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pásové stfie‰ní systémy
MeLo N38 / zaklapávací systém
MeLo N25 / zaklapávací systém
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POUÎITÍ ZAKLAPÁVACÍHO SYSTÉMU – Nailstrip (hfiebíkov˘ prouÏek)

Tento systém se skvûle hodí pro obloÏení fasád a pro men‰í plochu stfiech s krátk˘mi plechov˘mi pásy. Zaklapávací systém 
s hfiebíkov˘m prouÏkem pfiímo pfiibíjíme hfiebíky nebo pfiipevÀujeme ‰rouby do pfiedem vytvofien˘ch dûr, tudíÏ odpadá upevnûní 
s pfiíponkami. Systém je omezen dilataci materiálu na déku ‰árÛ 4 – 10 m. Systém je rozebírateln˘. Podle volby mÛÏe b˘t zaklapávací
systém s hfiebíkov˘m prouÏkem vyroben˘ v pûkném tvaru s dráÏkami. Souãástí systému jsou lemovky a ukonãovací li‰ty. Dodáváme
okapov˘ systém ze stejného materiálu.

KONSTRUKCE
Lze pouÏít pro jedno i víceplá‰Èové stfie‰ní konstrukce.

V¯HODY 
• skvûle se hodí pro obloÏení fasád a pro men‰í plochy stfiech 

jiÏ od spádu 7°
• systém je rozebírateln˘ 
• ‰ár mÛÏe b˘t zpevnûn sikováním
• odpadá upevnûní pfiíponkami
• pfii malé ‰ífice ‰áru od 15° spádu pouze na laÈování 
• dle poÏadavku vyrobíme v‰echny li‰ty a doplÀky 

vãetnû okapového systému

OPTIMÁLNÍ POUÎITÍ ZAKLAPÁVACÍHO SYSTÉMU
• renovace stfiech
• ploché stfiechy s pomocn˘m krovem
• ‰ikmé stfiechy jiÏ od 7° spádu

Speciální provedení spojÛ zaklapávacího systému umoÏÀuje pouÏít
stfie‰ní prvek od sklonu cca 7° nebo 5 %. 
Vzhledem k tomuto systému nevzniká vzlínavost, jako napfiíklad 
u dvojité stojaté dráÏky. 
Vût‰í dutiny v zámku systému MeLo N brání v prÛniku sráÏkové 
vody vzlínavostí.

tlou‰Èka hmotnost materiál
(mm) (kg/m2)

0,55 5,25 - 7,76 pozink *

0,55 5,85 - 8,65 mûì *

0,7 6,02 - 8,89 titanzinek *

0,7 2,33 - 3,44 hliník *

MeLo N38

Pozn.: * materiály v patinované nebo barvené povrchové úpravû

200 - 540 mm 22 mm
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200 - 540 mm 22 mm

MeLo N38

Zaklapnutí zámku dosáhneme
postupn˘m pfii‰lápnutím.

MONTÁÎNÍ POSTUP MeLo N38 / zaklapávací systém

1 2 3

·áry jsou pfiipevnûny k bednûní ãi k latím
napfiímo.

·ár zachycen˘ za okapní plech vyrovnáme
do zámku s pfiedchozím.

Mûì

Pozink

Pozink a hliník barven˘

VM ZINC®

NATURAL • QUARTZ • ANTHRA
VM ZINC®

PIGMENTO



POUÎITÍ ZAKLAPÁVACÍHO SYSTÉMU

MeLo S38 a MeLo S25 je systém, kter˘ je urãen˘ pro stfiechy a fasády. Strojní v˘roba zaklapávacího systému je velmi pfiesná, pok-
ládka krytiny probíhá velmi rychle a ekonomicky. Neménû zajímavé u tohoto zhotovení jsou krátké dodací lhÛty spojené s nízk˘-
mi náklady na dopravu. Stfiecha je pfiipevnûna nepfiím˘m a neviditeln˘m upevnûním pfiíponky. 
Zaklapávací systém MeLo S38 a MeLo S25 je vyrábûn ze v‰ech druhÛ plechu. Efektivnû nahradí falcovanou krytinu 
na stfiechách jednoduch˘ch tvarÛ. Je moÏno pouÏít na velmi dlouhé stfie‰ní ‰áry (do 20 m). MeLo S38 a MeLo S25 je moÏno
vyztuÏit prolisy (siky), které dodají stfie‰e pfiíjemn˘ pravideln˘ vzhled a ‰áry vyztuÏí. Je pouÏiteln˘ od 7° - 90° spádu s celoplo‰n˘m
bednûním. Pfii ‰ífice ‰árÛ pod 300 m a spádu nad 20° staãí laÈování 350 m.

