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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 mno-

ha praktickými řešeními splníme veškeré nároky a požadav-

ky, které na nás kladou řemeslníci a stavebníci. Odvodnění 

střech made by Zambelli znamená: Kvalitně, dlouhodobě a 

účelně.

Ale společnost Zambelli nedodává jen příslušenství a jed-

notlivé díly, nýbrž Vám současně nabízí úplné systémové 

řešení pro odborné odvodnění střechy. Prakticky aplikova-

telné, esteticky náročné a hospodárné.

STŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM 
PRO VŠECHNY PŘÍPADY.



MONTÁŽ A APLIKACE

SADA ŽLABOVÝCH HÁKŮ PRO SENDVIČOVÉ PANELY

SNADNÉ OBJEDNÁNÍ!

JE SENDVIČ SKUTEČNĚ VŠE? PROSTĚ RYCHLE A PĚKNĚ.

KROK 1:

KROK 2:

KROK 3:

Umístěte držák horního pásu a přišroubujte do předem 

určených děr.

Žlabový hák připevněte odborně vpředu k držáku horní vlny 

(se spádem/bez spádu) pomocí přiložených šroubů.

Zavěste žlab a přehněte péra háku.

Použijte k objednání náš praktický 
objednávkový formulář.
Na přání je možné dodat další geometrie 
trapézu, velikosti.

www.zambelli.com/Set-žlabových-háků-pro-sendvičové-panely-
Objednávkový-formulář

Kdo má málo času, ten sáhne rád po sendviči. To platí v 

současnosti také u střešních krytin. Kdo má málo času, sáhne 

po nové sadě žlabových háků pro sendvičové panely.

To platí od této chvíle také pro montáž střešních žlabů, neboť 

místo náročných pomocných úkonů je toto řešení montáže 

optimalizované, rychlé a současně vkusné.

 Dostupné ve velikostech 280 (pro tloušťku jádra 

od 0 do 60 mm), 333 a 400 pro všechny běžné 

sendvičové panely

 Předem připravené k bočnímu připevnění k 

horní vlně

 Možnost použití pro sklon střechy od 5° do 15°

 Není nutné žádné ohýbání háků

 Vhodné pro tloušťky jádra sendviče od 0 do 160 mm

Jmenovitá velikost Tloušťka jádra

400-30/5 120 - 160 mm  

400-30/5 80 - 100 mm  

400-30/5 0 - 60 mm  

333-30/5 120 - 160 mm  

333-30/5 80 - 100 mm  

333-30/5 0 - 60 mm  

280-30/5 0 - 60 mm  

Ready to 
install

5 - 15°
Sklon střechy

Sada žlabového háku Zambelli sestává z držáku horní 

vlny, žlabového háku, těsnění a šroubů a je k dispozici  

v pozinkovaném materiálu  a pozinkovaném materiálu   

s lakovanou povrchovou úpravou.
Dva komponenty: Držák horního pásu a pro 
sendvičové panely přesně tvarovaný žlabový hák.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PÁR 
BODECH


