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O SPOLOČNOSTI
REFERENČNÉ STAVBY

Na trhu od roku 2003

Mostová hydroizálácia – BITUMELIT PR 5 

 Hydroizolácia plochých striech

PVC fólie

Asfaltové šindle

Oficiálny distribútor spoločnosti TechnoNICOL

Široká ponuka kvalitných materiálov

Najväčšie predajné a distribučné centrum 
izolačných materiálov na Slovensku

Predaju izolačných materiálov sa venujeme od roku 2003. Svoju činnosť sme začali ako dcérska 
spoločnosť najväčšieho českého výrobcu hydroizolácií Dehtochema Bitumat a.s., ktorá zabezpečovala 
distribúciu ich materiálov na slovenskom trhu. Po roku 2008, keď spoločnosť Dehtochema Bitumat pre-
šla do vlastníctva popredného producenta konštrukčných materiálov pre stavebníctvo TechnoNICOL, sa 
spoločnosť BITUMAT SK, s.r.o. osamostatnila.

Za obdobie rokov 2001 až  2014 bolo na Slovensku aplikovaných celkovo 1250 000 m2 tohto osvedčeného 
mostového pásu.

K I A  M OTO RS  S LOVA K I A
720 000 m2

Logistické a skladové centrum Senec
41 000 m2

Bitumat SK s.r.o. je dnes oficiálnym distribútorom materiálov spoločnosti TechnoNICOL, ktorá v 
súčasnosti patrí k jedným z najvýznamnejším európskych výrobcov strešných, hydroizolačných a te-
pelno-izolačných materiálov. Materiály produkuje v 49 výrobných závodoch a 
distribuje ich v 41 krajinách prostredníctvom vlastnej siete pobočiek a viac ako
 500 nezávislých distribútorov.
Výhody silného partnera, ktoré Vám prináša práve BITUMAT SK.

V roku 2015 sme otvorili nové distribučné a predajné centrum hydroizolačných, tepelnoizolačných a 
doplnkových materiálov, ktoré svojou kapacitou patrí k najväčším na Slovensku. 
Na  ploche viac ako 7 000 m2 skladujeme asfaltové pásy, PVC hydroizolačné fólie, tepelné izolácie, asfal-
tové šindle a široký doplnkový sortiment materiálu.

U nás nájdete kompletný sortiment materiálov pre spoľahlivú a kvalitnú izoláciu Vašich stavieb od 
základov až po strechy – asfaltové pásy, PVC hydroizolačné fólie, XPS izolačné dosky, minerálnu izoláciu, 
asfaltové šindle a široký sortiment doplnkových materiálov.

Súčasťou našich služieb je technické poradenstvo pri realizácii - ponúkame servis zahŕňajúci obhliad-
ku stavieb, posúdenie návrhu strešných skladieb, odporučíme návrh optimálnej a ekonomickej strešnej 
skladby.

Ponuku materiálov a služieb neustále rozširujeme, s cieľom poskytovať kvalitné materiály a 
profesionálne služby, ktoré potrebujete a budete s nimi spokojní.
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Oxidované asfaltové pásy sa vyznačujú dobrou 
spracovateľnosťou, nižšou elasticitou a plastici-
tou a veľmi priaznivou cenou.
Asfaltové pásy (tzv. lepenky) majú povlakovú hmotu 
vyrobenú z oxidovaného asfaltu. Používajú sa ako 
vodotesná izolácia menej náročných stavieb, ako 
parotesná a provizórna izolácia proti zrážkovej vode 
alebo ako separačné vrstvy. V stavebníctve sa využí-
vajú už dlhú radu rokov a pri správnom použití pred-
stavujú veľmi spoľahlivú izoláciu proti vode jak pri 
použití na strechy, tak pre spodné stavby.

Asfaltové 
izolácie

A 330 H  KLASICKÝ ASFALTOVÝ PÁS

BITUBITAGIT V60 S35, S40  OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, PODKLADOVÝ

BITUBITAGIT PROFI V60 S40    OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, PODKLADOVÝ

EXTRASKLOBIT PE  OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, PODKLADOVÝ

BITUBITAGIT DESIGN PRÍRODNÝ    OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, VRCHNÝ

ČERVENÝ, ZELENÝ

R 333 H / SINDELIT SR   KLASICKÝ ASFALTOVÝ PÁS

PRIMABIT    OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, PODKLADOVÝ

IPA V60 S35, S40   OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, PODKLADOVÝ

Použitie:
Klasický asfaltový pás. Pás je vhodný ako dočasné izolačné opatrenie, separačná alebo ochranná vrstva v stavebníctve. Použitie ako plno-
hodnotná izolácia v strešnej skladbe, v spodných a podzemných vodách sa neodporúča.

Použitie:
1. Hydroizolácie striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. U viacvrstvových systémov sa do-
poručuje pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenenej tkaniny. V skladbe strešného 
plášťa je možné pás ďalej použiť ako parozábranu.
2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v 
jednej vrstve.

Použitie:
1. Hydroizolácie striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. U viacvrstvových systémov sa do-
poručuje pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenenej tkaniny. V skladbe strešného 
plášťa je možné pás ďalej použiť ako parozábranu.
2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v 
jednej vrstve.

Použitie:
1. Hydroizolácie striech. Pás sa používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy s veľkou pevnosťou.
2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlh-
kosti spravidla v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách.
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru.

