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ZAMBELLI MISTROVSKÝ SYSTÉM 
VÁM TO ZJEDNODUŠÍ!

S naším mistrovským systémem obdržíte kompletní řešení po vizuální i technické stránce. Robustní kvalita materiálu a rozmanitý výběr 
barev dávají možnost předložit Vašim zákazníkům promyšlenou nabídku ohledně uspořádání a hospodárnosti. Přesnost rozměrů a  
zpracování produktů všech Zambelli výrobků jsou Vaši ručitelé toho, že obdržíte bezpečně kalkulovatelné a komfortní pracovní postupy. 

Rychle a bezpečně k funkčně spolehlivému systému odvodnění střech

STŘEŠNÍ ŽLAB S POMŮCKOU PRO  
JEDNODUŠŠÍ NASUNUTÍ

ČELO S TĚSNĚNÍM

HÁK PRO ČELNÍ MONTÁŽ 
S NASTAVITELNOU KONZOLKOU

ŽLABOVÁ SPOJKA SE SPOJKOU 
NAVÁLKY 

MISTROVSKÁ OBJÍMKA S MATKOU A 
HMOŽDINKOU PRO VEŠKERÉ ZDIVO

MISTROVSKÝ ROH S POMŮCKOU PRO 
JEDNODUŠŠÍ NASUNUTÍ

MISTROVSKÝ KOTLÍK

KOLENO S HRDLEM A 
ZKOSENÍM

MISTROVSKÉ SOKLOVÉ 
KOLENO
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RAL 3009 ocelově červená

RAL 8004 cihlově červená

RAL 8017 čokoládově hnědá

Testa di Moro

RAL 7016 antracit šedá

RAL 9005 černá

Mistrovský systém s povrchovou úpravou ROBUST je možné obdržet v následujících barvách:

nejvyšší barevná stálost dle EN 10169

RUV4
✩

✩ ✩



  

NÁŠ PARTNERSKÝ PROGRAM PRO 
ŘEMESLNÍKY A PROFESIONÁLY

Přihlaste se 

nyní a ihned 

se vydejte 

dobývat!

S vášní pracujeme na výrobcích pro 
odvodnění střech, které práci řemeslníka zjed-
noduší. Zambelli řešení Vám dovolí použití 
různých pracovních technik podle toho, jak 
to daná situace vyžaduje. Specifická práce je 
možná. Můžete volit mezi standardními a indi-
viduálními řešeními. Naše produkty dodržují 
platné normy. My ale přitom neodpočíváme. 
Neboť jsme si vědomi toho, jak bývají na stav-
bách podmínky složité. U firmy Zambelli se 
skutečně nemusíte spokojovat s málem.

Dobyvatel vrcholů



POVRCH, PO KTERÉM ZKRÁTKA  
MUSÍTE SÁHNOUT

Materiálové provedení Zinek-Magnesium s povrchovou úpravou Robust beze 
zbytku dodrží to, co slibuje název. Všechny prvky střešního odvodňovacího  
systému jsou zhotoveny z této ušlechtilé oceli. Vysoká kvalita povrchu zaručuje 
dlouhodobou stálost barvy a přináší dodatečné výhody ohledně skladovatel-
nosti a manipulace s produktem během zpracování.

PŘEDTÍM

POTÉ

Chytrá oprava:
Menší poškození povrchu, jaká mohou 
vzniknout např. při falcování, se dají bez 
problémů opravit Robust-lakem. Poškozené 
místo se takřka stisknutím tlačítka stane 
neviditelným.

SNADNÁ ÚDRŽBA

SKLADOVÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM MOŽNÉ

ANTI-FINGERPRINT (NEZŮSTÁVAJÍ OTISKY PRSTŮ)



HÁK PRO ČELNÍ MONTÁŽ 
S NASTAVITELNOU  
KONZOLKOU

Pomocí nastavitelné konzolky se dá jedním hmatem nastavit sklon 
háku a střešního žlabu. Kromě toho přiléhá hák pro čelní montáž ke 
zdi.

