
Přiznat barvu

Jako všechny ostatní oblasti designu se i architektura řídí
současnými módními proudy.

Aby bylo i provedení Vašich projektů vždy stylové a vysoce
aktuální, slaďujeme vždy náš standardní barevný program s
panujícími trendy.

Kvůli Vašim nízkým nákladům přitom náš sklad omezujeme
na reprezentativní výběr barev. Při odpovídajícím množství a
dodacích lhůtách je ovšem samozřejmě možno realizovat i jiné
barevnosti, tloušťky materiálu a kvality laku částečně bez
navýšení ceny.

Naši aktuální nabídku dodávaných barev a materiálů můžete
zjistit v následujícím přehledu. Při speciálních požadavcích se
na nás prosím obraťte přímo – rádi Vás informujeme o
možnostech jak přiznat pomocí Zambelli barvu.

Abyste systémem RIB-ROOF od Zambelli dosáhli těch nejlepších
výsledků, jsme tu pro Vás s radou a pomocí.
Detailně Vám poradíme a dáme Vám k dispozici naše know-
how. Již při plánování Vašich projektů Vás podpoříme obsáhlým
materiálem - od brožur a podrobných textů přes detailní výkresy
CAD až k vypracování náročných speciálních řešení.

Pro fázi provedení od nás obdržíte podrobný návod k montáži.
Na přání Vás a Vaše pracovníky proškolíme v praktických
kurzech.

Jestliže Váš projekt klade mimořádné požadavky, budou Vás
naši odborníci provázet při pokládkových pracích a s osobním
nasazením Vám rychle a nekomplikovaně pomohou dál.

Další informace o RIB-ROOF 465 a RIB-ROOF Speed 500 najdete
na www.zambelli.de.

Pokud máte ještě otázky k našim výrobkům a službám, prostě
nám zavolejte nebo nám napište e-mail – těšíme se, že Vám
budeme moci osobně vysvětlit výhody střešního systému
RIB-ROOF.

RIB-ROOF
kovové střešní systémy

…všechno, co střecha potřebuje!

výhodně se systémem
RIB-ROOF Speed 500

U Zambelli máte možnost volby

RIB-ROOF je k dostání v nejrůznějších materiálech a tloušťkách
materiálu. V našem kompletním sortimentu příslušenství kromě
toho najdete tvarové díly, stavební díly a další vybavení ve
stejných materiálech. Držáky (s kluzným upínáním) obdržíte
v provedení aluzinek, nerezová ocel a měď.

hliník 0,7/0,8/0,9/1,0mm

lesklý s designem štuku

hliník lesklý s designem štuku 0,8/1,0mm

z obou stran s ochrannou lamelou

aluzinek 0,63/0,75mm

s ocelovým jádrem

titanzinek 0,7/0,8/1,0mm

lesklý nebo patinovaný

měď ⁄ TECU 0,6mm

hliník hladký 0,7/0,8/0,9/1,0mm

oboustranně průběžně povlakovaný 

ocelový plech oboustranně 0,63/0,75mm

průběžně pozinkovaný a průběžně povlakovaný

Další materiály a speciální
povrchy na základě poptávky.

Ještě nějaké otázky?Zambelli Vám dá to, co potřebujete

stavebně technické schválení DIBt
č. Z-14.1-473 (ocel), č. Z-14.1-474 (hliník)
použitelné od sklonu střechy 1,5°
montáž na držáky s kluzným upínáním nebo upínací lištu bez porušení
povrchu tudíž žádná perforace roviny vedoucí vodu, optimální roztažitelnost
u velkých střešních ploch
samonosná a tak pevná, že se po ní dá chodit takže je vhodná pro
všechny běžné oblasti použití na vaznicích nebo s oporou po celé ploše
od jednoplášťové odvětrávané "studené" střechy až po tepelně izolovanou
střešní konstrukci
jednoduchá rychlá montáž i při nízkých teplotách protože není nutná
žádná předmontáž držáků ani strojní zapertlování profilů
bez příčného spoje, tedy prakticky bez omezení délky profily do
délky 32m dodávány nákladním autem, delší jsou zhotovovány přímo
na staveništi
standardní stavební šířka 500mm
kónické a kónicky klenuté profily jiné šířky na vyžádání
klenuté profily od rádiusu 2m, menší rádiusy na vyžádání
kompletní sortiment příslušenství
největší výběr materiálů a barev
profily zahnuté ze strany hřebenu ev. ohraněné ze strany okapu
k dodání ze závodu