MeLo S38 / zaklapávací systém
MeLo S25 / zaklapávací systém
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Budete pfiekvapeni, jak rychle a jednodu‰e 
namontujete zaklapávací systém. 
Podle potfieby Vám mÛÏeme v‰echny díly vyrobit
(okapy, ostré hrany, lemování okrajÛ a hfiebenÛ
stfiech rovnûÏ také i ozubené li‰ty).

tlou‰Èka hmotnost materiál
(mm) (kg/m2)

0,55 5,18 - 7,33 pozink *

0,55 5,76 - 8,17 mûì *

0,7 5,93 - 8,40 titanzinek *

0,7 2,29 - 3,25 hliník *

MeLo S38

Pozn.: * materiály v patinované nebo barvené povrchové úpravû

210 - 550 mm
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210 - 550 mm

MeLo S25

MONTÁÎNÍ POSTUP MeLo S38 / zaklapávací systém

1 2 3

pfiíponka

OPTIMÁLNÍ POUÎITÍ ZAKLAPÁVACÍHO SYSTÉMU
• renovace stfiech
• ploché stfiechy s pomocn˘m krovem
• stfiechy jiÏ od 7° spádu

Speciální provedení spojÛ zaklapávacího systému umoÏÀuje pouÏít 
stfie‰ní prvek od sklonu cca 7° nebo 5 %. Vzhledem k tomuto 
systému nevzniká vzlínavost, jako napfiíklad u dvojité stojaté dráÏky.

KONSTRUKCE
Lze pouÏít pro jedno i víceplá‰Èové stfie‰ní konstrukce.

V¯HODY 
• pfiesná strojní v˘roba ze v‰ech druhÛ plechÛ jiÏ od spádu 7°
• rychlá a ekonomická pokládka
• mÛÏe b˘t zpevnûn sikováním
• pouÏití na velmi dlouhé stfie‰ní ‰áry do 20 m
• nahradí falcované krytiny na stfiechách jednoduch˘ch tvarÛ
• perfektní rovnomûrn˘ vzhled

Následující ‰ár zajistíme v zámku
jednoduch˘m pfii‰lápnutím.

V pevné zónû pfii‰roubované pfiíponky
pojistíme stlaãením.

·áry jsou pfiíponkami nepfiímo pfiipevnûny
k bednûní.

Mûì

Pozink

Pozink a hliník barven˘

VM ZINC®

NATURAL • QUARTZ • ANTHRA
VM ZINC®

PIGMENTO
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skládané krytiny SAG
stfie‰ní ‰indele SAG
materiál - pozink, titanzinek, mûì, barven˘ hliník

POPIS
hmotnost
2,3 - 11 kg/m2

rozmûry a tvar
zákaznicky volitelné
upevnûní
2 - 4 ploché pfiíponky, nebo pfiípojné li‰ty

POUÎITÍ
celoplo‰nû bednûné plochy od 23°

METODA POKLÁDKY
postupnû - od okapní li‰ty k hfiebeni

Stfie‰ní ‰indele jsou klasické maloformátové krytí, vyrábûné klempífisk˘m zpÛsobem na zakázku. 
Zakázková v˘roba umoÏÀuje zákazníkovi zvolit optimální tvar, velikost a materiál dle zam˘‰leného úãelu.
NeraÏené ‰indele lze pouÏít i na válcové plochy. Pro komplexní plochy je nezbytné mûnit prÛbûÏnû 
velikost ‰indelÛ dle rozmûfiení hotového bednûní.

MûìPozink Pozink a hliník barven˘VM ZINC®

NATURAL • QUARTZ • ANTHRA
VM ZINC®

PIGMENTO
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Kvalita poloÏeného materiálu závisí na respektování pravidel obvykl˘ch pro kladení 
mal˘ch ‰ablon a na dodrÏování doporuãení v˘robce, kter˘ obdrÏíte na poÏádání.

POUÎITÍ
·ablony ADEKA lze pouÏívat na jakoukoli plochou stfiechu 
se sklonem nejménû 25 % (15°).

METODA POKLÁDKY
MontáÏní návod k pokládce ‰ablon ADEKA poskytneme 
zájemci na poÏádání.

poãet hmotnost ‰ífie horizontální rozteã
‰ablon (umístûní znaãek) (umístûní ‰roubÛ)

9,6/m2 7,5 kg/m2 560 mm 205 mm

POPIS
raÏené ‰ablony ADEKA je patentovan˘ systém stfie‰ních obkladÛ 
ve formû ‰ablon, které jsou vybaveny zámkem.
hmotnost
750 g/ks
povrchová úprava
• Titanzinek VM ZINC ANTHRA
• Titanzinek VM ZINC QUARTZ
rozmûry
tvar kosoãtverce o rozmûrech 40x40 cm.

UÎITNÉ ROZMùRY

·ABLONY ADEKA poskytují 
budovám úãinnou ochranu
a harmonicky zapadají do
rÛzn˘ch regionálních stylÛ.

