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STREŠNÉ KRYTINY



Strešné krytiny 
SATJAM

Široký výber strešných krytín vhodných tak  
pre rekonštrukcie, ako aj pre novostavby, 
vám dáva jedinečnú príležitosť vybrať si 
práve to, čo potrebujete. K dispozícii vám 
bude ucelený systém, ktorý rieši zastreše-
nie vášho domu po estetickej i funkčnej 
stránke.

Strešné krytiny SATJAM vďaka svojej nízkej 
hmotnosti a schopnosti bezpečne chrániť 
vaše obydlie i pri veľmi nízkych sklonoch 
strechy, vám dávajú oveľa väčšiu slobodu 
a možnosti pri riešeniach podkrovných 
obytných priestorov. Nízka hmotnosť býva 
tiež významným kritériom pri voľbe krytiny 
pri rekonštrukciach striech. Bohatý výber 
povrchov a povrchových úprav potom 
umožňuje použitie ľahkých strešných krytín 
SATJAM i v staršej napr. pamiatkovo chrá-
nenej zástavbe.

Vysoká pevnosť, odolnosť, trvanlivosť 
a nízka hmotnosť. Tieto vlastnosti sú dané 
kvalitným oceľovým plechom so zinkovým 
alebo aluzinkovým pokovaním a finálnou 
povrchovou úpravou v závislostí na type 
strešnej krytiny. Materiál je nakupovaný 
u renomovaných  zahraničných dodáva-
teľov a spracovaný modernou technoló-
giou. Strešné krytiny SATJAM boli ocenené 
certifi kátom kvality Czech Made.

Komplexný strešný systém je tvorený širo-
kým sortimentom strešných doplnkov, ako 
sú hrebenáče, odvetrávacie doplnky, od-
vetrávanie kanalizácie, anténne prestupy, 
snehové zábrany, strešné schody a lávky 
a tiež difúzne fólie SATJAMFOL a odkvapový 
systém SATJAM Rain Water systém.



Skladba vrstiev
strešných krytín

oceľový plech

zliatina 
(Al 55%, Zn 43.4%, Si 1.6%)

transparentný plast – SPT
akrylátová nosná vrstva

posyp z prírodného kameňa

finálna ochranná vrstva (lak na akrylatovej báze)

transparentný plast – SPT

zliatina 
(Al 55%, Zn 43.4%, Si 1.6%)

transparentný plast - SPT

zliatina (Al 55%, Zn 43.4%, Si 1.6%)

oceľový plech

transparentný plast – SPT

zliatina (Al 55%, Zn 43.4%, Si 1.6%)

alusat

oceľový plech
zinková vrstva

pasivačná vrstva
základná vrstva

konečná povrchová úprava
(polyestersat alebo polyuretan)

priehľadná ochranná fólia

ochranný lak
pasivačná vrstva

zinková vrstva

SATJAM Bond Exclusive

Lakované –  polyestersat 25,
satmat 35, satpur 50
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STREŠNÉ KRYTINY

Strešná krytina s prírodným minerálnym posypom. 
Povrchová vrstva z kremičitého piesku a jeho atrak-
tívne farebné odtiene zabezpečujú vysoko estetický, 
prirodzený vzhľad, podobný tradičným strešným 
krytinám. Niekoľkovrstvová povrchová úprava dáva 
tejto krytine veľmi dlhú životnosť. Je vysoko odolná 
proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a zmier-
ňuje hluk dažďa. Na trh je dodávaná s 30-ročnou 
zárukou.

SATJAM Bond Exclusive je možné použiť v modernej 
zástavbe, ale aj na starších, prípadne pamiatkových 
chránených objektoch. Špeciálny tvar šablóny zjedno-
dušuje a urýchľuje montáž a umožňuje riešenie i veľ-
mi zložitých tvarov strechy s minimálnym odpadom.

