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STŘEŠNÍ KRYTINA 
SATJAM ŠINDEL

e-mail: satjam@satjam.cze-mail: satjam@satjam.cztel.: +420 596 223 511tel.: +420 596 223 511

SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560, e-mail: satjam@satjam.cz

  Praha – Jiráskova 367
250 82 Úvaly 
tel.: +420 281 980 861 
e-mail: praha@satjam.cz

  Brno – Kaštanová 34 
620 00 Brno
tel.: +420 517 070 019 
e-mail: brno@satjam.cz

  Ostrava – Michalská 1032/21 
710 00 Ostrava 
tel.: +420 596 223 535 
e-mail: ostrava@satjam.cz 

  Hradec Králové – Vážní 891 
500 03 Hradec Králové 
tel.: +420 495 490 877 
e-mail: hradec.kralove@satjam.cz

  Ústí nad Labem – Textilní 3459 
400 01 Ústí nad Labem 
tel.: +420 477 750 311 
e-mail: usti@satjam.cz

  České Budějovice – Hůry 176 
373 71 Rudolfov 
tel.: +420 380 070 171 
e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz

  Písečná – areál bývalých strojíren 
790 82 Písečná
tel.: +420 602 553 636 
e-mail: pisecna@satjam.cz

  SATJAM, s. r. o., Priemyselný areál 3577/4
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617
e-mail: poprad@satjam.sk

   střešní krytiny
   okapové systémy
   střešní doplňky
   trapézové plechy
 střešní okna a výlezy

   stěnové kazety, panely
   konstrukční profi ly
   rovinné plechy, svitky
   interiérové podhledy a obklady
   nadkrokevní izolace

Náš kompletní sortiment: Jsme držiteli certifi kátů:

 ČSN EN ISO 9001:2009
 ČSN EN ISO 14001:2005 
 ČSN OHSAS 18001:2008

Vždy něco navíc pro klempíře 
a pokrývače: www.satjam.cz/bonus

Naše produkty vyrábíme z materiálů renomovaných společností:

Váš prodejce:

www.satjam.cz
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České 
Budějovice

07/2014 
Tiskové chyby vyhrazeny

Příslušenství ke střešní 
krytině SATJAM Šindel

Úžlabí U 230
délka 2 000 mm

užitná délka 1 900 mm

Okapní plech Šindel
délka 2 000 mm

užitná délka 1 950 mm

Závětrná lišta Šindel
délka 2 000 mm

užitná délka 1 950 mm

Hřebenáč rovný HRR
délka 2 000 mm

užitná délka 1 950 mm

Držák hřebenáče nízký DHRN
délka 485 mm

(provedení pouze AlZn)

Tabule 
a svitky

Hřebík nerezový 
barvený – volný

Hřebík nerezový 
barvený – v pásu
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SATJAM Šindel
Střešní krytina SATJAM Šindel je novinkou v naší nabídce, 
kterou jsme reagovali na stále populárnější trend výstavby 
dřevostaveb a srubových staveb, odpovídajících svým 
vzhledem regionální horské a podhorské architektuře. 
Nová maloformátová střešní krytina je vyrobena z vysoce 
jakostního pozinkovaného ocelového plechu s vyjímečnou 
povrchovou úpravou Satpur a Purmat®.

tel.: +420 596 223 511tel.: +420 596 223 511 e-mail: satjam@satjam.cze-mail: satjam@satjam.cz

Technické parametry

Povrchové úpravy a barvy

Purmat®PUM

tloušťka povrchové 
úpravy 50 μm (PUM 50), EXTRAET

Kategorie povrchové úpravy

SatpurPU

tloušťka povrchové 
úpravy 50 μm (PU 50), EXTRAET

Kategorie povrchové úpravy

Tloušťka krytiny 0,5 mm
Užitná šířka krytiny 370 mm

Celková šířka krytiny 400 mm
Užitná délka krytiny 1 205 mm

Celková délka krytiny 1 223 mm
Počet šablon/m2 2,22
Užitná plocha/ks 0,45 m2

Počet šablon na paletě ks/m2 200 ks/89,17 m2

Hmotnost na m2 4,7 kg
Minimální sklon 15°

Maloformátová krytina SATJAM Šindel je vyráběna ve dvou 
typech povrchových úprav na bázi polyuretanu – Purmat® 
50μm (4 barevné odstíny) a Satpur 50μm (3 barevné 
odstíny). Na rozdíl od podobných produktů opatřených 
minerálním posypem je SATJAM Šindel při zachování 
užitných parametrů a vysoké životnosti podstatně cenově 
dostupnější. Nízká, ale výrazná profi lace zajišťuje vysokou 
efektivitu pokládky a estetický vzhled.

Ukázky montáže
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí lakovaných hřebíků 
garantuje vysoce funkční a estetické provedení střechy.

V laboratořích ArcelorMittal exkluzivně pro naši společnost 
vyvinuli tuto povrchovou úpravu s vysokou odolností proti 
korozi, mechanickému poškození a UV záření.

Tato povrchová úprava na bázi polyuretanu nabízí 
vysokou kategorii ochrany vůči mechanickému poškození 
a zajišťuje mimořádnou odolnost v prostředích se 
zvýšenou korozivitou.

Rozteč latí 370 mm. Postup mon-
táže shora dolů, jednotlivé šablony 
se překládají na vazbu. Dodržujte 
směr kladení.

Kotvení nastřelováním pomocí 
pneumatické nastřelovačky a lako-
vaných hřebíků. Kotví se do boční 
hrany latě 3 ks hřebíků na šablonu.

Dělení šablon provádějte pomocí 
ručních nůžek. Nezapomeňte 
střižné hrany ošetřit opravnou 
barvou.

Dělení pomocí elektrické prostřihá-
vačky. Nezapomeňte střižné hrany 
ošetřit opravnou barvou.

Hřebenáče se kotví do držáku 
hřebenáče pomocí šroubů SO2T. 

Při osazování okapního plechu je 
vhodné upravit jeho tvar tak, aby 
byl vyhnut nahoru a opřen o první 
lať. Zabráníte tak zafoukávání 
sněhu pod krytinu.

Pro přípravu lemování komínů, po-
užijte běžné klempířské postupy. 
Tyto díly nejsou v nabídce typizova-
ných klempířských prvků.

Úžlabí musí být zapuštěno na úro-
veň horní hrany kontralatí. Okraj 
krytiny v místě šikmého střihu 
zahněte směrem dolů tak, aby 
mezi úžlabím a krytinou nevznikaly 
otvory.* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz
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