Použitie:
Hydroizolácia striech. Pás je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov, kedy sa toto súvrstvie navrhuje z pásov z 
oxidovaného asfaltu. Odporúčame ho vždy kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien 
alebo sklenej tkaniny.

Použitie:
Klasický asfaltový pás. Pás je vhodný ako podkladný a poistná izolácia pod skladané krytiny, pre riešenie izolácií proti zemnej vlhkosti 
ako dočasné izolačné opatrenie, separačná alebo ochranná vrstva v stavebníctve. Použitie ako plnohodnotná izolácia v strešnej sklad-
be, v spodných a podzemných stavbách sa neodporúča.

Použitie:
1. Hydroizolácie striech. Pás je vhodný ako podkladná a poistná izolácia pod skladané krytiny. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre 
podkladné vrstvy a medzivrstvy. U viacvrstvových systémov sa doporučuje pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo 
syntetických vlákien alebo sklenenej tkaniny. V skladbe strešného plášťa je možné pás ďalej využiť ako parozábranu.
2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla 
v jednej vrstve.

Použitie:
1. Hydroizolácie striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. U viacvrstvových systémov sa 
doporučuje pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenenej tkaniny. V skladbe 
strešného plášťa je možné ďalej pás využiť ako parozábranu.
2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti 
spravidla v jednej vrstve. Pás je vhodný ako podkladná a poistná izolácia pod skladané krytiny, pre rieše nie izolacií proti zemnej vlh-
kosti ako dočasné izolačné opatrenie, separačná alebo ochranná vrstva v stavebníctve. Použitie ako plnohodnotná izolácia v strešnej 
skladbe, v spodných a podzemných vodách sa neodporúča.

Spôsob aplikácie:
Pásy sa spracovávajú lepením alebo natavovaním na 
vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlast-
ného pásu pri spracovaní je +5 °C. Veľkosť pozdĺžnych 
spojov 100 (min. 80) mm, veľkosť priečnych spojov 
150 (min. 120) mm.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: nie je | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: nie je | Nosná vložka: nosná vložka zo strojno-handrovej 
lepenky | Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: nie je | Úprava dolného povrchu pásu: nie je

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s 
minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: 
ľahko tavitelná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s 
minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod nosnou vlož-
kou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko tavitelná 
polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s 
minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenj tkaniny | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko tavi-
telná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: ochranné a dekoratívne bridličné šupiny v prírodnej, červenej, alebo zelenej farbe. Pozdĺžny okraj pásu 
v šírke 70 - 100 mm bez posypu, krytý polymérnou fóliou PET v šírke 120 mm | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného 
asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod 
nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko 
tavitelná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s 
minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke do 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami v celkovej hrúbke do 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: jemnozrnný 
minerálny posyp

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s 
minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke do 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami v celkovej hrúbke do 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko tavitelná 
polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s 
minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm

BITALBIT S35, S40   OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, PODKLADOVÝ
Použitie:
1. Hydroizolácie striech. Pás sa používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana, pričom môže súčasne 
plniť i funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.
2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje spravidla v jednej vrstve.
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s 
minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Nosná vložka: spriahnutá nosná vložka z Al.fólie + sklenená rohož | Asfaltová vrstva 
pod nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: 
ľahko tavitelná polymérna fólia

OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
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MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

Asfaltové
izolácie

BITUMELIT PR 5    APP MODIFIKOVANÝ PÁS, VRCHNÝ MOSTOVÝ

BITUELAST   SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ

BITUELAST DESIGN PRÍRODNÝ,    SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, VRCHNÝ

ČERVENÝ, ZELENÝ

Použitie:
1. Hydroizolácie striech. V skladbách plochých striech je pás určený k vytváraniu finálnych vrstiev pojazdných striech a parkovísk, má 
použitie ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa. 
2. Hydroizolácie mostov. Je určený ako jednovrstvová izolácia betónových mostoviek a ostatných pojazdných a pochôdznych 
betónových plôch.

Použitie:
1. Hydroizolácia striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používá pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. U viacvrstvových systémov sa odporúča 
pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna z polymérnych vlákien (pásy rady Polyelast) alebo sklenenej tkaniny (pásy radu 
Skloelast). V skladbe strešného plášťa je možné ďalej pás využiť ako parozábranu.
2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemej vlhkosti spravidla v 
jednej vrstve.
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru.

Použitie:
Hydroizoláce striech. Pás je určený pre použitie ako finálna vrstva hyd-roizolačného súvrstvia strešného plášťa v kombinácii s pásom z oxido-
vaného asfaltu s nosnou vložkou s vysokou mechanickou odolnosťou a pevnosťou (EXTRASKLOBIT PE)

Spôsob aplikácie:
Hydroizolácia striech: pásy sa spracovávajú lepením alebo natavo-
vaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne 
lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je 
0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov je 100 (min.80)mm, priečných spojov 
150 (min.120) mm.
Hydroizolácia mostov: pásy sa spracovávajú ako jednovrstvové 
plnoplošným natavením na primárnu vrstvu prevedenú z hmoty na 
báze asfaltu alebo epoxidových živíc s ochrannou vrstvou z liatého 
asfaltu alebo asfaltového betónu.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyesterového rúna | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného povrchu pásu:  ľahko 
taviteľná polyetylénová fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou:  zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: ochranné a dekoratívne bridličné šupiny v prírodnej, červenej a zelenej farbe. Pozdĺžny okraj pásu v 
šírke 70 - 100 mm bez posypu, krytý polymérnou fóliou PET v šírke 120 mm | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modi-
fikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva 
pod nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného povrchu 
pásu: ľahko tavitelná polymérna fólia

