
Nový, hezký, s dlouhou životností!

Mach’s  
einfach!



Pozinkovaný střešní odvodňovací systém
Zambelli pozinkovaný střešní odvodňovací systém 
přesvědčí svojí extrémní odolností a nejvyšší  
ochranou proti korozi.  

Nezáleží na tom, jestli je příslušenství vyrobeno 
z pozinkované pásky, nebo zda se jedná o novou 
lakovanou povrchovou úpravu „robust“. Vždy jsou 
výrobky zhotoveny ze stejného materiálu.

Pozinkovaný střešní odvodňovací systém 
Vám to zjednodušuje:  

4  v optice, neboť vzniká jednotná 
bezvadná povrchová úprava. 

4  v kvalitě, neboť je nový materiál 
stabilní a vyznačuje se dlouhou 
životností. 

4  v přesnosti, neboť je vše  
přesně sladěno. 

4  a v ceně, neboť je mnohem  
výhodnější než u jiných  
stavebních kovů.

S jako silný a stabilní
Pozinkovaný materiál se osvědčil v odvětví opracování 
plechů jako stavební kov, který má největší pevnost a 
ochranu proti korozi. 
Střešní odvodňovací systém z pozinkované oceli je 
odolný proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. 
Vyznačuje se také, ve srovnání s titanzinkem a mědí, 
minimální roztažností.

Zambelli kotlík
Zadní svar je proveden prostřednictvím  
jedinečné svařovací metody. 
Ochrana proti korozi je tímto zajištěna.

Zambelli koleno
Pozinkované koleno je nyní vyráběno z 
falcované svodové roury. Proto je koleno  
s vnitřním falcem identické se svodovou 
rourou jak v optice, tak i způsobu zpracování.

Zde není jen materiál 1a!
Abychom mohli vyrobit kompletní Zambelli střešní 
pozinkovaný systém z pozinkované pásky, museli jsme 
vyvinout vlastní výrobní postupy.
Tímto se nám podařilo zajistit nejen jednotnou 
povrchovou úpravu, ale také splnit nejvyšší nároky na 
kvalitu a životnost.
S tím je také spojeno, že se již můžeme zříci kusového 
zinkovaní a zaměřit na výrobní postupy, které pomáhají 
životnímu prostředí. 

Hodnoty teplotní roztažnosti ve srovnání  
mm/m*100K

Ocel Ferritická  
nerez

Austenitická 
nerez

Titanzinek Měď Hlinik

1,20 1,06 1,60 1,65 2,20 2,38

Patentované

Vyrobeno z 
pozinkované pásky

Kusově 
zinkováno

Viditelný rozdíl!



Pozinkovaný střešní odvodňovací systém Lakovaná úprava „robust“

Lakovaná úprava „robust“ přesvědčí díky 
vynikajícím hodnotám:  

4  tažnost ≥ 30 N  
dle EN13523-12:2004

4  UV stabilita RUV 4  
dle EN10169-2

Kompletní systém pro nejvyšší nároky!

Nyní je střešní odvodňovací systém také v nové lakované povrchové 
úpravě „robust“. Název je v souladu s tím, co slibuje. Inovativní, 
strukturovaná a obzvláště tvrdá povrchová úprava zajišťuje, že 
jsou prvky Zambelli střešního odvodňovacího systému velmi oděru 
vzdorné a barevně stálé. Kromě toho se vyznačuje kompletní střešní 
odvodňovací systém také jednotným barevným odstínem a leskem. ①

②
③

③
④

②
①

①  Vrchní vrstva robust (ca. 20 μm) na polyesterové  
bázi pro nejvyšší stupeň oděruvzdornosti

②  Základní vrstva (ca. 5 μm) pro perfektní  
přilnavost a ochranu proti korozi

③  Vrstva zinku 275g/m2 nebo zinko-magnesiová  
vrstva min. 120 g/m2 pro trvalou ochranu proti korozi

④  Ocelová páska

Složení lakované úpravy „robust“

Nový střešní odvodňovací systém je k dostání v:

měď titanzinek

pozink

Testa di Moro RAL 8004 cihlově červená

RAL 3009 ocelově červená RAL 8017 čokoládově hnědá

RAL 7016 antracit šedá RAL 9005 černá

nejvyšší barevná stálost dle EN 10169

RUV4
✩

✩ ✩



Zambelli-technik, spol. 
s.r.o. 
Okružní 635
CZ-37001 České Budějovice

Telefon +42 386 106-010
Fax +42 386 106-042
E-mail info.dew@zambelli.cz
www zambelli.cz
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MADE IN GERMANY

RIB-ROOF
Kovové střešní systémy

Střešní odvodňovaci 
systémy

Regálové systémy Průmyslové zpracování
kovů


