Spoľahlivosť, úspornosť,
mnohostrannosť

JCP Šindle

JCP šindle sú ideálnou voľbou pre novostavby i rekonštrukcie
starších striech so sklonom od 15º do 90º. Nízka hmotnosť
šindľov dovoľuje ľahkú nosnú konštrukciu strechy a rýchla
montáž šetrí Vaše náklady.
Pri aplikácii je potrebné dodržať správny postup montáže
šindľov, ktorý je podrobne rozpísaný v ,,Technologickom
predpise“ výrobcu.

Typ BB Classic - bobrovka

9,8 kg / m²

balenie:

3 m² / balík
90 m² / paleta

hmotnosť:

10,0 kg / m²

balenie:

3 m² / balík
90 m² / paleta

hmotnosť:

8,8 kg / m²

balenie:

3 m² / balík
81 m² / paleta

hmotnosť:

10,6 kg / m²

Typ OB Standard – obdĺžnik
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hmotnosť:
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3 m² / balík
90 m² / paleta

IS O

balenie:

Skupina Icopal, ktorej súčasťou je aj štúrovský
výrobný závod hydroizolačných materiálov a šindľov
- bývalé JCP Izolácie, a. s. - bola založená pred 125
rokmi a v súčasnosti je jedným z najväčších výrobcov
hydroizolačných materiálov.
Zamestnáva viac ako 3500 pracovníkov. Ročný obrat
skupiny v súčasnosti presahuje 850 mil. EUR.
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Vyberte si svoj vlastný štýl
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Typ HX Royal – hexagonál

Typ DM Elegance – diamant

Typ BB Basic – bobrovka
balenie:

3 m² / balík
99 m² / paleta

hmotnosť:

9,1 kg / m²

balenie:

3 m² / balík
99 m² / paleta

hmotnosť:

9,3 kg / m²

Typ OB Basic – obdĺžnik

ŠIKMÉ STRECHY
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ŠIKMÉ STRECHY

Odporúčaná skladba šindľovej strechy

BB Classic
Tvar ,,bobrovka“ má dlhoročnú tradíciu v našej architektúre. Je estetický a nepodlieha módnym trendom. Dodáva elegantný vzhľad
každej streche.
Farebná škála:
tehlovočervená, gaštanovohnedá, machovozelená, uhľovočierna
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2.

3.
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Zaručená hodnota v čase
Vysokú kvalitu nového radu „JCP šindľov“ s technickými parametrami podľa európskej normy STN EN 544 zabezpečuje moderná technológia výroby a suroviny používané pre výrobu šindľov
na špičkovej kvalitatívnej úrovni. Fyzikálno-mechanické vlastnosti
zaručuje nenasiakavá nosná vložka – sklenená rohož so zvýšenou
plošnou hmotnosťou, na ktorú je z obidvoch strán nanesená asfaltová krycia vrstva zo špeciálneho oxidovaného asfaltu. Vrchná
strana šindľov je plnoplošne pokrytá farebným keramizovaným
granulátom, ktorý chráni asfaltovú vrstvu pred poveternostnými
vplyvmi. Zvýšená ochrana keramizovaného granulátu proti UV
žiareniu zabezpečuje jeho dlhodobú farebnú stálosť. K účinnejšiemu vzájomnému spojeniu jednotlivých šindľov prispievajú lepiace
body umiestnené na vrchnej strane šindľov.

Štruktúra JCP šindľov
1.
2.
3.
4.
5.

Farebný keramizovaný
granulát a lepiacie body
Vrchná krycia asfaltová vrstva
zo špeciálneho oxidovaného
asfaltu
Sklenená rohož so zvýšenou
plošnou hmotnosťou
Spodná krycia asfaltová vrstva
zo špeciálneho oxidovaného
asfaltu
Jemnozrnný posyp a pásik
separačnej plastickej fólie.

OB Standard
Obľúbený tvar ,,obdĺžnik“ po celom svete, ktorý spája v sebe jednoduchosť a krásu. Svojim estetickým vzhľadom ponúka bohaté možnosti architektonických riešení stavieb.
Farebná škála:
tehlovočervená, gaštanovohnedá, machovozelená a uhľovočierna
Melírované farby: červený melír, hnedý melír

HX Royal
Tento model šesťuholníkového tvaru môže byť s úspechom použitý
na akýkoľvek tvar strechy. V každom farebnom prevedení umožňuje
dosiahnuť moderný a zároveň príjemný mozaikový efekt.
Farebná škála: tehlovočervená, machovozelená

DM Elegance
1.
2.

Špeciálne navrhnutý tvar ,,diamant“ pre tých vlastníkov domov, ktorí túžia po vzhľade kombinujúci luxus a eleganciu bez investovania
vysokej ceny do strechy.
Farebná škála: tehlovočervená, uhľovočierna

3.
4.
5.

Vrchná strana melírovaných šindľov a šindľov typu Basic je
plnoplošne pokrytá bridlicovými šupinkami.

BB Basic a OB Basic
Tento typ šindľov je určený na menej náročné strešné konštrukcie
ako napr. záhradné chaty, altánky, striešky a pod.
Farebná škála: červená a gaštanovohnedá
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JCP šindle
Podkladový pás
Drevené debnenie
Paropriepustná fólia
Tepelná izolácia minerálna vlna
Parotesná fólia

Šindľová strecha
ako plne funkčný systém
Icopal a.s. ponúka široký sortiment výrobkov a služieb, ktoré Vám
umožňujú dotvárať odolnú, funkčnú a bezúdržbovú strechu.
Ponúkané podkladové pásy V 13, Mezofol B, Monarflex Protect
1F zaisťujú rovnomerný a bezpečný podklad. Do ponuky doplnkov patria aj vetráky Icopal, ktoré je možné prispôsobiť každému
tvaru a sklonu strechy a fixačné doplnky, protisnehové háky a
iné ochranné prvky.
V prípade zabudovaného podkrovia Icopal a.s. ponúka vysokokvalitné paropriepustné fólie Monarperm a parotesné fólie
Monarvap, ktoré zabezpečujú dokonalú ochranu tepelnej izolácie
a podstrešného priestoru.