Hydroizolačné pásy s asfaltovou hmotou modifikovanou SBS 
kaučukom. 
V porovnaní s klasickými (oxidovanými) asfaltovými pásmi majú mno-
honásobne väčšiu ťažnosť, vyšší bod mäknutia povlakovej hmoty a 
vysokú mechanickú odolnosť pásu pri mínusových teplotách. Sú vhod-
né na hydroizolácie plochých striech a spodných stavieb. Používajú sa 
na všetky aplikácie vodotesných, parotesných a protiradónových sys-
témov obzvlášť pre stredne a viac náročné stavby a všade tam, kde sú 
kladené vyššie nároky na vodotesnosť izolácií a dlhodobú životnosť.

SKLOELAST EXTRA   SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ

POLYELAST    SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ

POLYELAST EXTRA  SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ

POLYELAST EXTRA  SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, VRCHNÝ

TR DESIGN PRÍRODNÝ, ČERVENÝ, ZELENÝ

Použitie:
1. Hydroizolácia striech. Pás sa používa ako podkladná vrstva s velkou pevnosťou.
2. Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhko-
sti spravidla v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Pri izolácie proti spodnej vode je vhodné pás kombinovať s pásmi 
s vyššou ťažnosťou, napr. s radou POLYELAST .
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru.

Použitie:
1. Hydroizolácia striech. Pás sa používa ako podkladná vrstva s vyššími nárokmi na tažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť
2. Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlh-
kosti spravidla v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Pri izolácie proti spodnej vode je vhodné pás kombinovať s pásmi 
s vyššou ťažnosťou, napr. SKLOELAST
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru

Použitie:
1. Hydroizolácia striech. Pás sa používa ako podkladná vrstva s vyššími nárokmi na tažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť
2. Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlh-
kosti spravidla v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Pri izolácie proti spodnej vode je vhodné pás kombinovať s pásmi 
s vyššou ťažnosťou, napr. SKLOELAST
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru

Použitie:
Hydroizolácia striech. Pás je určený pre použitie ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na 
ťažnost, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:  zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej tkaniny | Asfaltová vrstva pod nos-
nou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: 
ľahko taviteľná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka zo sklenenej rohože | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko 
tavitelná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyesterového rúna, vystužená, impregnovaná | 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného 
povrchu pásu: ľahko tavitelná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: ochranné a dekoratívne bridličné šupiny. Pozdĺžny okraj pásu v šírke 70 - 100 mm bez posypu, krytý 
polymérnou fóliou (PET páska) v šírke 120 mm | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s 
minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyesterového rúna, vystuženého | Asfaltová vrstva pod nos-
nou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: 
ľahko tavitelná polymérna fólia

POLYELAST EXTRA 5    OXIDOVANÝ PÁS NATAVITEĽNÝ, PODKLADOVÝ
Použitie:
1. Hydroizolácie striech. Pás sa používa ako podkladná vrstva s vyššími nárokmi na tažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.
2. Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhko-
sti spravidla v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Pri izolácie proti spodnej vode je vhodné pás kombinovať s pásmi 
s vyššou ťažnosťou, napr. SKLOELAST.
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyesterového rúna, vystužená, impregnovaná | 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnidlami o celkovej hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného 
povrchu pásu: ľahko tavitelná polymérna fólia

ELASTOLEP PR3    SAMOLEPIACI MODIFIKOVANÝ PÁS
Použitie:
Hydroizolácia striech. Výhodou samolepiacich asfaltových pásov je aplikácia v prevažujúcej ploche bez použitia plameňa horáku, preto je 
možné tiež použiť ako hydroizoláciu v blízkom okolí stavebných konštrukcií, ktoré nie sú odolné voči pôsobeniu vyšších teplôt. Pás je určený k 
vytváraniu kompletizovaných strešných dielov z penového polystyrénu bez použitia plameňa. Slúži ako podkladná vrstva a medzivrstva v sklad-
be strešného plášťa. Ďalej sa používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy u skladanej krytiny, kde plní aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu:  jemnozrnný minerálny posyp, pozdĺžny okraj pásu v šírke 70-120 mm bez posypu, krytý polymérnou 
foliou (PET páska) v šírke 150 mm. | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s adhéznymi plnid-
lami v hrúbke min. 1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyesterového rúna, vystužená, impregnovaná | Asfaltová vrstva pod nosnou 
vložkou:  zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s adhéznymi plnidlami v hrúbke min. 1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko 
odstrániteľná separačná fólia z polyméru
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RADONELAST 3,5    SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ

SINDELIT SBS   SBS MODIFIKOVANÝ PÁS POD SKLADANÚ KRYTINU

RADONELAST   SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ

POLYELAST 3 GREEN    SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ - PRE ZELENÉ STRECHY

POLYELAST DESIGN    SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, PODKLADOVÝ - PRE ZELENÉ STRECHY 
4/1 GREEN

Použitie:
1. Hydroizolácia striech. Pás sa používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana, pričom môže súčasne 
plniť aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.
2. Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v 
jednej vrstve.
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru.