bond exclusive

Strešná šablóna 
SATJAM Bond Exclusive SBE-ST

0,39 m2

Hrebenáč
polguľatý ukončovací

SBE-HPU / dĺžka 0,40 m,
užitočná dĺžka 0,38 m

Hrebenáč polguľatý
SBE-HP / dĺžka 0,4 m, 
užitočná dĺžka 0,38 m

Hrebenáč V-tvar
SBE-HV / dĺžka 1,30 m,

užitočná dĺžka 1,23 m

Oplechovanie
k stene ľavé / pravé

SBE-OZL, SBE-OZP / dĺžka 1,38 m,
užitočná dĺžka 1,23 m

Záveterná lišta ľavá / pravá
SBE-ZLL, SBE-ZLP / dĺžka 1,38 m,

užitočná dĺžka 1,23 m

Odkvapový plech (lem)
SBE-OP / dĺžka 1,38 m,

užitočná dĺžka 1,23 m

Úžľabný plech
SB-UP / dĺžka 2,00 m,
užitočná dĺžka 1,90 m

1020 mm

Typizované klampiarske výrobky
950 mm

Hrebenáč
polguľatý začiatočný

SBE-HPP / dĺžka 0,40 m,
užitočná dĺžka 0,38 m

Rovinný plech
SBE-RP

1 x 0,5 m
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STREŠNÉ KRYTINY

Technické údaje
Strešná krytina   5-dielna šablóna  
Dĺžka/užitočná dĺžka  1020/950 mm  
Šírka/užitočná šírka  450/410 mm  
Užitočná plocha   0,39 m2             
Počet šablón/m2   2,56 ks  
Hmotnosť   cca 6,5 kg/m2 
Min. sklon   12º   

bond exclusive

Rozšírená farebná rada

Základná farebná rada

SBE 0004 Spinel SBE 0007 Coral

SBE 0011 Obsidian SBE 0015 Smaragd

SBE 0016 Blue Spar SBE 0021 Opal

SBE 0001 Ruby SBE 0005 Carnelian

SBE 0008 Hematite SBE 0010 Sodalite

SBE 0020 Dark Tiger SBE 0022 Jasper

Extrarozšírená farebná rada

SBE 0006 SBE 0009

SBE 0013 SBE 0014

SBE 0017 SBE 0018

SBE 0024 SBE 0027

Mimoriadny estetický vzhľad krytiny SATJAM Bond Exclusive je podporený najširšou 
ponukou farieb tohto druhu na trhu. Základná farebná rada je zákazníkom k dispozícii 
za štandardných podmienok, tzn. za základnú cenu a s dodacou lehotou 1–2 týždne.

Rozšírená a extrarozšírená rada ponúka ďalšie odtiene, medzi ktorými si podľa 
svojich špeciálnych požiadaviek vyberú ako investori, tak aj projektanti a architekti. 
Tieto farebné dizajny sú k dispozícii za príplatok podľa aktuálneho cenníka a s do-
dacou lehotou 2–3 týždne (rozšírená rada) a 4–5 týždňov (extrarozšírená rada).

Farebnosť minerálneho posypu
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STREŠNÉ KRYTINY

bond metalic

SATJAM Bond Metalic je strešná krytina pre najširšie 
použitie na novostavbách, rekonštrukciách i rôznych 
typoch pokrytia a zastrešenia objektov všetkých typov 
a tvarov v sklonoch od 12° do 90°. Moderná tech-
nológia lakovaných oceľových plechov ponúka široký 
výber farieb a typov povrchov. Základné povrchové 
úpravy sú polyestersat 25 μm, satmat 35 μm a satpur 
50 μm a umožňuje tak garantovať dlhú životnosť. napr. 
u  strešnej krytiny s povrchovou úpravou satpur 50, je 
jej dlhá životnosť garantovaná 15-ročnou zárukou.

Päťdielna šablóna, ktorá váži iba 1,9 kg, prináša vďaka 
svojej nízkej hmotnosti úspory pri konštrukciách krovu, 
preprave a montáži krytín. Napr. strecha  vo veľkos-
ti 160 m2 býva privezená iba na 3 paletách! Vďaka 
svojmu tvaru minimalizuje odpad pri pokrývaní zloži-
tejších striech. Umožňuje tak použiť pre vašu strechu 
napr. miesto bežných vláknocementových krytín oveľa 
pevnejšiu a trvanlivejšiu krytinu.