Systém povlakování: vrchní strana 25μm průběžné povlakování polyesterem v barevných odstínech RAL, spodní strana světlý ochranný lak

standardní barvy skladem

barevné vyobrazení podobné RAL

ocelový plech 0,63mm oboustranně průběžně pozinkovaný a barevně povlakovaný
hliník 0,7mm hladký, barevně povlakovaný
hliník 1,0mm hladký, barevně povlakovaný

Pro Vaše objekty Vám nabízíme kovový střešní systém RIB-ROOF ve
stavebních šířkách 465 a 500 mm v současné době v uvedených barevných
odstínech RAL.

termín dodání na základě poptávky

Při odpovídajícím množství a dodacích lhůtách je ovšem samozřejmě
možné realizovat i jiné barvy, tloušťky materiálu a kvality laku
částečně bez navýšení ceny.

Vyspělý kovový střešní systém kompletní sortiment příslušenství
Samonosné a pevné tak,
že se po nich dá chodit Od sklonu střechy 1,5° přesná, rychlá pokládka
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Zambelli-technik, spol. s r.o.
Domoradice 177
CZ - 381 01 Český Krumlov

+420 380 704 210
+420 380 704 242
technik@zambelli.cz
zambelli.de
zambelli.cz

Zambelli
RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Passauer Str. 3 + 5
D-94481 Grafenau

Werk Stephansposching
Hans-Sachs-Straße 3 + 5
D-94569 Stephansposching

 Telefon +49(0)99 31 8 95 90 - 0
 Fax +49(0)99 31 8 95 90 - 49
 E-mail rib-roof@zambelli.de
 www zambelli.de

Zambelli-technik, spol. s r.o.
Domoradice 177
CZ-38101 Český Krumlov

 Telefon +420 380 704 210
 Fax +420 380 704 242
 E-mail technik@zambelli.cz
 www zambelli.cz



Kovové střešní systémy RIB-ROOF od firmy Zambelli jsou dalším
vývojovým stupněm tradičního řemeslného systému se stojatou
drážkou. Systém RIB-ROOF se vedle vynikajícího zpracování
vyznačuje maximální přesností lícování. Montáž se provádí na
speciální držáky s kluzným upínáním, které umožňují délkovou
roztažnost profilů vlivem teploty.

Díky dvěma standardním stavebním šířkám 465mm a 500mm,
velkému výběru barev a materiálů a rovněž kompletnímu
sortimentu příslušenství nabízí RIB-ROOF vhodné řešení
jakýchkoli požadavků. Střecha je samonosná a dá se po ní
chodit, a může být tudíž položena na vaznice nebo na
celoplošnou oporu – oblast použití sahá od jednoplášťových
odvětrávaných "studených" střech až po tepelně izolované
neodvětrávané střešní konstrukce.

Tento vyspělý a v praxi osvědčený systém Vám dává volnost
při plánování a provedení, protože Vám nabízí výhody, které
rychle a jednoduše umožňují i mimořádné realizace.

RIB-ROOF je možno položit již od sklonu střechy pouze 1,5°.
Na míru Vašemu objektu vyrobíme profily s upínací drážkou
v požadovaných délkách. Tak můžete střešní plochy všech typů
velikostí položit od hřebene k okapu bez příčného spoje.

RIB-ROOF od Zambelli obdržíte také konvexně nebo konkávně
klenutý a rovněž v kónických nebo kónicky klenutých profilech.
Profilování a klenutí se provádí ve výrobním závodě nebo na
mobilních zařízeních přímo na místě. Se systémem RIB-ROOF
máte maximální tvůrčí svobodu při plánování a provádění
Vašich projektů.

