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Metrotile - krása a úžitok

Sami si vytvárame svoje okolie a rozhodujeme tak, čo je pre nás dôležité a čo menej. Nie je nám jedno, ako žijeme, pracujeme, ako bývame. Je len 
na nás, aby sme si vytvorili pekné okolie, ktoré by nám slúžilo. Sú to dôležité aspekty pre náš život. Krása bez úžitku rýchlo vybledne a úžitok, ak 
neprinesie potešenie, nás dlho tešiť nebude.

Veľká väčšina zákazníkov Metrotile potvrdila, že ich upútala predovšetkým jednoduchá krása týchto krytín. Tá by sa určite rýchlo rozplynula, keby 
neobjavili niečo viac. Niečo, čo na prvý pohľad nevidieť, ale je tam. Treba sa len do nej hlbšie pozrieť a zistíte, že krytiny Metrotile skrývajú v sebe 
vysokú hodnotu a úžitok.

Preto sme pre Vás, vážení zákazníci, pripravili tento katalóg, aby sme Vám poskytli viac informácií o kvalitách týchto krytín, ktoré nevidieť, ale sú 
tam a stoja za to. Prinášame Vám viac informácií o vlastnostiach a možnostiach krytín Metrotile, ktoré zvládnu aj také strechy, kde sú iné krytiny už 
nevhodné. 

Okrem katalógu krytín v tomto materiáli nájdete fotografie a skúsenosti s aplikáciou krytín Metrotile výlučne zo Slovenska. Takže nie „know how“ 
z Nového Zélandu alebo z USA, ale skutočne overené „vieme ako“ zo slovenského podnebia a prostredia.          

Aj keď plechové krytiny pokrývajú prvé strechy desaťročia ba storočia, v tomto prevedení s kamenným granulátom sú oproti tradičným krytinám 
na našich strechách nové. Vďaka svojim vlastnostiam, ktoré tradičné škridly nikdy nebudú mať, ich popularita a použitie raketovým tempom rastie. 
Oceľová krytina s kamenným granulátom bola prvýkrát aplikovaná v roku 1957 na Novom Zélande a spoločnosť Metrotile ju vyrába od roku 1989. 
Od tejto doby neustále vylepšuje kvalitu povrchovej ochrany vo svojich laboratóriách a skúšobniach tak, že svojou zárukou a životnosťou sa vyrovná 
tradičnej škridle.   

Dôkazom mimoriadnych vlastností a schopností krytín Metrotile je aj každoročný tridsaťpercentný nárast výroby v závode Metrotile n. v. Belgicko, 
ktorý vyrába pre celú Európu a Afriku. Ďalšie dva výrobné závody na Novom Zélande a v USA zásobujú Austráliu, Áziu a Ameriku. 

Sme presvedčení, že krytiny Metrotile, ktorých výhradným dovozcom je Metrotile CE, s.r.o., Vám poskytnú presne to, čo potrebujete. Len je nám 
ľúto, že si na Vašu strechu kúpite našu krytinu len raz. Viackrát to už potrebovať nebudete.

Peter Orolin
Metrotile CE, s.r.o.

 Sergio Canini
Metrotile n.v. Belgicko



Dominantnou časťou vašej chaty, domu s dreveným obkladom, alebo penziónu, je určite strecha. Väčšina plechových a klasických strešných krytín 
pôsobí priemyselným a chladným dojmom, ktorý sa nehodí k tradičným dreveným materiálom. Vzájomné zladenie fasády z prírodného materiálu
s „dreveným“ dizajnom krytiny určuje estetickú hodnotu a atraktívnosť celého objektu s ktorým sa prezentujeme pred svojím okolím. Táto skutočnosť 
môže byť rozhodujúcim faktorom pre získanie zákazníkov pre váš hotel alebo penzión.

Estetická hodnota spolu s praktickými vlastnosťami určuje nadštandardnú hodnotu krytín Metrotile. Atraktívnosť krytín Metrotile vyvoláva 
pozornosť, ktorá každého majiteľa určite teší. Výnimočnosť krytín Metrotile spočíva predovšetkým vo vyvolaní vnútorného pocitu „aj ja ju chcem mať“ 
a po zvážení ostatných požiadaviek kladených na krytiny je rozhodovanie o výbere veľmi jednoduché.

Pre maloplošný rozmer a nízku hmotnosť sa s krytinami Metrotile vynikajúco manipuluje. Dokonalá ochrana oceľového plechu a unikátny spôsob 
montáže len umocňujú technickú vyspelosť týchto krytín. Ak k tomu ešte pridáme výrazný pomer nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti, dostáva sa 
k Vám strešná krytina s vlastnosťami, ktoré sú pre iné krytiny nedosiahnuteľné.

strešné krytiny
...tam, kde iné krytiny končia...
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V minulosti sa snehové zábrany nepoužívali a na súčasných strechách s „dreveným“ dizajnom 
rušia tradičný vzhľad a zbytočne navyšujú náklady. Ich potreba u krytín Metrotile nie je nutná. 
Drsný povrch s kamenným granulátom na povrchu krytín Metrotile dokonale zadržiava sneh
na streche a zabraňuje tak náhlym nebezpečným zosuvom. Navyše sneh pôsobí ako dodatočná 
tepelná izolácia a udržuje tak teplo na vašej chate. 

