
Ako si vybrať

Tento sprievodca Vám ukáže na čo všetko si treba  
dať pozor pri výbere vašej novej strechy.

dobrú strechu?
Aké sú dôležité parametre Vašej budúcej strechy? 

Ako vplýva tvar a sklon strechy na jej funkčnosť a bezpečnosť?

Je záruka dôležitá pri výbere strešnej krytiny?

Čo má obsahovať kompletná cenová ponuka?

Naozaj zvládne montáž strešnej krytiny každý?

Je cena odrazom kvality?

Viac ako 70 000  
spokojných zákazníkov
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Dôležité parametre vašej budúcej strechy Ako je dôležitá hmotnosť strešného systému a konštrukcie?

Pri stavbe alebo rekonštrukcii domu existuje niekoľko investícií, pri ktorých sa naozaj oplatí staviť na 
kvalitu. Jednou z nich je nepochybne strecha. Práve táto investícia má byť zárukou bezpečného a kva-
litného bývania. Žiadna časť stavby nie je vystavená silnejším vplyvom počasia ako strecha, preto pri 
výbere krytiny na svoj rodinný dom by sme mali vziať do úvahy aj nasledovné kritériá: únosnosť krytiny, 
mrazuvzdornosť, vodotesnosť, farebnú škálu, tvar škridiel a v neposlednom rade cenu výrobkov.

Pravdepodobne sa pýtate, ako sa máte orientovať a správne rozhodnúť, keď je na trhu stovka výrobcov, ktorí 
ponúkajú, ako inak, „len to najlepšie“. 

V tejto príručke Vám chceme predstaviť krátky prehľad tých najpodstatnejších parametrov, na ktoré sa 
oplatí pred výberom strešnej krytiny posvietiť a ktoré by mali byť pre Vás pri výbere smerodajné:

Neviete ako začať s výberom správnej strešnej krytiny? Tak začnite napríklad tým, či ide o rekonštrukciu, alebo 
novostavbu. Pokiaľ ide o starší rodinný dom či iný starší objekt, hmotnosť krytiny je rozhodne parameter, ktorý 
by Vás mal zaujímať. Jeden m2  plechovej strešnej krytiny Lindab váži približne 10 krát menej ako betónové, 
alebo keramické krytiny. Pri štandardnej ploche strechy napr. 200 m2  sa bavíme o rozdiele približne 8 až 9 
ton. Správnym rozhodnutím o výbere predíďte ďalším možným problémom spodnej stavby (praskanie 
múrov, narušenie statiky a podobne). 

K jednotlivým hmotnostiam strešných krytín treba ešte pripočítať hmotnosť strešnej konštrukcie (krokvy, kon-
tralaty, laty), tepelnej izolácie a taktiež pôsobiace vonkajšie zaťaženia (sneh, vietor). Len samotný sneh môže 
pôsobiť na krytinu zaťažením 100 až 200kg/m2. Pri priemernej ploche strechy 200 m2  je to záťaž až 40 
ton, ktorá pôsobí na samotnú strešnú konštrukciu a prenáša sa na spodnú stavbu.

V prípade strešných krytín, ktoré sa zvyknú označovať ako ľahké, sa môžete v praxi častejšie stretnúť s mýtami, 
že nevydržia nápor vetra a dôjde k ich odfúknutiu. Ak je ľahká strešná krytina namontovaná správne a sú do-
držané montážne postupy odporúčané výrobcami, ich „podfúknutie“ je nemožné. Je pravdou, že v posled-
nom období sme sa stretli s „odfúknutými plechovými strechami“ ale väčšinou to boli staré falcované krytiny, kde 
problémom bol zastaraný spôsob kotvenia krytiny k strešnej konštrukcii (klincami) a zvyšok týchto „odfúknutých 
striech“ tvorili strechy, kde bolo šetrené na kotviacom materiály, prípadne neboli dodržané montážne postupy.

Treba si uvedomiť, že strecha nie je spotrebný 
tovar, ktorý sa kupuje len na pár rokov. Dobrá 
a kvalitná strecha má slúžiť desaťročia, preto musí byť 
vyrobená nielen z kvalitného materiálu, ale musí byť aj 
kvalitne namontovaná. Dodatočné opravy a výmeny 
strešnej krytiny, alebo jednotlivých prvkov strešného 
plášťa sú naozaj finančne náročné, preto tento fakt 
zvážte už na začiatku investície aby Vás Vaša strecha 
nestála dvojnásobok.

Strecha patrí k najexponovanejším častiam stavby. Denne je vystavená účin-
kom poveternostných podmienok a denne chráni naše vnútorné prostredie. 
Preto jej výberu venujte dostatočnú pozornosť a pri jej výbere sa určite poraď-
te s profesionálmi.  

Obr. Nezabúdajte ... Vaša strecha je koruna vášho domu, preto musí byť krásna, spoľahlivá a funkčná
Obr. Nevhodný výber strešnej krytiny môže mať fatálne následky nie len pre Vašu novú strechu ale aj na spodnú stavbu 

Mýtus a nepravda č.1 – Ľahké krytiny odfúkne silný vietor
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10 ton  
(50 kg/m2 )

Orientačná hmotnosť strešnej krytiny na streche o rozlohe 200 m2  (v tonách)

1 tona  
(5 kg/m2 )

Plechové  
krytiny

Betónové  
krytiny

Keramické 
krytiny

Asfaltové 
šindle

Plechové krytiny
s posypom

Vlákno 
cementové vlnovky

9 ton
(45 kg/m2 )

1,6 tony  
(8 kg/m2 )

1,5 tony  
(7,7 kg/m2 )

2 tony 
(10 kg/m2 )

