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Weckman Steel OY je soukrom˘ rodinn˘

podnik zaloÏen˘ roku 1962, kter˘ se

special izuje na produkty z ocelov˘ch

plechÛ, a na v˘robu ocelov˘ch hal a

traktorov˘ch valníkÛ. V˘robní závody

Weckman sídl í  ve Vierumäki a I isalmi.

Ve zpracování ocel i má f irma Weckman

dlouhodobou tradici – souãasní vlastníci

ve Vierumäki jsou uÏ osmou generací. Léta

nabyt˘ch zku‰eností a profesional ity,

vyuÏívání nej lep‰ích materiálÛ a odborné

sluÏby, jsou zárukou kval ity Weckman.

WECKMAN STEEL OY



CERTIFIKÁT ISO 9001

- udûlen 1998

ODBORNÉ SLUÎBY

- pfiesná kalkulace

- rychlé dodávky

- vstfiícnost vÛãi zákazníkovi

NEJLEP·Í V¯CHOZÍ SUROVINY

- kvalitní ocele z Finska

- velk˘ poãet rÛzn˘ch povrchov˘ch úprav

- bohat˘ v˘bûr barev

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁÎ

- plechy v délce celého stfie‰ního sklonu

- není zapotfiebí speciální náfiadí

- montáÏní v˘kres souãástí dodávky

- lehké tabule, snadná manipulace

PROFESIONALITA

Weckman Steel Oy, Vierumäki

Skladba vrstev povrchovû
upraven˘ch ocelov˘ch plechÛ

Spodní ochrann˘ lak
Povrchová úprava

Základní vrstva
Pasivaãní vrstva

Zinková vrstva
Ocelov˘ plech 0,5–1,5 mm

Weckman

N
a

s tfiechác h pfies

40
le

t

4



Weckman dodává ãtyfii typy stfie‰ních

tabulí. Tabule se vyrábûjí zoceli opatfiené

povrchovou úpravou. Tlou‰Èka v˘chozího

materiálu je 0,45-0,5 mm.

ST¤E·NÍ TA·KOVÉ TABULE

42+16=58

1025 205

1050 175

35+12=47

1120 186,7

27+15=42

1100 183,3

24+15=39

1.

2.

3.

4.

1. TYPE 1/1025
- stavební ‰ífika 1025 mm

- celková ‰ífika ~ 1110 mm

- maximální délka ~ 6500 mm

- délka ta‰ky 400 mm

- v˘‰ka profilu 58 mm

2. TYPE 2/1050
- stavební ‰ífika 1050 mm

- celková ‰ífika ~ 1130 mm

- maximální délka ~ 6500 mm

- délka ta‰ky 350 mm

- v˘‰ka profilu 47 mm

3. TYPE 3/1120
- stavební ‰ífika 1120 mm

- celková ‰ífika ~ 1180 mm

- maximální délka ~ 6500 mm

- délka ta‰ky 350 mm

- v˘‰ka profilu 42 mm

4. TYPE 4/1100
- stavební ‰ífika 1100 mm

- celková ‰ífika ~ 1180 mm

- maximální délka ~ 6500 mm

- délka ta‰ky 350 mm

- v˘‰ka profilu 39 mm

Standardní barvy:
- tmavû zelená, tmavû ‰edá, ãervená,

tmavû hnûdá, ãerná, cihlovû ãervená
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VLNITÉ A TRAPÉZOVÉ PLECHY – ST¤E·NÍ PROFILY

Kvalitni stfie‰ní plechy Weckman se

dodávají s povrchovou úpravou s

polyesterov˘m povlakem, nebo také

pozinkované.