Skutočnosť, že krytiny Metrotile majú „na viac“, 
potvrdzuje aj fakt, že oceľové krytiny
s kamenným granulátom sú jediné plechové 
krytiny, ktoré sú za dažďa nehlučné. Dažďové 
kvapky sa na drsnom povrchu plynule rozlejú
a vytvárajú tak šumivý, upokojujúci zvuk, ktorý 
neruší odpočinok na vašej chate.

Keďže panely Metrotile sú prelisované do tvaru 
napodobujúceho drevený šindel, nedochádza
u nich pri silnom vetre k známemu „búchaniu“, 
ako to bolo u plechových krytín v minulosti. 
Spôsob prichytenia panelov o strešnú 
konštrukciu dáva istotu, že ani pri veternej 
smršti vám neodfúkne ani jednu škridlu. 
Nehrozí ani zafúkanie „prašanu“ pod krytinu, 
pretože panely krytín Metrotile do seba tesne 
zapadajú.

strešné krytiny
...tam, kde iné krytiny končia...
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Rozmery, tvarovateľnosť a ľahké delenie 
krytín MetroŠindel alebo MetroRustik  
umožňujú vyskladať aj členité plochy a tvary 
strechy úplne verné originálu. Zachovávajú 
tak tradičný vzhľad, ktorý si ceníme, ale 
nenútia nás k zvýšenej údržbe a vysokým 
nákladom. Navyše táto ľahká spracovateľnosť 
oceľového plechu s kamenným granulátom 
umožňuje zrealizovať náročné detaily napr. 
úžľabie, oplechovanie komína, strešné okno 
tak, že budú spoľahlivo a dlhodobo odolávať 
čoraz náročnejším poveternostným vplyvom.

Krytinu Metrotile nie potrebné vyrábať na 
mieru. Vyrobené kusy sú univerzálne 
použiteľné na každý typ strechy, čo skracuje 
čas dodávky. Panely Metrotile sú pripravené k 
okamžitému odberu kedykoľvek a navyše 
nepoškodené, nespotrebované  diely je možné 
vrátiť. Rozmery a hmotnosť panelov Metrotile 
umožňujú prepravovať a skladovať ich na 
paletách, čím sa dosahujú neporovnateľne 
nižšie náklady na prepravu a manipuláciu.

strešné krytiny
...tam, kde iné krytiny končia...
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Spoločnosť Metrotile sa stala lídrom medzi 
výrobcami oceľových krytín s kamenným 
granulátom pri zavádzaní nových technológií. 
Za posledné obdobie rozšírila svoj sortiment 
na 9 typov strešných panelov. Vo svojich 
laboratóriách vyvinula vlastný recept akrylá- 
tovej farby, čo je po aluzinku najdôležitejšia 
ochranná  vrstva oceľových krytín, ktorá urču- 
je kvalitu krytín tohto typu. Každoročný 
tridsaťpercentný nárast odbytu si vynútil 
zavedenie trojsmennej prevádzky a vyššieho 
stupňa robotizácie.

Pevnosť ocele spolu s tesným preložením krytín 
Metrotile predurčuje jej použitie pri nízkom 
sklone krovu až do 10°. Samozrejme pri použití 
doplnkových opatrení, kvôli ochrane tepelnej 
izolácie a ostatných častí strešného plášťa. 
Častou potrebou pri rekonštrukciách  domov 
býva požiadavka na optické zníženie výšky 
domu. Najčastejším spôsobom je realizácia 
pomocou manzardovej strechy. Bezpečný 
systém montáže krytín Metrotile umožňuje jej 
použitie aj pri sklone  90° bez nutnosti použitia 
dodatočného kotvenia.

strešné krytiny
...tam, kde iné krytiny končia...
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Technické údaje

1330 (1265) mm
Čelo panelu (vyvedenie nadol)

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Výstuhy panelu Panva

41
5 

(3
68

) m
m

Snáď žiadna krytina nie je tak príjemne mäkká a upokojujúca ako drevený šindel. Určite je to predovšetkým vďaka samotnému materiálu,
z ktorého je vyrábaný. MetroŠindel nemá ambíciu ho nahradiť, originál zostane stále originálom, má byť len inšpiráciou a alternatívou pre tých, ktorí 
sa už nechcú venovať náročnej a nákladnej údržbe, ale architektonicky vyhovuje požiadavkám ich chaty, rodinného domu alebo penziónu. MetroŠindel 
má svojou plasticitou k originálu veľmi blízko, čo potvrdili aj realizácie na mnohých pamiatkových objektoch.