Použitie:
Hydroizolácia šikmej strechy. Pás sa používa ako podkladná a poistná izolácia pod skladanú krytinu.

Použitie:
1. Hydroizolácia striech. Pás sa používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana, pričom môže súčasne 
plniť aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.
2. Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v 
jednej vrstve.
3. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Pás je možné použiť ako protiradónovú bariéru.

Použitie:
Hydroizolácia striech. Pás je určený do hydroizolačného súvrstvia vegetačných striech ako podkladový pás. Pás je možné použiť ako vrchný 
(finálny) v prípade, že horný povrch nebude vystavený UV spektru slnečného žiarenia.

Použitie:
Hydroizolácia striech. Pás je určený do hydroizolačného súvrstvia vegetačných striech ako vrchný (finálny) pás. Pás sa kombinuje s pod-
kladovými pásmi Skloelast a Skloelast extra.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: spriahnutá nosná vložka z Al.fólie + sklenená rohož | Asfaltová 
vrstva pod nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného 
povrchu pásu: ľahko tavitelná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyesterového rúna, vystužená, impregnovaná | 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava 
dolného povrchu pásu: rúno z polymérnych vlákien

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: spriahnutá nosná vložka z Al.fólie + sklenená rohož | Asfaltová 
vrstva pod nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného 
povrchu pásu: ľahko tavitelná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: jemnozrnný minerálny posyp | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elas-
tomérmi s minerálnymi plnidlami a aditívami proti prerastaniu korienkov v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyes-
terového rúna, vystužená, ipregnovaná | Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi 
plnidlami a aditívami proti prerastaniu korienkov v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko tavitelná polymérna fólia

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny v prírodnej farbe. Pozdĺžny okraj pásu v šírke 70-100 mm 
bez posypu, krytý polypérnou fóliou (PET páska) v šírke 120 mm | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného 
elastomérmi s minerálnymi plnidlami a aditívami proti prerastaniu korienkov v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyes-
terového rúna, vystužená, impregnovaná | Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerál-
nymi plnidlami a aditívami proti prerastaniu korienkov v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: ľahko tavitelná polymérna 
fólia

POLYELAST EXTRA TR 5     SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, VRCHNÝ
DESIGN PRÍRODNÝ
Použitie:
1. Hydroizolácie striech. Pás je určený pre použitie ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na 
ťažnost, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: ochranné a dekoratívne bridličné šupiny. Pozdĺžny okraj pásu v šírke 70 - 100 mm bez posypu, krytý 
polymérnou fóliou (PET páska) v šírke 120 mm | Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s 
minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Nosná vložka: nosná vložka z polyesterového rúna, vystuženého | Asfaltová vrstva pod nos-
nou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm | Úprava dolného povrchu pásu: 
ľahko tavitelná polymérna fólia
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KIA MOTORS SLOVAKIA
720 000 m2 Skloelast extra 5, Polyelast extra 5 design

VÝROBNÁ HALA SWEDWOOD V TRNAVE
17 700 m2 Polyelast Extra Design

ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE
izolácia spodnej stavby 40 000 m2 Polyelast Extra

DHOLLANDIA V BYTČI
20 000 m2 Polyelast Extra Design

LOGISTICKÉ A SKLADOVÉ CENTRUM SENEC
41 000 m2 Polyelast Extra 5 Design

DIAĽNIČNÁ ESTAKÁDA V POVAŽSKEJ BYSTRICI
30 000 m2 Bitumelit PR 5
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PVC fólie

PVC FÓLIA ZOSILNENÁ ŠPECIÁLNOU POLYESTEROVOU ROHOŽOU
Hrúbka: od 1,2mm do 2,4mm
Použitie: mechanické kotvenie
Inštalácia pri teplotách nad: -20 °C

MÄKČENÁ PVC FÓLIA
Hrúbka: od 1,5mm do 2,5mm
Použitie: spodná stavba, tlaková voda/vlhkosť
Inštalácia pri teplotách nad: +5 °C

PVC FÓLIA ZOSILNENÁ SKLENENÝMI VLÁKNAMI
Hrúbka: od 1,2mm do 2,4mm
Použitie: štrková/zelená strecha
Odolná proti perforácií a poškodeniu.
Obsahuje fugicidné additíva, bránia prerastaniu koreňov rastlín.

PVC FÓLIA ZOSILNENÁ ŠPECIÁLNOU POLYESTEROVOU ROHOŽOU
Špeciálny protisklzový zdrsnený povrch
Hrúbka: od 1,2mm do 2,4mm
Použitie: mechanicky kotvená strecha
Inštalácia pri teplotách nad: -20 °C

PVC FÓLIA ZOSILNENÁ ŠPECIÁLNOU POLYESTEROVOU ROHOŽOU
(V-RP FB) alebo sklenenými vláknami (V-GR FB)
Špeciálna laminovaná geotextília na spodnom povrchu
Hrúbka: od 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,4mm
Použitie: lepená strecha
Dá sa vyhotoviť so špeciálnym protiskĺzovým zdrsneným povrchom

PVC FÓLIA BEZ VLOŽKY
Používa sa k zosilneniu a napojeniu rôznych typov strešných 
konštrukcií, napr. potrubia a komíny. 
Použitie: detailová fólia

