Vetrací pás Standard: univerzálny vetrací prvok, ktorý sa používa pri hrebeni. Vzduch sa odvádza cez otvory s priemerom 
2 cm pod krytinou medzi hustými štetinami, položenými na škridle. Tento prvok je dostupný vo dvoch alternatívach: s kratšími 
štetinami odporúčame pre krytiny Standard, Danubia, Rundo, Zenit a dlhšími pre Coppo. Štetiny sú vyrobené z fl exibilného 
plastu.

Šírka prvku:   200 mm
Dĺžka štetiny:   60, 70 mm
Dĺžka:    1 m
Spotreba materiálu:  1 ks/bm nárožia
Odvetrávací prierez:  ~190 cm2/bm
Materiál:   plast
Pripevnenie:   k hrebeni s priklincovaním v každom metri na 5 miestach
Hmotnosť :   0,4 kg/bm
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Ukončenie hrebeňa plastové: slúži na ukončenie hrebeňa zo strany štítu. Esteticky ukončí hrebeň, pričom zabezpečuje aj 
jeho odvetrávanie.

Rozmery:   220 x 190 mm
Spotreba materiálu:  1 ks/ukončenie hrebeňa
Materiál:   plast
Pripevnenie:   v jednom bode s klincom alebo skrutkou 
Hmotnosť :   0,05 kg/ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit 

Držiak hrebeňovej laty s klincom: kovový prvok slúži na prichytenie laty hrebeňa pri hrebeni a nároží. Priklincovaním ku 
kontralate bezpečne podopiera latu hrebeňa, ktorú možno priklincovať v jednom bode na jednej a na druhej strane.

Celková dĺžka:   190 + 35 mm
Spotreba materiálu:  1 ks/krokva
Materiál:   zinkovaná oceľ
Rozmery laty hrebeňa:  30 x 50 mm (postavená na hranu)
Hmotnosť :   0,15 kg/ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Príchytka hrebenáča: zaisťuje bezpečné pripevnenie hrebenáčov na hrebeni a nároží. Zabudovaním tejto príchytky hrebeň 
a nárožie budú odolnejšie proti sacej sile vetra!

Spotreba materiálu:  1 ks/hrebenáč
Materiál:   hliník
Pripevnenie:   skrutkovanie na dvoch miestach k hrebeňovej late a v jednom bode na hrebenáč
Hmotnosť :   0,01 kg/ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Utesňovací klinec: utesňuje koncové a rozdeľovacie hrebenáče.

Spotreba materiálu:  1 ks/začiatočný hrebenáč alebo rozdeľovací hrebenáč
Materiál:   pozinkovaný, farbený klinec s gumeným tesnením
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit
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3.2. Vytvorenie odkvapového systému

Pri odkvapových systémoch je potrebné zabezpečiť výmenu vzduchu, ochranu proti vniknutiu vtákov a odvádzanie kondenzátov.

Ochranný pás proti vtákom: obvykle sa zabuduje do línie odkvapu, slúži na odvetrávanie šikmých striech. Zabraňuje 
usídleniu vtákov a drobného hmyzu. Ochranný pás proti vtákom, ktorý je vyrobený z pružného plastového materiálu, sa 
pripevňuje klincami v 20 cm vzdialenosti k odkvapovej hrane a na čelá kontralát. 

Rozmery:    100 x 5000 mm 
Spotreba materiálu:   1 kotúč/5 m
Materiál:    plast
Celkový vetrací prierez:  ~475 cm2/bm (v celej výške)
Pripevnenie:    klincami na oboch bokoch otvoru po vzd. 20 cm
Hmotnosť :    0,45 kg/kotúč
Aplikácia:    Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit, Dual

Ochranná vetracia mriežka: používa sa pri odkvape pri škridlách typu Vlčanka, Danubia a Coppo. Pripevní sa na prvú 
škridlovú latu. Ochranná vetracia mriežka zabezpečuje prívod vzduchu a zabraňuje vlietaniu vtákov do podstrešia. 

Rozmery:    85 x 1000 mm
Dĺžka hrebeňa:    60 mm
Spotreba materiálu:   1 ks/bm odkvapu
Materiál:    plast
Celkový vetrací prierez:  max. 325 cm2, závisí od výšky vĺn škridiel
Pripevnenie:    v piatich bodoch na každom metri priklincovaním k strešnej late
Hmotnosť :    0,06 kg/bm
Aplikácia:    Vlčanka, Danubia, Coppo

Odkvapový plech: slúži na odvádzanie nazhromaždených kondenzátov z podstrešia a z drevenej konštrukcie. Dôležité je, 
aby podkladová fólia bola bezpečne napojená na odkvapový plech s charakteristickým prekrytím. Pri vodotesnom podklade je 
fóliu potrebné nalepiť na odkvapový plech.

Rozmery:   190 x 2000 mm
Materiál:   poplastovaný oceľový plech
Spotreba materiálu:  1 ks/1,9 odkvapu
Pripevnenie:   po celej dĺžke vo vzdialenosti 20 cm k drevenej konštrukcii
Hmotnosť :   1 kg/ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit
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3.3. Vytvorenie úžľabia

Úlohou úžľabia je zabezpečiť odvod zrážok, vodotesnosť, vetranie a utesnenie otvorov.

Pás úžľabia hliníkový: umožňuje bezpečné uzavretie zrezaných hrán škridiel. Vytvorí sa estetický vodotesný uzáver, ktorý 
bude farebne ladiť so strešnou krytinou.

Rozmery:   500 × 2000 mm
Materiál:   poplastovaný hliník hrubý 0,7 mm, opatrený ochrannou fóliou
Spotreba materiálu:  1 ks/1,8 bm úžľabia
Aplikácia:   úžlabnou príchytkou po každých 40 cm
Pripevnenie:   po celej dĺžke vo vzdialenosti 40 cm k drevenej konštrukcii
Hmotnosť :   1,9 kg/ks
Použitie:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Tesniaci pás úžľabia samolepiaci: slúži na uzatvorenie medzery medzi škridlou a úžľabím. Tak sa pod krytinu nedostane 
vo veľkom množstve voda, hnaný dážď, sneh, prach a hmyz. Impregnovaný penový polyuretán nenasiakne veľa vody a rýchlo sa 
vysuší.

Dĺžka:    1000 mm
Výška:    60 mm 
Šírka:    0 – 30 mm
Spotreba materiálu:  2 ks/bežný meter úžľabia (obojstranne)
Materiál:   penový polyuretán
Pripevnenie:   samolepiacim povrchom k úžľabným pásom
Hmotnosť :   0,03 kg/bm
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Sedlový pás úžľabia: prvok tvorí bezpečné zakončenie styku dvoch zbiehajúcich sa úžľabí. Samolepiacim povrchom sa 
dobre prilepí ku kovovému úžľabiu. 

Rozmery:   80 x 680 mm
Materiál:   plastická hmota – polyizobutylén
Spotreba materiálu:  1 ks/pri styku úžľabí
Pripevnenie:   samolepiaci povrch
Hmotnosť :   0,20 kg/bm
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Úžľabná príchytka: slúži na prichytenie úžľabného pásu. 

Materiál:   hliník
Farba:    oceľová
Spotreba materiálu:  cca 8 ks na jeden pás úžľabia
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3.4. Vytvorenie štítového a komínového lemu

Ukončenie strešnej krytiny pri vyčnievajúcich stavebných prvkoch je zabezpečené nasledujúcimi prvkami.

Tesniaci pás steny a komína (Medi – fl ex ): Flexibilný prvok, slúži na utesnenie prestupov a stykov komína a strechy, 
steny a strechy. Základný materiál je hliník, na zadnej strane s lepiacou vrstvou, ktorá svoju priľnavosť nestratí ani vplyvom 
tepla. Je rukou ľahko tvarovateľný, prispôsobuje sa povrchu škridiel. Jeho dokonalá uzatváracia schopnosť zabráni vniknutiu 
dažďa a snehu. Jeho aplikácia je možná iba na suchý povrch bez prachu, oleja a mastnôt.

Šírka:   300 mm
Dĺžka:   5 m/kotúč
Materiál:  hliník na zadnej strane s lepiacou hmotou
Pripevnenie:  samolepiaci povrch
Horľavosť:  nehorľavý
Hmotnosť :  2,5 kg/kotúč
Aplikácia:  Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Krycia lišta okolo komína: slúži na prichytenie hornej časti Medi - fl ex-u k stene alebo komínu. Pripevnenie na stenu 
odporúčame skrutkami po 20 cm a hornú škáru zatesniť so silikónom. Jeho úplné uzatvorenie poskytuje trvalú ochranu proti 
vniknutiu dažďovej vody.