Sklon krovu: 10° - 90°

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

t.z. sklon krytiny: 5° - 85° (1)

Bočné prekrytie: 65 mm

50x40 mm
368 mm

Hmotnosť: 6,44 kg/m²
3 kg/ks

Dĺžka - maximálna:
 - modulu (krycia dĺžka):

415 mm
368 mm

Pokrytie: 1m² = 2,15 ks
1ks = 0,466 m²

Šírka - maximálna:
 - skladobná (krycia šírka):

1330 mm
1265 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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Technické údaje

1335 (1260) mm
Čelo panelu (vyvedenie nadol)

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Výstuhy panelu Panva

41
5 

(3
68

) m
m

Sklon krovu: 10° - 90°

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

t.z. sklon krytiny: 5° - 85° (1)

Bočné prekrytie: 75 mm

50x40 mm
368 mm

Hmotnosť: 6,47 kg/m²
3 kg/ks

Dĺžka - maximálna:
 - modulu (krycia dĺžka):

415 mm
368 mm

Pokrytie: 1m² = 2,16 ks
1ks = 0,464 m²

Šírka - maximálna:
 - skladobná (krycia šírka):

1335 mm
1260 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

Výstavba drevených zrubov a dreveníc rapídne rastie nie len pre rekreačné účely. Na týchto stavbách však kazia dojem práve krytiny, ktoré sú aj vo 
svojom názve označované ako tvrdé. Pôsobia priemyselne, neprírodne a už vôbec nie mäkko a ladne, ako sme zvyknutí u dreveného šindla na 
tradičných dreveniciach. MetroRustik práve vďaka svojmu "drevenému" dizajnu môže byť vhodnejšou alternatívou k dotvoreniu Vašej drevenice. 
Oproti MetroŠindlu so svojím výrazným reliéfom pôsobí robustnejšie. Umocní tak fasádu Vášho zrubu, alebo penziónu s dreveným obkladom.
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Oceľový plech sa dá vynikajúco tvarovať a ľahko tak vytvoriť akýkoľvek tvar krytiny. Avšak skutočnou výzvou pre konštruktérov je vyvinúť bezpečný a 
jednoduchý spôsob jej montáže. U mnohých plechových krytín montážne skrutky, príchytky a držiaky trčia a narušujú tak vzhľad, ale hlavne nezaručujú 
bezpečnosť proti vnikaniu vody. V prípade panelov MetroMiniŠindla konštruktéri využili ohybnosť plechu nielen na vytvorenie dizajnu s jednoduchými 
priamymi líniami, ale aj na vytvorenie systému montáže, kde spojovací prvok vôbec nevidieť a absolútne neprichádza do styku s dažďovou vodou. 
Navyše maloformátové panely tejto krytiny sa vedia prispôsobiť aj menším oblúkom plôch strechy a vikiera. Unikátnosť tohto na trhu ojedinelého 
neviditeľného systému montáže zdôrazňuje aj skutočnosť, že pri montáži týchto panelov vodorovné latovanie nie je nutné.

1335 (1235) mm
Čelo panelu (vyvedenie nadol)

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Výstuhy panelu Panva

30
0 

(2
52

) m
m

Sklon krovu: 15° - 90°

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

t.z. sklon krytiny: 10° - 85° (1)

Bočné prekrytie: 100 mm

25x100 mm
252 mm

Hmotnosť: 6,43 kg/m²
2 kg/ks

Dĺžka - maximálna:
 - modulu (krycia dĺžka):

300 mm
252 mm

Pokrytie: 1m² = 3,215 ks
1ks = 0,311 m²

Šírka - maximálna:
 - skladobná (krycia šírka):

1335 mm
1235 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

Technické údaje
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MT Hrebenáč V, široký 
Rozvinutá šírka: 0,324 m
Potreba: 0,800 ks/m,  1,255 m/ks
Hmoznosť: 2,11 kg/ks
Číslo dielu: D 04020800

230 1355 (1255)

130 
1355 (1255)

MT Hrebenáč V, úzky  
Rozvinutá šírka: 0,27 m
Potreba: 0,800 ks/m,  1,255 m/ks
Hmotnosť: 1,75 kg/ks
Číslo dielu: D 04020700

MT Ukončovacia lišta k mur. ľavá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,9 ks/m,  1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,2 kg/ks
Číslo dielu: D 04030300

50

1250 (1110)

100

MT Okrajová lišta pravá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,9 ks/m,  1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Číslo dielu: D 04030200

100

130

1250 (1110)

MT Okrajová lišta ľavá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,9 ks/m,  1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Číslo dielu: D 04030100

100

130

1250 (1110)

MT Ukonč. lišta k murivu pravá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,9 ks/m,  1,11 m/ks
Hmotnosť: 1,2 kg/ks
Čislo dielu: D 04030400

50

1250 (1110)

100

Špecifikácia dielov
strešné krytiny

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Vysvetlivky: (1) výrobok je len z plastu (2)  výrobok je z plastu s k. g. (3) výrobok je z lakoplastu bez k. g.