• Hmotnosť strešného systému a konštrukcie
• Tvar a sklon strechy
• Kvalita ocele a plechového jadra
• Kvalita povrchovej úpravy
• Tvar krytiny a výška profilu
• Užitočná verzus celková plocha krytiny
• Záruky a garancie
• Doprava strešnej krytiny
• Kompletnosť cenovej ponuky
• Kvalita a potreba strešného príslušenstva
• Spoľahlivá montáž
• Cena vz. kvalita

Výhody „ľahkej strechy“:

• Nezaťažuje spodnú stavbu (nepraskajú múry, nenarušuje statiku rekonštruovaného objektu)

• Nie je potrebné stavať masívne a hrubé krovy, pretože plechové krytiny sú až 10 krát ľahšie ako 
betónové či keramické krytiny, čo znamená úsporu vo finančných prostriedkoch

• Rýchla montáž 

• Plechová krytina je nenasiakavá a má 100%-nú mrazuvzdornosť

Viac info na: www.stresnysystem.sk
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Ako sklon strechy vplýva na funkčnosť krytiny Kvalita ocele – základ úspechu pre Vašu strechu
Správny výber strešnej krytiny určuje taktiež sklon a tvar vašej strechy. Je potrebné zistiť si najmä   minimálny 
sklon pre daný typ strešnej krytiny a na to nadväzujúce technické riešenie! Minimálny sklon označuje naj-
menší možný sklon, pri ktorom krytina neprepustí zrážkovú vodu bez doplnkových opatrení. Napr.: 
odporúčaný sklon veľkoformátovej strešnej krytiny Lindab je 8º, ak nie sú potrebné priečne spoje; 14º v prípade 
potreby priečneho spájania. Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nemá byť menší ako 17°. Pri menšom 
sklone nesmie chýbať vodotesné podstrešie, alebo vhodná poistná hydroizolácia.

Akosť ocele je laicky povedané, hodnota, ktorá uvádza, nakoľko je daný plech pevný a ako dokáže 
odolávať pri záťaži vetrom či snehom. V praxi sa však často krát stretnete s plechovými krytinami vyro-
benými z mäkších materiálov, ktoré nie sú odporúčané normou. Spoločnosť Lindab používa na výrobu streš-
ných krytín švédsky oceľový plech konštrukčnej akosti S250GD, čo zaručuje jej dlhodobú pevnosť a stabilitu. 
V dnešnej dobe 90% výrobcov plechových krytín používa plechy ťažnej akosti, ktoré sú „mäkšie“ a tým pádom 
samozrejme lacnejšie.

Kvalitu strešnej krytiny a jej životnosť zohľadňuje aj množstvo zinku naneseného na oceľovom jadre, ktorého 
úlohou je zabrániť vzniku korózie na krytine. V našich klimatických podmienkach norma STN EN 508-1 určuje 
minimálne 200 g/m2, pričom krytiny Lindab túto hodnotu niekoľkokrát prekračujú (275 g/m2 ). 

Čo však často krát dostanete od lacnej konkurencie je sotva 100 g/m2, ale nájdu sa aj takí, ktorí sa touto dôle-
žitou vrstvou plechu vôbec nezaoberajú. Veď načo, množstvo pozinku je možné namerať len v laboratórnych 
podmienkach, takže je veľmi obtiažne ba priam až nemožné túto vrstvu skontrolovať na mieste stavby. Lindab 
Vám samozrejme vie tieto skutočnosti podložiť hutnými atestmi a certifikátmi výrobcov, od ktorých vstupné 
materiály nakupuje. 

Lindab je švédsky koncern, ktorého úspech je viac ako 50 rokov postavený na kvalite a serióznom prístupe 
k zákazníkovi. Preto sú kvalitné švédske vstupné materiály pre výrobu krytín zárukou nášho úspechu. 

Použitie aj pre nízke sklony

V dnešnej dobe novodobá architektúra uvažuje aj pri novej výstavbe z jednoduchými tvarmi a nízkymi sklonmi. 
Aj v tomto segmente novostavieb nájdu strešné krytiny Lindab svoje uplatnenie a to vďaka modernej profilácii 
a riešeniam pre nízke sklony už od 5°. Pri týchto nízkych sklonoch je však bezpečná aplikácia strešnej kryti-
ny možná len za podmienky dodržania skladby celého strešného plášťa, ktorí Vám individuálne navrhnú naši 
technici. 

Kontaktujte nás a my vám pripravíme najlepšie technické riešenie nízkeho sklonu pre vašu strechu. 

Obr. Použitie strešnej krytiny na konštrukciu, ktorej sklon je menší ako sklon odporúčaný výrobcom má za následok stratu 
funkčnosti strešného systému (zatekanie, prípadne poškodenie krytiny).

Obr. Lacná plechová krytina z nevhodnej akosti ocele po 
krupobití

Obr. Korózia na lacnej plechovej krytine

Plechové strešné krytiny Lindab bez priečného spájania

Lindab Seamline od 5°

Lindab Click od 7°

Lindab Maxima, Mega, Profil od 8°

Lindab Topline od 14°

Lindab Roca od 14°

Lindab Goodlock od 15°

Iné typy strešnýchýh krytiín

Betónové  krytiny od 20°

Keramické krytiny od 18°

Asfaltové šindle od 17°

Vláknocementové krytiny od 18°

Kvalita ocele pri strešných krytinách Lindab:

• Všetok vstupný materiál sa nakupuje centrálne cez Lindab Steel vo Švédsku, čím je zabezpe-
čená rovnaká kvalita vstupných materiálov vo všetkých výrobných závodoch Lindab po celom 
svete

• Materiály sú testované a kontrolované v špecializovaných laboratóriách

• Oceľové plechy sa nakupujú len od renomovaných výrobcov a hutí. Náš najväčší dodávateľ oce-
le je švédsky výrobca SSAB, ktorý patrí vo svete medzi najkvalitnejších výrobcov ocele.

