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Aplikačný manuál

Zachytávače snehu Lindab
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Lindab AB je medzinárodný koncern založený 
v roku 1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vývojom, 
výrobou a predajom produktov z tenkostenných 
oceľových, vopred lakovaných plechov.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné 
plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový 
systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prv-
ky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný 
servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty priemy-
selnej oblasti v podobe trapézového programu, 
sendvičových panelov a konštrukčných systé-
mov a riešení.

Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať 
na trh produkty a riešenia, ktoré zjednodušujú 
akúkoľvek fázu výstavby. Zakladá si na kvalite 
vstupných materiálov a kvalite jeho spracova-
nia, čoho dôkazom sú certifikované procesy a 
výrobky a ich vysoká úžitková hodnota. Výrob-
ný závod sa nachádza v Jamníku pri Spišskej 
Novej Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej 
Bystrici a v Bratislave.

Lindab a.s.

Jamník:  Jamník 278, 053 22
 tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

Banská Bystrica:  Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
 tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877

Bratislava:  Pasienková 2/H, Bratislava 214, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
 tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/21 028 912

bezplatná infolinka:  0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

Oblastné zastúpenia

BA kraj  0907 937 246  obchod.ba@lindab.sk

BB kraj  0915 932 588  obchod.bb@lindab.sk

KE kraj  0907 703 912  obchod.ke@lindab.sk

NR kraj  0915 932 588   obchod.nr@lindab.sk

PO kraj  0907 703 912  obchod.po@lindab.sk

TN kraj  0905 966 315  obchod.tn@lindab.sk

TT kraj  0907 937 246  obchod.tt@lindab.sk

ZA kraj  0905 966 315  obchod.za@lindab.sk

Produktoví špecialisti

Lindab Rainline Expert  0905 342 874  peter.molnar@lindab.sk

Priemyselné stavby  0915 938 518  branislav.barc@lindab.sk

Systémové riešenia  0918 697 867  adrian.gurcik@lindab.sk
www.lindab.sk
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Rúrková snehová zábrana (KTPIPE)  je uchytená v kon-
zole určenej pre všetky typy plechových strešných krytín 
ako aj pre trapézový plech Lindab, čím tvoria systém pre 
zachytávanie snehu na strechách. Rúrky sa fixujú proti po-
sunutiu samoreznou skrutkou  zavŕtanou do rúrky v mies-
te konzoly. Táto snehová zábrana je určená do všetkých 
snehových pásiem, ale najmä do extrémnych horských 
oblastí. Typ a počet snehových zábran sa navrhuje podľa 
snehového pásma (dané normou). 

Snehová dosková zábrana (KTSNFE) s dĺžkou 2 500 mm, 
je uchytená metrickou skrutkou M8 o konzolu KTSSF, kto-
rá je určená pre všetky typy plechových strešných krytín 
ako aj pre trapézový plech Lindab, čím tvoria systém pre 
zachytávanie snehu na strechách. Táto snehová zábrana 
je určená do všetkých snehových pásiem, ale najmä do 
extrémnych horských oblastí. Typ a počet snehových zá-
bran sa navrhuje podľa snehového pásma (dané normou). 

Snehové zábrany sú dôležitou súčasťou strešného systému, ktoré dopomáhajú k bezpečnosti nie len na 
streche, ale aj pod ňou. Rozumie sa tým ochrana strechy ako aj priľahlého priestoru pred náporom snehu. Sú 
doporučené a často krát aj predpísané projektom pre strechy so sklonom vyšším než 10°. Pri návrhu snehových 
zábran je potrebné brať do úvahy sklon strechy, jej dĺžku, tvar a snehové zaťaženie oblasti, kde sa stavba nachá-
d¬za. Snehové zábrany sú inštalované v jednom alebo viacerých radoch nad sebou podľa dĺžky krokvy a sneho-
vého zaťaženia strechy. Viacúrovňové strechy (prístavby, vikiere a pod.) si vyžadujú viac radov snehových zábran. 
Snehové zá¬brany musia byť inštalované hlavne na dlhých strechách, kde je však nutné rešpektovať závislosť 
maximálnej dĺžky krokvy a účinnosť jedného radu zachytávačov.