Rozmery v mm

MRuN Hygienické odvetranie (2)
Rozvinutá šírka: -
Potreba: -
Hmotnosť: 1,4 kg
Čislo dielu: D 04080500

MT Hrebenáč V, ukonč. široky (2)
Rozvinutá šírka: 0,324 m
Potreba: -
Hmotnosť: 0,7 kg/ks
Číslo dielu: D 04021200

230 200

MT Hrebenáč pultovej str. kr.
Rozvinutá šírka: 0,345 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,272 m/ks
Hmotnosť: 2,1 kg/ks
Číslo dielu: D 04021324

110

1372 (1272)

100

100

MT Hrebenáč pult. str. k mur. kr.
Rozvinutá šírka: 0,228 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,272 m/ks
Hmotnosť: 1,4 kg/ks
Číslo dielu: D 04021524

1372 (1272)

80

120

MT Odkvap. lišta pod kryt. úzka
Rozvinutá šírka: 0,200 m
Potreba: 0,8 ks/m,  1,255 m/ks
Hmotnosť: 1,3 kg/ks
Čislo dielu: D 04040130

1355 (1255)

38

38

65

55

MT Úžlab. úzke, zapus. krátke 
Rozvinutá šírka: 0,34 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,272 m/ks
Hmotnosť: 2 kg
Čislo dielu: D 04050120

115

115

155 °

1372 (1272)

30

MT Úžlab. šir. nezapus. krátke
Rozvinutá šírka: 0,456 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,272 m/ks
Hmotnosť: 2,8 kg
Číslo dielu: D 04050720

198

198

30

1372 (1272)

MT Rovný plech 2000x455
Rozvinutá šírka: 0,455 m
Potreba: -
Hmotnosť: 4,3 kg
Číslo dielu: D 04060100

2000

455

MT Rovný plech 1372x455
Rozvinutá šírka: 0,455 m
Potreba: -
Hmotnosť: 2,9 kg
Číslo dielu: D 04060200

1372

455

MRuN Odverávací panel (2)
Rozvinutá šírka: -
Potreba: -
Hmotnosť: 1,3 kg
Číslo dielu: D 04081500
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Špecifikácia dielov
strešné krytiny

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Vysvetlivky: (1) výrobok je len z plastu (2)  výrobok je z plastu s k. g. (3) výrobok je z lakoplastu bez k. g.

Rozmery v mm

Pákové nožnice
Materiál: oceľ s povrchovou
úpravou

Pneumatický nastrelovač klincov
Materiál: plast a oceľ

Stojanová ohýbačka
Materiál: oceľ s povrchovou
úpravou

Opravná sada
- lepiaci tmel
- kamenný granulát

MMŠi Hrebenáč V, široký
Rozvinutá šírka: 0,214 m
Potreba: 0,787 ks/m,  1,27m/ks
Hmotnosť: 1,2 kg
Čislo dielu: D 04021900

95

MMŠi Uk. lišt. k mur. vrchný diel
Rozvinutá šírka: 0,228 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,272 m/ks
Hmoznosť: 1,4 kg
Číslo dielu: D 04030904

1372 (1272)

80

120

MMŠi Štartovacia lišta 
Rozvinutá šírka: 0,156 m
Potreba: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmoznosť: 1,25 kg
Číslo dielu: D 04040300

2000 (1900)

146

10

MMŠi Úžlabie široké, nezapust.
Rozvinutá šírka: 0,456 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,265 m/ks
Hmotnosť: 2,6 kg
Číslo dielu: D 04051024

30

198

1365 (1265)

198

155 °

MMŠi Rovný plech 1372x455 
Rozvinutá šírka: 0,445 m
Potreba: -
Hmotnosť: 2,9 kg
Číslo dielu: D 04060300

1372

455

MMŠi Odvetrávací panel 
Rozvinutá šírka: -
Potreba: -
Hmotnosť: 1,3 kg
Číslo dielu: D 04081800

MMŠi Úžlabie úzke, nezapustené 
Rozvinutá šírka: 0,228 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,265 m/ks
Hmotnosť: 1,3 kg
Číslo dielu: D 04050924

1365 (1265)

30

84

84

155 °

MMŠi Uk.lišt.mur.spod.bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Potreba: 0,8 ks/m,  1,256 m/ks
Hmotnosť: 0,5 kg
Čislo dielu: D 04030804

30

1356 (1256)

85

MMŠi Okrajová lišta vrchný diel
Rozvinutá šírka: 0,158 m
Potreba: 0,797 ks/m,  1,25 m/ks
Hmotnosť: 1 kg
Čislo dielu: D 04030700

1370 (1270)

130

20

MMŠi Okr. lišta spod. diel bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Potreba:0,8 ks/m,  1,256 m/ks
Hmotnosť: 0,5 kg
Čislo dielu: D 04030600

30

1356 (1256)

