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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.
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JEDNODUŠE A RYCHLE K CÍLI

S mistrovským šikmým kotlíkem Zambelli se dostanete rychle a 
bezpečně k cíli. Díky svému variabilnímu úhlu sklonu zvládne bravurně 
každý převis a přesazení střechy, a to i ve stísněných situacích. Jeho 
přesný tvar činí mistrovský šikmý kotlík při montáži nepřekonatelným. O 
jasnou linii se stará cylindrický výtok. Díky tomu vytvoří na střeše vždy i 
bez ohybů dobré linie.

TAK SE VYHNETE KOLENU

Montáž v několika málo krocích: Mistrovský šikmý kotlík se dá 
namontovat stejně tak lehce a rychle jako běžný závěsný kotlík. 
Přitom je úsporným víceúčelovým kotlíkem, který Vám obzvlášť ulehčí 
práce při úpravách okolo převislých střech.

Ke straně s fasádou je možné mistrovský šikmý kotlík montovat se 
sklonem od 5 stupňů. Pro prodloužení střechy může být použit ke 
straně okapu od sklonu 23 stupňů. Přitom mistrovský šikmý kotlík 
nevynáší výškově. Takto se vyhnete pracným „kutilským“ řešením.

MÁTE VOLBU

Rychlá montáž, nejvhodnější tvar a funkční spolehlivost. Obzvlášť 
když se jedná a složité řešení, získáte díky Zambelli mistrovskému 
šikmému kotlíku náskok před ostatními. A to bez omezení. Neboť 
všestrannost je dána nejen při jeho použití, ale také při výběru 
materiálu. 

Vyberte si mezi provedením z TECU®-mědi ■, VM BLANK®-titanzinek 
■ nebo pozinkovaným provedením ■. Tak trefíte vždy správný tón.

Mistrovský šikmý kotlík

400/120 ■ ■ ■

333/100 ■ ■ ■

280/80 ■ ■ ■

Podívejte se na montážní video pro  
mistrovský šikmý kotlík: 
www.montage-schraegstutzen.zambelli.deMistrovský šikmý kotlík

cylindrický výtok,  
variabilní úhel sklonu