Výhoda systému RIB-ROOF

Profily RIB-ROOF obdržíte rovné, kónické,
klenuté nebo kónicky klenuté. Profily delší
než 32m v případě potřeby vyrobíme a
vykleneme na mobilních zařízeních přímo
na Vašem staveništi.

Vedle standardních stavebních šířek Vám
na přání rádi vyrobíme i jiné rozměry.

Tvarová rozmanitost

Nyní ale rychle –
se systémem RIB-ROOF!

Se systémem RIB-ROOF ušetříte cenný čas montáže. Profily
jednoduše zapadnou do speciálních držáků s kluzným upínáním.
Předmontáž a ustavování držáků není u systému RIB-ROOF
zapotřebí právě tak jako dodatečné spojování přehnutím okrajů
ev. dodatečné strojní zapertlování.

Profily RIB-ROOF obdržíte ze závodu se zahnutou hranou ev.
ohraněné ze strany hřebene nebo ze strany okapu. Kompletní
sortiment prefabrikovaných prvků příslušenství RIB-ROOF Vám
ulehčí práci, umožní pružné efektivní plánování a rychlou
přesnou montáž.

Všechny části příslušenství jako jsou jistící systémy proti pádu,
systémy na zachycování sněhu, úchyty žebříku a solárních
kolektorů, se na profilový nosník montují bez porušení povrchu.

RIB-ROOF SPEED 500
Souhrn výhod

RIB-ROOF Speed 500 je nejnověji vyvinutý
systém firmy Zambelli: dodává se ve všech
běžných tvarech, je ještě rychleji
namontovatelný, má ještě lepší kluznost
pro dlouhé profily.

RIB-ROOF 465
Ze zkušenosti dobrý!

RIB-ROOF 465 je kovový střešní systém
pro jednoduché, rychlé provedení
náročných střešních konstrukcí. Zambelli
vyrábí tento systém již více než 30 let s
mezinárodním úspěchem.

Profily RIB-ROOF jednoduše zapadnou do speciálních držáků s
kluzným upínáním. Poloha držáků vyplyne při pokládce sama
od sebe. Žádná náročná předmontáž držáků ani strojní
zapertlování profilů!

1. Položte první řadu držáků.

2. Zavěste první profil.

3. Položte další řadu držáků.

4. Zavěste další profil.

Sortiment systému
RIB-ROOF SPEED 500

Sortiment systému
RIB-ROOF 465

Montáž bez porušení povrchu Nyní i kónicky klenuté
ze závodu se zahnutými
nebo sraženými hranami Systém s jednoduchou pokládkou stavebně technicky schváleno

1. Položte první řadu držáků.

2. Zavěste první profil.

3. Položte další řadu držáků.

4. Zavěste další profil.

profil standardní stavební šířka 500mm

upínací tyč

kónický profilstandardní držák

upínací lišta natočený držákklenutý profil

ozubená lišta těsnění oboustranné hřebenáč hřebenáč s větráním

štítový závěsný profil závětrná lišta přidržovací plech vtokový plech okapu

okapové ukončení ozubená lišta
s větráním těsnění spodní okapový úhelník

trubka pro
zachycování sněhu

spojka trubek pro
zachycování sněhu spojka zachycovač ledu

držák solárního kolek-
toru ⁄ hromosvodu upevňovací úhelník úchyt žebříku svitek

speciální hrany ustavovací rám nářadí jištění proti pádu

štítový závěsný profil závětrná lišta přidržovací plech vtokový plech okapu

okapové ukončení ozubená lišta
s větráním těsnění spodní okapový úhelník

trubka pro
zachycování sněhu

spojka trubek pro
zachycování sněhu spojka zachycovač ledu

držák solárního kolek-
toru ⁄ hromosvodu upevňovací úhelník úchyt žebříku svitek

speciální hrany ustavovací rám nářadí jištění proti pádu

profil klenutý profil standardní držák

krajní držák koncový držák pevný držák diagonální držák

ozubená lišta těsnění horní hřebenáč hřebenáč s větráním




