
Lindab SRP Click   Inspirace

Nadčasový
vzhled Vaší střechy
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„Proklikejte“  
se k perfektní střeše

Jestliže stojíte před rekonstrukcí své střechy, nebo 

stavbou zcela nového domova, měla by se Vaše 

pozornost upřít na střešní krytinu. Je to koruna 

domu a její kvalita, funkčnost a estetika přímo ovliv-

ňuje všechny ostatní součásti Vašeho domu. Pokud 

zvolíte správnou krytinu, bude celá stavba sloužit 

svému účelu a spoluvytvářet Váš spokojený domov. 

Lindab SRP Click může být právě tou krytinou, kte-

rá splní Vaše požadavky a poskytne Vám bezpeč-

nou ochranu po řadu let.

Doménou plechové krytiny SRP Click jsou zejména 

nízké sklony střešních ploch, moderní stavby s čistými 

tvary, místa s výskytem opadavých stromů, nebo zdro-

jem jiného polétavého znečištění a také horské oblasti 

se složitými sněhovými poměry. Ale nejen v těchto pří-

padech Vám tato krytina poskytne své výhody. Neza-

nedbatenou výhodou je i snadná technologie pokládky 

a minimum míst, kde lze udělat chybu. 

Princip krytiny je ukryt v profilovaných pásech  

o pevné šířce 500mm a délce na míru dle Vaší stře-

chy, a to až do nepřerušené délky 8000mm.  

Při delších střešních plochách se pásy bezpečně 

napojují. O boční spojení pásů se stará speciální 

dutá drážka, která se spojuje prostým zacvaknutím. 

Kotvení k podkladu je skryto pod krytinou, což je 

další významnou výhodou. Konstrukce spoje vy-

lučuje jakékoliv otevírání nebo zpětné vycvaknutí 

drážky. Dutost drážky zase zamezuje vzlínání vlh-

kosti těsnými spárami. 

Vzhled krytiny SRP Click věrně napodobuje klasic-

kou drážkovou/falcovanou krytinu tak, jak ji známe 

již desítky let. Ale oproti této technologii nabízí SRP 

Click velké zjednodušení, při zachování potřebných 

vlastností. Zatímco u klasické drážkové krytiny po-

třebujeme k zavírání drážek speciální stroje, u SRP 

Clicku si vystačíme se základním ručním nářadím. 

Kladem je také skutečnost, že veškeré střižné hra-

ny, kde je z principu výroby předlakovaného plechu 

odhaleno ocelové jádro, jsou skryty povětrnostním 

vlivům a UV záření. 

Aby byl efekt maximální, požadujeme od střešní 

krytiny vždy co nejlepší odolnost a trvanlivost. Ná-

klady na lidskou práci spojenou s pokládkou jsou 

dnes nezanedbatelné, a čím lepší krytinu si necháte 

na svůj dům nainstalovat, tím méně často budete 

muset provádět nákladnou výměnu. Krytina Lindab 

SRP Click se vyrábí ve třech provedeních povrcho-

vé úpravy, Classic, Classic Mat a Elite. I základní 

povrch Classic poskytuje bezúdržbovost a barev-

nou stálost na mnoho let. 

• Velkoformátová krytina s těsnými podélnými  

 spoji

• Možnost pokládky na nízké sklony bez 

  přidaných pojistných vrstev střešní skladby

• Kotevní vruty jsou zcela skryty pod krytinou

• Velmi snadná instalace

• Bezúdržbovost v délce trvání dle zvolené 

  povrchové úpravy

• Povrch krytiny je odolný proti zachytávání 

  nečistot a prachu

• Nízká hmotnost krytiny

• Reálné a nezáludné záruky 

• Vysoce kvalitní suroviny použité při výrobě

Lindab SRP Click ve stručnosti:
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Střešní lamely  
pro intuitivní pokládku 

S krytinou Lindab SRP Click získáte střechu, která je vzhledově 

velmi podobná klasické a profesionálně pokládané falcované 

krytině. Lindab SRP Click je určený pro sklony 7°/14° (dle složitosti 

střechy) a více. V případě nestandardních tvarů střech, kontaktujte 

technické oddělení Lindab pro potvrzení vhodnosti použití krytiny 

SRP Click pro daný případ. Rovněž Vám budeme k dispozici při 

výběru dalších vrstev střešní skladby, které jsou taktéž důležité pro 

fungování střechy jako celku.