1. W1/1064
- stavební ‰ífika 1064 mm

- celková ‰ífika ~ 1120 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,7 mm

2. W-2/1150
- stavební ‰ífika 1150 mm

- celková ‰ífika ~ 1180 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,7 mm

3. W-20R/1100
- stavební ‰ífika 1100 mm

- celková ‰ífika ~ 1135 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,7 mm

4. W-20/990
- stavební ‰ífika 990 mm

- celková ‰ífika ~ 1130 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,7 mm

5. W-45ER/1000
- stavební ‰ífika 1000 mm

- celková ‰ífika ~ 1150 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,9 mm

6. W-45R/900
- stavební ‰ífika 900 mm

- celková ‰ífika ~ 960 mm

- také jako nosné plechy pro rozpûtí do 3,5 m

(Pozor! Porovnejte s tabulkou únosností)

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,9 mm
37
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TRAPÉZOVÉ PLECHY – STùNOVÉ PROFILY

1. W-15/1134
- stavební ‰ífika 1134 mm

- celková ‰ífika ~ 1160 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,7 mm

2. W-20A/1100
- stavební ‰ífika 1100 mm

- celková ‰ífika ~ 1135 mm

- alternativnû povrchová úprava také u

strany B (W-20B/1100)

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,7 mm

3. W-35/1060
- stavební ‰ífika 1060 mm

- celková ‰ífika ~ 1080 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,9 mm

4. W-45EA/1000
- stavební ‰ífika 1000 mm

- celková ‰ífika ~ 1050 mm

- alternativnû povrchová úprava také u

strany B (W-45EB/1000)

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,9 mm

5. W-45A/900
- stavební ‰ífika 900 mm

- celková ‰ífika ~ 960 mm

- alternativnû povrchová úprava také u

strany B (W-45B/900)

- tlou‰Èka materiálu 0,45-0,9 mm

5.

3.

1.

4.

2.
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NOSNÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY

Nosné trapézové plechy Weckman pro

rozpûtí 2,5 – 9,0 m.

1. W-70/900
- pro rozpûtí 2,5 – 4,5 m

- povrchová úprava buì pro stranu A,

nebo pro stranu B

- stavební ‰ífika 900 mm

- celková ‰ífika ~ 948 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,7 – 1,0 mm

2. W-115/750
- pro rozpûtí 4,0 – 6,5 m

- povrchová úprava buì pro stranu A,

nebo pro stranu B

- stavební ‰ífika 900 mm

- celková ‰ífika ~ 948 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,7 – 1,2 mm

3. W-155/560/840
- pro rozpûtí nad 5 m

- povrchová úprava buì pro stranu A,

nebo pro stranu B

- stavební ‰ífiky 560/840 mm

- celková ‰ífika ~ 590/890 mm

- tlou‰Èka materiálu 0,75 – 1,5 mm

Pro projektanty jsou k nosn˘m plechÛm k dispozici
tabulky únosností.

Strana A

Strana B
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25055,5
86
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Strana A

Strana B
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OKAPOV¯ SYSTÉM A BEZPEâNOSTNÍ PRVKY ST¤ECH

1,2. Standardní
barvy:
- bílá

- tmavû ‰edá

- tmavû hnûdá

- ãerná

3,4,5 Standardní
barvy:
- tmavû ‰edá

- ãervená

- tmavû hnûdá

- ãerná

- bílá (nikoliv stfie‰ní

Ïebfiík)

6. Standardní
barvy:
- tmavû ‰edá

- ãervená

- tmavû hnûdá

- ãerná

7. Standardní
barvy
- tmavû ‰edá

- ãervená

- tmavû hnûdá

- ãerná

Na bezpeãnostní stfie‰ní prvky je ve Finsku, ·védsku
a Norsku vydán certifikát.

Okapové systémy Weckman se vyrábûjí z

Ïárovû pozinkované ocel i opatfiené z obou

stran povrchovou úpravou.

1. âTVERCOV¯ K12/K9x9
- standardnû vnitfiní hák

- standardní délky 3,0 m, 5,0 m a 6,0 m

- sada odtokov˘ch rour pro 3-metrov˘ okap

(nástavce pro v˘‰ky okapÛ nad 3 m)

2. PÚLKULAT¯ P13/P10
- standardnû vnûj‰í hák a Ïlabová spojka

- standardní délky 3,0 m, 5,0 m a 6,0 m

- sada odtokov˘ch rour pro 3-metrov˘ okap

(nástavce pro v˘‰ky okapÛ nad 3 m)

Zebfiíky Weckman se vyrábûjí z Ïárovû

pozinkovan˘ch trubek oválného prÛfiezu bez

svafiování. Stupnû jsou vyrobeny z kulat˘ch trubek.

Îebfiíky se dodávají pozinkované nebo lakované

vypalovan˘m prá‰kov˘m lakem.