Rozmery:  90 x 2000 mm
Materiál:  poplastovaný hliník
Pripevnenie:  skrutkami po 20 cm
Hmotnosť :  0,2 kg/bm
Aplikácia:  Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

3.5. Prestup strechy a presvetlenie

Základná prestupová škridla: slúži na pripevnenie adaptéra pre anténu a kanalizačnú hlavicu. Jej pripevnenie k strešnej 
late sa zhotoví pomocou ohnutého drôtu. Miesta príchytiek na adaptéri treba vyvŕtať. Základná prestupová škridla pre Coppo 
sa tvarovo líši od základnej prestupovej škridly pre Vlčanku, a Danubiu.

Rozmery:   330 x 420 mm 
Prechodný priemer:  110 mm
Krycia šírka:   300 mm
Materiál:   špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo
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Prestup strechy a presvetlenie

Anténna prechodka: umožňuje prestup tyčí s kruhovým prierezom, ako držiak antény, elektrickej prípojky a pod. Používa 
sa pri sklone strechy od 20 do 50 stupňov. Kýpeť je potrebné pri vývode odrezať na požadovaný prierez. Hornú škáru treba 
zatesniť silikónom. Vývod k základnej škridle zabezpečíme priklepnutím. 

Prechodný priemer:  22,2 – 77,5 mm
Materiál:   špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Hmotnosť :   0,3 kg/ks
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Kanalizačný vetrák: prvok slúži na odvetranie zvislých kanalizačných odpadových rúr. Používa sa pri sklone strechy od 20 
do 50 stupňov. Kryt zakrývajúci potrubie zabraňuje vniknutiu dažďovej vody, mriežka umiestnená na konci potrubia zabraňuje 
vniknutiu vtákov a drobného hmyzu. 

Priemer:   110, resp. 75 mm
Materiál:   špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Hmotnosť :   0,6 kg/ks
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Prestupový adaptér na slnečný kolektor: umožňuje prestup vodičov médií zo slnečných kolektorov.

Prechodný priemer:  10 – 70 mm
Materiál:   špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Hmotnosť :    0,38 kg/ks
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Univerzálna prestupová škridla: slúži na pripevnenie adaptéra pre turbokomín. Jej pripevnenie k strešnej late sa zhotoví 
pomocou ohnutého drôtu. Miesta príchytiek na adaptéri treba vyvŕtať. Základná prestupová škridla je pri všetkých typoch rovnaká.

Rozmery:   330 x 420 mm
Krycia šírka:   300 mm
Materiál:   špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Kanalizační vetrák – komplet:  jedná sa o pevné spojenie prestupovej škridle s komínom pre kanalizácie. Použiť sa dá ako 
samostatná prvok. Produkt ponúkame pre produktové línie Coppo antická, Coppo Ferrara, Rundo tehlovo červená, Rundo antická 
a Zenit antická a carbon. 

Rozmery:   330 x 420 mm
Priemer otvoru:  100 mm 
Krycia šírka:   300 mm
Materiál:   špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Coppo, Rundo, Zenit
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Prestup strechy a presvetlenie

Adaptér pre turbokomín: umožňuje prestup turbokomínov. Používa sa pri sklone strechy od 20 do 50 stupňov.

Prechodný priemer:  130 mm
Materiál:   špeciálne PVC odolné proti UV žiareniu
Rozmery:   305 x 235 mm
Hmotnosť :    0,15 kg/ks
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Flex hadica: pružná spojka odvetrania slúži na prepojenie kanalizačného vetráka so zvislými kanalizačnými odpadovými 
rúrami. Priemer napojenia je 110, resp. 75 mm.

Prechodný priemer:  110, resp. 75 mm
Materiál:   PVC
Hmotnosť :    0,15 kg/ks
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Spojovacia manžeta: slúži ako tesnenie medzi prestupovou škridlou a vysunutým predmetom cez krytinu.

Prechodný priemer:  110 mm
Rozmery:   305 x 235 mm
Spotreba materiálu:  pre každý prestup 1 ks
Pripevnenie:   s lepiacou páskou
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Presvetľovacia škridla: slúži na osvetlenie podkrovia. Jej tvar zabezpečuje priliehanie k povrchu, rozmery sú totožné so 
základnou škridlou. Jej pripevnenie sa nerealizuje priklincovaním, ale individuálnymi nosnými háčikmi na dvoch miestach. 
Priesvitné plexi škridly odolávajú mechanickým a poveternostným vplyvom. 

Rozmery:   330 x 420 mm
Krycia šírka:   300 mm
Spotreba materiálu:  min. 1 ks/presvetlenie
Pripevnenie:   v dvoch bodoch s príchytkami škridly
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia

Univerzálne strešné okno: umožňuje jednoduchý výstup na strechu, zabezpečuje vetranie a prívod svetla do podkrovného 
priestoru. Krídlo sa dá otvárať do viacerých polôh, v závislosti od nastavenia. Zvesením z okenných závesov sa môže 
sprístupniť celý otvor. Umiestnenie strešného okna je účelné v blízkosti komína, aby pri jeho čistení bol uľahčený prístup 
ku komínovému telesu. Pripevnenie sa zhotoví k tesárskej konštrukcii. Vodotesná izolácia okolo okna musí byť dôkladne 
zhotovená. Pri strešnej krytine Zenit a Rundo je nutné tesnenie umiestnené okolo okna odstrániť.

Rozmery:   500 x 550 mm
Rozmery otvoru:  475 x 520 mm
Spotreba materiálu:  aspoň 1 ks
Materiál:   TL
Pripevnenie:   pomocou popruhov k nosnej konštrukcii krovu skrutkovaním
Hmotnosť :   4,90 kg/ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit
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3.6. Pripevnenie prvkov, ochrana proti zosuvu snehu 
  a chôdza po streche

Univerzálna nosná škridla kovová: uľahčí chôdzu po streche. Jej zabudovanie je účelné predovšetkým pri vysokých 
a strmých strechách. Opierky dosadajú do žľabu vlnitých škridiel. Pri type Rundo a Zenit sa opierky osadia na povrch škridly, 
ale nemôžu byť položené na bočnú drážku. Prvok treba priklincovať k osobitnej strešnej late s posunom o jednu škridlu, 
stupňovitým spôsobom. Stúpacia plocha je do vodorovnej polohy nastaviteľná pomocou skrutiek.

Rozmery:   135 x 250 mm
Materiál:   pozinkovaná oceľ
Spotreba materiálu:  pre plynulé kráčanie 1 ks/rad, do každého metra 3 ks
Pripevnenie:   priklincovaním, zvlášť k strešnej late na štyroch miestach
Sklon strechy:   15° – 60°
Hmotnosť :   3,6 kg/ks
Aplikácia:   Standard, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit 

Bezpečnostná stúpacia plošina a držiak: jej použitie zvyšuje bezpečnosť pohybu na streche. Z estetických dôvodov je 
jej použitie obmedzené len na namontovanie vedľa komína z dôvodu revízií. Mriežka je pomocou skrutiek namontovateľná 
k držiakom. Držiak musí zapadať do žľabu vlnitých škridiel. Pri type Rundo a Zenit sa držiaky osadia na povrch škridly, ale 
nemôžu byť položené na bočnú drážku. Stúpacia plocha je do vodorovnej polohy nastaviteľná pomocou skrutiek. 

Rozmery:   250 x 800 mm
Materiál:   pozinkovaná oceľ
Spotreba mreže:  podľa potreby, aspoň pri komíne 1 ks
Spotreba držiaka:  2 ks na každú mrežu
Pripevnenie:   priklincovaním, zvlášť k strešnej late na štyroch miestach
Sklon strechy:   15° – 60°
Hmotnosť  – mreža:  4,40 kg/ks
Hmotnosť  – držiak:  1,45 kg/ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit

Príchytka škridly: ohnutý oceľový prvok, slúži na bezpečné pripevnenie škridiel. Použitie v oblastiach s častými búrkami 
sprevádzanými silným vetrom.

Priemer drôtu:   2 mm
Spotreba materiálu:  nad sklonom 45° – 5 ks/m2,  nad sklonom 60° – 10 ks/m2

Materiál:   ťahaná oceľ
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia, Coppo

Kolíska k nášľapnej škridle: zaisťuje spojenie stúpacej plošiny a nášľapnej betonovej škridly. Spojenie sa uskutoční 
prostredníctvom skrutiek. Kolíska umožňuje nastavenie stúpacej plošiny do vodorovnej polohy pri rôznych sklonoch striech.

