
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.

Specializovaný obchod:

www.zambelli.de

  

ŽLABOVÁ SPOJKA
k opravě a nové instalaci

GERMAN QUALITYWWW.ZAMBELLI.COM

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

Tel. +42 386 106-010
Fax +42 386 106-042
E-mail info.dew@zambelli.com



 

CHYTŘEJŠÍ POVOLÍ

Proč to dělat komplikovaně, když to jde jednoduše? Se Zambelli 
žlabovou spojkou máte spolehlivou a praktickou alternativu k letování 
nebo lepení žlabů. Ideální je také k utěsnění prasklin na starších žlabech. 
Je dokonalá, když musí být montáž obzvláště rychlá. Je vynikající, když 
se ukazuje situace jako komplikovaná.
Žlab může přirozeně reagovat na teplotní výkyvy. Z - upínací systém se 
stará o to, aby bylo vše na věčnost pevně spojené. Spojka naválky, která 
je dodávaná se žlabovou spojkou, přináší dodatečnou stabilitu. Přesnost 
tvaru je optimalizována na nejběžnější rozměry žlabů. Letování, lepení 
nebo jednoduché zacvaknutí? Toto rozhodnutí je pouze na Vás!

Jednoduchá a rychlá montáž:

Zambelli žlabová spojka včetně 
spojky naválky pro maximální 
stabilitu.

tBU – Zkouška těsnosti

Z pověření Zambelli provedl tBU - Institut pro stavební 
techniku a techniku životního prostředí - zkoušku trvanlivosti 
spoje při termické, délkové roztažnosti materiálů. Testováno 
bylo spojení dvou žlabových segmentů z titanzinku při 
simulování testovacího období 20 let. Kompletní zkušební 
protokol naleznete na www.zambelli.com.

Zambelli žlabová spojka v testu prokázala nejvyšší těsnost. 
Dilatační pohyby nezpůsobily žádná poškození. Nebezpečí 
tvorby trhlin je tímto dlouhodobě vyloučeno.

Otevřít pojistný jazýček, 
gumové těsnění umístit ca. 3 
mm pod horní hranu a nalepit, 
na straně naválky nechat 
přesah.

Žlaby nejprve stabilně spojit 
prostřednictvím spojky 
naválky. Překontrolovat 
správnost formy žlabů a v 
případě potřeby přihnout 
žlaby do správného tvaru. Mezi 
žlaby nechat mezeru 5 mm pro 
délkovou dilataci.

Žlabovou spojku nasadit 
nejprve přes zpětný ohyb žlabu 
a táhnout dopředu ve směru 
naválky.

Položit sponu přes naválku a 
zatlačit dolů ve směru žlabu. 
Po zaklapnutí zajistit pojistný 
jazýček. Pokud není žlabová 
spojka pevně zaklapnuta, je 
nutné překontrolovat tvar 
žlabu a postup zopakovat.

Zajistit 
pojistný 
jazýček!

ZAMBELLI ŽLABOVÁ SPOJKA
  ideální pro opravy, u kterých by musel být žlab letován
  trvalé spojení prostřednictvím Z - upínacího systému
  jednoduchá a rychlá montáž také při nízkých teplotách
  dokonalé přizpůsobení půlkulatým žlabům
  absolutně vodotěsná také při délkovém rozpínání materiálu 

způsobeném teplotními výkyvy

Zambelli žlabová spojka je k dostání v uvedených rozměrech a 
materiálových provedeních měď ■, titanzinek ■, pozink ■ a Z-M 
Robust  .

Zambelli žlabová spojka
Zambelli žlabová spojka se spojkou naválky, pojistkou a felxibiln-
ím Z-pérem, dle DIN 18461

400 ■ ■ ■

333 ■ ■ ■

280 ■ ■ ■

250 ■ ■ ■

Montážní návod žlabové spojky včetně spojky 
naválky můžete zhlédnout na:
www.montaz-zlabove-spojky.zambelli.de

Otevřít pojistný 
jazýček!

Gumové těsnění umístit  
ca. 3 mm pod horní  
hranu a nalepit.


