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SNADNÁ MONTÁŽ PROSTŘEDNICTVÍM 
TŘÍ KOMPONENTŮ

Zhlédněte naše montážní video.  
Zde jsou vyobrazeny veškeré možnosti upevnění.:  
www.meister-schelle.zambelli.de

 

MISTROVSKÁ OBJÍMKA SVODU
Moderní upevnění svodové roury

1.  Vyvrtejte otvor pro 
hmoždinku o Ø 10 mm a 
zasuňte ji dovnitř. 

Příklad montáže je demonstrován na plné cihle (bez termických 
požadavků) s použitím hmoždinky 10/120 a šroubu 140/M10.

3.  Nakonec našroubujte šroub 
včetně krytky/distanční 
podložky.

4.   Mistrovskou objímku 
jednoduše našroubujte na 
upevněný šroub. Krytka jednak 
izoluje vyvrtaný otvor, ale také 
slouží jako distanční podložka.

2.  Pokud je otvor příliš krátký, 
vyvrtejte ho větší. Hmoždinku 
nezkracujte, protože by došlo 
ke snížení pevnosti uchycení.

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM
PRO VŠECHNY PŘÍPADY.

S programem odvodnění střech od Zambelli jste jednoduše na vše
nejlépe připraveni. Nabízíme Vám celoevropsky nejobsáhlejší a
nejrozmanitější sortiment odvodnění střech. S téměř 3.000 artikly,
které lze přesně smontovat, skvělým servisem a mnoha praktický-
mi řešeními splňujeme všechny nároky a požadavky, které na nás
kladou řemeslníci a stavebníci. Odvodnění střech made by Zam-
belli znamená: velmi hodnotně, s dlouhou životností a účelně.

Ale Zambelli nedodává jen příslušenství a jednotlivé komponenty,
nabízí Vám zároveň kompletní systémová řešení pro odborné
odvodnění střech. Praktické použití, estetickou náročnost a hospo-
dárnost.
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KAŽDÝ DEN JE JINÝ.

Jedná li se o tvrdé dřevo, cihlovou zeď nebo zateplenou fasádu, 
bude vždy montáž Zambelli Mistrovské objímky tak flexibilní, jak jen 
potřebujete. Svodová roura tak může být upevněna prostřednictvím 
různých délek šroubů.
Nedělá při tom radost pouze jednoduchá montáž. Díky perfektnímu 
tvaru a homogenní povrchové úpravě je Mistrovská objímka také velmi 
elegantní. Vyvinuta pro každý den, designována pro vynikající výsledky.

Jediný systém upevnění pro  
všechny konstrukce zdí:

Mistrovská objímka svodové roury s matkou M10 pro samořezný 
šroub (alternativně s hmoždinkou a krytkou/distanční podlož-
kou), šroubem nebo narážecím trnem.

Upevnění prostřednictvím tří komponentů: sa-
mořezný šroub, hmoždinka a krytka/distanční 
podložka

Upevnění Mistrovské objímky prostřednictvím tří 
komponentů odstraňuje veškeré nevýhody původních 
metod:

  Ideální pro zateplené fasády (novostavby a renovace)
   Díky hmoždince s lamelami nedochází k tepelným 

mostům
  Ideální rozdělení váhy na celou konstrukci zdi 
   Jednoduchá montáž: menší otvory pro vrtání, rychlé 

našroubování a dodatečná možnost demontáže,
   Určeno pro všechny druhy zdí a podkladů 

Mistrovká objímka je k dostání v uvedených velikostech a materiálo-
vých provedeních měď ■, pozink ■ a lakovaném provedení Robust .

Mistrovská objímka  
pro svodovou rouru, s matkou M10

150/M10 ■ ■

120/M10 ■ ■

100/M10 ■ ■

87/M10 ■ ■

80/M10 ■ ■

76/M10 ■ ■

60/M10 ■ ■

50/M10 ■ ■

 Alternativní provedení

Samořezný šroub M10

300/M10 Pro zděné stěny s max. tloušťkou zateplení 220 mm

250/M10 Pro zděné zdí s max. tloušťkou zateplení 180 mm 

200/M10 Pro zděné stěny s max. tloušťkou zateplení 140 mm

140/M10 Pro zděné stěny bez termických nároků.

80/M10 Pro dřevěné, ocelové nebo hliníkové konstrukce bez hmoždinky

Hmoždinka Ø 10 mm 

10/280 Pro šroub 300/M10

10/240 Pro šroub 250/M10

10/180 Pro šroub 200/M10

10/120 Pro šroub 140/M10

Univerzální krytka/distanční podložka