Rozmery:   26,5 x 10 cm
Materiál:   pozinkovaná oceľ
Spotreba:   2 ks/stúpacia plošina
Hmotnosť :   0,5 kg/ks
Aplikácia:   Vlčanka, Danubia 
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Snehový hák: zabraňuje zosúvaniu snehu zo strechy. Jeho zabudovanie sa odporúča predovšetkým od 2. radu od 
odkvapovej hrany. Na väčšej ploche sa dá docieliť účinné zachytenie snehu jej hustým rozmiestnením. Pri vlnitých škridlách 
sa protisnehový prvok položí do žľabu škridly, pri type Zenit a Rundo musí ležať v strede prvku. V prípade strmých a vysokých 
striech odporúčame použiť mrežové sneholamy.
Rozmery:   27 x 55 mm v prípade Coppo/34 x 55 mm v prípade Rundo, Zenit, Vlčanka, Danubia
Dĺžka:    380 mm
Spotreba materiálu:  viď v časti 4.12. Ochrana proti zosuvu snehu
Materiál:    poplastovaný oceľový plech
Použitie:    Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Hmotnosť:    0,14 kg/ks

Mreža sneholamu a držiak mreže sneholamu: slúži na zabránenie zosuvu väčšieho množstva snehu v prípade strmých 
alebo vysokých striech. Osadia sa v blízkosti odkvapu (2. rad) po jeho celej dĺžke. Ich pripevnenie je možné priskrutkovaním na troch 
miestach na osobitnú dosku umiestnenú práve na tento účel. Držiak mreže sneholamu musí byť položený do žľabu vlnitej škridly.

Držiak mreže sneholamu:
Rozmery:   24 x 200 mm
Hrúbka:   6 mm
Dĺžka:    360 mm
Spotreba materiálu:  min. 3 ks/mreža sneholamu
Materiál:   pozinkovaná oceľ
Použitie:    Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Hmotnosť:   1 kg/ks
Pripevnenie:   skrutkovaním na osobitnú dosku 

Mreža sneholamu:
Výška:    200 mm
Dĺžka:    3000 mm
Spotreba materiálu:  1 ks/3 bm
Materiál:   pozinkovaná oceľ
Použitie:    Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Hmotnosť:   1,2 kg/m
Pripevnenie:   na jednom konci držiaka zavesením, na druhom konci zohnutím oceľového plechu.  
    Mreže sa navzájom spájajú kovovým prvkom.

Držiak mreže sneholamu farebný:
Rozmery:   24 x 200 mm
Hrúbka:   6 mm
Dĺžka:    360 mm
Spotreba materiálu:  min. 2 ks/mreža sneholamu
Materiál:   poplastovaná oceľ
Použitie:    Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Hmotnosť:   1 kg/ks
Pripevnenie:   skrutkovaním na osobitnú dosku

Mreža sneholamu farebný:
Výška:    200 mm
Dĺžka:    1500 mm
Spotreba materiálu:  1 ks/1,5 bm
Materiál:   poplastovaná oceľ
Použitie:    Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Hmotnosť:   1,2 kg/m
Pripevnenie:   na jednom konci držiaka zavesením, na druhom konci zohnutím oceľového plechu.
    Mreže sa navzájom spájajú kovovým prvkom.
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3.7. Podkladové debnenia - Poistné podkladové fólie
Na vytvorenie podkladového debnenia sa môžu používať certifi kované a na stavebný účel vhodné materiály.

3.7.1. Kontaktné, paropriepustné fólie na jedenkrát prevetrané strechy
Kontaktné, paropriepustné fólie môžu byť priamo položené na stavebné konštrukcie citlivé na vlhkosť, pretože vďaka špeciálnej 
štruktúre tkaniva prepúšťajú paru na ich celom povrchu.

Výhody kontaktnej, paropriepustnej (difúznej) fólie:
 – nie je potrebná vzduchová medzera medzi fóliou a tepelnou izoláciou
 – priestor medzi krokvami sa dá úplne vyplniť tepelnou izoláciou
 – fólia sa dá previesť bez prerušenia cez hrebeň, nárožie a úžľabie
 – jednoduchšie vytvorenie prestupov (komín, strešné okná, vetráky a pod.) a tým menšia pravdepodobnosť výskytu chýb.

Medifol 120 g/m2: trojvrstvová podložná fólia, ktorá môže byť bezprostredne položená na tepelnú izoláciu, pretože 
vďaka jej paropriepustnej schopnosti sa nemusíme obávať kondenzácii pár na spodnej časti fólie. Jej použitie sa odporúča 
predovšetkým pri obytných podkroviach. Použitím tejto fólie stačí vytvoriť iba jednu vzduchovú medzeru medzi krytinou 
a kontaktnou fóliou.
Šírka:     1,5 m
Dĺžka kotúča:    50 m
Plocha kotúča:    75 m2

Spotreba materiálu:   plocha strechy + 15 %
Materiál:    PP-fl íz
Pripevnenie:    priklincovaním k strešným latám
Hmotnosť:    120 g/m2

Sd:     0,02 m
UV stabilita:    4 mesiace
Pod škridlu typ:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Pevnosť v ťahu:   260 N/170 N/50 mm
Vodotesnosť:    W1
Reakcia na oheň:   E

Medifol Plus 150 g/m2: podložná fólia, ktorá môže byť bezprostredne položená na tepelnú izoláciu. Vďaka jej paro-
priepustnej schopnosti sa nemusíme obávať kondenzácii pár na spodnej časti fólie. Jej použitie sa odporúča predovšetkým pri 
zabudovaných podkroviach ako aj na bednenie. Použitím tejto fólie stačí vytvoriť iba jednu vzduchovú medzeru medzi krytinou 
a kontaktnou fóliou.

Šírka:     1,5 m
Dĺžka kotúča:    50 m
Plocha kotúča:    75 m2

Spotreba materiálu:   plocha strechy + 15 %
Materiál:    PP-fl íz
Pripevnenie:    priklincovaním k strešným latám
Hmotnosť:    150 g/m2

Sd:     0,02 m
UV stabilita:    4 mesiace
Pod škridlu typ:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Pevnosť v ťahu:   290 N/205 N/50 mm
Vodotesnosť:    W1
Reakcia na oheň:   E
Aplikácia:    - 40 ℃  +100℃
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3.7.2. Špecialné kontaktné fólie

MediFol P - ROOF 185 g/m2: Difúzne otvorená, vetrotesná poistná hydroizolácia pre všetky typy šikmých striech. Chráni 
vrstvy striech a podstrešné priestory pred prenikaním vody a snehu v prípade poškodenia krytiny, netesnosťami skladanej 
krytiny, prípadne pred vodou kondenzujúcou na spodnom povrchu krytiny. Skladá sa zo spodnej netkanej polyesterovej textílie, 
ktorá zaisťuje pevnosť fólie. Na textíliu sú nanesené dve polymérne vrstvy. Prvá vrstva zaisťuje vodotesnosť a utesňuje prierazy 
po klincoch. Druhá má ochrannú funkciu a zaisťuje UV odolnosť a dlhodobú trvanlivosť membrány. Membrána je vetrotesná 
vďaka integrovanými samolepiacim okrajom na obdivoch stranách.

Šírka:     1,5 m
Dĺžka kotúča:    50 m
Plocha kotúča:    75 m2

Spotreba materiálu:   plocha strechy + 15 %
Pripevnenie:    priklincovaním k strešným latám
Hmotnosť:    185 g/m2

UV stabilita:    4 mesiace
Pod škridlu typ:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Pevnosť v ťahu:   420 N/250 N/50 mm
Vodotesnosť:    W1
Reakcia na oheň:   E
Aplikácia:    - 40 ℃  +100℃

MediFol SUPREME 225 g/m2: Difúzne otvorená, vetrotesná poistná hydroizolácia so špeciálny termorefl exným povrchom 
pre všetky typy šikmých striech. Chráni vrstvy striech a podstrešné priestory pred prenikaním vody a snehu v prípade poškodenia 
krytiny, netesnosťami skladanej krytiny, prípadne pred vodou kondenzujúcou na spodnom povrchu krytiny. Naviac účinne odráža 
sálavé teplo a tým spríjemňuje klímu v podkroví v lete i v zime, zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie a taktiež chráni pred elektro-
smogom. Skladá sa zo spodnej netkanej polyesterovej textílie, ktorá zaisťuje pevnosť fólie. Na textíliu sú nanesené dve polymérne 
vrstvy. Prvá vrstva zaisťuje vodotesnosť a utesňuje prierazy po klincoch. Druhá má ochrannú funkciu a zaisťuje UV odolnosť a 
dlhodobú trvanlivosť membrány. Membrána je vetrotesná vďaka integrovanými samolepiacim okrajom na obidvoch stranách.

Šírka:     1,5 m
Dĺžka kotúča:    50 m
Plocha kotúča:    75 m2

Spotreba materiálu:   plocha strechy + 15 %
Pripevnenie:    priklincovaním k strešným latám
Hmotnosť:    225 g/m2

UV stabilita:    4 mesiace
Pod škridlu typ:   Vlčanka, Danubia, Coppo, Zenit, Rundo
Pevnosť v ťahu:   500 N/340 N/50 mm
Vodotesnosť:    W1
Reakcia na oheň:   E
Aplikácia:    - 40 ℃  +100℃

3.7.3. Lepiace pásky
Jednostranná lepiaca páska Tyvek: Systémový prvok používaný na spájanie a opravy membrán. Vysoko odolná proti 
účinkom vody, vlhkosti, chemikáliám a starnutiu. Vysoká priľnavosť pásky zaručuje trvalú odolnosť proti pôsobeniu vody a vetra.