Pre dokonalé riešenie súčasných požiadaviek na funk-
ciu strechy je v ponuke SATJAM Bond Metalic i kom-
pletný systém doplnkov – viď. strešná krytina SATJAM 
Bond Exclusive. Doplnky sú v lakovanom prevedení, 
teda bez minerálneho posypu.

Technické údaje
Strešná krytina   5-dielna šablóna  
Dĺžka/užitočná dĺžka  1020/950 mm  
Šírka/užitočná šírka  450/410 mm  
Užitočná plocha   0,39 m2             
Počet šablón/m2   2,56 ks  
Hmotnosť   cca 4,85 kg/m2 
Min. sklon   12º   

bond metalic

1020 mm

950 mm
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STREŠNÉ KRYTINY

Druhy prevedenia strešných krytín
Symbol Predajný názov A B C D
  Celková šírka Stavebná šírka Dĺžka tašky Výška odskoku
  mm mm mm mm

SG GRANDE 1175 1080 350 20
SGL GRANDE LONG 1175 1080 400 20

A

B

42

D

C
SATJAM Roof je moderná strešná krytina s univerzálnym 
použitím a vynikajúcou odolnosťou proti všetkým pove-
ternostným vplyvom, vrátane silného krupobitia. Svojich 
priaznivcov si získava predovšetkým vďaka výborným 
užitočným vlastnostiam a veľmi dobrému pomeru kvality 
a ceny. Moderná technológia umožňuje meniť dĺžku a výš-
ku jej vlny. Krytinu tak môžno prispôsobiť latovaniu a tiež 
estetickým požiadavkám investorov a projektantov.

Veľkoplošná krytina SATJAM Roof je , rovnako ako krytina 
SATJAM Grande, vyrábaná v pásoch v celkovej dĺžke do 
6000 mm, na mieru podľa kladacieho plánu. Je možné ju 
pokladať na strechy od sklonu 10°.

SATJAM Grande je moderná ľahká strešná krytina s univerzál-
nym použitím. Svojim nezameniteľným tvarom, ktorý charak-
terizuje mohutný oblúk, má táto veľkoformátová krytina veľké 
množstvo priaznivcov. Jej charakteristický tvar a celkový do-
jem pripomínajúci klasickú „románsku škridlu“ ju určuje ako 
veľmi vhodnú strešnú krytinu nielen na novostavby, ale i pre 
rekonštrukcie bežných rodinných domov,  iných občianskych 
stavieb a tiež historických objektov, kde je potrebné dodržia-
vať tradíciu tvaru.

Strešnú krytinu SATJAM Grande možno pokladať na strechy so 
sklonom od 10°. Na požiadavku zákazníka pripravíme podľa 
stavebných plánov alebo podľa zamerania tzv. kladačský 
plán, podľa ktorého je krytina vyrobená a dodaná v pásoch 
so stavebnou šírkou (viď. tabuľka ) a dĺžkou až 6000 mm. 

Druhy prevedenia strešných krytín
Symbol Predajný názov A B C D
  Celková šírka Stavebná šírka Dĺžka tašky Výška odskoku
  mm mm mm mm

SC CLASSIC 1185 1100 350 15
SCP CLASSIC PLUS 1185 1100 350 23
SN NORDIC 1185 1100 400 15
SNP NORDIC PLUS 1185 1100 400 23
SS SPECIAL 1185 1100 270–450 15
SSP SPECIAL PLUS 1185 1100 270–450 23 

A
B

24

D

C

Soft Line
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www.satjam.sk

Strešné krytiny SATJAM Roof a SATJAM Grande možno 
pokladať na strechy s veľmi nízkym sklonom – už od 10°. 
Pri takýchto sklonoch môže dôjsť v určitých prípadoch 
k zatekaniu vody v spoji medzi dvomi tabuľami. Z toh-
to dôvodu sú strešné krytiny SATJAM opatrené dvoma   
poistnými odvodňovacími drážkami – raz v hornej vlne 
a druhý raz v spodnej. Systém Soft Line tak dokonale 
chráni strechu pred náhodným vniknutím vody.