1. Ak je v predlohe pre výpočet cenovej ponuky uvedené miesto stavby, spoločnosť Lindab a.s. vyhotovuje túto cenovú  
ponuku štandardne podľa mapy snehových oblastí 

2. Ak v predlohe pre výpočet cenovej ponuky nie je uvedené miesto, kde sa stavba nachádza, spoločnosť Lindab 
vypracuje ponuku štandardne pre 1 a 2 snehové pásmo a neručí za škody na materiáli a majetku, ktoré budú zaprí-
činené nedostatočným alebo zlým technickým riešením danej strechy.

3. Na vyžiadanie Vám vypracujeme návrh rozmiestnenia a aplikácie snehových zachytávačov ZADARMO.

Snehové oblasti č. 4 a 5 (viď mapa snehových oblastí SR) sa považujú za oblasti extrémne. V tomto prípade sa k navrho-
vaniu snehových zachytávačov pristupuje individuálne len na základe dopytu zákazníka. Typ, množstvo a rozmiestnenie 
snehových zachytávačov navrhne technické a statické oddelenie spoločnosti Lindab a.s., na základe objednávky.

Tabuľka zobrazuje údaje potrebné pre správne navrhnutie 
rozstupu konzol a jednotlivých radov snehových zachytáva-
čov. Snehové zábrany sa umiestňujú na koniec strechy, cca 
300 mm od odkvapovej hrany. Pri strechách s veľkým presa-
hom musia byť zábrany osadené približne nad zvislou rovi-
nou obvodovej steny budovy. Snehové zábrany sú dodávané 
pozinkované alebo s vrstvou farebného polyesterového laku.

Snehová zábrana rúrková
z rady Lindab Safety z rady Lindab Safety

Tabuľka zaťaženia Dimenzačná tabuľka

Dôležité upozornenie!!!

Snehová zábrana dosková

Sklon 
strechy

Zaťaženie kN/m2 (podľa snehovej oblasti)

1 1,5 2 2,5 3 4

6° 60 40 30 24 20 15

10° 36 24 18 15 12 9,1

14° 27 18 13 11 8,9 6,7

18° 19 13 9,7 7,7 6,4 4,8

23° 14 9,1 6,9 5,5 4,6 3,4

27° 11 7,4 5,5 4,4 3,7 2,8

33° 10 6,8 5,1 4,1 3,4 2,5

38° 12 7,8 5,9 4,7 3,9 2,9

42° 14 9,3 7 5,6 4,7 3,5

45° 17 11 8,3 6,7 5,6 4,2

50° 25 17 13 10 8,5 6,3

55° 53 36 27 21 18 13

Snehové zaťaženie
kN/m2

1,8 2,6

Vzdialenosť konzol 600 900 1200 600 900 1200

Sklon strechy Vzdialenosť radov 
zábran (m)

Vzdialenosť radov 
zábran (m)

α ≤ 15° 27 18 13 11 8,9 6,7

15° < α ≤ 22° 19 13 9,7 7,7 6,4 4,8

22° < α ≤ 27° 14 9,1 6,9 5,5 4,6 3,4

27° < α ≤ 37° 11 7,4 5,5 4,4 3,7 2,8

37° < α ≤ 45° 10 6,8 5,1 4,1 3,4 2,5

Poznámka: 
Hodnoty v tabuľke uvádzajú vzdialenosť jednotlivých radov v metroch.

Tento ty p snehových zachytávačov je určený pre 
snehové pásma č. 1. 2. a3. (viď. mapa snehových 
oblastí) a používa sa pri profilovaných plechových 
strešných krytinách (Lindab Mega, Maxima, Profil, 
Goodlock, Topline). Pre jeho uchytenie sa používajú 
farmárske skrutky s rozmerom 4,8 x 20mm vo far-
be zachytávačov. Sneholapy sa montujú výlučne do 
vrchnej vlny krytiny, odkiaľ voda bezpečne steká do 
spodnej časti vlny. Pre zaistenie absolútnej izolácie 
je určené EPDM tesnenie, ktoré sa vkladá pod sne-
holap.  

Pre 1.a 2. Snehové pásmo je spôsob rozmiestnenia rovnaký- v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapovej 
hrany) striedavo nad každú štvrtú spodnú vlnu (obr.A).

