
Vaše hliníková jistota

Sídlo společnosti Praha
T / F +420 251 680 101, +420 251 680 102

M +420 777 122 322, +420 608 900 433

E  obchod@keramet.cz

PROVOZNÍ DOBA Po–Čt: 7:30 – 16:00,  Pá:  7:30 – 15:00

ADRESA KERAMET, spol. s r. o., Pod Třešněmi 616/9, 154 00 Praha 5 

GPS 50°1‘41.49“N, 14°22‘31.28“E

Kontaktujte svého obchodníka +420 608 900 432

Provozovna Králův Dvůr
T / F +420 251 680 101, +420 251 680 102

HOTLINE +420 608 900 433 

M +420 777 122 922 (vedoucí skladu)

E  sklad@keramet.cz

PROVOZNÍ DOBA Po–Čt: 7:30 – 16:00,  Pá:  7:30 – 15:00

ADRESA Sklad Králův Dvůr, D5 – EXIT 22
Průmyslová 526, 267 01 Králův Dvůr u Berouna 

GPS 49°56‘34.39“N, 14°1‘58.23“E

Tvarované střešní krytiny

HLINÍK – materiál budoucnosti
Nejlehčí tvarovaná plechová střešní krytina je z hliníku. Nízká hmotnost 2 kg 
(m2), bezúdržbovost, ověřená životnost, ekologičnost a fakt, že hliník je kov, 
který nerezaví, Vám splní při zastřešení nebo opláštění veškeré estetické, 
technické a funkční požadavky. 

Tvarované hliníkové střešní krytiny
KPTR 13/94 a KPTR 13/94S (s prolisem)
❯ Výška vlny 13 mm, osová rozteč vln 94 mm.

❯ Pro střechy se sklonem od 10 stupňů.

❯ V tloušťkách  0,5 – 0,6 – 0,63 – 0,7 – 0,8 a 1,0 mm.

❯ Dostupná v šířích: 904 mm (využitelná skladební šíře 845 mm)
                 1082 mm (skladební šíře 1030 mm)
                 1130 mm (skladební šíře 1030 mm)

❯ Délky: 500 – 7000 mm, délky „na míru“.

❯ Materiál: hliník – přírodní – lakovaný – embosovaný (STUCCO). Lakované 
plechy s povrchovou úpravou PES (polyester) ve více než 15-ti barevných 
odstínech skladem. O aktuální nabídce barevného provedení se informujte.

Tvarovaný plech KPTR 13/94 a KPTR 13/94S najde své využití pro svou estetickou 
nízkou vlnu především při opláštění stěn – stropů – podhledů. Varianta „S“ je 
velmi působivá, především při instalacích větších pohledových ploch.

Montáž plechů je možná jak horizontálně, tak i vertikálně. Při montáži je nutné 
překrýt jednotlivé plechy o celou šíři jedné vlny a plechy překrývat vždy ve  
správném směru.

Snadná a rychlá montáž. Pokládka na bednění, latě nebo hliníkovou konstrukci.

Další informace na www.keramet.cz

Tloušťka
plechu (mm)

Šířka (mm)
Krycí šířka 

(mm)
Hmotnost 

kg/bm

0,5

904 845

1,35

0,6 1,62

0,63 1,7

0,7 1,89

0,8 2,16

1,0 2,7

Vyráběné délky: 500 – 7000 mm. Použití: k zastřešení a opláštění 

průmyslových budov a dalších objektů.

Stříháme, převíjíme, ohýbáme, tvarujeme, řežeme, …  … expedujeme po celé ČR

… naše služby

stříháme 
na míru

řežeme

balíme

expedujeme
po celé
ČR