Veľkosť kotúča:   75 mm x 25 m

Obojstranná lepiaca páska Juta: je lepiaca páska z butylkaučuku bez armatúry. Používa sa na spojovanie horizontálnych 
a vertikálnych spojov jednotlivých pásov podstrešných fólií, prípadne na opravy poškodených miest. Je vhodná aj na parotesné 
a vzduchotesné spojovanie a napojovanie parozábran.

Veľkosť kotúča:   15 mm x 45 m
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4. Plánovacie a montážne predpisy
4.1. Vodotesné krytie

Vodotesné krytie je také krytie, pod ktoré sa nedostane počas búrok a prudkého dažďa značné množstvo vody. Pripúšťa sa, 
že vplyvom silného tlaku vetra môže určité množstvo zrážkovej vody alebo roztopeného snehu predsa len preniknúť pod toto 
krytie. To sa však odvetrá prirodzenou cestou a nebude pritom poškodená konštrukcia strešnej krytiny. 

So škridlovou krytinou možno vytvoriť vodotesné krytie. Vodotesnosť strechy je zabezpečená na základe daného typu (vlnité 
alebo ploché škridly) krytiny a vopred defi novaným sklonom strechy.
Strechu možno pokryť aj v iných, nepredpísaných sklonoch, ale v tomto prípade je potrebné zabezpečiť podkladové debnenie.

Podkladové debnenia podliehajú osobitným požiadavkám v nasledujúcich prípadoch:
 – špeciálne poveternostné podmienky (sneh, vietor, dážď)
 – interiér so špeciálnou funkciou
 – zložitý tvar strechy
 – obytné podkrovie alebo priestory vhodné na vytvorenie obytného podkrovia
 – krokvy dlhšie ako 10 metrov

V prípade kombinovania niektorých vyššie uvedených okolností si treba zabezpečiť vhodné podkladové debnenie podľa 
príslušných predpisov.   

4.2. Plánovacie a montážne predpisy pre škridly s vlnitým profi lom

Sklon strechy Podstrešie

12° – 16° vodotesné podstrešie na plné debnenie

16° – 22°
voľne položená fólia (vysoko difúzna) 

na plné debnenie

nad 22° voľne položená fólia (difúzna) bez 

debnenia

Minimálny sklon strechy v prípade bezpečného 
a vodotesného pokrývania škridlami s vlnitým profi lom 
je 22°. Škridly Mediterran Standard, Danubia a Coppo sú 
použiteľné aj na pokrytie striech s nižším sklonom strechy. 
V tomto prípade treba zabezpečiť vhodné podkladové 
debnenie podľa príslušných predpisov.
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Manipulácia na streche: Po vlnit˘ch ‰kridlách sa dá chodiÈ, ale
vÏdy treba stúpaÈ na stred ‰kridly, aby sa krajné dráÏky neodlomili. 
Mie‰anie paliet: Odporúãame realizovaÈ pokládku krytiny
rozbalením aspoÀ troch paliet na dosiahnutie homogénnej
farby strechy.
Spôsob kladenia: ·kridly s vlnit˘m profilom sa kladú dráÏkou
pod seba.
Odstránenie Ïivice: Z produktov EVO pred kladením treba
odstrániÈ Ïivicu, ktorá sa nachádza na v˘robku.

Poznámky:

90°

60°

45°

30°

22°

16°
12°

0°

10° ‰kridlové krytiny

zakázané pouÏívaÈ

prekrytie: 10,5 cm

vzdialenosÈ lát: 32 cm

spotreba: 10,58 ks/m
2
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Prevádzkové predpisy: 

Vlnité v˘robky
·kridlové krytiny zakázané pouÏívaÈ

Plné doskové debnenie vodotesná, bitúmenová izolácia

Plné doskové debnenie a vodotesná, difúzná otvorená fólia
Medifol P-Roof 210g/m2

Plné doskové debnenie a kontaktná, difúzna fólia 
– Medifol Plus 150 g/m2

Voºne poloÏená fólia kontaktná (Medifol 120 g/m2) 

KaÏdú 2. alebo 3. ‰kridlu pripevniÈ

KaÏdú ‰kridlu pripevniÈ
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4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a podkladového debnenia

4.4.1. Všeobecné požiadavky

Je veľmi dôležité, aby pri zabudovaní podkrovia bolo vyhotovené vhodné, kvalitné podkladové debnenie a podkladová izolácia. 
Na zabudovanie podkladovej konštrukcie možno použiť iba certifi kované stavebné materiály, distribuované s výrobkami 
Mediterran. Projektovanie, realizácia strešných a podkladových konštrukcií musia byť zhotovené podľa aktuálnych noriem a 
montážnych návodov výrobcov. Zmeny možno uskutočniť iba po odbornej konzultácii s projektantom a dodávateľom, ktoré sa 
zakotvia do stavebného denníka. 

4.4.2. Stupne podkladových debnení a podkladových izolácií
Voľne položené podklady: Bez debnenia, nad krokvami voľne položené fólie bez previsu (alebo iné riešenia vyhovujúce 
predpisom).

Voľne preložené podklady: Na plné debnenie (napr. doskový podklad, tvrdá tepelná izolácia) voľne preložené difúzne fólie 
(alebo riešenia vyhovujúce predpisom).

Podklady odolné proti vetru: Na plné debnenie (napr. doskový záklop, tvrdá tepelná izolácia) prelepené, pozvárané, 
zatesnené difúzne fólie (alebo riešenia vyhovujúce predpisom).

Vodonepriepustná podkladová izolácia: Na plné debnenie vodonepriepustné podstrešie. Pod kontralatu použiť 
vodonepriepustné pásy.

Vodotesné podklady: na celoplošný podklad, vodotesnými spojmi prevedené bitúmenové platne vedené nad kontralatami.
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Sklon strechy Podstrešie

20° – 24° vodotesné podstrešie na plné debnenie

24° – 30°
voľne položená fólia (vysoko difúzna) 

na plné debnenie

nad 30° voľne položená fólia (difúzna) 

bez debnenia

4.3. Plánovacie a montážne predpisy pre škridly s plochým profi lom

Manipulácia na streche: Poãas pokládky krytiny a pri osa-
dení doplnkov odporúãame pouÏívaÈ montáÏny rebrík zabez-
peãujúci rovnomerné rozloÏenie tlaku na krytinu

Mie‰anie paliet: Odporúãame realizovaÈ pokládku krytiny
rozbalením aspoÀ troch paliet na dosiahnutie homogénnej
farby strechy.

Spôsob kladenia: ·kridly Rundo a Zenit sa kladu na väzbu.

Odstránenie Ïivice: Z produktov EVO pred kladením treba
odstrániÈ Ïivicu, ktorá sa nachádza na v˘robku.

Poznámky:
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Prevádzkové predpisy: 

Ploché v˘robky
·kridlové krytiny zakázané pouÏívaÈ

Plné doskové debnenie vodotesná, bitúmenová izolácia

Plné doskové debnenie a vodotesná, difúzná otvorená fólia
Medifol P-Roof 210g/m2

Plné doskové debnenie a kontaktná, difúzna fólia 
– Medifol Plus 150 g/m2

Voºne poloÏená fólia kontaktná (Medifol 120 g/m2) 

KaÏdú 2. alebo 3. ‰kridlu pripevniÈ

KaÏdú ‰kridlu pripevniÈ

Minimálny sklon strechy v prípade bezpečného 
a vodotesného pokrývania zo škridiel s plochým profi lom 
je 30°. Škridly Mediterran Rundo a Zenit sú použiteľné 
aj na pokrytie striech s nižším sklonom strechy. V tomto 
prípade treba zabezpečiť vhodné podkladové debnenie podľa 
príslušných predpisov.
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4.6. Pripevnenie škridiel

Krytina z betónovej škridly pod sklonom strechy 45° si nevyžaduje pripevnenie. Samotná hmotnosť krytiny zabezpečuje 
odolnosť proti poveternostným vplyvom. Pri sklonoch striech medzi 45° a 60° treba pripevniť každú druhú škridlu a nad 
sklonom strechy 60° každú škridlu. Je potrebné pripevniť krajné škridly, hrebenáče, pultové škridly, stúpacie škridly, polovičné 
a zrezané škridly pri hrebeni a nároží, presvetľovacie škridly, anténne prechodky bez ohľadu na sklon strechy. Uloženie prvkov 
príslušenstva pri komínoch a strešných okien si vyžaduje mimoriadnu presnosť a obozretnosť.

Pripevnenie škridiel môže byť realizované pomocou nerezových príchytiek škridiel alebo skrutkami. V miestach s väčším 
zaťažením odporúčame prvky priskrutkovať. Vývrty škridiel sa nachádzajú 45–48 mm od horného kraja škridly, a tak sa 
skrutky dostanú do osi strešnej laty.

4.7. Latovanie

Použité laty a ich kvalita majú zodpovedať požiadavkám normy STN 73 0035 a 73 1901. Drevený materiál musí byť dobrej 
kvality v nepoškodenom stave a má mať predpísaný tvar. Odporúčaná je aj chemická ochrana proti hmyzu a plesniam.