Lindab

• Pevná švédska oceľ konštrukčnej akosti
• Vysoká pevnosť a statická únosnosť
• Vrstva pozinku = 275 g/m2  
• Viac ako 50 ročná švédska tradícia 

Lacná konkurencia

• Tvárne mäkké ocele s nízkou pevnosťou 
• Vrstva pozinku od 0 do 100 g/m2 
• Väčšinou bez záruk od výrobcov plechu 

(záruka lacnej konkurencie je tak len marke-
tingový ťah)
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Hrúbka plechu a kvalita povrchovej úpravy krytiny Výška a tvar profilu a ich vplyv na pevnosť krytiny 

Niektorí výrobcovia lacných plechových krytín používajú na výrobu krytín lacnejšie materiály, ktoré nemajú po-
trebnú hrúbku (minimálne 0,5 mm) a tým pádom majú ich produkty horšiu statickú únosnosť, čím po spraco-
vaní do tvaru strešnej krytiny nie je zachovaná tvarová stálosť a môže dochádzať k zatekaniu strechy v mieste 
spojov či zámkov. 
Taktiež si treba uvedomiť, že strecha musí počas svojej životnosti odolávať rôznym poveternostným 
vplyvom (sneh, vietor, dážď, pochôdznosť) a tým pádom musí byť dostatočne pevná na to, aby mohla 
plniť svoju funkciu. V prípade, strešných krytín menších hrúbok napr. 0,4mm sa statické parametre znižujú 
až o 20%. 

Dôležitá je aj kvalita a typ povrchovej úpravy strešnej krytiny. Tá dodáva vašej streche nie len estetický 
charakter, ale aj schopnosťou čeliť UV žiareniu, vysokým či nízkym teplotám a v neposlednom rade tiež 
schopnosť odolávať mechanickému poškodeniu.

Výška vlny profilu je tiež dôležitým aspektom výrobku, pretože výrazne ovplyvňuje tuhosť a pevnosť 
strešnej krytiny pri záťaži (vietor, sneh). Čím vyššia vlna, tým je profil pevnejší, krytina sa neprehýba, čo 
uľahčuje montáž ako aj pohyb po nej. 

Vysoká presnosť a tvar zámkov na plechovej strešnej krytine zabraňuje zatekaniu, prípadne vniknutiu vody do 
strešného plášťa. Všetky veľkoformátové krytiny Lindab sú navyše vybavené poistnými kapilárnymi drážkami, 
ktoré vniknutiu vody cez bočné zámky zabraňujú.

NEDAJTE SA OKLAMAŤ:
Povrchové úpravy strešných krytín sú zásadným kritériom, ktoré má vplyv na cenu, záruku 
a životnosť plechovej strešnej krytiny. Preto Vám lacná konkurencia, najmä poľskí výrobco-
via dajú záruku len na perforáciu, čiže prederavenie krytiny.

Obr. Nekvalitná povrchová úprava lacnej krytiny (následok je vyblednutie alebo úplne schádzanie farebného povlaku)

Obr. 1 Rozmery krytiny Lindab 
Mega = výška vlny 30 mm zabez-
pečuje dobrú statickú únosnosť, 
pevnosť a tuhosť krytiny.

Obr. 3 Lacná konkurencia 
z Poľska, a jej krytina  „natiahnutá“ 
na kryciu plochu o 7 cm širšiu ako 
Lindab ...bez komentára.

Obr. 2 Lacnejšia konkurencia zo 
Slovenska Vám ponúka krytinu 
„natiahnutú“ na kryciu plochu 
o 5 cm širšiu ako Lindab, čo má 
za následok zníženie výšky vlny 
a tým zníženie pevnosti a statickej 
únosnosti krytiny. 

Porovnávacia tabuľka
Lindab Mega 

(Obr. 1)
Konkurencia SK  

(Obr. 2)
Konkurencia PL  

(Obr. 3)
Užitočná krycia šírka 1080 mm 1132 mm 1150 mm
Celková šírka 1150 mm 1220 mm 1210 mm
Výška vlny 30 mm 24 mm 19 mm

1150

1080

270

1210 mm
1150 mm

19
 m

m

Lindab

• Hrúbka plechu 0,5 mm
• Dodržané tolerancie podľa EN10143 
• Systém kvalitných povrchových úprav 

classic, classic MAT, Premium, Elite
• Odolnosť voči UV žiareniu 

Lacná konkurencia

• Hrúbka plechu aj pod 0,4 mm
• Nekvalitné povrchové úpravy s menšou 

vrstvou nánosu farby
• Slabá odolnosť voči UV žiareniu má vplyv 

na predčasné vyblednutie farebnej úpravy
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600 €

Lindab

100 m2 

6,00 €/m2 

Užitočná verzus celková plocha krytiny
Pri porovnávaní cenovej ponuky spoločnosti Lindab s konkurenčnými cenovými ponukami sa presvedčte, či 
je uvádzaná cena za užitočnú kryciu alebo za celkovú plochu. Pri celkovej ploche Vám totiž konkurencia 
napočíta väčšie množstvo krytiny, avšak cena za 1 m2  bude opticky nižšia približne o 8 až 10 %. Tento 
rozdiel však budete mať pripočítaný v množstve krytiny, takže v konečnom dôsledku zaplatíte viac a pritom si 
to ani neuvedomíte. Pri krytinách Lindab neplatíte za prekrytia jednotlivých strešných profilov.