‰ablony ADEKA
materiál - titanzinek VM ZINC®

VM ZINC®

QUARTZ • ANTHRA



falcovaná krytina
od SAG
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materiál - pozink, titanzinek,
mûì, barven˘ hliník

FALCOVANÁ KRYTINA
je nejroz‰ífienûj‰í zpÛsob provádûní kovov˘ch stfie‰ních krytin. 
Pro svou flexibilitu je oblíbena architekty a projektanty i pro tvarovû atypické stfiechy.

pfiíponka pro profilovan˘ 
pás - pevná

fiez profilovaného pásu

pfiíponka pro profilovan˘ 
pás - posuvnásnûhov˘ zachytaã pro profilovan˘ pás

POPIS
FALCOVANÁ KRYTINA tvofií pfiedprofilované plechové pásy, 
které se kladou na celoplo‰né bednûní a spojují se falcováním 
(dráÏkováním) pomocí ruãních nebo strojních klempífisk˘ch technik 
(viz prospekt SAG – Náfiadí, nástroje, stroje).

POUÎITÍ
Plo‰nû lze falcované krytiny doporuãit na jak˘koli sklon stfiechy vût‰í 
neÏ 3° aÏ po stfiechy vertikální, ploché, podhledy apod., vãetnû obl˘ch 
ãi jinak zakfiiven˘ch ploch.

MûìPozink Pozink a hliník barven˘VM ZINC®

NATURAL • QUARTZ • ANTHRA
VM ZINC®

PIGMENTO
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klempífiské prvky SAG
klempífiské prvky SAG zahrnují hotové stfie‰ní prvky: nároÏí, nároÏní krokve a nástûnné li‰ty

okapová li‰ta lemovací li‰ta hfiebenáã závûtrná li‰ta úÏlabí

háky hák nástfie‰ní Ïlab Ïlab nástfie‰ní ãelo

koleno v˘tokové koleno svod roh vnitfiní roh vnûj‰í

kotlík kotlík hranat˘ objímky odvadûã vody sbûraã

protisnûhov˘
hák

snûhov˘
zachytaã

snûhov˘ zachytaã 
s drÏákem

Oh˘baãka hákÛ
Klempífiská pájeãka
s aut. zapalováním

komínová
stfií‰ka

ABRATEX
dráÏkov˘ olej 80

RUNOTEX 
Tix Transparent
dráÏkov˘ gel

Îádejte kompletní katalog SAG 
- Okapov˘ systém 

Specifické klempífiské prvky se pouÏívají pro oplechování stfiech a fasád. Ostatní prvky systému naleznete v ceníku SAG.

Stfie‰ní li‰ty

Pfiíslu‰enství stfiech

Okapov˘ systém

Ostatní pfiíslu‰enství Náfiadí, stroje, pfiíslu‰enství

stfie‰ní vik˘fi

MûìPozink Pozink a hliník barven˘VM ZINC®

NATURAL • QUARTZ • ANTHRA
VM ZINC®

PIGMENTO

Pomocné tûsnící prostfiedky pro stfie‰ní systémy SAG.
Îádejte kompletní katalog - ABRATEX, 
RUNOTEX tûsnící dráÏkové oleje & gely

Îádejte kompletní katalog 
- Náfiadí, stroje profesionálního klempífie

profilovací stroj Mini-Prof
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SAG a.s. 
Jiráskovo pfiedmûstí 636/III
377 01  JIND¤ICHÒV HRADEC
âeská republika
spojovatelka: + 420/384 370 100
hot line: + 420/384 370 111
odbyt: + 420/384 370 115–6
fax: + 420/384 370 109–110
GSM: + 420/602 182 802
E-mail: obchod@sag.as

SAG a.s. - V˘hradní zastoupení firmy GRÖMO GmbH
pro âeskou a Slovenskou republiku.

internet: www.sag.as

Kontakt Slovensko:
GSM: +421/903 762 120

Certifikace
V‰echny v˘robky a materiály SAG jsou plnû certifikovány
OSVùDâENÍM O SHODù, CERTIFIKÁTEM V¯ROBKU, 
STAVEBNÍM TECHNICK¯M OSVùDâENÍM vystavené 
Státním zku‰ebním ústavem dle platn˘ch norem a zákonÛ

• technického poradce zaji‰Èujícího kontakt s architekty a projektanty 
• t˘m obchodníkÛ se znalostí klempífisk˘ch technik, 

kter˘ se stará o spokojenost zákazníkÛ
• logistiku slouÏící zákazníkÛm SAG a.s.
• skladové kapacity k zabezpeãení materiálÛ
• expresní sluÏbu skladov˘ch dodávek 
• ‰kolicí stfiedisko v sídle spoleãnosti SAG a.s.
• elektronické obchodování a pfiedávání 

informací partnerÛm

Spoleãnost SAG a.s. nabízí

- profilování a skruÏování
- pronájem profilovacích,

falcovacích a skruÏovacích strojÛ
- technická asistence
- doprava materiálu
- pfiíprava „mal˘ch svitkÛ“
- ‰kolení klempífiÛ

TASAG 
nová progresivní spolupráce 
se zákazníkem

poÏadujte originál ...
... investujte do kvality