4.5.  Kladačský plán

Škridly Vlčanka, Danubia a Coppo sa kladú drážkou pod seba.

DANUBIA, VLČANKA      COPPO 

Škridly Rundo a Zenit sa kladú na väzbu. Pri type Rundo sa odporúča posun o ¼ škridly a pri Zenite o ½ škridly. 

RUNDO       ZENIT
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Rundo, Zenit

Hrúbka kontralaty
(mm)

Nárast dĺžky v cm pri sklone:

15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66

60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39

70 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

Uvedené hodnoty nie sú smerodajné, nie vždy sa zhodujú s hodnotami lát dostupných v predajniach.

Pri určení vzdialenosti lát potrebných ku krytine treba mať na zreteli, že pri vypočítaní krycích dĺžok k dĺžke krokvy sme 
pripočítali nárast dĺžky vyplývajúci z hrúbky kontralaty. Táto hodnota môže byť aj 10–20 cm pri strmej  streche a kontralate 
s hrúbkou 50 mm! V nasledujúcej tabuľke sme uviedli hodnoty nárastu dĺžky pri rôznych sklonoch strechy a troch všeobecných 
hrúbkach kontralát:

V návode viackrát odporúčame plné debnenie. V týchto prípadoch dbajte na to, aby styk jednotlivých dosiek nebol príliš tesný, 
aby bola rezerva na jeho teplotnú rozťažnosť. Šírka dosiek by nemala presahovať 14 cm a hrúbka má byť aspoň 2,4 cm. 
Montáž krivej alebo nepoužiteľnej dosky sa neodporúča.
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Dĺžka krokvy Najmenší odporúčaný vetrací otvor (hrúbka kontralaty) pri sklone strechy:

20° – 30° 30° – 35° nad 35°

do 10 m 5 cm 5 cm 5 cm

10 – 15 m 6 cm 5 cm 5 cm

15 – 20 m 8 cm 6 cm 5 cm

Latovanie vrátane kontralát je potrebné uložiť nielen na drevené konštrukcie, ale aj na oceľové a železobetónové hrady, aby 
postup latovania bol nemenný. Popri kvalite strešnej laty a kontralaty je veľmi dôležitý aj ich prierez.
Laty s nesprávnym prierezom sa medzi krokvami ohnú a vznikajú technické, resp. estetické nedostatky. Z tohto dôvodu vám 
neodporúčame používať laty s menším prierezom, než sú uvedené v tabuľke pre typy škridiel Vlčanka, Danubia, Coppo, 
Rundo, Zenit.

(Osová vzdialenosť krokiev nad 120 cm sa neodporúča!)

4.7.2. Kontralata

Pri zabudovaní podkladovej fólie je v každom prípade potrebné používanie kontralát na vytvorenie vetracieho otvoru so 
žiadaným priemerom. Primerané množstvo vzduchu však závisí od tvaru škridly, sklonu strechy a dĺžky krokvy. Tie ovplyvnia 
vznikajúci tlakový rozdiel medzi vstupným bodom (odkvap) a výstupným bodom (hrebeň alebo nárožie).
Rozmery vetracích otvorov uvedených v nasledujúcej tabuľke sa odporúča dodržiavať. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť 
parotechnické a tepelnotechnické problémy, z čoho môže vyplývať poškodenie strešnej konštrukcie.

Vlčanka, Danubia, Coppo

Uvedené hodnoty nie sú smerodajné, nie vždy sa zhodujú s hodnotami lát dostupných v predajniach.

Dĺžka krokvy Najmenší odporúčaný vetrací otvor (hrúbka kontralaty) pri sklone strechy:

12° – 22° 22° – 30° nad 30°

do 10 m 5 cm 5 cm 5 cm

10 – 15 m 6 cm 5 cm 5 cm

15 – 20 m 10 cm 6 cm 5 cm

Vzdialenosť osi krokvy
(cm)

Prierez laty
(mm)

do 80 cm 24/48

80 – 100 cm 30/50 alebo 38/48

100 – 120 cm 40/60 rezaním na mieru
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Krycia šírka = (počet riadkov x 30 cm) – 3 cm

Konštrukčná šírka = (počet riadkov x 30 cm) – 11 cm

Hrubý rozmer steny Presah lemuPresah lemu

4.8. Krycia šírka

Určenie presahu strechy je nevyhnutné už pri vyhotovení tesárskej konštrukcie. Len tak sa dá vytvoriť presná základná 
konštrukcia. Priložené výkresy a vopred vyrátané hodnoty sú pomôckami pri realizovaní strechy.

V nasledujúcich častiach pod pojmom krycia šírka rozumieme celkovú šírku, ktorá sa dá škridlou pokryť. Kryciu šírku vieme zistiť 
z počtu škridiel. Pojem konštrukčná šírka znamená vzdialenosť vonkajších hrán štítových dosiek.
Pretože pri výrobe škridiel sú tolerančné odchýlky (1 mm), uvedené hodnoty majú informačný charakter.

4.8.1. Krycia šírka – Coppo

Coppo 

Krycia šírka (m) 0,57 0,87 1,17 1,47 1,77 2,07 2,37 2,67 2,97 3,27

Konštrukčná šírka (m) 0,49 0,79 1,09 1,39 1,69 1,99 2,29 2,59 2,89 3,19

Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,57 3,87 4,17 4,47 4,77 5,07 5,37 5,67 5,97 6,27

3,49 3,79 4,09 4,39 4,69 4,99 5,29 5,59 5,89 6,19

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6,57 6,87 7,17 7,47 7,77 8,07 8,37 8,67 8,97 9,27

6,49 6,79 7,09 7,39 7,69 7,99 8,29 8,59 8,89 9,19

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9,57 9,87 10,17 10,47 10,77 11,07 11,37 11,67 11,97 12,27

9,49 9,79 10,09 10,39 10,69 10,99 11,29 11,59 11,89 12,19

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

12,57 12,87 13,17 13,47 13,77 14,07 14,37 14,67 14,97 15,27

12,49 12,79 13,09 13,39 13,69 13,99 14,29 14,59 14,89 15,19

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

15,57 15,87 16,17 16,47 16,77 17,07 17,37 17,67 17,97 18,27

15,49 15,79 16,09 16,39 16,69 16,99 17,29 17,59 17,89 18,19

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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Krycia šírka = (počet riadkov x 30 cm) + 7 cm

Konštrukčná šírka = (počet riadkov x 30 cm) – 1 cm

Hrubý rozmer steny Presah lemuPresah lemu

4.8.2. Krycia šírka – Vlčanka a Danubia

Vlčanka a Danubia 

Krycia šírka (m) 0,67 0,97 1,27 1,57 1,87 2,17 2,47 2,77 3,07 3,37

Konštrukčná šírka (m) 0,59 0,89 1,19 1,49 1,79 2,09 2,39 2,69 2,99 3,29

Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,67 3,97 4,27 4,57 4,87 5,17 5,47 5,77 6,07 6,37

3,59 3,89 4,19 4,49 4,79 5,09 5,39 5,69 5,99 6,29

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6,67 6,97 7,27 7,57 7,87 8,17 8,47 8,77 9,07 9,37

6,59 6,89 7,19 7,49 7,79 8,09 8,39 8,69 8,99 9,29

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9,67 9,97 10,27 10,57 10,87 11,17 11,47 11,77 12,07 12,37

9,59 9,89 10,19 10,49 10,79 11,09 11,39 11,69 11,99 12,29

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

12,67 12,97 13,27 13,57 13,87 14,17 14,41 14,77 15,07 15,37

12,59 12,89 13,19 13,49 13,79 14,09 14,39 14,69 14,99 15,29

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

15,67 15,97 16,27 16,57 16,87 17,17 17,41 17,77 18,07 18,37

15,59 15,89 16,19 16,49 16,79 17,09 17,39 17,69 17,99 18,29

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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Krycia šírka = (počet riadkov x 30 cm)

Konštrukčná šírka = (počet riadkov x 30 cm) – 8 cm

Hrubý rozmer steny Presah lemuPresah lemu

Krycia šírka (m) 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30

Konštrukčná šírka (m) 0,52 0,82 1,12 1,42 1,72 2,02 2,32 2,62 2,92 3,22

Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30

3,52 3,82 4,12 4,42 4,72 5,02 5,32 5,62 5,92 6,22

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6,60 6,90 7,20 7,50 7,80 8,10 8,40 8,70 9,00 9,30

6,52 6,82 7,12 7,42 7,72 8,02 8,32 8,62 8,92 9,22

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9,60 9,90 10,20 10,50 10,80 11,10 11,40 11,70 12,00 12,30

9,52 9,82 10,12 10,42 10,72 11,02 11,32 11,62 11,92 12,22

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

12,60 12,90 13,20 13,50 13,80 14,10 14,40 14,70 15,00 15,30

12,52 12,82 13,12 13,42 13,72 14,02 14,32 14,62 14,92 15,22

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

15,60 15,90 16,20 16,50 16,80 17,10 17,40 17,70 18,00 18,30

15,52 15,82 16,12 16,42 16,72 17,02 17,32 17,62 17,92 18,22

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

4.8.3. Krycia šírka – Zenit

Zenit
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Krycia šírka = (počet riadkov x 30 cm)