detail odvodňovacej
drážky Soft Line

DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA
PROTI ZATEKANIU

Soft Line

Soft line

* Okrem hrebenáčov HRS totožné s radou SATJAM Dachman

Hrebenáč stredný
k strešnej krytine HRS

dĺžka 1980 mm
užitočná dĺžka 1840 mm

Záveterná lišta spodná
ZLS 100

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Odkvapový plech
OP 170

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Stenový kút
SK 146

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Oplechovanie ku stene
OZ 313

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Záveterná lišta spodná

Typizované klampiarske výrobky *

Záveterná lišta
ZL 120

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Tabuľa
TAB 1250x2000 mm

dĺžka 2000 mm
šírka 1250 mm

– 6 –

Úžľabie
U 230

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Snehový zachytávač
SZ 80

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Stenové nárožie
SN 146

dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm



STREŠNÉ KRYTINY

Farebnosť strešnej krytiny

Technické údaje
Strešná krytina: šablóna so šiestimi vlnami
Hrúbka krytiny: 0,5 mm
Stavebná šírka krytiny: 1100 mm
Typ povrchovej úpravy: polyestersat 25 μm
 satmat 35 μm
 satpur 50 μm
 satpur 50 μm extra
 alusat

Technické údaje
Strešná krytina: šablóna so štyrmi vlnami
Hrúbka krytiny: 0,5 mm
Stavebná šírka krytiny: 1080 mm
Typ povrchovej úpravy: polyestersat 25 μm
 satmat 35 μm
 satpur 50 μm
 satpur 50 μm extra
 alusat

www.satjam.sk

RAL 8023
medená

RAL 9006
strieborná

RAL 7000
šedá

RAL 7024
grafitová šeď

RAL 7035
svetlo šedá

RAL 9002
šedo-biela

RAL 9010
biela

RAL 8016
mahagón

RAL 6005
tmavo zelená

RAL 1002
piesková

RAL 6029
zelená

RAL 1021
žltá

RAL 5010
modrá

RR 032
tmavo hnedá

RAL 3016
korálovo červená

RAL 8004
tehlová

RR 750
tehlová

RAL 8017
hnedá

RR 033
čierna

RAL 3009
červená

RAL 3011
višňová

RAL 8017
hnedá

RAL 9005
čierna

polyestersat 25 μm, 0,5 mm (PS 25)

RAL 3011
višňová

RR 032
tmavo hnedá

RR 011
zelená

RR 023
grafitová šeď

satmat 35 μm, 0,5 mm (SM 35)

Aluzinok
AlZn

Pozinkovaná
oceľ FeZn

RAL 3011
višňová

RR 032
tmavo hnedá

RR 750
tehlová

RR 033
čierna

satpur 50 μm, 0,5 mm (SP 50)

Zobrazenie farieb je iba orientačné.

metalická povrchová úprava
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STREŠNÉ KRYTINY

Ľahká oceľová strešná krytina, vychádzajúca z trapézo-
vého profi lu SAT18, je dodávaná v typizovanej dĺžke 2000 
mm. Vďaka tomu je skladovanie, preprava i položenie 
tejto krytiny veľmi jednoduché. Krytina je určená predo-
všetkým pre pokrytie najrôznejších prístreškov, garáži ale 
je možné s ňou bez ťažkostí pokryť aj strechu rodinného 
domu. Môže sa umiestniť na strechu so sklonom už od 5°. 
Krytinu SATJAM Dachman je môžné použiť aj ako oblože-
nie stien, či ako plotový dielec – v takomto prípade sa 
vyrába v prevedení W. Ďalšie podrobnosti o trápezových 
profi loch, rovnako ako aj ich kompletnú radu s viac ako 
20 rôznych profi lov, nájdete v samostatnom katalógu. 1145

1100

16
,5

20
00

Farebnosť strešnej krytiny Technické údaje
Strešná krytina:   oceľový trápezový plech
Hrúbka krytiny:   0,5 mm
Stavebná šírka krytiny:  1100 mm
Typ povrchovej úpravy:  polyestersat 25 μm
    satmat 35 μm
    satpur 50 μm
    satpur 50 μm extra
    alusat, pozink