3. STùNOVÉ ÎEB¤ÍKY
- 2,7 m, 3,6 m, 4,2 m a 5,4 m

4. ST¤E·NÍ ÎEB¤ÍKY
- 5,1 m a 6,0 m

5. POÎÁRNÍ ÎEB¤ÍK
- 2,4 m a 3,6 m

6. ST¤E·NÍ LÁVKA
Stfie‰ní lávka Weckman je bezpeãná (snûhová

prostupnost 60%).

Lávka se dodává pozinkovaná nebo lakovaná

vypalovan˘m prá‰kov˘m lakem.

- ‰ífika 300 mm

- délka 2420 mm

7. SNùHOVÁ ZÁBRANA
Zábrana Weckman se vyrábí z Ïárovû pozinkované

oceli. Dodává se pozinkovaná nebo lakovaná

vypalovan˘m prá‰kov˘m lakem.

- délka 3,0 m

- dvû oválné trubky, ãtyfii stfie‰ní úchyty.

3.

5.

4.

6.

7.

2.

1.
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MONTÁÎNÍ P¤ÍSLU·ENSTVÍ10

TùSNùNÍ
- do v‰ech profilÛ Weckman vhodná tvarovaná

tûsnûní

- tûsnicí páska 3x10 mm pro pfiíãné a podélné pfiekrytí

- Universal Top-Roll tûsnicí pás pro stfiední hfieben

nebo valbov˘ hfieben (pouÏívá se s obl˘m

hfiebenáãem)

KOTVÍCÍ MATERIÁL
Pozinkované ‰rouby s tûsnící podloÏkou, lakované v

barvené ‰kále Rautaruukki. Stfie‰ní plechy

doporuãujeme uchycovat od hfiebene profilu.

OPRAVN¯ LAK
- Barvy Rautaruukki

- 24 ml, 100 ml

16

19

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

10

20

18

1. Stfie‰ní profil

2. Hfiebenáã

3. Koncovka hfiebene

4. Tûsnûní pod hfieben

5. Koncová li‰ta

6. Okapová li‰ta

7. ÚÏlabí

8. Tûsnûní pod úÏlabí

9. Snûhová zábrana

10. Prostup pro anténu

11. Odvûtrací komínek, izolovan˘

12. V˘lezové okno

13. Odvûtrací komín

14. Stfie‰ní lávka

15. Stfie‰ní Ïebfiík

16. Okapov˘ systém: Ïlab a odtoková roura

17. Stûnov˘ Ïebfiík

18. Stûnov˘ profil

19. Vnûj‰í rohová li‰ta

20. Vnitfiní rohová li‰ta
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Obl˘ profilovan˘ hfiebenáã
Type 1, 2, 3 a 4
180 x 180, L=1930

Rovn˘ hfiebenáã
140 x 140, L=2000

Vnitfiní rohová li‰ta
(stûna)
104 x 104, L=2000

Vnûj‰í rohová li‰ta
(stûna)
115 x 115, L=2450

ÚÏlabí
615 x 615, L=2000

Napojovací li‰ta
155 x 240, L=2000

Koncová li‰ta
115 x 160, L=2000

Okapová li‰ta
50 x 40, L=2000

Koncovka hfiebene
valbové stfiechy

Koncovka hfiebene

Odvûtrací
komínek
klimatizace

Komínek pro
odvûtrání kanalizaceSpojení hfiebene Y Spojení hfiebene T Odvûtrání

hfiebene

PrÛlez na stfiechu
600 x 600

Odvûtrací komín
400 x 400

Koncová li‰ta
115 x 115, L=2000

Pfiechodová li‰ta
49 x 30, L=2000

Prostupová
manÏeta



Nosník CNosník Z

Stûnová
kazeta C

Stûnová
kazeta B

NOSNÍKY A STENOVÉ PROFILY12

TENKOSTùNNÉ NOSNÍKY

Nosníky se vyrábûjí vytvarováním

Ïárovû pozinkovaného ocelového

plechu.

- prÛfiez profil C nebo Z

- dodává se v objednan˘ch délkách (tovární

doprava max. 12 m)

- tlou‰Èky materiálÛ 1,0 – 2,5 mm

- v˘‰ky 100 – 250 mm

- rovnûÏ perforované

KAZETY
Kazety se vyrábûjí vytvarováním Ïárovû

pozinkovaného nebo povrchovû upraveného

ocelového plechu.

