
OCHRANA A ČISTOTA

Listí, sníh a led jsou nepřátelé každého střešního odvodňovacího 
systému. Gutter Stark® skoncuje s ucpanými žlaby a zvýší tak ochranu 
proti provlhnutí budovy.

ROBUSTNÍ A ODOLNÝ

Led a sníh zde nemají žádnou šanci a v porovnání s běžnými řešeními 
může ochrana proti listí Gutter Stark® samozřejmě zůstat ve žlabu po 
celý rok.

VÝHODY V PRAXI

  Trvale optimální ochrana proti znečištění
  Rychlá a snadná montáž
  Odtokový výkon až 755 litrů za hodinu na m2 je certifikován 

nezávislou laboratoří
  Vyvinut pro všechny střešní žlaby a typy střešních žlabů
  Stabilní pevnost také pod vysokým zatížením sněhem a ledem
  Možnost kombinace se všemi běžnými stavebními kovy: 

možnost dodání v hliníku a také v hliníku s eloxovaným 
měděným povrchem

VHODNÝ PRO KAŽDÝ ŽLAB!

Nová ochrana žlabů Gutter Stark® je dodávána jako kompletní sada, 
která je připravená k okamžité montáži. Je k dodání v hliníku a v hliníku 
v barvě mědi.

400/2000
333/2000   vhodná i pro hranatý žlab 400
280/2000   vhodná i pro hranatý žlab 333

ROBUSTNÍ OPORA
také při sněhové zátěži

PROFIL ROLL-BACK 
pro optimální odtok POVRCH

DURA-SHIELD
tvarově stálý a korozivzdorný

S PÁSEM PROTI PŘETEČENÍ
pro perfektní utěsnění

S DĚROVÁNÍM
pro nejvyšší odtokový výkon

NEJVYŠŠÍ VÝKONNOST

I při 100 %ním pokrytí bude dosaženo odtoku srážkové vody 63 
milimetrů za hodinu a čtvereční metr.
Pružný pás proti přelití (Flex-SealTM) se stará o to, aby žlab byl přesně 
utěsněn.

Odtokový výkon Gutter Stark®, pokud je perforování pokryté:

% zakrytých 
otvorů

Odtokové množství
(mm/h/m2)

0 755
50 537
90 221

100 63

Tyto výsledky byly naměřeny a certifikovány dvěma nezávislými 
laboratořemi - Intertek a CRM Rainwater Drainage Consultancy.

S „AUTOMATICKÝM“  
ČIŠTĚNÍM ŽLABU

Protože ochrana žlabu nesedí příliš hluboko ve žlabu, tak je listí, mech a 
jehličí stromů odfouknuto pryč již při lehkém větru od 10 km/h.

Rychlost větru, která je nutná k tomu, aby odfoukla zbytky z 
povrchu ochrany proti listí Gutter Stark®:

Nečistota Rozložená 
na 30 cm

Rychlost větru

Suché listí 20 Minimálně
Jehličí 200 8 km/h
Vlhké listí 20 10 km/h
Borové jehličí 100 10 km/h

Tyto výsledky byly naměřeny a certifikovány dvěma nezávislými 
laboratořemi - Intertek a CRM Rainwater Drainage Consultancy.

Gutter Stark® obdržíte pouze od

25 LET
ZÁRUKA
na funkčnost a 
materiál



 

Váš specializovaný obchod:

www.zambelli.de

 

STŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ 
SYSTÉM PRO VŠECHNY PŘÍPADY

 

S programem pro odvodnění střech společnosti Zambelli jste pro-
stě na vše nejlépe připraveni. Nabízíme Vám v celé Evropě nejro-
zsáhlejší a nejrozmanitější sortiment v oblasti odvodnění střech. 
S přibližně 3.000 druhy zboží, které se dají naprosto přesně na-
montovat, s vynikajícím servisem a mnoha praktickými řešeními 
splníme veškeré nároky a požadavky, které na nás kladou řemes-
lníci a stavebníci. Odvodnění střech made by Zambelli znamená: 
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.

MADE IN GERMANYWWW.ZAMBELLI.COM

MONTÁŽNÍ NÁVOD

10 cm

1.

2.

1. Připevněte držák pod ochranou střešního 
žlabu tím, že zasunete tři výstupky do první 
řady ochrany proti listí.  Výška držáku je 
variabilní tím, že se tři výstupky posunou do 
další řady děr.

2. Následně druhou stranu držáku pevně naproti připnout do drážky. 
Umístěte na délce dvou metrů celkem čtyři držáky.

3. Položte ochranu proti listí s vinylovou lištou na 
střešní žlab směrem k budově. Měl by vzniknout 
lehký spád ve směru k budově.

3.

4. Přiložte nyní jednotlivé kusy k sobě s překrýváním 25 mm. Připevněte 
ochranu proti listí po každých 50 cm pomocí spony k přední straně 
střešního žlabu. Následně jednotlivé kusy sešroubujte dohromady.

4.

Podívejte se na montážní video pro Gutter Stark®: 
www.montaz-gutter-stark.zambelli.de 

 

OCHRANA PROTI LISTÍ  
GUTTER STARK®

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