Nie je doprava, ako doprava
Sľubujú vám, že vám strechu dovezú na miesto stavby? To je síce pekné, ale rozhodne to nestačí. Krytinu je 
potrebné z auta aj zložiť. Dá sa to aj ručne, ale riziko poškodenia krytiny spôsobené manipuláciou a nepo-
zornosťou je značne vysoké. Taktiež nezabúdajte, že k vykládke budete potrebovať minimálne partiu štyroch 
silných chlapov.  
My v Lindabe to robíme profesionálne. Auto s hydraulickou rukou Vám zloží paletu s krytinou za pár 
minút a bez poškodenia. Dokonca je 
u nás doprava nad 100 m2  zadarmo. 
Navyše, naši zákazníci neplatia žiadne 
príplatky, alebo zálohy za balenie krytín. 
U  niektorých konkurenčných výrobcov, 
Vám až pri objednávke napočítajú zálohu 
vo výške niekoľko desiatok eur za dre-
venú paletu, ktorú „vraj“ neskôr vyzdvih-
nú a peniažky Vám vrátia. Stretli sme sa 
s mnohými nespokojnými zákazníkmi, od 
ktorých si tieto konkurenčné firmy paletu 
nevyzdvihli, z rôznych dôvodov neprebrali, 
alebo im zálohu nevrátili. Preto Vám od-
porúčame už v  štádiu cenovej ponuky 
overiť fakt, ako to bude s dopravou a ba-
lením, prípadne zálohovými platbami. 

Pravdou je, že plechovým strechám niekedy kazia renomé niektorí nekvalitní výrobcovia či dodávatelia.  
U našich krytín je však naopak prvotriedna švédska oceľ synonymom pre kvalitu.

Medzi najväčšie výhody kvalitných plechových krytín Lindab patrí:
 
• Celistvosť krytiny a jej nízka hmotnosť 
• Minimum škár a spojov, v porovnaní s betónovými či keramickými krytinami
• Hladký povrch, ktorý sa nešpiní a nie je nasiakavý; vďaka tomu skvelá odolnosť proti mrazu 
• Bezúdržbová dlhá životnosť krytiny; vďaka pokročilým metódam lakovania oceľového plechu dosahuje až 

50 rokov podľa použitej varianty povrchovej úpravy 
• Ekologická nezávadnosť a šetrnosť k životnému prostrediu: oceľ je ako jeden z mála materiálov takmer 

stopercentne recyklovateľný 
• Systémové riešenie tvoriace funkčne a vzhľadovo dokonalý celok 
• Záruka na krytiny až 30 rokov podľa zvolenej povrchovej úpravy

=605 €

Konkurencia

110 m2 

5,50 €/m2 

Mýtus a nepravda č.2: Plechové strechy sú menej kvalitné ako tradičné betónové či keramické krytiny

Celková plocha krytiny
(platíte aj za plochu, ktorá sa bude reálne na streche prekrývať)

100 m2  plochy strechy = cca 110 m2  platenej krytiny

Takto predáva konkurencia

Takto komunikuje ceny konkurencia

Takto predáva Lindab

plocha na prekrytie ďalším pásom

...  a takto Lindab

Užitočná krycia plocha
(platíte le za to, čo na streche reálne vidíte)

100 m2  plochy strechy = 100 m2  platenej krytiny

Lindab

• Od 100 m2 zadarmo
• Vykládka strechy vozidlom s hydraulickou 

rukou
• Žiadne skryté poplatky a zálohy za palety 

a balenie 
• Rýchly dodací termín, väčšinou 5-10 dní
• Pružnosť  a rýchlosť v prípade doobjed-

návok 

Lacná konkurencia

• Vykládka vozidlom BEZ hydraulickej ruky 
vyžaduje potrebu ľudskej sily pri zlože-
ní krytiny, čo má vplyv na čas, peniaze 
a kvalitu

• Skryté poplatky za dopravu alebo preprav-
né palety

• Väčšinou časovo nepružní
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Záruky a riešenie reklamácií 
Predtým ako si objednáte krytinu u predajcu, 
prečítajte si záručný list od výrobcu, pre ktorého 
výrobky sa rozhodujete. Na trhu sa čoraz častejšie 
objavujú lacné dovážané plechové krytiny za tak nízku 
cenu, ktorej priamo zodpovedá aj dĺžka záruky. Títo 
výrobcovia Vám poskytnú napr. 10 ročnú záruku, ale 
len na perforáciu plechu, čo je jednoducho povedané 
diera. Ďalšou podmienkou je napríklad, že miera po-
škodenia plechu pre začatie reklamačného konania 
musí byť minimálne 5%, čo znamená, že pri streche 
veľkosti 100 m2  musíte mať dieru o veľkosti 5 m2  aby 
ste mohli svoju strechu reklamovať. Ďalšou nezmysel-
nou podmienkou je potreba registrovať záručný list 
u výrobcu odoslaním návratky do 1 mesiaca od kúpy, 
čím chce výrobca znížiť svoju zodpovednosť za svoj 
výrobok, pretože mnoho kupujúcich tak neurobí. Otáz-
kou je prečo na tak kvalitné „nemiecke blachy“ posky-
tujú záruky len na perforáciu, teda dieru v krytine?

Lindab poskytuje skutočne korektnú záruku na 
svoje výrobky v trvaní 15 až 30 rokov v závislosti 
od povrchovej úpravy, s tým že záruka sa vzťa-
huje na výrobné chyby, koróziu materiálu, olupo-
vanie povrchovej úpravy, prípadne abnormálne 
zmeny farebného odtieňa. Vzor záručného listu si 
môžete kedykoľvek pozrieť na našej webovej stránke 
www.stresnysystem.sk

Kompletná cenová ponuka

Aby bol strešný systém naozaj funkčný, musí byť kompletný. Preto my v Lindabe vypracúvame  ce-
nové ponuky tak, aby ste pri realizácii strechy nemuseli dodatočne dokupovať potrebné prvky ako 
sú napr. vetracie alebo klampiarske prvky, skrutky, tesnenia, fólie, ktoré Vám z taktických dôvodov 
neboli napočítané a strešný plášť bez nich nebude funkčný. 