Vikýře, okna a další střešní prvky nejsou problém

Jsou na Vaší střeše vikýře, okna, úžlabí a další prvky? I s tím se 

počítá a neomezuje Vás to při použití krytiny SRP Click. Práce 

v okolí střešních prvků je jednodušší, než je zvykem, ale přesto je 

doporučeno přihlédnout k těmto objektům při konečném výběru 

krytiny. Každý objekt v ploše střešní krytiny je zásahem do celist-

vosti a může být zdrojem budoucí poruchy funkčnosti. V případě 

velmi komplikovaných střech doporučujeme využít služeb zkušené 

odborné firmy.

Potřebujete poradit s návrhem či montáží krytiny SRP Click?  

Neváhejte kontaktovat technické oddělení Lindab. 

Budeme Vám rádi k dispozici

U rovinných krytin typu Click a Seamline může dojít k mírnému lokál-

nímu zvlnění povrchu vlivem montáže a teplotních změn. Nejedná se 

o vadu krytiny, ale o přirozený projev rovinného plechu v exteriéru.
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Doplňky, 
které jistě upotřebíte

Oplechování
Nabízíme širokou škálu typizovaných 
prvků oplechování a zakončení krytiny. 
Součástní nabídky je ale také výroba 
lemovek na zakázku podle Vámi 
zadaných rozměrů. Ne vždy je totiž 
možné použít typizovaný výrobek.

Kotvení
Kotvení krytiny je skryto pod povrchem 
a je vyřešeno speciálními vruty s plo-
chou hlavou. Jen vrut dokáže zaručit 
potřebnou odolnost proti vytržení. Vnější 
vruty používané pro montáž oplechování 
a lemů střechy jsou vyráběny v příslušné 
barvě a kombinují uhlíkovou ocel 
a hliníkové podložky s trvanlivou EPDM 
těsnící pryží.

Systém odvodnění střech
S výrobky systému Lindab Rainline
získáváte stejný komfort, jako je tomu
v případě střechy. Můžete své okapy
sladit se střechou také barevně. 
Více v samostatném katalogu.

Bezpečnostní prvky
Sortiment bezpečnostních prvků
poskytuje individuální řešení pro danou
krytinu a poskytuje především absolutní
bezpečnost pohybu po střeše a ochranu
před sněhem. 
Více v samostatném katalogu.

Prvky odvětrání
Odvětrávací hlavice se dodávají
v barvách krytiny a různých dimezních.
Stoprocentní zajištění prostupu před 
dešťovou vodou je samořejmostí. 
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Lesklé provedení 

Odolné systémy povrchových úprav

874 tmavě zelená045 stříbrná metalíza

022 světle šedá434 hnědá 087 tmavě šedá

015 černá 747 vínově červená 035 břidlicově šedá

035 břidlicově šedá087 tmavě šedá

742 cihlově červená 758 tmavě červená

087 tmavě šedá 758 tmavě červená

758 tmavě červená

044 šedá metalíza

015 černá

434 hnědá015 černá087 tmavě šedá

Classic systém povrchových úprav C

044 šedá metalíza

Elite systém povrchových úprav E

Premium systém povrchových úprav P

Matné provedení 
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Divize Lindab Stavební komponenty je jednou z obchodních 

oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích 

účinná, ekonomická a estetická systémová řešení  

z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků 

až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, 

včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslöv na jihu 

Švédska. Lindab Profil  je v současné době zastoupen ve více 

než 25 zemích po celé Evropě. 
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Lindab s.r.o.
 

Sídlo společnosti: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně 

 Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrobní závod Hustopeče:   Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče 

 Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Oblastní zástupci:
Praha a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545

Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202 ❙ Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660

Severní Morava, tel.: +420 602 544 616 ❙ Jižní Morava, tel.: +420 724 291 318

e-mail: info@lindab.cz