Hrebenáč k SATJAM Dachman 

HRT 130, HRT 170

Stavebná dĺžka: 1950 mm
Celková dĺžka:  2000 mm

Hrúbka: 0,5 mm

Oplechovanie k stene 

OZ 313

Stavebná dĺžka: 1950 mm
Celková dĺžka:  2000 mm

Hrúbka: 0,5 mm

Záveterná lišta

ZL 120, ZLS 100

Stavebná dĺžka: 1950 mm
Celková dĺžka:  2000 mm

Hrúbka: 0,5 mm

Odkvapový plech 

OP 170

Stavebná dĺžka: 1950 mm
Celková dĺžka:  2000 mm

Hrúbka: 0,5 mm

Úžľabie

U 230

Stavebná dĺžka: 1950 mm
Celková dĺžka:  2000 mm

Hrúbka: 0,5 mm

Rovnako ako ostatné  strešné krytiny SATJAM sú opatrené 
vysoko kvalitnou povrchovou úpravou, ktorá zaisťuje trvan-
livosť a vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom. 
Medzi základné prednosti patrí rýchla a jednoduchá mon-
táž, ľahká manipulácia a veľmi dobrý pomer kvality a ceny.

SATJAM Dachman sa dodáva vo farebných odtieňoch 
a povrchových úpravách kry tiny SATJAM Grande 
a SATJAM Roof.

www.satjam.sk
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Odkvapový systém SATJAM Rain Water sys-
tém disponuje radou výhod, medzi ktorými 
dominuje predovšetkým dlhá životnosť, bez-
údržbovosť, minimálna rozťažnosť a vysoká 
odolnosť voči mrazu a poveternostným 
vplyvom. Šesť štandardných farieb umož-
ňuje dobré prispôsobenie k farbe fasády či 
krytiny.

Skladba vrstiev

50 μm obojstranná povrchová úprava

primárna vrstva

pasivačná vrstva

oceľový plech

zinková vrstva

Schéma umiestnenia 
odkvapového systému

Farebnosť odkvapového systému

  1. pododkvapový žľab

  2. žľabový roh

  3. žľabové čelo (ľavé, pravé)

  4.  žľabový hák
(dlhý, stredný, krátky)

  5. žľabová spojka

  6. žľabový kotlík

  7. zvodová rúra

  8. zberný lievik

  9. koleno 60°

10. koleno 90°

11. objímka zvodu do dreva

12. objímka zvodu do múru

13. výtokové koleno

14. odbočka do suda

15. objímka k lapaču nečistôt

16. žľabový úchyt

17. odskok do zvodu

18. lapač nečistôt

19. spodný diel odpadovej rúry

červená hnedá čierna biela tmavo šedá aluzinok

Zobrazenie farieb je iba orientačné.
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STREŠNÉ KRYTINY

E
M

Komín pre odvod plynu
SB-KOP-H / P / hladký, posyp

E
M

Odvetrávací komín s izoláciou
SB-OKI-H / P / hladký, posyp

E
M

Anténny prestup
SBE-AP-H / P / hladký, posyp

R
G

Odvetrávacia škridla
SC-OT/SG-OT

R
G

Komín pre odvod plynu
SC-KOP/SG-KOP 

R
G

Odvetrávací komín
SC-OKI

R
G

Anténny prestup
SC-AP

R
G

Prestupové manžety
M 1 - M 10 

R
G

Prestupové manžety otvorené
MO 1 - MO 3

Hadicová objímka
HO

Zámok a pás objímky
HO-ZMK
HO-PS

R
G

Ukončovací hrebenáč
SC-CHP/SG-CHP

R
G

Spojka hrebenáča T
SC-SHT/SG-SHT

Spojka hrebenáča
SC-SHY 15-30°/SG-SHY 15-30°
SC-SHY 30-45°/SG-SHY 30-45°

Odvetranie hrebenáča
SC-OH/SG-OH  

 
R
G

Tesnenie pod hrebeň
TPH

E
M
R
G

Vetrací pás hrebeňa a nárožia
VPH

Ochranná vetracia mriežka
OVM

Ochranný pás proti vtákom
OPP

E
M
R
GTesnenie

TH SAT pre šridlovú tabuľu SATJAM - horné
TS SAT pre šridlovú tabuľu SATJAM - spodné
TU tesnenie univerzálne
TUS 60 tesniaci klin samolepiaci