Konštrukčná šírka = (počet riadkov x 30 cm) – 8 cm

Hrubý rozmer steny Presah lemuPresah lemu

4.8.4. Krycia šírka – Rundo

Rundo

Krycia šírka (m) 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30

Konštrukčná šírka (m) 0,52 0,82 1,12 1,42 1,72 2,02 2,32 2,62 2,92 3,22

Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30

3,52 3,82 4,12 4,42 4,72 5,02 5,32 5,62 5,92 6,22

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6,60 6,90 7,20 7,50 7,80 8,10 8,40 8,70 9,00 9,30

6,52 6,82 7,12 7,42 7,72 8,02 8,32 8,62 8,92 9,22

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9,60 9,90 10,20 10,50 10,80 11,10 11,40 11,70 12,00 12,30

9,52 9,82 10,12 10,42 10,72 11,02 11,32 11,62 11,92 12,22

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

12,60 12,90 13,20 13,50 13,80 14,10 14,40 14,70 15,00 15,30

12,52 12,82 13,12 13,42 13,72 14,02 14,32 14,62 14,92 15,22

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

15,60 15,90 16,20 16,50 16,80 17,10 17,40 17,70 18,00 18,30

15,52 15,82 16,12 16,42 16,72 17,02 17,32 17,62 17,92 18,22

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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Krycia dĺžka

Sklon
strechy

Minimálne
prekrytie

Maximálna
vzdialenosť

lát

Odporúčaná
vzdialenosť

odkvapovej laty

Odporúčaná
vzdialenosť

laty hrebeňa

Spotreba
škridiel

12° – 22° 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,58

22° – 30° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10

nad 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,80

4.9. Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Vlčanka, Danubia, Coppo

Dĺžka škridiel je v prípade každého typu 42 cm. Prekrytie závisí od sklonu strechy, ktorá činí rôzne dĺžky lát. Vzhľadom na túto 
skutočnosť ani spotreba škridiel na m2 nie je v každom prípade 10 kusov.

LT= vzdialenosť lát
Max. 34 cm v závislosti od sklonu strechy a dĺžky krokvy.

Pozor! V prípade systému Coppo maximálne prekrytie môže byť 10 cm a vzdialenosť lát 32 cm. Podrobné informácie o používaní podkladových fólií nájdete 
v kapitole 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a podkladového debnenia. 

Pri vypočítaní vzdialenosti lát v prípade vyššie uvedených troch kategórií sme brali do úvahy 33 cm vzdialenosť odkvapovej 
laty a vzdialenosť laty hrebeňa v závislosti od sklonu strechy. Výsledky sme dostali z nasledujúceho vzorca:

 Krycia dĺžka = e + (n – 1) x LT + g
  Kde:  e = vzdialenosť odkvapovej laty  (cm)
   n = počet radu škridiel (ks)
   LT = vzdialenosť lát (cm)
   g = vzdialenosť laty hrebeňa (cm)

Pozor! Ku krycej dĺžke treba pripočítať aj nárast dĺžky vyplývajúci z rozmerov kontralaty.
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Krycia dĺžka

Sklon
strechy

Minimálne
prekrytie

Maximálna
vzdialenosť

lát

Odporúčaná
vzdialenosť

odkvapovej laty

Odporúčaná
vzdialenosť

laty hrebeňa

Spotreba
škridiel

20° – 30° 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,90

30° – 35° 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49

35° – 45° 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11

nad 45° *11 cm *31 cm 30 cm 5 cm 10,75

4.10. Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Rundo, Zenit

Dĺžka škridiel je v prípade každého typu 42 cm. Prekrytie závisí od sklonu strechy, ktorá činí rôzne dĺžky lát. Najmenšie 
dovolené prekrytie je 11 cm. Spotreba škridiel je podľa sklonu strechy 11–12 ks/m2.

LT= vzdialenosť lát
Max. 31 cm v závislosti od sklonu strechy a dĺžky krokvy.

Podrobné informácie o používaní podkladových fólií nájdete v kapitole 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a podkladového debnenia. 
* pripevnenie pomocou príchytky škridly

Pri vypočítaní vzdialenosti lát v prípade vyššie uvedených kategórií sme brali do úvahy 30 cm vzdialenosť odkvapovej laty 
a 5 cm vzdialenosť laty hrebeňa v závislosti od sklonu strechy. Výsledky sme dostali z nasledujúceho vzorca:

 Krycia dĺžka = e + (n - 1) x LT + g
  Kde:  e = vzdialenosť odkvapovej laty  (cm)
   n = počet radu škridiel (ks)
   LT = vzdialenosť lát (cm)
   g = vzdialenosť laty hrebeňa (cm)

Pozor! Ku krycej dĺžke treba pripočítať aj nárast dĺžky vyplývajúci z rozmerov kontralaty.
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4.11. Odvetrávanie

Všeobecné zásady:
Vzduchovú medzeru pod krytinou treba prevetrať. K prevetrávaniu dochádza vtedy, ak vo vzduchovej medzere (so správnym 
prierezom) vznikne tepelný rozdiel a vytvorí sa komínový efekt. Pohyb vzduchu vo veľkej miere závisí od vytvorenia 
jednotlivých detailov strechy a od sklonu strechy. Kvôli bezpečnému prevetraniu je potrebné vytvoriť vetracie otvory v streche 
smerom dovnútra a von podľa príslušnej normy podľa možnosti vo vyšších a nižších polohách strechy. Prevetranie strechy je 
nutné zabezpečovať v každej sekcii strechy (napr. prelomy striech, úžľabia, nárožia atď.).

Podľa príslušnej normy strechy strmšie ako 10° treba zabezpečiť nasledovné vetracie otvory:
 – Pri odkvape voľný vetrací otvor je 0,2 % z danej plochy strechy, minimálna veľkosť 200 cm2/m 
  (na každý meter 2 cm)
 – na ploche strechy voľný vetrací prierez má byť 200 cm2/m
 – veľkosť vetracej plochy na hrebeni a nároží predstavuje 0,05 % z danej plochy strechy. 
  Obidve strany hrebeňa treba počítať zvlášť.

Plochy súvisiace s vetracími otvormi dovnútra a smerom von:

1 m hrebeň

1 m nárožie

Veľkosť strešnej plochy na 1m od hrebeňa k odkvapu Veľkosť strešnej plochy na 1 m nárožia

1 m odkvap

Netreba použiť detailný parodifúzny vzorec, ak sú splnené nasledovné podmienky:

Dĺžka krokvy Ekvivalentná difúzna hrúbka 

0 – 10 m 2 m

10 – 15 m 5 m

> 15 m 10 m

Výpočet ekvivalentnej difúznej hrúbky vzduchovej vrstvy: 
      Sd =  η  x  s
Kde: η je faktor difúzneho odporu
 s je hrúbka konštrukcie (m)

Stavebný materiál Faktor difúzneho odporu

malta 15 – 35

sadrokartón 10

betón, železobetón 70 – 150

drevo 20 – 40

tepelná izolácia 1

bitúmenové pásy 2 000 – 3 000

PVC fólia 20 000 – 50 000

PE fólia 100 000
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Rozlišujeme jedenkrát a dvakrát prevetrané strechy. Ak je to možné a racionálne, odporúčame realizovať jedenkrát prevetrané 
strechy, pretože ich možno vytvoriť podľa jednoduchých parotechnických vzorcov. Netreba zložité výpočty, keď vnútorná 
teplota nepresahuje 22 °C a relatívny obsah pary nepresahuje 65 %, ďalej medzi vnútornou parovzdornou vrstvou a 
vonkajšou podkladovou vrstvou je nasledovná súvislosť: Sdi ≥ Sde x 6

Sklon strechy Nadmorská
výška (m)

15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Zá
kl

ad
ná

 h
od

no
ta

 z
áť

až
e 

sn
eh

u 
 (

kN
/m

2
)

0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ≤ 300

1,0 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 ≤ 400

1,2 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 ≤ 500

1,4 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 ≤ 600

1,6 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 ≤ 700

1,8 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 ≤ 800

2,0 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 ≤ 900

2,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 ≤ 1000

4.12. Ochrana proti zosuvu snehu
Poveternostné podmienky našej krajiny si vyžadujú primeranú ochranu striech proti zimnému počasiu a jeho vplyvom. Jednou 
z najdôležitejších úloh je, aby sa topiaci sneh udržal na streche vo vhodnej miere. Ochrana proti zosuvu snehu predstavuje zároveň 
aj povinnosť zo zákona. Pri sklone strechy 25° – 75° je potrebné strechu vybaviť radom snehových hákov, ak hrot odkvapu 
hraničí s dopravnou komunikáciou a jeho výška je vyššia ako 6 metrov. Strechy so spádovou priamkou dlhšou ako 10 metrov 
treba zabezpečiť viacerými protisnehovými zábranami, a to vo viacerých líniách nad sebou. Systém ochrany proti zosuvu snehu 
môžeme doplniť aj v prípade strmých striech mrežami sneholamov pre vyšší stupeň ochrany. Snehové háky a držiaky snehových 
mreží treba umiestniť v prípade škridiel s vlnitým profi lom do žľabu a v prípade škridiel s plochým profi lom do stredu škridly.
Škridly nezabraňujú zosuvu veľkého množstva snehu, pretože na povrchu škridly sa tvorí tenká vrstva ľadu kvôli vnútornému 
teplému vzduchu. Dôsledkom tohto efektu je zosuv snehu na povrchu škridly. Tento jav možno výrazne zastaviť použitím 
sneholamov. V prípade silného sneženia je potrebné sneh odhrabať, aby sa predišlo poškodzovaniu strechy. V nasledujúcej 
tabuľke uvedieme minimálny počet snehových hákov v závislosti od sklonu strechy.

