
NOVINKY NA 
JEDNOM MÍSTĚ

 ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉHO SORTIMENTU P.10

 ¬ PREFABOND a spára pro kompozitní desku:
 – P.10 antracitová
 – P.10 oříšková
 – P.10 tmavě šedá
 – P.10 černá
 – P.10 prefa bílá

 ¬ Fasádní nýt hliníkový, fasádní vrut a fasádní nýt 
nerezový:

 – P.10 antracitová
 – P.10 oříšková
 – P.10 tmavě šedá
 – P.10 černá
 – P.10 prefa bílá

 ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU HRANATÉHO SVODU

 ¬ Nový rozměr hranatého svodu � 80 mm:
 – Hranatý svod ve třech délkách.
 – Koleno hranatého svodu dlouhé a krátké.
 – Sběrný kotlík hranatý s hranatým vyústěním.
 – Hranatý kotlík 333.
 – Hranatý fasádní kotlík se zaústěním.
 – Hranaté zaústění do kruhového odpadu: � 98 mm 
a � 115 mm.

 – Hranatý svod s čisticím otvorem.

 ¬ Pro hranatý svod rozměru � 100 mm:
 – Sběrač dešťové vody pro hranatý svod.

 SIDING 500 A 600

 ¬ Rozměry: 500 × 1,5 mm a 600 × 1,5 mm.
 ¬ Stavební výška: 32 mm.
 ¬ Montáž s PREFA klipsem.
 ¬ S odpovídajícím příslušenstvím: spáry, montážní pomůcky pro klips atd.

 HRDLOVÝ SPOJ (TLOUŠŤKA: 1,6 mm)

 ¬ Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm.
 ¬ Vhodné pro napojení:

 – dvou kruhových svodů stejné tloušťky (1,6 mm);
 – z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu 
o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).

 ¬ Průměr: 100 mm.

 OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE

 ¬ Obsah: 11 ml.
 ¬ Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA.
 ¬ K dispozici v barvách tmavě hnědá, antracitová, černá, tmavě červená, 
světle šedá, prefa bílá, čistě bílá, oříšková, stříbrná metalíza, tmavě 
šedá, kouřově stříbrná, černošedá, matná antracitová a bronzová.

 ¬ Řiďte se návody k použití.
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 LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO

 ¬ Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm).
 ¬ Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy).
 ¬ Pro sklon střechy od 12° do 55°.
 ¬ Standardní povrch: stucco.
 ¬ Barvy: P.10 tmavě hnědá, P.10 antracitová, P.10 černá, P.10 cihlově 
červená, P.10 tmavě červená, P.10 mechově zelená, P.10 světle 

šedá, P.10 oříšková, P.10 tmavě šedá, 
P.10 břidlicová.

 ¬ Vhodné pro všechny maloformátové krytiny 
PREFA.

 PŘECHODKA SVODU

 ¬ Přechod z HT/KG na svod.
 – Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti).
 – Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA 
svody o tloušťce 1,6 mm.

 ¬ Celková výška: 160 mm.

 FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

 ¬ Vhodný pro PREFABOND, Zackenprofil a Profilwelle.
 ¬ Rozměry: 5 × 14 mm; průměr hlavy: 15 mm.
 ¬ Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli.

 ¬ Rozsah spojování: 4–9,5 mm.
 ¬ Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 
1 000 ks.

 PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

 ¬ Materiál: ocel.
 ¬ Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND.

 ¬ Šroubovací nástavec M10 × 1.
 ¬ Pro hlavu o průměru 15 mm.


