
Vaše hliníková jistota

Tvarované střešní krytiny

Základní charakteristika hliníkové krytiny
❯ Lehká (cca.2kg/m2), nerezavějící – hliníková, bezúdržbová krytina, 

s dlouhou životností,  vhodná pro střechy a fasády, přístřešky, garáže, chaty 
a chalupy, která splňuje veškeré estetické, technické a funkční požadavky. 

❯ Tloušťka hliníkového plechu 0,6 – 0,63 – 0,7 – 0,8 - 1,0 mm
❯ Snadná a rychlá montáž. Pokládka na bednění nebo latě.
❯ Vyrábíme na míru, v délkách dle Vašich potřeb
❯ Povrchová úprava polyester v barevných odstínech RAL. Skladem v RAL 

3016, 7016, 8011, 8019, 8017, 9005, 9006, 6020 a dalších odstínech nebo 
v přírodním provedení. O aktuální nabídce barevného provedení 
se informujte.

KerAkryt (alukryt, dachman) pro střechy se sklonem od 30° – je hliníková 
střešní krytina, která je vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, rekreační 
objekty, garáže, pergoly a různé typy přístřešků od sklonu 30°. Montáž se pro-
vádí na dřevěné bednění opatřené nepískovanou lepenkou, nebo na latě. Díky
malému rozměru šablony je velmi jednoduchá manipulace s krytinou. Spotře-
ba 2,4 – 2,8 ks/1 m2 dle sklonu střechy a překrytí.

Keral (široký alukryt) pro střechy se sklonem od 15° – je hliníková střešní 
krytina, opět vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy. Jako podklad je 
možné použít dřevěné bednění nebo latě. Rychlá montáž. Vyráběná v délkách
2 000 a 2 500 mm. Díky rozměru a váze šablony je jednoduchá manipulace.

Vzorník skladových barev (ostatní barvy lze dohodnout)

Krytina KERAL

KERAL – balení

KerAkryt (alukryt, dachman)

Tloušťka
plechu (mm) Šířka (mm) Krycí šířka 

(mm)
Hmotnost 

kg/Ks

0,6

440 420

0,81

0,63 0,85

0,7 0,94

0,8 1,07

1 1,34

Vyráběné délky: 1 000 – 3 000 mm. Délky skladem: 1 000 mm. 
Spotřeba: 2,4 – 2,8 ks/m2. Použití: střešní krytina vhodná pro 
rodinné domy, chaty, chalupy a rekreační objekty, garáže, různé 
typy přístřešků.

Tloušťka
plechu (mm) Šířka (mm) Krycí šířka 

(mm)
Hmotnost 

kg/Ks

0,6

920 906

1,7

0,63 1,79

0,7 1,98

0,8 2,27

1 2,84

Vyráběné délky: 600 – 2 500 mm.
Délky skladem: 2 000 – 2 500 mm. 1 bm = 0,9 m2.
Použití: střešní krytina vhodná pro rodinné domy 
a ostatní budovy se sklonem min. 15°.

RAL 3016 RAL 5010 RAL 6020 RAL 7001 RAL 7016 RAL 8004 RAL 8011

RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9010
Lesklá

RAL 9010
Matná

www.keramet.cz www.aluminiumshop.cz

… naše služby

stříháme 
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