85

MMŠi Hygienické odvetranie
Rozvinutá šírka: -
Potreba: -
Hmotnosť: 1,4 kg
Číslo dielu: D 04080800

MCl Anténny prestup 
Rozvinutá šírka: -
Potreba: -
Hmotnosť: 1 kg
Číslo dielu: D 04082800

11

65

95

1370 (1270)

10
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Šindlové nárožia a
riešenie pre historické budovy

Keď som dostala zákazku na spracovanie projektu rekonštrukcie 
strechy barokovo-klasicistického objektu, meštianskeho domu na Vysokej 
ulici č. 78 v Levoči, vedela som, že to nebude ľahký „oriešok“. Objekt je 
ojedinelý svojím autentickým stavom dochovania pôvodných stavebných 
konštrukcií, okrem toho, že je národnou kultúrnou pamiatkou, nachádza sa  
v exponovanej  nárožnej  uličnej polohe v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Dominatnou časťou objektu bola práve manzardová strecha s vikiermi, 
pokrytá prehnitým dreveným šindlom, ktorý spôsobil aj čiastočnú 
deštrukciu pôvodného hodnotného krovu.

Nakoľko krovová konštrukcia svojím riešením je unikátna, môj zámer 
bol ponechať čo najviac jej pôvodnej drevenej hmoty a jasne priznať 
doplnené, spevňujúce časti.To predpokladalo ju minimálne zaťažiť. Z 
prevádzkových dôvodov nebol použitý drevený šindel a výber materiálu 
strešnej krytiny bol podmienený:

- životnosťou krytiny pri minimálnej potrebe ošetrovania
- farbou strechy približujúcou sa drevenému šindlu
- plasticitou krytiny príbuznej šindlu
- vytvoriť prevetrávanú strechu s použitím paropriepustnej fólie bez  
  priznania prevetrávacích prvkov v exteriéri (s ohľadom na budúce 
  zateplenie strechy a vostavbu podkrovia)
- použitím šablónovej krytiny s možnosťou dilatácie (nie 
  veľkoplošného profilovaného plechu) s priznaním vrstvenia radov.

Moja voľba padla na oceľový šindel Metrotile, odtieň tmavosivý. 
Zostalo už len doriešiť detaily, ktoré pre mňa ako architekta boli 
rozhodujúce a pán Tomas spolu s firmou Metrotile CE, s.r.o. Poprad našli 
spôsob ich riešenia:

- na nárožiach nepoužiť klasické hrebenáče, ale plynulým 
  prechodom vo forme oblúku imitovať pôvodné nárožie, vytvorené 
  šindlom
- odkvapový systém nepoužiť klasický polkruhový (v minulosti 
  dažďové žľaby na streche neboli, ale dochádzalo k podmáčaniu 
  stavby) - použil sa odkvapový systém bez hákov, ukotvený do čelovej 
  dosky s mäkkou profiláciou,  splývajúci  so strešnou krytinou.

Pre prevetrávanie boli využité pôvodné oválne vetracie otvory v 
drevenom podbití rímsy (opatrené sieťou proti hmyzu) a vrcholový 
hrebenáč. S výsledkom realizácie som spokojná, splnil moje očakávania a 
nároky. Strecha si zachovala svoj charakter, spočívajúci v mäkkosti tvaru, 
tmavosivej farbe, hmotovom výraze a zároveň spĺňa všetky kritériá fyzikálno 
- technických podmienok prevetrávanej strechy.Pod strešnou krytinou sa 
skrýva pôvodný rekonštruovaný krov, ktorý dáva predpoklad atraktívneho 
využitia podkrovia jedinečného historického objektu.

V Levoči 11.11.2004
Ing. arch. Magdaléna Janovská, autorizovaný architekt SKA

Súčasné požiadavky pri 
konštrukcii striech sú oveľa 
náročnejšie ako v minulo- 
sti, pri tradičných krytinách 
a pôvodných technických 
riešeniach. Tieto požiadav- 
ky zahŕňajú nielen potrebu 
podkrovného bývania, za- 
teplenia a vetrania, ale aj 
tradičný vzhľad krytiny, aby 
nebol porušený urbanický 
dojem takejto budovy. 
MetroŠindel spĺňa tieto 
požiadavky z hľadiska te- 
chnického aj estetického.

MetroŠindel sa vyrába z hlbokoťažnej 
ocele, to znamená, že má vynikajúce 
predpoklady pre ľahké tvárnenie. 
Povrchová úprava tvorená z akry- 
látových farieb je elastická, to znamená 
schopná prispôsobiť sa akémukoľvek 
tvaru tak, že nedochádza k jej popraska-
niu pri žiadnom ohybe. Navyše vďaka 
katodickej ochrane vrstvy, a teda samo- 
hojivej schopnosti Aluzinku nie je potre- 
bné ošetrovať rezné hrany. Toto sú 
vynikajúce predpoklady pre vypraco-
vanie aj nezvyčajných tvarov, akým je 
napríklad šindlové nárožie. Nárožie 

Moja voľba padla na MetroŠindel

strešné krytiny
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tohto typu vyrába skúsený pokrývač priamo na stavbe, kde je potrebné 
vytvoriť ručným ohýbaním a strihaním špeciálne tvary podľa sklonu 
nárožia a spájajúcich plôch. Potreba rovných plechov na jeden bežný 
meter je 1,5 ks pre ROP 0,455x2,0 a 3 ks pre ROP 0,455x 1,372.