LOGICROOF V-RP   

LOGICBASE V-SL

• PAROTESNÉ ZÁBRANY 
• PREFABRIKOVANÉ TVAROVKY Z PVC 
• PVC POPLASTOVÉ PLECHY KOTVIACE PRVKY 
• LEPIDLÁ A ČISTIČE   

LOGICROOF V-GR

LOGICROOF V-RP  (T)   

LOGICROOF V-RP FB/ V-GR FB

LOGICROOF V-SR

WALKWAY PUZZLE

DOPLNKY
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Tepelné
izolácie

MINERÁLNE IZOLÁCIE Izolačné dosky XPS CARBON

Minerálna izolácia TECHNONIKOL prevyšuje konkurenčné výrobky v širokom spektre technologických ukazovateľov

Minerálna izolácia TECHNOFACADE a TECHNOROOF
Tepelná izolácia TECHNONIKOL na základe minerálnej vaty je obľúbená vďaka svojim technickým a prevádzkovým výhodám, ktoré boli za-
komponované pri jej výrobe. Všetky materiály sú vyrábané z čadičových hornín s pomocou vysoko technologických zariadení vedúcich výrob-
cov Západnej Európy. Technologické procesy sú automatizované, popritom sa vykonáva prísna kontrola kvality na všetkých etapách výroby, 
od surovín až po testovanie hotových výrobkov. Toto zabezpečuje stabilitu vlastností produkcie. Výrobky pripravené na použitie sa balie do 
tepelne zmršťovacej fólie. Palety s produkciou sa balia podľa technológie Stretch - Hood, čo znižuje prevádzkové a pracovné náklady vďaka 
vysokej rýchlosti pri nakladaní a vykladaní tovarov. Najdôležitejšie je však to, že tento typ balenia sa nepoškodzuje počas skladovania na zemi 
alebo na stavenisku, výrobok nestráca svoje fyzikálne a mechanické vlastnosti pri takýchto skladovacích podmienkach.

Kvalitná tepelná izolácia s pokročilými vlastnosťami.
Izolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizoačnými vlastnosťami, vysokou pev-
nosťou v tlaku, minimálnou nasiakavosťou a chemickou odolnosťou. Výrazne 
zvyšujú životnosť celého izolačného systému, či už ide o strešné konštrukcie 
alebo základy.

Efektívna tepelná izolácia Ohňovzdornosť Rozmerová stabilita Efektívna absorpcia zvuku

Použitie: 
Používa sa na tepelnú a zvukovú izoláciu systémov vonkajšieho zatepľovania stien s ochrannou a 
dekoratívnou vrstvou z tenkej vrstvy omietky pre občianske a priemyselné objekty

Použitie: 
ako spodná vrstva v dvojvrstvovom systéme tepelnej izolácie pri železobetónovej krytine alebo 
kovovom podkladovom ráme.Odporúčame používať v kombinácii s doskami TECHNOROOF V.

Použitie: 
ako vrchná vrstva tepelnej izolácie v strechách so železobetónovým podkladom alebo podkladom z 
kovového profilu. Umožňuje kladenie strešného plášťa bez nanášania ochranného poteru.

Rozmery dosiek: 1200 x 600 mm
Hrúbka: 50 - 200mm

Rozmery dosiek: 1200 x 600 mm, 2400 x 1200 mm (na objednávku)

Rozmery dosiek: 1200 x 600 mm, 2400 x 1200 mm (na objednávku)

Vlastnosti: jednoduchá inštalácia, vysoká tepelná zotrvačnosť, nízka hmotnosť

Vlastnosti: rozmerová stabilita, vysoká mechanická pevnosť, ohňovzdornosť

Vlastnosti: vysoká pevnosť voči odpojeniu vrstiev, vysoká priepustnosť pary, odolnosť voči 
alkáliám, bez obmedzení týkajúcich sa výšky použitia

TECHNOFACADE OPTIMA   FASÁDNA MINERÁLNA VATA    

TECHNOROOF N30/N40      STREŠNÁ MINERÁLNA VATA - SPODNÁ

TECHNOROOF V50/V60/V70    STREŠNÁ MINERÁLNA VATA - VRCHNÁ

Nanočastice grafitu zvyšujúce tepelnoizolačné vlastnosti materiálu

Vysoká pevnosť v tlaku (200 - 500 kPa)

Nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (0,029 - 0,034 W/m.K)
Minimálna nasiakavosť (0,2 - 0,4%)

UV-stabilita materiálu

Odolnosť voči zemine a plesniam

Vysoko odolný voči teplotným výkyvom

Jednoduchá aplikácia

Životnosť viac ako 50 rokov

XPS TECHNONICOL CARBON PROF- F

Použitie:
Tepelná izolácia všetkých vonkajších konštrukcií – strechy, základy, pod-
lahy, pivnice a dokonca i soklové úseky fasád.
TECHNONICOL CARBON ECO sa používa na tepelnú izolácia v systémoch 
inverzných, úžitkových a tradičných striech, tiež aj ž v systéme fasád-
nej omietky. Je vhodný pre tepelnú izolácia základov a pivníc, podláh 
s vykurovaním, podláh na zemi i ako izolácia tepelných mostov v pa-
nelovej výstavbe.