Stretli sme sa aj s tým, že niektoré konkurenčné spoločnosti  napočítajú zákazníkom vedome o pár metrov 
štvorcových krytiny menej, a  taktiež uberú aj na množstve potrebných doplnkov, ako sú hrebenáče, alebo 
štítové lemovky, len aby bola výsledná cena najnižšia. Chýbajúce prvky, alebo časť krytiny buďte musieť tak či 
tak dokúpiť, avšak bude Vás to stať peniaze, čas a starosti navyše. 

Preto Vás chceme poprosiť: Pri porovnávaní našej cenovej ponuky s konkurenciou, porovnávajte porovnateľné. 
Garantujeme, že konečné rozdiely v cene budú takto minimálne, prípadne žiadne.

TIP PRE VÁS:

Bežne človek kupuje strechu len raz maximálne dvakrát za život, preto nemusí úplne rozumieť jed-
notlivým položkám v cenovej ponuke. Preto ak máte viacero cenových ponúk od predajcov streš-
ných krytín, neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi vysvetlíme jednotlivé rozdiely a pokúsime sa 
Vám pomôcť a uľahčiť Váš výber.

Lindab

• Záruka od 15 do 30 rokov podľa typu povr-
chovej úpravy

• Záruka na všetky výrobné chyby, koróziu 
materiálu, olupovanie povrchovej úpravy, 
prípadne abnormálne zmeny farebného 
odtieňa

• Korektný prístup k riešeniu

Lindab
• Ceny krytin v užitočnej ploche
• Klampiarske prvky
• Odvetrávacie prvky
• Kotviace prvky
• Snehové zachytávače
• Tesnenia
• Odkvapový systém
• Vrátane kladacích plánov

Lacná konkurencia

• Krátke alebo žiadne záručné doby
• Záruky len na vybrané vady ako napríklad 

„perforácia“ čiže diera v krytine
• Plnenie záručných podmienok ak je po-

škodených min. 5 % krytiny 
• Účelová potreba registrácie záručného listu

Lacná konkurencia

• Celková plocha (cca 10 %)

• Nacenené len základné prvky

• Účelovo nekompletné, aby výskledná cena 
bola čo najnižšia

• Účelovo neprehľadné,  
zavádzajúce

Záručný list
Spoločnosť Lindab, a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník, IČO 36214604, IČ DPH: SK2020035061, 

zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sa vložka č.: 1318/V,
(ďalej aj len „spoločnosť Lindab“) vyhlasuje,

že poskytuje na základe tohto záručného listu garancie

na všetky svoje výrobky s povrchovou úpravou Lindab Elite,
(strešné krytiny, trapézové plechy, odkvapový systém, klampiarske prvky a tabuľový plech)

že od dňa predaja sa

30 rokov
nevyskytne výrobná chyba, korózia materiálu, olupovanie povrchovej úpravy1, prípadne abnormálne 

zmeny farebného odtieňa2, ktoré môžu mať priamy vplyv na funkčnosť výrobku.

na všetky svoje výrobky s povrchovou úpravou Lindab Premium,
(strešné krytiny, trapézové plechy, klampiarske prvky a tabuľový plech)

že od dňa predaja sa

20 rokov
nevyskytne výrobná chyba, korózia materiálu, olupovanie povrchovej úpravy1, prípadne abnormálne 

zmeny farebného odtieňa2, ktoré môžu mať priamy vplyv na funkčnosť výrobku.

na všetky svoje výrobky s povrchovou úpravou Lindab Classic a Lindab Classic Mat,
(strešné krytiny, trapézové plechy, klampiarske prvky a tabuľový plech)

ďalej na LINDAB Roca – strešná krytina s minerálnym posypom
na LINDAB Construline – profily ľahkých konštrukcií
na LINDAB Protectline – bezpečnostné prvky striech

že odo dňa predaja sa

15 rokov
nevyskytne výrobná chyba, korózia materiálu, olupovanie povrchovej úpravy1, prípadne abnormálne 

zmeny farebného odtieňa2, ktoré môžu mať priamy vplyv na funkčnosť výrobku.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobkov kupujúcim. Pokiaľ sa v priebehu zá-
ručnej doby na tovare vyskytnú také chyby, ktoré kupujúci nemohol zistiť pri prebe-
raní, oznámi ich hneď po zistení a vznesie voči nim písomnú námietku. Reklamačné 
konanie začína plynúť dňom doručenia písomnej reklamácie s jej presným popisom 
a s kópiou faktúry do sídla spoločnosti Lindab, a.s.

Vysvetlivky: 1) a 2) viď bod 4.2 záručného listu

Obr. Kladací plán je súčasťou 
cenovej ponuky Lindab

Mýtus a nepravda č.3: Plech na streche je hlučný. 

„Medzi plechovou krytinou a samotným obytným priestorom je celý rad materiálov, ktoré pohlcujú zvuky v 
širokom spektre frekvencií. Oveľa pravdepodobnejšie tak je, že počujete bubnovanie dažďových kvapiek na 
parapetoch svojich okien ako na streche. Všetky plechové krytiny musia byť dôkladne pripevnené, niektoré 
dokonca celoplošne podložené doskami. Vďaka tomu nie je žiadny dôvod, aby plech rezonoval a obťažoval tak 
svojim hlukom. Navyše veľkoformátové krytiny sú profilované v pozdĺžnom aj priečnom smere do tvaru škridle, 
čím sa plocha na rezonanciu výrazne znižuje.

výrobca strešných, odkvapových a
trapézových systémov

Lindab a.s., Jamník 278, 053 22, Odorín

Cenová ponuka

číslo: CPKE1400245

Dodávateľ:Lindab a.s.

