
PRAHA 5
K Austisu 680

tel.: 246 051 510
e-mail: slivenec@stavinvest.cz

 

PRAHA 9 
Polaneckého 931/12

tel.: 246 051 500
e-mail: kbely@stavinvest.cz

PRAHA 10
Františka Diviše 771

tel.: 246 051 520
e-mail: uhrineves@stavinvest.cz

vý
ro

bn
í p

ro
gr

am
Technické parametry
celková délka 30 cm spotřeba 10,7 ks/m2

celková šířka 41,7 cm hmotnost 3,0 kg/ks
krycí délka 23,5 – 24,5 cm hmotnost 32,5 kg/m2

krycí šířka 39 cm bezpečný sklon 30o, pokládka možná 
na vazbu i na střih

  SP 10 
Barevné provedení

Detail provedení štítových hran

Detail provedení hřebenové a okapní hrany

Pálená střešní krytina

Kladno

Slivenec

Uhříněves

Kbely

Praha 

3x

režná 

engoba

rustikální

engoba

černá 

engoba

SP 10NIBRA 
DS 5

NIBRA
MS 5

NIBRA
F 8 1/2

DN = sklon ≤ 30O > 30O – ≤ 45O > 45O

X ~ 30 mm ~ 25 mm ~ 20 mm

délka krokve

krycí délka

Vzdálenost 

poslední latě 

od vrcholu

~ 20 cm

www.stavinvest.cz
PRAHA 5
K Austisu 680
tel.: 246 051 510
e-mail: slivenec@stavinvest.cz

KLADNO
Na Kopci 763
tel.: 246 051 530
e-mail: kladno@stavinvest.cz

PRAHA 9 
Polaneckého 931/12

tel.: 246 051 500
e-mail: kbely@stavinvest.cz

PRAHA 10

tel.: 246 051 520
e-mail: uhrineves@stavinvest.cz

Kladno

Slivenec

Kbely
Praha 

3x

základní poloviční okrajová 

levá

okrajová 

pravá

ukončovací 

levá

větrací

(větrací průřez 17 cm2)

hřebenáč 

2,7 ks/m

hřebenáč 

počáteční

hřebenáč 

koncový

hřebenáč 

nárožní

hřebenáč 

rozdělovací

odvětrávací komplet 

 DN 125/150
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  NIBRA DS 5   NIBRA MS 5   NIBRA F 8 1/2 
Barevné provedení Barevné provedení Barevné provedení

Detail provedení štítových hran Detail provedení štítových hran

Detail provedení hřebenové a okapní hrany 
(shodné pro DS 5 a MS 5)

Detail provedení hřebenové a okapní hrany

červená 

engoba

DS 5

MS 5

staročerná 

engoba

antracitová 

engoba

černá 

engoba
černá ušlechtilá

engoba (lesklá)

Technické parametry
celková délka 59,9 cm spotřeba 5,7 – 6,7 ks/m2

celková šířka 37,8 cm hmotnost 6,1 kg/ks
krycí délka 46 – 54 cm hmotnost od 34,8 kg/m2

krycí šířka 32,6 cm bezpečný sklon 22o

Technické parametry
celková délka 59,5 cm spotřeba 5,6 – 6,5 ks/m2

celková šířka 37,6 cm hmotnost 6,8 kg/ks
krycí délka 46 – 54 cm hmotnost od 38,1 kg/m2

krycí šířka 33,2 cm bezpečný sklon 22o

Technické parametry
celková délka 49,9 cm spotřeba 8,4 – 9,2 ks/m2

celková šířka 34,4 cm hmotnost 4,6 kg/ks
krycí délka 37 – 40,5 cm hmotnost od 38,6 kg/m2

krycí šířka 29,5 cm bezpečný sklon 20o
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režná

engoba

červená 

engoba

černá 

engoba

černá 

engoba

červená 

engoba

černá ušlechtilá 

engoba (lesklá)

20 207 326 158 326 137 20

20 157 326 158 326 187 20

70 70
50 50 50 50 50

Der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen zur Außenkante Giebelwand bzw.
Außenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion, muss mindestens 1 cm betragen.

(Der Überstand von Doppelkrempern oder Flächenziegeln über Außenkante Giebelwand 
bzw. Außenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 3 cm betragen.)

20 110 332 68 20

20 65 332 113 20

70 70

45 45 4545

110

110

1/3 Ziegeltašky

DN = sklon < 30O > 30O – < 45O > 45O

X ~ 30 mm ~ 25 mm ~ 20 mm

DN = sklon ≤ 30O > 30O – ≤ 45O > 45O

X ~ 30 mm ~ 25 mm ~ 20 mm

délka krokve

krycí délka

Vzdálenost 

poslední latě 

od vrcholu

~ 50 cm
délka krokve

krycí délka

Vzdálenost 

poslední latě 

od vrcholu

~ 40 cm

základní poloviční

(jen DS 5)

třetinová, jen MS 5

(krycí šíře 11 cm)

okrajová 

levá

okrajová 

pravá

ukončovací 

levá

větrací

(větrací průřez 20 cm2)

pultová

pultová 

levá

pultová 

pravá

hřebenáč standard 

(2,7 ks/m2)

hřebenáč 

počáteční

hřebenáč 

koncový

hřebenáč 

nárožní

hřebenáč 

rozdělovací

odvětrávací komplet 

 DN 125/150

základní poloviční okrajová 

levá

okrajová 

pravá

ukončovací 

levá

větrací

(větrací průřez 17 cm2)

anténní 

komplet

solární nosná 

hliníková

plastová 

prosvětlovací

hřebenáč standard 

(2,7 ks/m2)

hřebenáč 

počáteční

hřebenáč 

koncový

hřebenáč 

nárožní

hřebenáč 

rozdělovací

odvětrávací 

komplet 

 DN 125/150

anténní 

komplet

komplet na odvětrání 

turbokotle 

max. průměr 127 mm

solární prostupová 

max. půměr 70 mm

solární nosná 

hliníková

plastová 

prosvětlovací
komplet na odvětrání 

turbokotle max. 0 127 mm