Rozmery: 1250mm x 600mm
Hrúbka: 60 - 100mm

Rozmery: 1250mm x 600mm
Hrúbka: 20 - 30mm

Použitie:
Tepelná izolácia všetkých vonkajších konštrukcií – strechy, základy, pod-
lahy, pivnice a dokonca i soklové úseky fasád.
TECHNONICOL CARBON ECO sa používa na tepelnú izolácia v systémoch 
inverzných, úžitkových a tradičných striech, tiež aj ž v systéme fasád-
nej omietky. Je vhodný pre tepelnú izolácia základov a pivníc, podláh 
s vykurovaním, podláh na zemi i ako izolácia tepelných mostov v pa-
nelovej výstavbe.

TECHNONICOL CARBON ECO je tepelno-izolačný materiál s rovnomerne 
rozmiestenými uzatvorenými bunkami.
Jeho používanie výrazne zvyšuje životnosť celého izolačného systému, 
či už ide o strešné konštrukcie alebo základy.

TECHNONICOL CARBON ECO je tepelno-izolačný materiál s rovnomerne 
rozmiestenými uzatvorenými bunkami.
Jeho používanie výrazne zvyšuje životnosť celého izolačného systému, 
či už ide o strešné konštrukcie alebo základy.

Povrch frézovaný s kanálikmi - rovná hrana
Pevnosť min. 300 KPa

Povrch frézovaný s kanálikmi - rovná hrana
Pevnosť min. 200 KPa

XPS TECHNONICOL CARBON PROF- F

XPS CARBON ECO - Materiál šetrný 
k životnému prostrediu.

√
√
√
√
√
√
√
√
√
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penetračné 
nátery a tmely

ZVYŠUJÚ ADHÉZIU STREŠNÝCH MATERIÁLOV K PODKLADU
DODATOČNE SPEVŇUJÚ PODKLAD
ZVYŠUJÚ RÝCHLOSŤ PRÁC

KVALITNÁ ASFALTOVÁ PENETRÁCIA

NAJLEPŠÍ CELOSEZÓNNY ASFALTO-POLYMEROVÝ TMEL
PRE HYDROIZOLÁCIU STRIECH, ZÁKLADOV A INÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

ASFALTO-POLYMEROVÁ PENETRÁCIA

KLASICKÁ ASFALTOVÁ PENETRÁCIA NA VODNEJ BÁZE BEZ ROZPÚŠŤADLA

PENETRÁCIA №01   

TMEL №21   

TMEL №24   

TMEL №27 

TMEL №33

TMEL №25 

TMEL №23 

TMEL №57  Ochranný reflexný náter

PENETRÁCIA №03

PENETRÁCIA №04

√
√
√

Spôsob použitia:
je určený k lepeniu dosiek z extrudovaného penového polystyrénu (XPS) a penového polysty-
renu (PSBS) k asfaltovým, asfalto-polymerovým izolačným materiálom a tiež k betónovým, 
kovovým, dreveným povrchom, ktoré sú súčasťou izolácie základu.

Spôsob použitia:
Tmel je určený pre mechanizované a ručné nanášanie

Spôsob použitia:
• použitie pre náročné a zložité projekty
• hydroizolácia a opravy všetkých druhov striech
• hydroizolácia stavebných konštrukcií (základy, pivnice, betónové a železobetónové konštrukcie 
vnorené do zeme)
• antikorózna ochrana kovových povrchov, konštrukcií a produktov, vrátane potrubí a karosérií

Spôsob použitia:
Ako vnútry v bytových priestoroch, tak aj vonku.

Spôsob použitia:
na betónové dosky, cementovo-piesočné vyrovnávacie vrstvy, montované vyrovnávacie vrstvy z 
cementotrieskových dosiek.

Spôsob použitia:
na betónové dosky, cementovo-piesočné vyrovnávacie vrstvy, montované vyrovnávacie vrstvy z 
cementotrieskových dosiek.

Spôsob použitia:
Určený k ochrannému náteru povrchov kovových konstrukcií, betonových a iných tvrdých povr-
chov, k príprave antiseptických roztokov chrániacich drevo, na výrobu hliníkovej farby.

Spôsob použitia:
• hydroizolácie základov a podláh
• stierková hydroizolácia betónových, drevených a iných stavebných konštrukcií
• antikorózna ochrana kovových povrchov, konštrukcií a produktov, vrátane potrubí a karosérií

Spôsob použitia:
Podlepovanie spojov šindelov a iných materiálov na asfaltovej báze. Lepenie materiálov na 
asfaltovej báze k tehlovým, kovovým, dreveným, keramickým a iným povrchom

Spôsob použitia:
- vytvorenie ochrannej vrstvy na nových strechách z asfaltových materiálov (pásy, tmely)
- obnova ochrannej vrstvy na starých asfalto-polymerových a tmelových strešných krytinách
- ochrana kovových strešných krytín pred koróziou

Spotreba: 1 kg/m2

Balenie: 3, 10, 20 L

Balenie: 20 kg

Balenie: 200 kg

Balenie: 3, 10, 20 L

Balenie: 3, 10, 20 L

Balenie: 3, 10, 20 L

Balenie: 3, 10, 20 L 

Balenie: 3, 10 L

Spotreba: 0,5 - 1,0 kg/m2

Spotreba: 4,5 - 5,5 kg/m2

Spotreba: 3,8 - 5,7 kg/m2

Spotreba: 0,33 kg/m2

Spotreba: 0,33 kg/m2

Spotreba: 0,33 kg/m2

Spotreba: 0,4 - 0,6 kg/m2

Balenie: tuba 5 kg

Spotreba: 
- na tmelových strešných krytinách 0,4 kg/m2

- na starých rolovaných strešných krytinách 0,6 kg/m2

- na kovových strešných krytinách 0,4 kg/m2

Balenie: 3, 10, 20 L 

OCHRANNÝ ASFALTOVÝ LAK
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asfaltové šindle

ŠINDLE Z OXIDOVANÉHO ASFALTU
Štandardné šindle vhodné najmä pre ľahké konštrukcie - záhradné 
domčeky, pergoly, prístrešky, altánky.