IČO: 36214604

Jamník 278

IČ DPH: SK2020035061

053 22 Odorín

DIČ: 2020035061

Pobočka:Lindab a.s.

Tel.: +421905 340 902

Jamník 278

Fax: +42153 4492 494

033 01 Jamník

Web: www.lindab.sk

 

Email: info@lindab.sk

Cenovú ponuku vytvoril:Bystrík Štofko, Ing.Tel.: +421905340902E-mail: bystrik.stofko@lindab.skDátum vystavenia:
28.07.2014

Dátum platnosti:
28.08.2014

Odberateľ:DACHMATRastislavova 91040 01 KošiceSlovenská republikaTel.:

0905/925774
Fax:

palencar@dachmat.skIČO:

DIČ:

IČ DPH: 
 
1. Strešná krytina:Goodlock Mpe 434 (8017) Classic matné Počet kusov:

214 ks Cena / ks:

9,85 

Farba: hnedá

Krycia šírka: 1.000 m

Hrúbka: 0.500

Zľava: 30%

 

Cena po zľave/ ks: 6,90

 
Dĺžková špecifikácia:Č.p:

Dĺžka: ks:
 Č.p:

Dĺžka: ks:
 Č.p: Dĺžka: ks:

 Č.p: Dĺžka: ks:

1
0.880

214.000  

 

 

 
2. Základné príslušenstvo
Kód tovaru

Názov tovaru

Počet MJ Jed. cena
% Zľavy Cena spolu

HSkMPe

Hrebenáč škridlový classic mat (Classic matné)
19,00 ks

15,50
0%

294,50

Farm20

Farmárske skrutky lakované 4,8x20mm

750,00 ks
0,07

0%
52,50

Farm35

Farmárske skrutky lakované 4,8x35mm

250,00 ks
0,07

0%
17,50

LCF95

Lindab ContactFoil 95

225,00 m2 0,99
0%

222,75

OLeMPe

Odkvapové lemovanie classic mat

25,00 ks
7,40

0%
185,00

OLeMPe

Odkvapové lemovanie classic mat

25,00 ks
7,40

0%
185,00

UHrMPe

Ukončovací hrebenáč na nárožie classic mat

4,00 ks
14,90

0%
59,60

VpLR

Vetrací pás Lindab Roll

35,00 m
4,90

0%
171,50

Stp

Štartovací profil

186,00 ks
0,40

0%
74,40

WF

Skrutky Goodlock 4,2x32mm

1 250,00 ks
0,04

0%
50,00

TPMPe

Tab. plech 0,5 classic mat

2,46
7,90

0%
19,43

 
3. Odporúčané príslušenstvo
Om8

Ochranná vetracia mriežka 8cm

50,00 m
0,90

0%
45,00

BF100

Opravná farba BF100

1,00 ks
10,80

0%
10,80

SkMPe

Sneholap classic mat (Classic matné)

138,00 ks
1,60

0%
220,80

Vhr

Vetrací hrebeň

50,00 ks
0,75

0%
37,50

EPDM

Tesnenie EPDM 3x25mm

30,00 m
0,96

0%
28,80

 
4. Odkvapový systémR150R4

Elit Podokapový žľab 150/4m

4,00 ks
27,40

0%
109,60

R150R6

Elite Podokapový žľab 150/6m

4,00 ks
41,10

0%
164,40

R100SROR3
Elite Odtoková rúra 100/3m

4,00 ks
23,85

0%
95,40

R100MST

Elite Medzikus k odtokovej rúre 100/1m

4,00 ks
10,75

0%
43,00

R150RSK

Elite Žľab. spojka 150

14,00 ks
3,80

0%
53,20

R150SOK

Elite Žľab. kotlík 150/100

4,00 ks
7,60

0%
30,40

R150K33

Elite Žľab. hák 150-K33

54,00 ks
4,25

0%
229,50

R100BK

Elite Koleno odt. potrubia 100

8,00 ks
8,30

0%
66,40

R100UTK

Elite Výtokové koleno 100

4,00 ks
9,30

0%
37,20

R100SV

Elite Objímka rúry k tŕňu s klinom 100

8,00 ks
2,60

0%
20,80

R175SST

Tŕň k objímke SV,SSV 175mm

8,00 ks
2,25

0%
18,00

R150RVY

Elite Žľab. roh 150

4,00 ks
20,30

0%
81,20

 
 
REKAPITULÁCIA1. Strešná krytina:

1 475,53

2. Základné príslušenstvo:

1 332,18

3. Odporúčané príslušenstvo:

342,90

4. Odkvapový systém:

949,10

5. Služby:

0,00

Cena bez DPH spolu:

4 099,71

Sadzba DPH:

20,00%

Čiastka DPH:

819,94

Čiastka s DPH spolu:

4 919,66

 

 
Ostatné dojednania:Dodacia lehota:

do 10 pracovných dní

Platobné podmienky: 30% záloha, 70% do dňa odberu=v deň odberu

uhradených 100%

Cena dopravy:
nad 100m2 bezplatná

Záruka:
Classic LESK / MAT - 15 rokov, Premium-20 rokov, Elite-

30 rokov
 

 
Cenová ponuka vyhotovená na základe podkladov je nezáväzná a orientačná. V prípade chýb a nepresností v podkladoch, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte CP, neručíme za jej

správnosť. Akciová zľava 20 resp. 30% bude pri objednaní uplatnená len v prípade odberu povinného príslušenstva podľa platnej akcie (viď. cenník).

