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Návod na montáž  

1. Spodná doska upevnená na krokve podľa obr. č. 1 je základom pre kvalitu pokrytia celej strechy. 
Spodná hrana musí byť rovná po celej dĺţke strechy. 
 

2. Laty upevníme na krokve rovnakým spôsobom ako na iné typy krytín s rozstupmi podľa obr. č. 1  
 

3. Na spodnú dosku upevniť navádzacie lišty (pribiť, 
priskrutkovať), cez otvory na lištách, vţdy na doraz, na 
spodnú hranu spodnej dosky. (Výrobca odporúča 
uchytenie skrutkami do dreva 3,5x45mm, alebo 4x45mm, 
alebo Al klincami 3x50mm) 
 

4. Také isté uchytenie doporučujeme aj na šindeľ. 
 

5. Uchytávanie začíname z ľavej strany strechy. 
 

6.  Latenie skontrolujeme tak, ţe do vybraní v lište 
a šindľoch zatlačíme na doraz celý stĺpec šindľov. Pod 
otvormi v šindli musí byť lata. Toto môţeme vyuţiť aj pri 
postupnom upevňovaní lát.  
 

7. Poslednú latu 
pripevníme v rozmedzí 
podľa obr. č. 2  

 
 

8. Hrebeňovú latu (rozmer 5, prispôsobíme uhlu sklonu strechy tak, 
aby hrebeňový kryt prekryl posledný rad šindľov a klince na 
poslednom rade šindľov. Zároveň musí po upevnení dorazmi 
dosadnúť na hrebeňovú latu. 
 

9. Ideálne je, voliť dĺţku na krokve tak, aby bol zachovaný rozstup 
latenia. V opačnom prípade je potrebné vrchný rad šindľov skrátiť 
podľa potreby. To isté platí aj o dĺţke strechy a poslednom stĺpci šindľov. 
 

10. Skrátenie šindľov, alebo aj ich uhlovanie v pazuchách strechy je moţné previesť pílkou na drevo, 
alebo pílkou na kov, alebo aj na cirkulári s kotúčom s väčším počtom zubov. 
 

11. oplechovanie štítových dosiek prevedieme tak isto ako na iné strešné krytiny. 
 
VÝHODY: 
- Malá hmotnosť (cca 6kg/m

2
) 

- Bez údrţbová krytina (nie sú nutné nátery) 
- rýchla = lacná montáţ 
- UV stabilná 
 
Technický popis: 
Názov: ...........................   Plastový šindeľ 
Súčasť výrobku:.............   Hrebenáč, Spodná lišta 
Rozmer:..........................   2x364x411 mm (9ks/ m

2
) 

Hmotnosť:.......................   600g (1ks) 
Hrebenáč spotreba..............3ks/ bm 
Okapová lišta.......................3 ks/ bm 
 
Šindeľ je vyrobený z plastickej hmoty HDPE – odtieň čierny resp. hnedý  
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Ceny: 
1.) Plastový šindeľ dekor dreva:  odtieň hnedý resp. čierny  1,39€/ks (12,51€/m2) 
2.) Hrebenáč: odtieň hnedý resp. čierny  1,58€/ks (4,74€/bm) 
3.) Okapová lišta:  odtieň hnedý resp. čierny  0,95€/ks (2,85€/bm) 
4.) Štítový plech L=1850mm: odtieň hnedý resp. čierny  8,66€/ks  
5.) Ţľabový  plech L=1850mm: odtieň hnedý resp. čierny  9,45€/ks  
 
Uvedené ceny sú bez DPH 20% 
 

1. 1.                                 

 
 

2. 3. 

 
 
 
Poznámka: 
Pre bliţšie informácie prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie www.titan-tatraplast.sk.    
 
 
                                                         
 
 