Neustálym vývojom technológií a prenášaním výsledkov vedeckého 
vývoja do výroby sa podarilo odstrániť jedinú negatívnu vlastnosť 
ocele - náchylnosť na koróziu. Pri použití prvej ochrannej vrstvy - 
Aluzinku a výnimočne kvalitných akrylátových vrstiev dosahujú krytiny 
Metrotile životnosť až 80 rokov, pri záruke poskytovanej výrobcom 
Metrotile Europe n.v. Belgicko na dobu 40 rokov.

Ochranné vrstvy s Aluzinkom

1. OCEĽOVÉ JADRO

- hlbokoťažná oceľ AC 3 DX 52 D+ AZ podľa EN 10327
- štandardná hrúbka: 0,45 mm
- ďalšie možné hrúbky: 0,6 alebo 0,9 mm

2. ALUZINOK - 20 µm obojstranne

- AZ 185 je najlepšia ochrana proti korózii
- zloženie: 55 % AL, 43 % Zn, 2 % ostatné prvky
- hmotnosť vrstvy: 185 g/m2 

4. ZÁKLADNÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTER - 300 µm
- spojivo kamenného granulátu a ocele
- vlastný produkt spoločnosti Metrotile
- obsahuje prvky odpudzujúce lišajníky
- odolný proti UV žiareniu

6. VRCHNY AKRYLÁTOVÝ NÁTER

5. KAMENNÝ GRANULÁT

3. OCHRANNÝ LAK
I keď aj iné krytiny sú chránené rôznymi ochrannými úpravami, 
problém môže vzniknúť pri strihaní týchto materiálov. Reznou hranou 
sa odkryje oceľové jadro, ktoré začne korodovať, takže je nutné tieto 
rezné hrany zatierať farbou.
To však neplatí u krytín Metrotile, ktorých jadro je chránené 
Aluzinkom. Aluzinkový povlak má „samohojivú“ schopnosť, čo 
znamená, že po odkrytí oceľového jadra nevzniká červená vrstva 
hrdze, ale ochranná hnedastá patina, ktorá zastaví koróziu na veľmi 
dlhú dobu. Vďaka tejto katodickej ochrane Aluzinkom nie je nutné 
dodatočne ošetrovať rezné hrany ani náhodne vzniknuté škrabance. 
Opravná sada pre krytiny Metrotile sa preto používa iba z estetických 
dôvodov.

Katodická ochrana Aluzinkom
mimoriadna ochrana proti korózii.

OCEĽ

ALUZINOK

ALUZINOK

Vďaka samohojivej schopnosti  aluzinkového povlaku sa na rezných 
hranách alebo na povrchu náhodne poškodenom škrabancami objaví  
len tenká hnedá čiara a postup hrdze sa zastaví.
U zinkového povlaku by po takom poškodení  vznikla výrazná  hrdzavá 
škvrna a následné prenikanie vody.

Tieto skutočnosti jednoznačne potvrdzuje i naša spoločnosť  Metrotile, 
ktorá výhradne vyrába svoje krytiny s Aluzinkovým povlakom už viac 
ako 20 rokov a potvrdzuje, že rezné hrany na MetroŠindli nie je potrebné 
dodatočne ošetrovať. Kvalita ani vzhľad rezných hrán nebola narušená.

po 16 rokoch 

strešné krytiny

5. KAMENNÝ GRANULÁT

6. VRCHNÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTER

4. ZÁKLADNÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTER

3. OCHRANNÝ LAK

2. ALUZINOK

2. ALUZINOK3. OCHRANNÝ LAK

1. OCEĽOVÉ JADRO
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Toto riešenie montáže montážnym klincom je výhodnejšie než 
prichytávanie iných veľkoplošných krytín prostredníctvom skrutky cez 
vrchnú plochu krytiny, predovšetkým z hľadiska dlhodobej vodoneprie- 
pustnosti. V prípade krytín Metrotile nedochádza k narušeniu celistvosti 
krytiny na ploche, po ktorej steká voda, ale na vertikálnej, kde sa voda 
skoro nedostane.

Správne umiestnenie nastreľo- 
vacieho kladiva do čela panelu 
Metrotile, kde sa ukotví vrúbko- 
vaný, pozinkovaný klinec s prie- 
merom 2,5 x 50 mm do každého 
druhého prelisu  t.z. 9 ks/m2. Pa- 
nely sa montuju na vodorovné 
laty s prierezom 50 x 40 mm vo 
vzdialenosti 368 mm.