Spotreba (ks) snehových hákov potrebných na 1 m2

Dvakrát prevetraná strecha Jedenkrát prevetraná strecha 
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– Ak sú snehové háky len voľne zavesené, potrebné množstvo sa zvýši o 20 %.
– Pri určení počtu snehových hákov musia brať projektanti a realizátori do úvahy snehové oblasti podľa ich štatistiky zrážok, 

strechy s výnimočným tvarom, plochy nad strešnými oknami, slnečnými kolektormi a pod.
– Snehové háky je potrebné na streche umiestniť a montovať rovnomerne na jej celej ploche.
– V prípade striech s dĺžkou krokiev pod 10 m treba na prvý a druhý rad škridly umiestniť dvakrát toľko hákov ako na ostatnú 

časť strechy.
– Ak je dĺžka krokvy väčšia ako 10m a sklon strechy je väčší ako 45° musíme osadiť v strede strechy vo dvoch radoch 

dvojnásobné množstvo hákov ako na ostatnú časť strechy. 
– Z bezpečnostných dôvodov nad vchodmi pri chodníkoch a verejných komunikáciách je potrebné montovať mrežový 

sneholam.
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Rundo

Zenit

38

Sklon strechy Najväčšia vzdialenosť lát Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť (kg/m2 strechy)

20° – 30° 28 cm 11,90 52,36

30° – 35° 29 cm 11,49 50,56

35° – 45° 30 cm 11,11 48,88

nad 45° *31 cm 10,75 47,30

Sklon strechy Najväčšia vzdialenosť lát Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť (kg/m2 strechy)

20° – 30° 28 cm 11,90 57,12

30° – 35° 29 cm 11,49 55,15

35° – 45° 30 cm 11,11 53,33

nad  45° *31 cm 10,75 51,60

Podobné informácie o používaní podkladových fólií nájdete v kapitole 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a podkladového debnenia. Pred kladením škridiel je potrebné 
odstrániť silikón zo zadnej strany škridiel kvôli presnému krytiu. 
* pripevnenie pomocou príchytky

Podrobné informácie o používaní podkladových fólií nájdete v kapitole 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a podkladového debnenia. Pred kladením škridiel je potrebné 
odstrániť silikón zo zadnej strany škridiel kvôli presnému krytiu. 
* pripevnenie pomocou príchytky

5. Statické dimenzovanie, všeobecné stanoviská
V súčasnosti sa už aj najkomplikovanejšie strešné konštrukcie dajú nadimenzovať veľmi ľahko a rýchlo pomocou projektovania 
na počítači. Úplnú presnosť môžeme dosiahnuť iba dobre zadanými vstupnými údajmi. Počas projektovania však nikdy nesmieme 
zabudnúť na kontrolu dosiahnutých výsledkov. Týmto môžeme ľahko eliminovať prípadné chyby. Na znázornenie detailného 
postupu kalkulácie na tomto mieste, kvôli nedostatku miesta nemáme možnosť, je však uvedený v príslušných normách. 
V montážnom návode sa zaoberáme hlavne hmotnosťou našich výrobkov na výpočet zaťaženia krytiny. Tu by sme chceli rozptýliť 
mylnú predstavu, podľa ktorej je betónová krytina príliš ťažká a môže spôsobiť problémy pri zaťažení krovu. V skutočnosti sa 
betónová škridla radí medzi stredne ťažké krytiny. Pri voľbe ľahšej krytiny je hmotnostný rozdiel v záťaži iba 15–25 % celého 
strešného systému. To znamená, že už pri strešnej krytine o polovicu ľahšej sa záťaž strechy zníži iba o 7 – 12 % v závislosti od 
sklonu strechy a zabudovaných materiálov.

Hmotnostné hodnoty škridiel Mediterran:
  – Vlčanka 4,5 kg/ks
  – Danubia 4,5 kg/ks
  – Coppo 4,6 kg/ks
  – Rundo 4,4 kg/ks
  – Zenit 4,8 kg/ks

Hmotnosť krytiny môžeme vypočítať z týchto hodnôt v závislosti od sklonu strechy. Pripomeňme si, že od daných 
hmotnostných hodnôt podľa normy STN EN 490 je povolená 10 %-ná odchýlka.

Vlčanka, Danubia

Sklon strechy Najväčšia vzdialenosť lát Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť (kg/m2 strechy)

12° – 22° 32 cm 10,58 47,61

22° – 30° 33 cm 10,10 45,45

nad 30° 34 cm 9,80 44,10

Sklon strechy Najväčšia vzdialenosť lát Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť (kg/m2 strechy)

12° – 22° 32 cm 10,58 48,67

22° – 30° 33 cm 10,10 46,46

nad 30° 34 cm 9,80 45,08

Podrobné informácie o používaní podkladových fólií nájdete v kapitole 4.4. Projektovanie podkladovej izolácie a podkladového debnenia.

Pozor! V prípade použitia systému Coppo, max. prekrytie môže byť 10 cm. Podrobné informácie o používaní podkladových fólií nájdete v kapitole 4.4. Projektovanie 
podkladovej izolácie a podkladového debnenia.

Coppo
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Konštrukčným prvkom patriacim ku skladbe strechy odporúčame nasledovné hodnoty zaťaženia:

 Latovanie, kontralata   4 kg/m2 strechy
 Podkladová fólia    0,2 kg/m2 strechy
 Krokva (10/15 90 cm)   12 kg/m2 strechy
 Tepelná izolácia    15–50 kg/m3 v závislosti od materiálu a výrobcu
 Sadrokartón (1,25 cm)  60 kg/m2, 96 kg/m2 dvojitý obklad, bez omietky
 Doskový obklad (2,4 cm)   12–17 kg/m2 strechy

Hodnoty zaťaženia snehom a vetrom môžeme určiť podľa predpisov STN EN alebo EUROCODE.

Hrúbka latovania, resp. veľkosť a rozdelenie hustoty krokiev a podložia môže byť určená z vlastnej váhy krytiny 
a predpokladaného zaťaženia. Osová vzdialenosť krokiev je všeobecne 80–100 cm. Pri väčšej vzdialenosti už potrebujeme 
hrubšie strešné laty. Vlastná váha krytiny, resp. zaťaženie snehom a vetrom môže mať za následok ohnutie latovania. 

Maximálna hodnota ohnutia je určená v norme EUROCODE a to sú 2 stotiny vzdialenosti opôr, čo pri 80 cm vzdialenosti krokvy 
znamená 4 mm. Ani z estetického hľadiska sa nepripúšťa väčšie ohnutie a na druhej strane tieto zmeny ovplyvňujú polohu 
škridiel. Týmto môžu vzniknúť škodlivé napätia, ktoré vedú aj k lámaniu škridiel. Ohnutie môžeme znížiť dvojakým spôsobom. 
Jednak zvýšením prierezu laty alebo podoprením strešnej laty viacerými krokvami. Druhý spôsob: zabudovaním strešných 
lát, resp. dosiek sa zvyšuje tuhosť a udržiavanie tvaru strechy. K príslušenstvu podložného krytia ďalej patrí aj zavetrovanie 
(stužujúca lata alebo stužujúca mreža) v rovine strechy, ktoré nenahradí strešné latovanie. 

Krytiny vyhotovené z produktov Mediterran Slovakia s.r.o. pri vhodnej realizácii patria medzi pochôdzne bezpečné strechy.

6. Technológia
6.1. Strešná nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia krytín z betónových škridiel popri tradičnej tesárskej konštrukcii môže byť oceľová aj železná konštrukcia. 
Ich dimenzovanie je úlohou statika, pri realizácii treba brať do úvahy špecifi ckosť konštrukcií. Pri kalkulácii vlastnej hmotnosti 
krytia sa odporúča použitie hodnôt zaťaženia uvedených v návode. Nielen pri projektovaní, ale aj pri realizácii je potrebné 
zohľadniť špecifi kosti krytia betónovými škridlami. 
Pred vyhotovením krytia skontrolujme nosnú konštrukciu (spoje, stabilitu) aspoň vizuálne, hlavne v prípade, ak medzi dvomi 
fázami prác uplynie dlhšia doba. Pred uložením podkladovej fólie je potrebné umiestniť prestupy (napr. pri strešných oknách) 
slúžiace na vetranie, namontovať nosníky odkvapu, odkvapový plech a na potrebných miestach doskovú konštrukciu, prípadne 
vykonať doplnkové klampiarske práce.

