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MISTROVSKÉ KOLENO VARIO

S programem pro odvodnění střech společnosti Zambelli jste 
prostě na vše nejlépe připraveni. Nabízíme Vám v celé Evropě 
nejrozsáhlejší a nejrozmanitější sortiment v oblasti odvodnění 
střech. S přibližně 3.000 druhy zboží, které se dají naprosto 
přesně namontovat, s vynikajícím servisem a mnoha praktickými 
řešeními splníme veškeré nároky a požadavky, které na nás kladou 
řemeslníci a stavebníci. Odvodnění střech made by Zambelli zna-
mená: Kvalitně, dlouhodobě a účelně.

Ale společnost Zambelli nedodává jen příslušenství a jednot-
livé díly, nýbrž Vám současně nabízí úplné systémové řešení pro 
odborné odvodnění střechy. Prakticky aplikovatelné, esteticky 
náročné a hospodárné.

WWW.ZAMBELLI.COM

Váš specializovaný obchod:

MADE IN GERMANY

 

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

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



 

ČAS TŘIKRÁT KRATŠÍ, 
ZISK DVAKRÁT VYŠŠÍ

S mistrovským kolenem Vario ušetříte časově náročné práce při 
vyměřování a úpravě. Neboť toto teleskopické koleno se dá díky 
variabilním segmentům jedním hmatem nastavit do požadované 
polohy. Kotlík a svodová roura budou velmi stabilně spojeny, dokonce i 
při propojovací vzdálenosti delší než jeden metr.
Opticky docílíte s mistrovským kolenem Vario bezvadný výsledek. 
Mistrovské koleno Vario, které je zhotovené ze svařené roury, přesvědčí 
svým kvalitním vzhledem. Díky modernímu 3bodovému spojovacímu 
systému se stává drátování a nýtování až do celkové délky mistrovského 
kolena Vario 1,1 metru zbytečným.

Mistrovské koleno Vario Vám dává volný prostor nejen ohledně 
nastavení délky, nýbrž také ohledně materiálu a rozměrů. Je možné 
ho dodat v udávaných velikostech a v materiálech měď TECU® ■ a 
VM BLANK-ZINC® ■.

MISTROVSKÉ KOLENO VARIO 72°  
Celkový rozměr od středu hrdla až ke středu odtokové svodové roury

100/700-1100 ■ ■

100/500-700 ■ ■

80/500-700 ■ ■

Všechny velikosti jsou vybaveny 3bodovým spojovacím 
systémem.

Podívejte se na montážní video pro  
mistrovské koleno Vario: 
www.montaz-variokoleno.zambelli.cz

KROK 1: 
SPOJENÍ HRDLA A KOLENA
Mistrovské koleno Vario je vybavené 3bodovým spojovacím systémem. 
Koleno se jednoduše nasune na kotlík a pevně zajistí ve 3 bodech. Zůstává 
až do definitivního připevnění otočné a může se v případě potřeby opět 
velmi jednoduše demontovat. Od délky kolena 1,1 metru doporučujeme 
koleno s hrdlem snýtovat. 

KROK 2: 
NASTAVENÍ SPRÁVNÉ PROPOJOVACÍ DÉLKY
Díky teleskopickému mechanismu můžete nyní kus svodové roury 
roztáhnout až k odtokové svodové rouře. Optimální stabilita je zaručena 
i při dosažení maximální vzdálenosti.

KROK 3: 
ZASUNUTÍ KOLENA DO SVODOVÉ ROURY
Koleno se nakonec zasune do hrdla svodové roury.

3BODOVÝ  SPOJOVACÍ  
SYSTÉM

Mistrovské koleno Vario:
Efektivně, optimálně, vynikajícím  
způsobem řešené:

   AII-in-one řešení pro překlenutí horizontálních 
vzdáleností při propojování žlabu a svodu

   Teleskopický mechanismus pro rychlé nastavení 
požadované délky svodu

   Vysoká stabilita při vzdálenostech od 0,5 do 1,1 metru
   Žádné drátování nebo nýtování
   Vysoce kvalitní vzhled produktu 

„Teleskopický mechanismus“

PERFEKTNÍ 

VZHLED  

PRODUKTU


