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ŠTÍTOVÁ LIŠTA
k lemování boèního okraje støechy. Okraje
zpevnìné lištou AlZn
ŠÍØKA: 330 mm (2 × 165 mm)
DÉLKA: 1060mm
ÈISTÁ DÉLKA: 1000 mm

ÚŽLABÍ
s pružnými køídly pro každý sklon støechy
ŠÍØKA: 480 mm
DÉLKA: 1060 mm
ÈISTÁ DÉLKA: 1000 mm

NAPOJENÍ NA STÌNU
pro napojení na boèní stìnu nebo na èelní stìnu
spolu s vlnovou lištou
ŠÍØKA: 330 mm (2x165 mm)
DÉLKA: 1060 mm
ÈISTÁ DÉLKA: 1000 mm

VENTILAÈNÍ OCHRANNÁ MØÍŽKA
zábrana proti zalétání ptákù do podstøešního
prostoru
DÉLKA: 1000 mm (jednostranná)

VLNOVÁ TÌSNÍCÍ LIŠTA
pro utìsnìní desky u okapu a høebene
GUTTANIT: 1060 mm
GUTTAPRAL: 950 mm

KLÍNOVÉ TÌSNÌNÍ
pro utìsnìní úžlabí a nároží
DÉLKA: 1000 mm
VÝŠKA: 50 mm

PRÙSVITNÁ DESKA POLYESTER
GUTTANIT: 1060 x 2000 mm
GUTTAPRAL: 950 x 2000 mm

DISTANÈNÍ PODLOŽKA
pro pøipevnìní vlnitých prùsvitných desek
Guttapral a Guttanit
Balení: 20 ks; 100 ks

ÈERVENÁ
TERAKOTA

HNÌDÁ ÈERNÁ

ZELENÁ

Uvedené barevné odstíny jsou pouze orientaèní.

HØEBY GUTTANIT SUPER S
speciální høeby z pozinkované oceli 
se samotìsnící podložkou
ROZMÌRY: 2,8 × 70 mm
BALENÍ: 200 ks/krab.

HØEBENÁÈ
s pružnými køidly pro každý sklon støechy.
Okraje zpevnìné lištou AlZn
ŠÍØKA: 480 mm
DÉLKA: 1060 mm
ÈISTÁ DÉLKA: 1000 mm

STØEŠNÍ VÌTRACÍ KOMPLET
obsahuje vyjímatelný nástavec pro odvìtrání
kanalizace, vìtrací plocha 160 cm2

BARVA: èerná, èervená

STØEŠNÍ OKNO
slouží k prosvìtlení a východu na støešní plochu.
V barvì èervené a èerné.
SVÌTLOST: 360 × 420 mm

Systém Gutta používá
speciální høeby se samo-
tìsnící trvale pružnou PE
hlavou zabraòující vniknutí
vody a tvorbì ledu pod
hlavou høebu.

Z NAŠEHO SORTIMENTU DÁLE DOPORUÈUJEME

lGUTTAFOL - difúzní paropropustné podstøešní 
a parotìsné podkrovní fólie 

lVCHODOVÉ STØÍŠKY - vyrobené z polykarbonátu a 
práškovì lakovaných hliníkových profilù - vhodné pro 
zastøešení nad vchodovými dveømi

lGUTTAGARDEN - plastové zatravòovací tvárnice 
vhodné ke zpevnìní pøíjezdových cest, teras, svahù 
atd. www.gutta.cz

Strešní bitumenové
desky



Bitumenové støešní desky Gutta a jejich pøíslušenství 
pøedstavují ucelený systém pro ekonomické a funkèní 
øešení nejrùznìjších typù støech a obkladù stìn.
Desky jsou vyrábìny patentovaným zpùsobem založeným 
na principu vrstevné laminace s vlákny orientovanými 
v podélném smìru. Tento princip zajiš�uje desce znaènou 
pružnost, pevnost a odolnost proti povìtrnostním 
a mechanickým vlivùm.

VÝHODY

• 
• 

• 

• 

• 
snadná montáž i manipulace

vhodné pro obloukové 
  støechy od polomìru 6 m

zdravotní nezávadnost
  neobsahují azbest ani 
  formaldehyd

záruka 15 let vodonepropustnosti

2lehká støešní krytina (3 kg/m )

Rozmìr d x š 2,0 x 0,95 m

Hmotnost 3 kg/m2

Plocha desky
21,9 m

Plocha s pøekrytím 1,58 m2

Šíøka / výška vlny 95 / 31 mm

Poèet vln  10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmìr d x š 2,0 x 1,06 m

Hmotnost 3 kg/m2

Plocha desky
22,12 m

Plocha s pøekrytím 1,83 m2

Šíøka / výška vlny 76 / 30 mm

Poèet vln  14

TECHNICKÉ ÚDAJE

GUTTANIT - je bitumenová deska, která vyniká unikátním 
pomìrem mezi využitelnou a celkovou plochou. Deska 
nabízí kombinace velké plochy a menšího pøekrytí užší 
vlnou (více menších vln).

VÝHODY

•
• 

• 

• 
• 

• 

2 lehká støešní krytina (3 kg/m )
21,83 m  èisté plochy, tj. o cca

  15 % více než u bitumenových
  desek standardních rozmìrù

vyšší statická a mechanická
  odolnost díky nižší velikosti
  a vyššímu poètu vln

rozmìrová stálost

zdravotní nezávadnost neobsahuje 
  azbest ani formaldehyd

záruka 15 let vodonepropustnosti

GUTTAPRAL - velká vlna
je deska klasických rozmìrù, vhodná pro univerzální 
aplikace.

POUŽITÍ

• 
•
• 
• 
• 
• 

na šikmé støechy již od 5°sklonu

 hospodáøské a zemìdìlské stavby - i obloukové

zahradní stavby a pøístøešky 

chaty a rekreaèní stavby

renovace starých støech

...všude kde je potøeba pokládat krytinu svépomocí