 
 

 

Odberateľ:JOŽKO MRKVIČKA

TIP PRE VÁS:

Spoločnosť Lindab 
je jediná spoločnosť 
na trhu, ktorá už 
v štádiu cenovej 
ponuky navrhuje 
a naceňuje typ 
snehových zachy-
távačov podľa typu 
strechy a snehovej 
oblasti v ktorej sa 
objekt nachádza. 
Preto pri porovnáva-
ní cenových ponúk 
s konkurenciou, 
nezabudnite skon-
trolovať najmä túto 
položku.
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Použitie nekvalitnej podstrešnej fólie môže mať za následok 
úplnú stratu jej funkčnosti. Takto vyzerá lacná fólia po 2 ro-
koch. Aj tu platí staré motto: Skúpy dvakrát kúpi.

Obr. Nedostatočná šírka hrebenáča. Pri silnom daždi natečie 
pozdĺž hrebeňa v dĺžke 10 m až 50 l vody do podstrešia.

Obr. Nie je skrutka a ako skrutka, na prvý pohľad 
rovnaké, rozdiely sú však obrovské! Uvedomte si 
ze skrutky držia vašu krytinu nad vašou hlavou.

Mýtus a nepravda č.4: Skrutky na plechovej streche sa musia pravidelne doťahovať.

Lindab je jednou z najdlhšie pôsobiacich spoločností vyrábajúcich plechové strešné krytiny nie len na Slo-
vensku, ale aj vo svete. Počas tejto doby Lindab nezaregistroval ani jednu reklamáciu z dôvodu netesnosti 
samovrtných skrutiek či rozpadnutie podložiek pod nimi. Strechy nevyžadujú údržbu: teda ani výmena či doťa-
hovanie skrutiek nie je nutná. Ide tak o veľký rozdiel v porovnaní s množstvom iných strešných krytín, ktoré sa 
upevňujú pomocou klincov bez akéhokoľvek tesnenia.

Kvalitná montáž rovná sa 50% úspechu 
Výber vzhľadnej a kvalitnej strešnej krytiny ešte nezaručí spokojnosť s očakávaným výsledkom. „Fifty -fifty “ sa 
na nej podieľa dobre odvedená montáž. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že montáž plechovej krytiny je jedno-
duchá záležitosť, opak je pravdou. Neodborná montáž plechovej strešnej krytiny má za následok skrátenie jej 
životnosti a funkčnosti.
Keďže nám v Lindabe záleží na kvalite Vášho bývania, ročne preškoľujeme viac ako 600 montážnikov, ktorí od 
nás obdržia certifikát o preškolení na montáž strešných krytín Lindab.
Presvedčte sa, že Vašu novú strechu bude montovať certifikovaná montážna skupina, aby to nedo-
padlo tak ako vidíte na obrázkoch. 

Cena rozhoduje
Mnoho zákazníkov si povie „veď plech, ako plech“, hlavne že je to lacné. Avšak radosť z nízkej ceny kry-
tiny nemusí trvať dlho. Pri kúpe strechy si treba uvedomiť, že nekupujeme spotrebný tovar, ale investuje-
me do kvality svojho bývania. Kúpa strechy by mala byť investícia na desiatky rokov, preto sa rozhodnite 
správne a investujte do kvality.  

My Vám nechceme ponúknuť to najdrahšie. Chceme Vám ponúknuť produkty ktoré majú naozaj 
dobrý pomer medzi kvalitou a cenou.  

Pri stavbe alebo rekonštrukcii domu existujú položky na ktorých sa naozaj neoplatí úplne šetriť. Vaša stre-
cha k nim nepochybne patrí. Preto pri výbere vašej budúcej strechy  stavte na dobrý pomer ceny a kvality! 
Lindab je pre Vás určite tá správna voľba.

MODELOVÝ PRÍKLAD:

Kvalita a potreba použitia strešných doplnkov  
a príslušenstva

Je potrebné uvedomiť si, že strechu netvorí len 
strešná krytina, ale aj veľmi dôležité strešné 
príslušenstvo. Okrem samotnej strešnej krytiny sú 
to hrebenáče, úžľabia, štítové lišty, snehové zábrany 
a podobne. Súčasťou strešného kompletu je dnes aj 
poistná hydroizolácia (podstrešná fólia), vetracie prvky, 
tesnenia, prestupové manžety, skrutky a odkvapový 
systém. 

Presvedčte sa, či bude Vaša nová strecha tieto dôležité 
prvky strechy obsahovať.  Vyhnete sa tak riziku  mož-
ným problémom, čo bude v konečnom dôsledku pre 
Vás znamenať ušetrené peniaze. Mnoho neprofesio-
nálnych predajcov krytín sa snaží Vaše peniaze šet-
riť práve tu, na úkor ich zisku, čo je v skutočnosti ich 
najväčší omyl. 

Obr. Prevŕtanie krytiny šikovným majstromObr. Každá strecha potrebuje odborníka

TIP PRE VÁS:
Neváhajte a kontaktujte našich obchodných zástupcov (uvedených na poslednej strane), ktorí 
Vám odporučia kvalitných a skúsených strešných pokrývačov z Vášho okolia.

Lindab spolupracuje v oblasti strešných doplnkov s množstvom kvalitných výrobcov a k svojím stre-
chám ponúka len to čo je skutočne dobré a otestované. 

Lindab
• Odskúšané kvalitné strešné príslušenstvo 

od renomovaných výrobcov
• Šírka hrebenáča 410 mm
• Skrutky s hlinikovou podložkou, kvalitným 

EPDM a 24 mikronov pozinku
• Špičkový odkvapový systém – viac ako 

60 komponentov,  3 rozmery, záruka až 30 
rokov

Lacná konkurencia

• Lacné príslušenstvo, ktoré neplní alebo 
časom nebude plniť svoj účel

• Šírka hrebenáča 310 mm
• Skrutky s oceľovou podložkou a nízkou 

hodnotou pozinku (cca 10 až 12 mikrónov)
• Pozinkovaný alebo striekaný odkvap, nízka 

kvalita prevedenia, iba základné prvky, 
záruka zväčša 2 roky

Nezabúdajte, že strecha chráni nie len Váš dom, ale aj ľudí, ktorí v ňom 
žijú, preto túto investíciu dôkladne zvážte a rozhodnite sa správne.