- pouÏití jako kazeta pro minerální vlnu

- prÛfiez profil B nebo C

- v˘‰ka 598 mm

- boãní chlopnû 125 mm

- tlou‰Èky materiálÛ 0,7 – 1,5 mm

K nosníkÛm a kazetám je vydán vlastní

katalog.

SYSTÉMY LEHK¯CH NOSN¯CH
KONSTRUKCÍ
Lehké nosné konstrukce se vyrábûjí

vytvarováním Ïárovû pozinkovaného

ocelového plechu.

- VyuÏití:

obvodové plá‰tû, perforované profily pro

nosné i nenosné venkovní konstrukce

pfiíãky, pro aplikaci v interiérech

podhledy, nosné systémy pro 

sádrokartonové stropy

- tlou‰Èka materiálu 0,56-2,00 mm

TENKOSTùNNÉ NOSNÍKY, KAZETY A LEHKÉ NOSNÉ KONSTRUKCE12



1. DVE¤NÍ PLECH
Dvefiní plech pro oplá‰tûní halov˘ch dvefií apod..

Dodává se ve standardních barvách v‰ech

povrchov˘ch úprav.

- ‰ífika 1250 mm

- v˘‰ka profilu 1,5 mm

2. PROSVùTLOVACÍ TABULE
Prosvûtlovací profily se vyrábûjí ze sklolaminátu a

polyesteru.

Dodává se v mnoha profilech trapézov˘ch plechÛ

- poloprÛhledné

- standardní délka 2900 mm

3. PROTIKONDENZAâNÍ ZÁBRANA
- nahrazuje rÛzné podstfie‰ní folie

- materiál PES-filcová tkanina

- absorpãní úãinek (voda) 900g/m2

Dodává se k tûmto profilÛm:
- W-20R/1100

- W-45ER/1000

- W-45R/900

- W-70/900

- W-115/750

4. HLADK¯ PLECH
Hladk˘ plech se nastfiíhá podle potfieb zákazníka na

archy, oblouky nebo pásky. Dodává se ve v‰ech

nabízen˘ch barvách a povrchov˘ch úpravách a v

tlou‰Èkách vût‰iny materiálÛ.

1.

2.

3.

4.

OSTATNÍ PRODUKTY 13



POKYNY PRO KALKULACI MATERIÁLU14

KUVA

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

350

300

300

300

390

330

330

330

A BA

Uchycení
dole

Uchycení u
hfiebene

400

350

350

350

MINIMÁLNÍ POVOLEN¯ SKLON
Z pfiiloÏeného grafu zjistíte vhodn˘ typ ocelové

stfiechy pro ten kter˘ sklon stfiechy.

Délka plechÛ je zpravidla délka od hfiebene k ãelní

lati (latím) vãetnû. U tabulí s ta‰kov˘m vzorem je

tfieba mít na pamûti, Ïe pokud se na stfiechu

montují rÛznû dlouhé plechy (napfi. terasová

stfií‰ka), musí b˘t délka stfií‰ky násobkem délky

ta‰kového vzoru (v závislosti na profilu 350 mm

nebo 400 mm), jinak ta‰kov˘ vzor nebude lícovat.

V záleÏitostech t˘kající se spotfieby materiálu

vyuÏijte sluÏeb na‰ich kalkulantÛ:

ROZTEâ ST¤E·NÍCH LATÍ
Rozmûry latí: 32 x 50 mm

Pozor! První stfie‰ní laÈ musí b˘t silnûj‰í neÏ ostatní

- Typ 2,3 a 4 o 10 mm silnûj‰í

- Typ 1 so 15 mm silnûj‰í

Silnûj‰í
stfie‰ní laÈ

B

A

B

asi 45

B

Minimální sklony:

Stfie‰ní tabule min 1:4

(Type 1, 2, 3, a 4)

Vlnité a trapézové

plechy min 1:7

Falcované stfiechy

min 1:12

1:2
11::22,,55

11::33
11::44

11::77
11::1122

27°

22°

18°

14°

8°
5°



Pfied v˘mûnou staré stfiechy za novou ocelovou stfiechu

Weckman nezapomeÀte na následující:

- ovûfiit sklon stfiechy a vybrat vhodn˘ profil

- provûfiit nosnou konstrukci staré stfiechy, stav

stfie‰ních latí a pfiemûfiit pravoúhlost stfie‰ních ploch

- provést potfiebné opravy

- podstfie‰ní folie

- odvûtrání spodní ãásti stfiechy

Pokud peãlivû poloÏíte stfie‰ní latû, montáÏ nové krytiny

Weckman je zcela bez problémÛ.

