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Návod na montáž
Odvodnění střech



PRAKTICKÉ, CHYTRÉ, DOKONALÉ!

Sortiment Zambelli výrobků pro odvodnění střech je ideálně přizpůsoben 
potřebám pokrývačů a klempířů. Protože my nabízíme jak praktické inovace 
výrobků tak i chytrá řešení problémů.
To vše dle vysokých kvalitativních nároků německých podniků. Proto je celý náš 
sortiment z vynikajících značkových výrobků pro odbornou montáž kvalitních střešních 
odvodňovacích systémů. To dělá ze Zambelli opravdového partnera pro řemeslo.

Zambelli ví, co řemeslník chce
Rychlou montáž, jednoduché zpracování a spolehlivou funkčnost. Zambelli pracuje 
cíleně již léta na těchto požadavcích a nabízí proto pravidelně inovace výrobků. 
Povšimněte si proto tedy, že máme i výběr střešních odvodňovacích výrobků, u 
kterých si můžete ušetřit pracné nýtování a letování. Rafinované zástrčné a svorkové 
spoje Vám usnadní práci.

Tradice v řemesle
Přesto nepatří pájka a nýtovací kleště minu-losti. Tradiční techniky zpracování, 
přesnost a tvarová stálost Zambelli výrobků pro odvodnění střech jsou předpokladem 
pro odborné zanýtování a zaletování. Protože na kvalitě zpracování se pozná kompe-
tence řemeslníka.

Instruktážní video k montáži 

našich výrobků naleznete na  

www.youtube.com/ZambelliGermany



KOMPLETNÍ PROGRAM

Střešní žlaby
Střešní žlab, žlabová spojka, žlabový hák, ochrana proti listí, lapač listí

Rohy
Vnitřní roh, vnější roh, roh pro hranaté žlaby, roh s délkou ramene, roh s 
užším radiusem, roh s 14 mm návalkou

Žlabová čela
Žlabové čelo, letovací čelo, čelo k falcování a letování, čelo k falcování, 
hranaté čelo, čelo pro hranaté žlaby

Kotlíky
Kotlík oválný, kotlík s logem, kotlík šikmý, kloubový kotlík, kotlík k leto-
vání, kotlík k letování pro hranaté žlaby, lapač vody

Svodové roury
Svodová roura, spojka svodových rour, redukce svodových rour, kryt 
přechodu svodu, objímka svodu, odbočka svodové roury, roura, posuvné 
hrdlo

Kolena
Koleno 40°, 60°, 72°a 85°, soklové koleno, koleno výtokové, roh svodu, 
koleno hranaté, koleno Vario

Příslušenství
Dilatace, odvaděč vody samočinný, výklopná klapka, WZ – komínová 
stříška, WY – pláštění komínu, opěrka svodu, krytka hřebíku, hřebíky, 
těsnění DICHT 7



POTŘEBNÉ NÁSTROJE

Základní vybavení

Pro rozšíření 
trubky
Vrtačka a rozšiřovací nástavec

Na letování
Pájka

Na nýtování 
Kleště na trhací nýty

Ohýbač háků Kovové kladívko Plastové kladívko Nůžky na plech Vodováha



UPEVŇOVÁNÍ ŽLABŮ / SPOJOVÁNÍ

Montáž háků

Nýtování a letování

Žlabová spojka

spád 1...5 mm/m
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ŽLABOVÁ ČELA
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Falcování
Čelo

Letování
Čelo k letování

Nasunutí
Čelo k nasunutí
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KOTLÍKY A SVODOVÁ KOLENA
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Montáž kotlíků

Montáž svodových kolen

Sdrátování Zanýtování 3-bodové spojení
Otočné a odnímatelné
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SVODOVÁ ROURA

Spojení svodových rour
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Rozšíření

Spojka 
svodových rour



TAK MLUVÍ ODBORNÍK

Zambelli výrobky nabízíte svým zákazníkům kvalitní značkové zboží. Upozorněte 
své zákazníky na tuto výhodu!
Poraďte jim také alternativy v materiálu nebo provedení. K tomu Vám pomohou 
praktické vzorníky materiálu a Zambelli brožůrka „Poradenství pro investory“. Využijte 
také praktickou výpočtovou šablonu k rychlému výpočtu okapů a svodových rour.

Zambelli – vzorník materiálu
Zambelli – vzorník materiálů je sestaven z příručních vzorků materiálu. Položený na 
stole zřetelně ukazuje rozmanitost materiálů a umožňuje porovnání rozdílů.

Brožurka „Poradce investora“
Různé kovy a varianty svodů jsou inves tory a 
architekty využívány především jako stylistický 
prostředek. Naše brožura „Poradce investora“ ukazu-
je působivé příklady použití a pro investory obzvláště 
praktické příslušenství.

Výpočtová šablona
Vypočtěte jmenovité rozměry a svodové hodnoty ob-
ratem ruky. Zambelli-výpočtová šablona to umožňuje. 
Odečtení je rychlejší než počítání.

U Vašeho odborného prodejce nebo přímo u Zambelli obdržíte zdarma vzorníky
materiálu, brožuru investora a výpočtovou šablonu!



SVODOVÁ ROURA

Měď, zinek, pozink, ušlechtilá ocel nebo hliník jsou architekty a stavaři
využívány především jako stylové části vybavení budov. Tyto materiály určují
stavební styl. Je jedno, zda se jedná o chalupu či dům: Zambelli dodá vždy
vhodné produkty, neboť naše produkty pro odvodnění střech jsou k dostání
v různých materiálových provedeních a jako obvykle u Zambelli produktů ve
špičkové kvalitě.

Materiály

měď

ušlechtilá ocel/INOX/
UGITOP/ROOFINOX

zinek 
(VM ZINC)

předzvětralý zinek
(VM Zinc Anthra)

předzvětralý zinek
(VM Zinc Quartz)

hliník

pozinkovaná ocel



NOVÉ TÓNY PRO VÁŠ OBCHOD
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Barevný sortiment

Testa di Moro RAL 8004 cihlově červená

RAL 3009 ocelově červená RAL 8017 čokoládově hnědá

RAL 7016 antracit šedá

Sortiment Zambelli nezná žádné kompromisy. Jestli hranaté, kulaté, malé, velké, 
standardní nebo individuální – kde jiní končí, my teprve pořádně začínáme. Nově 
v sortimentu: moderní lakované výrobky, které vnáší do hry barvu. Skutečná alternati-
va k v uplynulých letech silně zdraženým měděným a titanzinkovým výrobkům.

RAL 9005 černá



 Telefon +42 (386) 106 - 010
 Fax +42 (386) 106 - 042
 E-mail info.dew@zambelli.cz
 www zambelli.cz

Zambelli-technik spol. s r.o.
Okružní 635
CZ 37001 České Budějovice

Váš specializovaný prodejce:

kvalita materiálů
zpracování
přesnost rozměrů
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EN 612
aus Metallblech 

Hängedachrinnen 
und Regenfallrohre 

RIB-ROOF
Kovové Střešní systémy

Střešní odvodňovaci 
systémy

Regálové systémy Průmyslové zpracování
kovů