Ekonomická voľba so zaručenou kvalitou.

SAMOLEPIACI STREŠNÝ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

Aplikácia:
Na rovný a suchý celodrevený podklad sa aplikuje v jednej vrstve vhodný podkladový asfaltový pás s nenasiakavou nosnou vložkou (R333H/Sindelit SR, 
V13, Sindelit SBS). Šindle sa pripevňujú sa k podkladu špeciálnymi pokrývačskými klincami a lepia sa vzájomne vďaka špeciálnej samolepiacej vrstve.

SÉRIA STANDARD

Viac ako 100 typov farieb a tvarov umožní 
realizáciu štandardných aj odvážnych ar-
chitektonických návrhov. Od záhradných 
domčekov, altánkov, chát, zrubových do-
mov, rodinných domov až po vily, každej 
stavbe dodajú originalitu a splnia Vaše 
predstavy o krásnej a spoľahlivej streche.

- 10 ročná záruka
- Ekonomická voľba so zaručenou kvalitou a spoľahlivosťou
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej výstavbe 
budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- Dlhodobá ochrana a jednoduchá aplikácia bez použitia plameňa
- K dispozícii v 2 farbách - červená a hnedá

Oblasť používania:
Veľmi široké spektrum použitia ako strešná krytina pre rodinné domy, záhradné domčeky, rôzne 
prístrešky a pergoly, altánky a pod. Určené pre strechy so sklonom od 5° vyššie.

- 10 ročná záruka
- Ekonomická voľba so zaručenou kvalitou a spoľahlivosťou
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 10 ročná záruka
- Ekonomická voľba so zaručenou kvalitou a spoľahlivosťou
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

STANDARD ROCK - BOBROVKA

SINDEROL KSK / ELASTOLEP HOBBY

STANDARD ROCK - BOBROVKA+

STANDARD ROCK - BOBROVKA+

rozm
er: 100 cm

 x 33,3 cm
rozm

er: 5 m
 x 0,5 m

rozm
er: 100 cm

 x 33,3 cm

rozm
er: 100 cm

 x 33,3 cm

- 10 ročná záruka
- Ekonomická voľba so zaručenou kvalitou a spoľahlivosťou
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej výstavbe 
budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 10 ročná záruka
- Ekonomická voľba so zaručenou kvalitou a spoľahlivosťou
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 10 ročná záruka
- optimálny pomer ceny a kvality
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 15 ročná záruka
- Optimálny pomer ceny a kvality
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 15 ročná záruka
- Optimálny pomer ceny a kvality
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

STANDARD ROCK - DELTA

STANDARD ROCK - 3 TAB

CLASSIC - ACCORD PRAGA

CLASSIC - SONATA QUADRILLE

CLASSIC - SONATA VERSALLES

rozm
er: 100 cm

 x 28,5 cm
rozm

er: 100 cm
 x 33,3 cm

rozm
er: 100 cm

 x 31,7 cm
rozm

er: 100 cm
 x 31,7 cm

rozm
er: 100 cm

 x 31,7 cm

Aplikácia:
Aplikácia je rýchla, jednoduchá, čistá a bezpečná. Nie sú potrebné podkladové pásy ako pri asfaltových šindľoch, veľmi vhodné je aj pre strechy, kde nie je možné použiť otvorený 
oheň. Strešné pásy sa aplikujú priamo na podklad, pripevňujú sa k nemu špeciálnymi pokrývačskými klincami a lepia sa vzájomne vďaka špeciálnej samolepiacej vrstve.
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- 10 ročná záruka
- Ekonomická voľba so zaručenou kvalitou a spoľahlivosťou
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 10 ročná záruka
- Najlepšia voľba pre náročné konštrukčné riešenia striech
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

CLASSIC - TANGO SUPER

ACCORD JIVE

rozm
er: 100 cm

 x 28,5 cm
rozm

er: 100 cm
 x 31,7 cm

- 15 ročná záruka
- optimálny pomer ceny a kvality
- K dispozícii v 6 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 25 ročná záruka
- Najlepšia voľba pre náročné konštrukčné riešenia striech
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

- 60 ročná záruka
- Trojvrstvové šindle - jedinečné 3D šindle na vašej streche
- K dispozícii v 4 farbách

Oblasť používania:
Flexibilné asfaltové šindle sa používajú na strechách akéhokoľvek stupňa náročnosti a konfigurácie, vrátane kopulí či 
cibuľových striech. Ich výhodou je nielen veľká variabilita, nízka plošná hmotnosť, dlhá životnosť, ale aj rýchla a jed-
noduchá aplikácia. Je možné ich použiť tak pri realizácii novej strechy ako aj pri rekonštrukcii starej.