Rozdiel v umiestnení kotviacich 
prvkov u veľkoplošných krytín  
iných výrobcov a krytinou Me- 
trotile, ktoré sú skryté takmer 
ich vôbec nevidno. 

Pre montáž krytiny Metrotile sa 
skrutky tohto typu a ani ich umie- 
stnenie nepoužíva.

Systémy montáže

Skrytý systém montáže Neviditeľný systém montáže*
* len u MetroMiniŠindla

strešné krytiny

a - krokva
b - vodor. lat.
c - kontralat.
e - poist. hydroizolácia
g - tep. izolácia
v - vetr. vzduch. medz.
StK - str. krytina
         Metrotile
NK - nastreľ. klinec

c
b

g
v

e
a

NK

StK

NK

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

Na rozdiel od ostatných krytín 
Metrotile sa panely MetroMiniŠindla 
montujú sprava  doľava a zdola hore 
ku hrebeňu. Vyžaduje si to tento 
unikátny systém montáže, pretože 
horný panel sa zasúva do spodného 
a zároveň úplne zakrýva nastre- 
ľovací klinec resp. skrutku tak, že 
tento montážny spoj je neviditeľný. 
Jedinečnosť krytiny MetroMiniŠin- 
del spočíva aj v tom, že je to jediná 
krytina s kamenným granulátom s 
týmto bezpečným systémom mon- 
táže na svete. V prípade použitia vo- 
dorovných lát, čo nie je bezpod- 
mienečne nutné je ich vzdialenosť 
252 mm a prierez 50 x 40 mm (alt. 
dosky 25 x 100 mm).
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a - krokva
b - vodor. lat.
c - kontralat.
e - poist. hydroizolácia
g - tep. izolácia
v - vetr. vzduch. medz.

NK - nastreľ. klinec

NK
StK

NK

c
b

v

e
g

a

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ



Takmer vždy pri rekonštrukcii striech je najnutnejšou požiadavkou 
nízka hmotnosť novej krytiny,aby sa nezaťažoval krov a obvodové 
múry. Krytiny Metrotile vážia len 7 kg/m2 a je možné ich namontovať 
na Vašu starú, už nevyhovujúcu krytinu bez jej demontáže. Pri 
výbere krytiny MetroMiniŠindel dokonca nepotrebujete ani 
vodorovné latovanie. Je však nutné prešetriť, či doterajšia skladba 
strešného plášťa je vyhovujúca a či tam nechýba napríklad vetracia 
vzduchová medzera alebo poistná, paropriepustná folia. 

Základná schéma skladby strešného plášťa šikmej strechy.

Aby vám strešná krytina dobre a dlho slúžila, musí mať „pod sebou“ 
všetky  patričné vrstvy. A práve v 90-tych rokoch neinformovanosťou o 
skladbe strešného plášťa a nedbalosťou vzniklo mnoho chýb najmä u 
striech s asfaltovým šindlom, ktoré už po 10 -15 rokoch je potrebné 
vymeniť.

Pri montáži bez vodorovného latovania sa vám nedvihne strešná rovina, 
a teda nebudete musieť upravovať strešné okná, odkvapový systém, 
ani parapetné dosky.

Rekonštrukcie
strešné krytiny

StK - str. krytina asfaltoný šindel
StK PP - podkladový pás
a - krokva
b - 100% debnenie
c - kontralatovanie

cc1 - rošt 1
cc2 - rošt 2
ch - parozábrana
e - poistná hydroizolácia
g - tep. izol. medzi krok.

gg - tep. izol. pod krok.
v - vetraná vzduchová medzera
vv - nevetraná vzduchová medzera
y - prúdenie vlhkosti
z - podhľad

Vysvetlivky:

e c v b StK PP y StK

z cc1 a cc2 gg vv ch g

Rozhodnutie či demontovať  zdraviu škodlivú azbestovú krytinu zo 
starej strechy, alebo ju prekryť novou je určite na investorovi. Systémy 
montáže krytín Metrotile umožňujú obidve možnosti.

Starý drevený šindel za nový MetroŠindel. Demontáž pôvodnej krytiny 
častokrát nie je nutná, tak prečo zvyšovať náklady ?  Navyše je vhodné 
ju aj ponechať a bude nám tak spĺňať úlohu poistnej hydroizolácie. 
Samozrejme za predpokladu, že ostatné vrstvy strešného plášťa pod 
touto krytinou spĺňajú požadované vlastnosti. 

Panely MetroMiniŠindla umožňujú svojou ohybnosťou zakryť aj 
nezvyčajné oblé tvary a dodržať tak pôvodný tvar vikiera s oblúkmi. 
Prvotný úmysel majiteľa „prerobiť“ aj podobu vikiera kvôli 
nedostatočnej flexibilite krytín, ktoré požadoval, nakoniec nebol  
potrebný. Ušetril tak nemalé finančné prostriedky. 