Pre snehovú oblasť č.3 je spôsob rozmiestnenia snehových zachytávačov obdobný, pri zvýšenom počte sneholapov na 
bežný meter a to v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapovej hrany) striedavo nad každú druhú spodnú vlnu 
(obr.B). 

Pre stavby situované v snehovom pásme č. 4 a 5 sa odporúča použiť sedlový zachytávač, ktorý sa uchytí na strešnú kry-
tinu v jednom rade (obr. E).

Pre 1. a 2. snehové pásmo je spôsob rozmiestnenia rovnaký, a to v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapo-
vej hrany ) striedavo nad každú štvrtú spodnú vlnu a dvoch radoch nad sebou, (v strede dĺžky krokvy) striedavo nad každú 
štvrtú spodnú vlnu. Celkom 4 rady s dvojnásobným počtom zachytávačov (obr. C). 

Pre snehovú oblasť č.3 je spôsob rozmiestnenia snehových zachytávačov obdobný, pri zvýšenom počte sneholapov na 
bežný meter, a to v dvoch radoch nad sebou, (prvé dva rady od odkvapovej hrany) striedavo nad každú druhú spodnú vlnu 
a dvoch radoch nad sebou, (v strede dĺžky krokvy) striedavo nad každú štvrtú spodnú vlnu. Celkom 4 rady s dvojnásob-
ným počtom zachytávačov (obr. D).

Pre stavby situované snehovom pásme č. 4 a 5 sa odporúča použiť sedlový zachytávač, ktorý sa uchytí na strešnú krytinu Tento snehový zachytávač je určený pre stavby situované v sne-
hovom pásme č.4 a 5, čo sú považované za extrémne oblasti. Je 
vybavený oceľovou výstuhou, čím sa zvyšuje jeho odolnosť voči 
náporu snehu. Jeho čistá krycia šírka je 1,9 m.  Je určený pre 
všetky typy strešných krytín a trapézového systému Lindab. 
Ukotvuje sa na krytinu (do každej vrchnej vlny krytiny) pomocou 
farmárskych skrutiek s rozmerom 4,8 x 20 mm (spodná hrana 
zachytávača), 4,8 x 60 mm a 4,8 x 80 mm (vrchná hrana za-
chytávača až do strešnej laty za použitia stužujúceho uholníka). 
Pri strechách s veľkým presahom musia byť zábrany osadené 
približne nad zvislú rovinu obvodovej steny budovy. Pri montáži 
sneholapov je potrebné použiť tesnenie EPDM s rozmerom 3x25 
mm, ktoré sa vkladá medzi sneholap a krytinu. (obr. E)

Spôsoby rozmiestnenia zachytávača snehu (sneholap) v závislosti od snehového pásma.

Dĺžka hrany strechy pri odkvape je 5 m a dĺžka krokvy je do 5 m. Na streche je použitá krytina Lindab Maxima a 
stavba sa nachádza v snehovom pásme 3.

Výsledok je 22,1, po zaokrúhlení 22 ks. To znamená, že potrebujeme 22 ks zachytávačov snehu, ktoré rozmiest-
nime podľa príslušného nákresu.

dĺžka hrany na odkvape x koeficient z tabuľka = počet zachytávačov
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Sneholap korunkový

Spôsoby rozmiestnenia 

Spôsob rozmiestnenia pre šikmé strechy so sklonom od 5°do 45° s 
dĺžkou krokvy do 5m:

Spôsob rozmiestnenia pre šikmé strechy so sklonom od 5°do 45° s 
dĺžkou krokvy do 7 m:

Výpočet

Príklad

5 x 4,42 = 22,1

Sedlový zachytávač

Dĺžka krokvy Do 5 m Do 7 m
Snehové pásmo I II III IV V I II III IV V

Množstvo (v ks na pás krytiny) 2,5 2,5 5 S S 5 5 10 S S

Množstvo (v ks na bežný meter) Lindab Maxima 2,21 2,21 4,42 S S 4,42 4,42 8,82 S S

Množstvo (v ks na bežný meter) Lindab Profil 2,31 2,31 4,63 S S 4,63 4,63 9,26 S S

Množstvo (v ks na bežný meter) Lindab Mega 2,27 2,27 4,55 S S 4,55 4,55 9,10 S S

*S = sedlový

A B C D E