Zajišťovací jazýček slouží k tomu,
aby hák pevně seděl.

Dva segmenty žlabu se dají jednoduše zasunout do sebe. 
Praktické při práci na střeše!

Pro připevnění žlabu se zadní a přední péro ohne.

NOVĚ

Se spojkou naválky je zajištěna maximální stabilita.

STŘEŠNÍ ŽLAB S 
POMŮCKOU PRO  
JEDNODUŠŠÍ NASUNUTÍ
Od tohoto okamžiku je střešní žlab mistrovského systému v  ma-
teriálovém provedení Robust vybaven pomůckou pro jednodušší 
nasunutí. Naválka žlabu má na obou stranách konce výřez s dél-
kou cca 1,5 cm. To činí spojení dvou žlabů, nebo žlabu a rohu ještě 
komfortnějším. Také spojka naválky, která je standardně součástí žla-
bové spojky se dá lehce zasunout do naválky žlabu.



VŠE POD KONTROLOU

S mistrovským systémem v materiálovém provedení  Robust máte v 
oblasti poradenství pro stavebníky mnoho trumfů v ruce. Vysoká kva-
lita? Přizpůsobitelný design? Dlouhá životnost? Na všechny tyto otáz-
ky můžete odpovědět jedním radostným kývnutím hlavy. Při otázce 
ceny se můžete dívat do zářících očí stavebníků. Neboť v porovnání 
s jinými kovy je mistrovský systém v tomto bodě obzvlášť umírněný.

Použijte kromě toho náš nový on-line konfigurátor. Několika kliknutí-
mi myší můžete perfektně sladit barvy zdi domu, střešní krytiny, oken 
a dveří s odvodněním střechy. Tím zanecháte zaručeně dobrý celkový 
dojem.

KDYŽ TO CVAKNE:
ŽLABOVÁ SPOJKA

Zambelli žlabová spojka je ideálním řešením pro všechny případy. S 
ní se dají všechny prvky střešních žlabů spojit rychle a bezpečně. Je 
vybavená proti ultrafialovému záření odolným pryžovým těsněním a 
dobře absorbuje roztahování materiálu. Jedním slyšitelným cvaknu-
tím je pevně zajištěna. V případě potřeby je možné spoj bez problémů 
otevřít. Také žlabovou spojku je samozřejmě možné obdržet ve všech 
barvách.

Dilatace materiálu
Kovy reagují na rozdílné teploty, proto se žlab podle venkovní 
teploty roztahuje nebo smršťuje. Podle druhu materiálu 
je třeba kalkulovat s materiálovou roztažností. Pozink má 
nejnižší součinitel délkové roztažnosti. Je možné jí v porovnání 
s jinými kovy označit za teplotně nejstabilnější.

MĚĎ

TITANZINEK

POZINK
0,012

HLINÍK

Hodnoty v mm/mK

0,024

0,017

0,022

Nyní otestujte konfigurátor Zambelli!

konfigurator.zambelli.com



SPOJOVÁNÍ BEZ 
ROZŠIŘOVÁNÍ

Je jedno jak ho otočíte: Zambelli mistrovs-
ké koleno má vždy správný konec. Nahoře 
rozšířené, dole zúžené - tak se dá jednoduše 
zasunout do každé svodové roury. Sbohem 
rozšiřování! 

JEŠTĚ NĚJAKÉ 
OTÁZKY?

Obrázky říkají víc než slova. Proto obdržíte 
k našim produktům vždy pomocný návod 
pro montáž. Nebo navštivte náš kanál 
YouTube. Tam najdete videa firmy Zam-
belli s montážními návody. 

www.youtube.com/ZambelliGermany



WWW.ZAMBELLI.COM

Váš specializovaný obchod:
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CZ-37001 České Budějovice

Telefon +42 386 106-010
Fax +42 386 106-042
E-mail info.dew@zambelli.cz 4/

20
20