A STARÁ ST¤ECHA Z
PLECHOV¯CH
PROFILÚ

1. Starou plechovou krytinu
nechte na místû.

2. V místech krovÛ pfiitluãte
kontralatû o v˘‰ce profilu
(nejménû 32 mm).

3. PoloÏte nové stfie‰ní latû
vosov˘ch vzdálenostech,
poÏadovan˘ch plechovou
krytinou.

4. Pfii‰roubujte nové plechy
na stfie‰ní latû.

5. Utûsnûte a oli‰tujte.

B. STARÁ LEPENKOVÁ
ST¤ECHA S
TROJHRANN¯MI
LATùMI

1. Starou krytinu nechte na
místû.

2. V místech krovÛ pfiitluãte
kontralatû o v˘‰ce
trojhrann˘ch latí

3. PoloÏte nové stfie‰ní latû v
osov˘ch vzdálenostech,
poÏadovan˘ch plechovou
krytinou.

4. Pfii‰roubujte nové plechy
na stfie‰ní latû.

5. Utûsnûte a oli‰tujte.

C. STARÁ LEPENKOVÁ
ST¤ECHA HLADKÁ

1. Starou lepenkovou stfiechu
nechte na místû.

2. V místech krovÛ pfiitluãte
kontralatû (minimální
rozmûry 32x50mm).

3. PoloÏte nové stfie‰ní latû v
osov˘ch vzdálenostech,
poÏadovan˘ch plechovou
krytinou.

4. Pfii‰roubujte nové plechy
na stfie‰ní latû.

5. Utûsnûte a oli‰tujte.

D. STARÁ ETERNITOVÁ
ST¤ECHA

1. OdstraÀte starou krytinu
vãetnû latí a nainstalujte
podstfie‰ní folii, pokud tam
není z dfiívûj‰ka.

2. V místech krovÛ pfiitluãte
kontralatû (minimální rozmûry
32x50mm).

3. PoloÏte nové stfie‰ní latû v
osov˘ch vzdálenostech,
poÏadovan˘ch plechovou
krytinou.

4. Pfii‰roubujte nové plechy na
stfie‰ní latû.

5. Utûsnûte a oli‰tujte.

E. STARÁ TA·KOVÁ
ST¤ECHA

1. OdstraÀte starou krytinu
vãetnû latí a nainstalujte
podstfie‰ní folii, pokud tam
není z dfiívûj‰ka.

2. V místech krovÛ pfiitluãte
kontralatû (minimální rozmûry
32x50mm).

3. PoloÏte nové stfie‰ní latû v
osov˘ch vzdálenostech,
poÏadovan˘ch plechovou
krytinou.

4. Pfii‰roubujte nové plechy na
stfie‰ní latû.

5. Utûsnûte a oli‰tujte.

F. STARÁ FALCOVANÁ
ST¤ECHA

1. Starou krytinu nechte na
místû.

2. V místech krovÛ pfiitluãte
kontralatû o v˘‰ce falcÛ (min.
32 mm).

3. PoloÏte nové stfie‰ní latû v
osov˘ch vzdálenostech,
poÏadovan˘ch plechovou
krytinou.

4. Pfii‰roubujte nové plechy na
stfie‰ní latû.

5. Utûsnûte a oli‰tujte.
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www.weckmansteel.fi

Weckman Steel Oy
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Härkäläntie 72
19110  VIERUMÄKI
FINLAND
Tel. +358 3 888 7100
Fax +358 3 7187 839

Weckman Steel CR spol. s r.o
Jihlavská 2134
594 01 Velké Mezifiiãí
email: weckman@seznam.cz
tel/fax: 566 627 705
Risto Mäki tel: 602 719 510
Renáta StaÀková 725 031 562
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