
trapézový profi l
SAT40 N

Vážení zákazníci,

pod označením SAT40 N zařadila společnost SATJAM do 
svého sortimentu jeden z nejprodávanějších trapézových 
profilů v České republice. SAT40 N dosahuje skvělého 
poměru ceny, kvality a statických hodnot. Aktuálně pro něj 
SATJAM ve svém ostravském výrobním závodu nainstaloval 
novou výrobní linku . Linka dokáže profilovat plech 
s tloušťkou od 0,5 do 1 mm a umožňuje profi laci vstupní 
suroviny v různých povrchových úpravách (polyester, 
polyuretan, pozink, aluzinek). Profi l je k dispozici s volitelnou 
antikondenzační úpravou a také jako prosvětlovací prvek. 
Šířka SAT40 N je 1 026 mm, stavební šířka 960 mm, výška 
40 mm a maximální délka 12 m.

Optimalizací tvaru se nám oproti stávajícímu profi lu SAT40 
podařilo při zachování všech užitných parametrů zvětšit 
užitnou šířku z 915 mm na 960 mm.  Pro jeho výrobu 
zůstávají zachovány všechny typy materiálů a  povrchových 
úprav, které jsou používaný pro stávající profil SAT40. 
Profi l SAT40 zůstává ve výrobě souběžně s novým profi lem 
SAT40 N.

www.satjam.cz
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Povrchové úpravy
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Výška profi lu 40 mm

Celková šířka 1 026 mm

Stavební šířka 960 mm

Tloušťky profi lů 0,5 – 1,00 mm

Při tl./max. délka 0,50-0,63 mm/9 mb

Při tl./max. délka 0,7 mm/12 mb
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Volitelné úpravy

Volitelné úpravy
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SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava

tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz
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Výška profi lu 40 mm

Celková šířka 944 mm

Stavební šířka 915 mm

Tloušťky profi lů 0,5 – 1,00 mm

Při tl./max. délka 0,50-0,63 mm/9 mb

Při tl./max. délka 0,7 mm/12 mb
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