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M-333
Toza France

Rozmer: 400x245 mm
Krycie rozmery: 340x205 mm
Hmotnosť: 2,5 kg
Vzdialenosť  lát: 340 mm
Spotreba 1m²  je 14,4 ks škridiel

Podľa EN 539-2 vyhovuje odolnosť proti  mrazu zóne B
Minimálny sklon strechy je 22°.

• Škridla sa ukladá z prava do ľava, smerom od odkvapu k 
hrebeňu strechy. 
• V prípade potreby a podľa poveternostných podmienok sa pri 
sklone nad 45° odporúča upevniť každú 3 škridlu a pri sklone 
nad 60°upevniť každú škridlu.
• Nezávisle od sklonu sa vždy upevňujú všetky okrajové škridly, 
škridly v rade pri odkvape a hrebeni, užľabí a nároží.

Rozmery: 400x245 mm
Krycie rozmery: 330x190 mm
Hmotnosť: 2,6 kg
Vzdialenosť lát: 330 mm
Spotreba na 1m²  je 16 ks škridiel

Podľa EN 539-2, vyhovuje odolnosť proti  mrazu zóne B.
Minimálny sklon strechy je 22°.

• Škridla sa ukladá z prava do ľava, smerom od odkvapu k 
hrebeňu strechy.
• V prípade potreby a podľa poveternostných podmienok sa 
pri sklone nad 45° odporúča upevniť každú 3 škridlu a pri 
sklone nad 60°upevniť každú škridlu.
• Nezávisle od sklonu sa vždy upevňujú všetky okrajové 
škridly, škridly v rade pri odkvape a hrebeni, užľabí a nároží.

Rozmery: 405x230 mm
Krycie rozmery: 290-200x190 mm
Hmotnosť: 2,6 kg
Latovanie: 290-200 mm
Spotreba na 1m²:
a) 18,2 ks pri osovej vzdialenosti lát  290 mm
b) 26,3 ks pri osovej vzdialenosti lát  200 mm

Podľa EN 539-2 z hľadiska odolnosti proti mrazu
vyhovuje zóne B.

• Sklon strechy závisí od klimatických podmienok, minimálny 
sklon je však 25°. Pri sklone 15°až 22° sa vyžaduje použitie  
sekundárnej hydroizolačnej vrstvy.
• Odporúčané latovanie je 290 mm. Vďaka svojej konštrukcii je 
však možné pokládku realizovať s rozostupom lát už od 200 mm. 
Strecha sa pokrýva v smere z prava do ľava, od odkvapu k 
hrebeňu strechy.
• Každý nasledujúci rad sa posúva  o polovicu šírky škridly.
V prípade potreby je možné škridly pripevniť o laty pomocou 
skrutiek.

Rozmery: 405x245 mm
Krycie rozmery: 335-300x205 mm
Hmotnosť: 2,6kg
Vzdialenosť lát: 335 mm
Spotreba na 1m² je 14,6 ks škridiel

Podľa EN 539-2, vyhovuje odolnosť proti  mrazu zóne B
Minimálny sklon strechy je 22°.

•Škridla sa ukladá z prava do ľava, smerom od odkvapu k 
hrebeňu strechy.
• V prípade potreby a podľa poveternostných podmienok sa 
pri sklone nad 45° odporúča upevniť každú 3 škridlu a pri 
sklone nad 60°upevniť každú škridlu.
• Nezávisle od sklonu sa vždy upevňujú všetky okrajové 
škridly, škridly v rade pri odkvape a hrebeni, užľabí a nároží.
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