R
G

Tesnenie univerzálne samolepiace
TUSE

Výlezové okno
VO

Strešný výlez
SB-SV, 670x890

Odvetrávacia škridla
SBE-OT

E
M

Moderný strešný plášť dnes musí spĺňať náročné požiadavky na dizajn 
i na funkčnosť. K ľahkým strešným krytinám SATJAM preto dodávame 
široký sortiment doplnkov, ktoré riešia najrôznejšie detaily – od prestu-
pov strechy (napr. komínky pre odvod splodín), cez bezpečný pohyb na 
streche (strešné lávky a schody) až po systém snehových zábran, ktoré 
umožňujú postupné uvoľňovanie snehovej vrstvy na streche a elimi-
nujú riziko náhleho zosuvu. V našej ponuke príslušenstva nájdete tiež 
niektoré špeciálne nástroje pre montáž strešných krytín.
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STREŠNÉ KRYTINY

E
M

Strešná lávka
SB-SL, 1000x200

E
M

Strešný schod
SB-SS, 200x200

E
M
R
G

E
M
R
G

Strešná lávka
SL

Držiak strešnej lávky komínový
DSLK

E
M
R
G

Univerzálny strešný schod
SSU

E
M
R
G

Strešný schod
SS

E
M
R
G

Kolíska strešnej lávky
KSL

E
M
R
G

Držiak kolísky
DK

E
M
R
G

Spojka strešnej lávky
SSL

E
M

Snehová zábrana nos
SB-SZN, 200x200

R
G

Snehová zábrana nos
SZN

E
M
R
G

Snehová zábrana
SZ 2000

E
M

Držiak snehovej zábrany
SB-DSZ

R
G

Držiak snehovej zábrany
DSZ

E
M
R
G

Spojka snehovej zábrany
SSZ

E
M
R
G

Farebné olovo – zvitok
H 250

E
M

Klinec nerezový farebný v páse
SB-HNB-P / pás

E
M

Klinec nerezový farebný voľný
SB-HNB-V / volný

E
M
R
G

E
M
R
G

Nity vodotesné
SAT-POP   4,0x9,5 mm

M
R
G

Opravná farba
SB 250

E
M

Držiak hromozvodného drôtu
polkruhový hrebenáč SB-DHD-PH

E
M

Držiak hromozvodného drôtu
SB-DHD

E
M

Držiak hrebeňovej laty
SB-DHL

E
M

Pneumatický skrutkovač
SB-PH

E
M

Kompresor 2,2 kW
SB-KOMP 2,2

E
M

Tlaková hadica
s koncovkami SB-THK

E
M

Opravná sada Bond
SB-OS

aa Bo Bondnd

Vysvetlivky: E  SATJAM Bond Exclusive, M  SATJAM Bond Metalic, R  SATJAM Roof, G  SATJAM Grande, D  SATJAM Dachman

D

D D

D

D D

D

D D

D D D
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Štandardné typy
skrutiek
SO3T 4,8x35 mm 
SO5T 5,5x35 mm
SO8T 5,5x25 mm
SO12T 5,5x32 mm
SDT 4,8x35 mm
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 SATJAM, s.r.o., Hraničná 13, 058 01  Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512

e-mail: poprad@satjam.sk

 SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 535, fax: +420 596 231 098

e-mail: satjam@satjam.cz

Poprad

strechy · odkvapy · trapézy

 strešné krytiny
 odkvapové systémy
 strešné doplnky
 trapézové plechy
 stenové kazety, panely

 konštrukčné profi ly
 rovinné plechy, zvitky
 profi ly pre sadrokartón
 interiérové podhľady a obklady

Náš kompletný sortiment: Sme držiteľmi certifi kátov:
 ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, 

OHSAS 18001:1999

Váš predajca:

1/2008 Tlačové chyby vyhradené. 
Právo na zmenu cien vyhradené.

Praha

Ostrava

Brno

Hradec
Králové

Ústí
nad Labem

 Východ: +421 911 909 095   Stred: +421 903 990 060   Západ: +421 902 897 060