Veľkosť strechy = 180 m2

cenový rozdiel medzi naozaj  
kvalitnou a najlacnejšou  

krytinou na trhu
max. 200 - 300 €

Pri rozložení rozdielu  
ceny na čas úžitku zistíte,  

že cenový rozdiel je  
max. 7 € ročne 

Životnosť  
kvalitnej krytiny  
= 30 až 50 rokov

310 mm 410 mm

Hrebenáč 
Lindab

Hrebenáč  
konkurencia
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Najširšia ponuka
strešných krytín
na Slovensku

dôvodov
prečo sa rozhodnúť pre plechový strešný systém Lindab

10
Tradícia a švédska kvalita
Lindab je renomovaná medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Švédsku, ktorá sa zaoberá výro-
bou a predajom plechových strešných krytín a odkvapových systémov viac ako 50 rokov. Jeden 
z výrobných závodov sa nachádza aj na Slovensku, konkrétne v obci Jamník pri Spišskej Novej 
Vsi. Lindab je trhovým lídrom vo viacerých krajinách Európy a Škandinávie. Svedčí o tom viac ako 
60 000 spokojných zákazníkov na Slovensku.

Spoľahlivosť a kvalita materiálu
Na výrobu našich produktov používame konštrukčnú oceľ s tvrdým jadrom, v deklarovaných hrúb-
kach a vrstvou zinku od 200 až do 350 g/m2 (v závislosti od typu produktu a povrchovej úpravy). 

Nadštandardná záruka
Na naše produkty Vám poskytneme písomnú záruku od 15 do 30 rokov v závislosti od typu povr-
chovej úpravy. Životnosť našich krytín je 40 až 60 rokov. 

Povrchová úprava
Strešné krytiny majú vďaka špičkovým povrchovým úpravám Lindab Classic, Premium a Elite 
vysokú úžitkovú hodnotu a poskytujú tak každej budove výnimočný a komfortný vzhľad.

Najširšia produktová škála na trhu
V ponuke je 8 typov plechových strešných krytín, 10 typov trapézových plechov v rôznych hrúb-
kach, viac ako 50 komponentov špičkového odkvapového systému a mnoho ďalších produktov 
určených pre stavebníctvo a priemysel za účelom zjednodušenia výstavby.

Odborný servis a poradenstvo
Ponúkame svojím zákazníkom bezplatný balík služieb vo forme poradenstva, vyhotovenia klada-
cích plánov a kompletného vypracovania cenových ponúk, školení pre montážnikov a podrobné 
montážne návody.

Nízka hmotnosť strešných krytín
Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka 
tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších 
budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov 
je ľahká strešná krytina jediným východiskom.

Doprava a vykládka tovaru 
Dopravu nad 100 m2 máte u nás zadarmo priamo na stavbu. Bezplatná vykládka krytiny vozidlom 
s hydraulickou rukou Vám rovnako ušetri Váš čas, námahu a peniaze.

Krátky dodací termín 
Všetky naše produkty v štandardných farbách a hrúbkach k Vám doručíme maximálne do 10 pra-
covných dní. 

Najlepší pomer ceny a kvality
Lindab Vám ponúka najlepší pomer ceny a kvality. Sme presvedčení, že ak budete „porovnávať 
porovnateľné“ rozdiel v cene bude minimálny!

O Lindabe
Lindab AB je medzinárod-
ný koncern založený v roku 
1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných 
oceľových, vopred lakova-
ných plechov.

Na Slovensku Lindab vyrá-
ba vysokokvalitné plechové 
strešné krytiny, špičkový 
odkvapový systém, strešné 
príslušenstvo, klampiar-
ske prvky a ponúka svojim 
zákazníkom prepracovaný 
servis. Súčasťou ponuky 
sú aj produkty priemyselnej 
oblasti v podobe trapézové-
ho programu, sendvičových 
panelov a konštrukčných 
systémov a riešení.

Lindab si zakladá na kvalite 
vstupných materiálov a kva-
lite jeho spracovania, čoho 
dôkazom sú certifikované 
procesy, ako aj výrobky a ich vysoká úžitková hodnota. 



V prípade záujmu, prípadne potreby ďalších 
informácii nás neváhajte kontaktovať.

Oblastné zastúpenia 

BA a TT kraj:  0907 937 246  

BB a NR kraj:  0915 932 588

ZA a TN kraj:  0905 966 315

KE a PO kraj:  0907 703 912 bezplatná infolinka: 
0800 124 944

e-mail: info@lindab.sk
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kraj

NR
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Produktová škála spoločnosti Lindab je skutočne pestrá.  
Kompletné informácií o všetkých produktoch Lindab nájdete na našich stránkach:
www.stresnysystem.sk  |  www.stavebnysystem.sk  |  www.halovysystem.sk  |  www.lindab.sk

Získajte cenovú ponuku online na www.stresnysystem.sk

Lindab a. s.

 Jamník - výrobný závod: 
Jamník 278, 053 22 
tel.: 053/417 62 20 - 30, fax: 053/449 24 94

 Banská Bystrica - pobočka: 
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: 0905 966 206, fax: 048/414 58 77

 Bratislava - pobočka: 
Vajnorská 140, 832 98 Bratislava 3 
tel.: 02/44 87 30 14 - 5, fax: 02/44 68 16 53

 Nitra - pobočka: 
Novozámocká 104, Nitra  949 05 
tel.: 0905 302 646


