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2. JEDINEČNOSTI ŠINDELE NUMBER ONE

•  Šindele jsou výrazně lehčí než běžné střešní 
materiály, a proto jsou ideální krytinou pro 
střechy vyžadující menší zatížení, tj. zahradní 
pergoly, altánky, přístřešky pro auta či 
zastřešení bazénů, chaty, chalupy a stáje.

•  Šindele se osvědčily ve všech podnebných 
podmínkách jako dokonalá krytina odolávající 
vichřicím, nízkým i vysokým teplotám.

•  Pokládka šindelů na dřevěný záklop je zároveň 
prevencí proti vnikání a hnízdění hmyzu ve 
střeše

•  Posyp na povrchu šindelů je dostupný v 
několika zajímavých barvách. Zároveň chrání 
šindele před UV zářením a zaručuje dlouhou 
životnost produktu.

3. PROČ ZVOLIT 
ŠINDEL  NUMBER ONE?

Šindel Number One je vysoce kvalitní produkt 
a chytré řešení pro Vaši střechu. Šindele mají CE 
atestaci a odpovídají evropským standardům. 
Navíc jsou produkty průběžně zkoušeny různými 
evropskými jakostními laboratořemi.

Váš dodavatel:

Vytištěno na recyklovaném papíru

1.  Příprava startovací řady:

 •  Uřízněte tabule šindele pomocí speciálního nože.

 •  Přitlučte hřebíky startovací díly. Díly by měly přesahovat cca 10 mm přes okapovou hranu.

2. • Pak přitlučte hřebíky šindele odspodu směrem nahoru diagonálně. 

Střídavě seřízněte každý plát o polovinu tabule, další plát o celou tabuli, 

další opět o půlku atd.

 • Spoje (ukončení) jednotlivých šindelů nesmí překrývat spoje (ukončení) 

šindele vespodu (viz obr.).

Hřeben lze pokrýt 

hřebenovými šindeli, 

které jednoduše vyříznete 

z šindele tak, že oddělíte 

jednotlivé tabule.

Hřeben lze pokrýt 

hřebenovými šindeli, 

které jednoduše vyříznete 

z šindele tak, že oddělíte 

jednotlivé tabule a 

seříznete jim rohy.

1.  Příprava startovací řady:

 •  Uřízněte tabule šindele pomocí speciálního nože.

 •  Přitlučte hřebíky startovací díly. Díly by měly přesahovat cca 10 mm přes okapovou hranu.

2. • Pak přitlučte hřebíky šindele odspodu směrem nahoru diagonálně. 

Střídavě seřízněte každý plát o polovinu tabule, další plát o celou tabuli, 

další opět o půlku atd.

 • Spoje (ukončení) jednotlivých šindelů nesmí překrývat spoje (ukončení) 

šindele vespodu (viz obr.).

Zkontrolujte místní pravidla a normy pro pokládku šindelů.

3 folie na zadní straně šindele musí být odstraněny 
během pokládky před přitloukáním hřebíků.
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