- 50 ročná záruka
- Dvojvrstvové šindle - kombinácia krásy a spoľahlivosti
- K dispozícii v 8 farbách

Oblasť používania:
Flexibilné asfaltové šindle sa používajú na strechách akéhokoľvek stupňa náročnosti a konfigurácie, vrátane kopulí či 
cibuľových striech. Ich výhodou je nielen veľká variabilita, nízka plošná hmotnosť, dlhá životnosť, ale aj rýchla a jed-
noduchá aplikácia. Je možné ich použiť tak pri realizácii novej strechy ako aj pri rekonštrukcii starej.

- 55 ročná záruka
- Dvojvrstvové šindle - nádherné  farby a vynikajúce technické vlastnosti
- K dispozícii v 4 farbách

Oblasť používania:
Flexibilné asfaltové šindle sa používajú na strechách akéhokoľvek stupňa náročnosti a konfigurácie, vrátane kopulí či 
cibuľových striech. Ich výhodou je nielen veľká variabilita, nízka plošná hmotnosť, dlhá životnosť, ale aj rýchla a jed-
noduchá aplikácia. Je možné ich použiť tak pri realizácii novej strechy ako aj pri rekonštrukcii starej.

- 35 ročná záruka
- Dvojvrstvové šindle - spoľahlivé a trvanlivé
- K dispozícii v 8 farbách

Oblasť používania:
Flexibilné asfaltové šindle sa používajú na strechách akéhokoľvek stupňa náročnosti a konfigurácie, vrátane kopulí či 
cibuľových striech. Ich výhodou je nielen veľká variabilita, nízka plošná hmotnosť, dlhá životnosť, ale aj rýchla a jed-
noduchá aplikácia. Je možné ich použiť tak pri realizácii novej strechy ako aj pri rekonštrukcii starej.

- 20 ročná záruka
- Dvojvrstvové šindle - dobrá voľba pre každú strechu
- K dispozícii v 3 farbách

Oblasť používania:
Flexibilné asfaltové šindle sa používajú na strechách akéhokoľvek stupňa náročnosti a konfigurácie, vrátane kopulí či 
cibuľových striech. Ich výhodou je nielen veľká variabilita, nízka plošná hmotnosť, dlhá životnosť, ale aj rýchla a jed-
noduchá aplikácia. Je možné ich použiť tak pri realizácii novej strechy ako aj pri rekonštrukcii starej.

CLASSIC - TRIO SUPER

SONATA MAMBA

CONTINENT

JAZZ

WESTERN

COUNTRY

RANCHO

rozm
er: 100 cm

 x 33,3 cm
rozm

er: 100 cm
 x 31,7 cm

rozm
er: 100 cm

 x 31,7 cm
rozm

er: 100 cm
 x 34,9 cm

rozm
er: 100 cm

 x 31,8 cm
rozm

er: 100 cm
 x 33,5 cm

rozm
er: 100 cm

 x 33,5 cm
ŠINDLE Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
Kvalitné šindle z SBS modifikovaného asfaltu vhodné pre akúkoľvek strechu, či ide o 
záhradný domček, altánok alebo strechu na chatu, drevostavbu alebo rodinný dom.
SHINGLAS ULTRA sú jedinečné šindle, ktoré odolávajú mrazu do -60 stupňov bez prasklín a dosahujú 
požadovanú pružnosť bez straty pevnosti. SBS modifikovaný asflalt, z ktorého sú vyrábané, dodáva ma-
teriálu výborné fyzikálne a mechanické vlastnosti, najmä mrazuvzdornosť a vysokú elasticitu. Strecha zo 
šindľov SCHINGLAS nebledne a zostane stále jasná ako v deň, keď ste ju namontovali. Nepodlieha korózii 
ani hnilobe. SHINGLAS ULTRA sú výbornou voľbou aj pre náročné konštrukčné riešenia striech.

Zaručená doba životnosti je 25 rokov.

LAMINOVANÉ ŠINDLE
Originálne laminované viacvrstvové šindle vhodné pre strechy rodinných domov, víl aj 
komerčných a rezidenčných stavieb.
TOP séria šindľov SHINGLAS je výzvou všetkému obyčajnému, je kombináciou krásy, kvality a vysokej 
spoľahlivosti. Viacvrstové šindle sa vyznačujú zýšenou pevnosťou a odolnosťou voči vetru, majú dlhú život-
nosť a streche dodávajú objemovú štruktúru. Pri tvorbe jednotlivých kolekcií bola inšpiráciou rozmanitosť 
svetových kontinentov, krajín i hudobných štýlov.

Z ich širokej ponuky si vyberie každý, ktorý chce dať svojej streche originalitu a jedinečný štýl, no zároveň 
požaduje spoľahlivosť, bezpečnosť a praktičnosť.

Zaručená doba životnosti je až 60 rokov.

SÉRIA ULTRA

SÉRIA TOP

- 10 ročná záruka
- optimálny pomer ceny a kvality
- K dispozícii v 5 farbách

Oblasť používania:
Používa sa pri výstavbe rodinných a nízkych budov, a to pri rekonštrukcii i pri novej 
výstavbe budov a zariadení najrôznejšieho druhu ako hlavný strešný materiál.

CLASSIC - TANGO SUPER

rozm
er: 100 cm

 x 33,3 cm
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