15



New Zeeland: (BTL No.209&210 Compliate to New Yeeland Buliding Code), DSIR 
No.39/1GEW:pmm (Roof water analysis),SGS No.G2971/94 (Waste water analysis), ESR 
No.S95-181C (Air quality) Australia: Cyclone Testing Station (Cyclone loading for hurricane force 
winds) No. TS384 CSIRO No. DTR166 (Dynamic weather resistance) USA: United States Testing 
Ltd. No. 601558-1 (Roof fire test Class B system), No. 601558-2 (Material evaluation), No. 
601558-3 (Penetration test), ICB California ER-5218 Japan: Japan Industrial Standard, Fire test 
JIS A 1312 (Passed, awaiting documentation) Belgium (ATG 01/2469), United Kingdom (BBA 
00/3695), France (CSTB Avis Technique:  5/05-1819*01), Poland (ITB AT-15 7065/2006), 
Denmark (ETA EUAG.205/0001), Romania (INCERC 001-03/682-2006), Sweden (SITAC 0097/05), 
Hungary (EMI A-M777/2008), Portugal (LNE DH 853), Slovakia (TSUS TO-06/0352), Italy (ITC 
No.644/069), Finland (VTT-C-3028-08), Norway (SINTEF 2458), Czech Republic (TZUS).

Všetky tieto testy, vlastnosti a desaťročia overených 
skúseností poskytujú možnosť bezproblémového 
užívania krytín  Metrotile po dobu viac než 70 rokov 
jej životnosti s minimálnou údržbou. Dôveryhodnosť 
tejto doby určite zvyšuje aj 50 ročná limitovaná 
záruka na vodotesnosť.

Kvalita a farebné odtiene

Globálne otepľovanie spôsobuje veterné smršte, zvýšené UV 
žiarenie, návaly snehu, prudké lejaky s krupobitím.... Počasie si vybrať 
nemôžme. Ochranu pred ním však áno.
Jeho vývoj smeruje k extrémnym prejavom prírodných živlov, na ktoré  
častokrát  tradičné krytiny nestačia. 
Navyše naše podnebie sa vyznačuje veľmi častými cyklickými 
premenami zmrazovania a rozmrazovania, ktoré veľmi výrazne 
zaťažujú materiály na streche. Krytiny Metrotile rozhodne nie sú len 
do „dobrého počasia“. Všeobecne známa pevnosť ocele poskytuje 
väčšiu istotu oproti páleným alebo betónovým krytinám. Výnimočná 
povrchová ochrana tejto ocele u krytín Metrotile zase dáva vyššiu 
vierohodnosť dlhšej životnosti v porovnaní s lakoplastovanými 
plechovými krytinami.
Strešné krytiny Metrotile podstúpili rozsiahle skúšobné procedúry v 
mnohých krajinách sveta a priniesli mnoho potvrdzujúcich 
dokumentov pre akékoľvek poveternostné podmienky. Mnohé z nich 
budú platiť navždy.

Ochranné vrstvy krytín Metrotile obsahujú zložky proti 
degradácií materiálov vplyvom UV žiarenia.

Vďaka systému  prichytávania  panelov  Metrotile k 
nosnej konštrukcii nedochádza k „odfuknutiu“ krytiny 
ani pri extrémnych víchriciach ani vplyvom sania na 
druhej strane strechy.

Krupobitie „nerozbije“ krytinu Metrotile, ani nespôsobí 
viditeľné preliačiny vďaka povrchu s kamenným 
granulátom.

Tesné prekrytie  panelov Metrotile zabraňuje vnikaniu 
tzv. prachového snehu pod strešnú krytinu, takže 
následne roztopený sneh neničí tepelnú izoláciu ani 
vnútorný sadrokartón, ako sa  to deje u tradičných škridiel.

Keramické krytiny teplom popraskajú a rozsypú sa. 
Panely Metrotile do seba tesne zapadajú, čím vytvoria 
pokrievku zabraňujúcu prestupu ohňa a pri nedostatku 
kyslíku dôjde k jeho uhaseniu.

Každý panel strešnej krytiny Metrotile je na zadnej strane označený 
číselným kódom. Tento kód slúži na jednoznačnú identifikáciu originality, 
dňa výroby a prípadnú analýzu použitých surovín a výrobného procesu.

Dvojfarebné odtiene pre MetroMiniŠindel.

Farebná kombinácia vašej strechy podľa vlastných predstáv

  

Výrobca strešnej krytiny Metrotile nv Belgicko 
poskytuje unikátnu možnosť dodávky krytiny s 
farebnou kombináciou podľa vášho vlastného 

výberu a tak absolútne zladiť fasádu vášho 
domu so strešnou krytinou. Túto možnosť 
už využili mnohí architekti a zákazníci v 
zahraničí.

Štandartné odtiene
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Metrotile CE, s.r.o.
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Mob.: +421-(0)905 350 127
Tel. +421-(0)52-77 22 720
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