6.2. Zabudovanie podkladového debnenia
Podkladové debnenie je potrebné realizovať podľa príslušných predpisov a noriem, resp. manuálov výrobcov podkladových 
debnení. Uloženie podkladovej fólie sa vždy uskutočňuje paralelne s odkvapovým systémom, vo všeobecnosti s 10 cm 
presahom pri sklonoch nad 30°, Pri sklonoch pod 30° s presahom minimálne 15 cm a pri sklonoch pod 20° s presahom 20 cm. 
Fóliu začíname klásť vždy od odkvapu, vrchnú fóliu prekryjeme cez spodnú, aby sme zabránili vniknutiu prípadnej vlhkosti 
medzi fólie. V prípade parozábrannej fólie môže byť pozdĺžne napojenie vyhotovené iba na krokvách, lebo inak sa fólia ohne a 
prilepí sa na tepelnú izoláciu.
Paronepriepustné fólie treba aplikovať v závislosti od počasia s 1-2 cm previsom, aby sa nevytvorili škodlivé napätia a aby sa
fólia neprilepila na tepelnú izoláciu. Paropriepustná kontakná fólia je aplikovateľná priamo na tepelnú izoláciu, resp. na debnenie.
Pri odkvape treba dávať pozor na to, aby bola podkladová fólia v koždom prípade napojená na odkvapový plech s určeným 
presahom. Pri strechách s nízkym sklonom a pri vetrotesných a vodotesných napojeniach je potrebné podkladovú fóliu nalepiť 
na odkvapový plech. Vhodné vytvorenie odkvapu je dôležité preto aby mohla byť dažďová voda bez problémov odvedená. 
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6.3. Ukladanie betónových škridiel

Pred ukladaním škridiel je potrebné prekontrolovať nepoškodenosť podkladovej fólie a strešných lát. V prípade chyby treba 
vykonať potrebné opravy a výmeny. Škridly začneme ukladať zospodu smerom na hrebeň, a to po vyhotovení odkvapu. 
Postupne sa dostaneme až k hrebeňu. Na určených miestach, kde sa krytie preruší, sa odporúča okamžité zabudovanie 
doplnkových prvkov, aby sa neskôr nebolo potrebné vrátiť naspäť. Vzťahuje sa to predovšetkým na vetracie prvky, 
snehovú zábranu, vývod antény a kanalizačných vetrákov, stúpacie plošiny, lemovanie stien a komínov. Kvôli spomínaným 
skutočnostiam je potrebné dopredu naplánovať a určiť ich miesto.

Pri ukladaní škridiel kontrolujeme všetky prvky, aby sme sa vyhli zabudovaniu poškodených, zlomených, popraskaných, 
prípadne nekvalitných prvkov. Pri strešnom systéme kde škridla obsahuje viac farieb (antická červená, venezia, ferrara, 
modena) odporúčame realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet na získanie zmiešaného efektu. Strešnú latu 
nezaťažujme v jednom bode!
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7. Záruka
Mediterran Slovakia s.r.o. zaručuje 30-ročnú záruku 
na nasledujúce vlastnosti škridiel:
– vodotesnosť
– presnosť rozmerov
– mrazuvzdornosť

Podmienky záruky a vybavenie:
Konštrukcia strechy a jej pokrytie má byť v súlade s technickými predpismi noriem,
ktoré sú platné v čase výstavby, resp. musia byť v súlade s návodmi výrobcu na použitie. 
Garančný nárok treba preukázať pripojením faktúry, dodacieho listu alebo záručného listu.
Nahlásenú škodu na mieste preskúma odborník spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. 
a zdokumentuje uplatnený nárok na odškodnenie. Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. 
po vykonaní kontroly písomne upovedomí zákazníka nárokujúceho si reklamáciu o výsledku 
kontroly a posúdení námietok.
Záruka sa nevzťahuje na závady, ku ktorým dôjde v dôsledku použitia iného než 
pôvodného príslušenstva, resp. za vady pri chybnom uložení škridiel. Záruka sa nevzťahuje 
na škody spôsobené poškodením škridiel v dôsledku veľkej váhy napadnutého snehu, 
kvôli iným mechanickým zaťaženiam a prírodným živlom.
Záruka služby sa nevzťahuje na doplnky z plastu a kovu, resp. na škody uplatnené 
nad rámec zákonných nariadení a prechodných javov počasia. Do tejto skupiny patria: 
výkvety, zmena farby škridly, zarastanie škridly machom. Tieto faktory nemajú vplyv 
na úžitkovú hodnotu škridiel. 

15 Ročná záruka 
na vlastnosti plastových a kovových doplnkov

Podmienky platnosti záruky:
Táto osobitná záruka poskytnutá spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o. , sa vzťahuje výlučne 
na strechy realizované na budovách nachádzajúcich sa na území Slovenskej rebupliky. 
Záruka platí len v prípade, ak bola na streche použitá výlučne krytina Mediterran, strecha 
je dostatočne odvetraná, má v plnom rozsahu zabezpečenú poistnú hydroizoláciu vo forme 
strešnej fólie Mediterran. V prípade, vytvorenia aj ďaľších strešných prvkov (hrebeň a nárožie, 
odkvapová hrana, prestupy striech a úžľabie), platí táto záruka, len ak boli na ne použité 
výlučne a len predpísané originálne prvky Mediterran a Mediterran príslušenstvo , 
ktorých použitie je podmienkou platnosti tejto záruky. Podmienkou platnosti tejto osobitnej 
záruky je zároveň aj odborná realizácia strechy a celého strešného plášťa s dodržaním 
všetkých príslušných noriem a predpisov Pri vyhotovení strechy musia byť súčasne dodržané 
v čase ukončenia montáže platné a účinné:
• všetky platné normy pre pokrývačské a tesárske práce a normy pre navrhovanie striech (STN 731901)
• všeobecne platné technické predpisy
• pravidlá pre pokrývanie striech vydané Cechom strechárov
• montážne pokyny spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o.
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Preprava v˘robku sa uskutoãÀuje na jednorázov˘ch paletách, ktoré sú zabezpeãené ochrannou fóliou s oznaãením typu ‰kridly.
Rozbaºovanie v˘robkov si vyÏaduje mimoriadnu pozornosÈ, nakoºko pri prerezaní upevÀovacích pásov (v prípade ‰kridiel typu
Coppo® Colorsystem) alebo poãas odstraÀovania zmr‰Èovacích fólií (v prípade ‰kridiel typu Rundo® Colorsystem, Zenit® Colorsystem,
Danubia® Colorsystem, Standard®) sa môÏu v˘robky zosunúÈ a po‰kodiÈ.
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8. Regionálni zástupcovia
V prípade vašich otázok týkajúcich sa technického a obchodného poradenstva, výpočtu cenových ponúk sa s dôverou obráťte 
na našich regionálnych zástupcov:

So špecifi cky technickými otázkami sa, prosím,  obráťte na nášho technického poradcu Alexander Szabó, 
na e-mail szaboa@mediterran.com alebo na telefónnom čísle 031/779 47 97.

I. Bratislavský kraj
Ing. Miroslav Podivinský   0911/909 908   podivinskym@mediterran.com
Ing. Ľubomír Dömény  0903/890 857   domenyl@mediterran.com

II. Trnavský kraj
Ing. Ľubomír Dömény  0903/890 857   domenyl@mediterran.com
Ing. Milan Faksa   0910/985 496   faksam@mediterran.com

III. Trenčiansky kraj
Ondrej Zeman   0911/899 090   zemano@mediterran.com
Ing. Milan Faksa   0910/985 496   faksam@mediterran.com

IV. Nitriansky kraj
Ing. Milan Faksa   0910/985 496   faksam@mediterran.com
Ing. Ľubomír Dömény  0903/890 857   domenyl@mediterran.com

V. Žilinský kraj
Ondrej Zeman   0911/899 090   zemano@mediterran.com

VI. Banskobystrický kraj
Ing. Milan Faksa   0910/985 496   faksam@mediterran.com

VII. Prešovský kraj
Ing. Samuel Tomko  0911/226 281   tomkos@mediterran.com

VIII. Košický kraj
Bc. Miroslav Mikloš  0918/737 199   miklosm@mediterran.com
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Poznámky:
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Mediterran Slovakia s.r.o.

Veľká Farma

925 84 Vlčany

Tel.: 031/779 49 42

Fax: 031/779 46 08

Mail: mediterranslovakia@mediterran.com

www.mediterran.sk

Mediterran partner:
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