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STREŠNÍ VLNITÁ
KRYTINA Z

- PVC
- POLYESTERU
- POLYKARBONÁTU
- AKRYLU

Pøed montáží:
Minimální sklon støechy je 7°

Boèní pøesah: 1 vlna - pøi sklonu nad 10°
2 vlny - pøi sklonu nižším než 10° nebo
v klimaticky nepøíznivých oblastech

Pøíèný pøesah: 15 cm, v klimaticky nepøíznivých 
oblastech 20 cm             

Pøi sklonu støechy nižším než 10° je nutno pøíèný 
pøesah desek tìsnit neutrálním silikonovým tmelem 
který desky nebude poškozovat.
Desky nedoporuèujeme spojovat lepením ani šrouby. 
Pouze se navzájem pøekládají.

HØEBENÁÈ VLNA 76 x 18
PROVEDENÍ:  èirý - vhodný pro

všechny odstíny desek a rolí
ROZMÌRY: délka - 900 mm

šíøka - 300 mm

HØEBENÁÈ TRAPÉZ 70 x 18
PROVEDENÍ: èirý - vhodný

pouze pro PVC trapéz
ROZMÌRY: délka - 1090 mm

šíøka - 300 mm

HØEBENÁÈ ÈIRÝ UNIVERZÁLNÍ
PROVEDENÍ: prùhledné PVC - vhodný

na rùzné typy desek
ROZMÌRY: délka - 1100 mm

šíøka - 360 mm

HØEBENÁÈ PRÙSVITNÝ UNIVERZÁLNÍ
PROVEDENÍ: prùsvitný PES - vhodný

pøedevším k prosvìtlovacím rolím
ROZMÌRY: délka - 2000 mm

šíøka - 320 mm

NAPOJENÍ NA ÈELNÍ STÌNU 
VLNA 76 x 18

PROVEDENÍ: èirý - vhodný pro
všechny odstíny desek a rolí

ROZMÌRY: délka - 900 mm, šíøka - 350 mm

NAPOJENÍ NA ÈELNÍ STÌNU
TRAPÉZ 70 x 18

PROVEDENÍ: èirý - vhodný 
pouze pro PVC trapéz

ROZMÌRY: délka - 1090 mm, šíøka - 350 mm

STØEŠNÍ ŠROUB
galvanizovaný, vodotìsný, se záklopkou

a samotìsnící èepièkou v èirém provedení
ROZMÌRY: 4,5 x 45 mm

BALENÍ: 20 ks nebo 100 ks 

STØEŠNÍ ŠROUB A5, B8
galvanizovaný, vodotìsný, se záklopkou

v èerném provedení
ROZMÌRY: 7 x 120 mm

BALENÍ - 20 ks

STØEŠNÍ ŠROUB NEREZ V2A
univerzální nerezový šroub
se samotìsnící podložkou

ROZMÌRY: 4,5 x 45 mm
BALENÍ: 20 ks, 100 ks

PODLOŽKA SE ZÁKLOPNOU HLAVOU
PROVEDENÍ: èiré

BALENÍ: 20 ks, 100 ks

ALU REFLEXNÍ PÁSKA 
JEDNOSTRANNÌ LEPÍCÍ

pro nalepení na horní líc latí
ROZMÌRY: 100 mm x 50 m, 50 mm x 50 m

DISTANÈNÍ PODLOŽKA A5
PROVEDENÍ: èirý plast
BALENÍ: 20 ks, 100 ks 

PROFILOVANÁ TÌSNÍCÍ LIŠTA TRAPÉZ
pro prosvìtlovací desky

TVAR: trapéz 70/18 nebo 76/18
ROZMÌR: 70/18 nebo 76/18 délka - 760 mm

SPECIÁLNÍ KÓNICKÝ VRTÁK
HSS se stupnicí 1 - 14 mm

PROFILOVANÁ TÌSNÍCÍ LIŠTA VLNA
pro všechny desky i role typu vlna

TVAR: vlna
ROZMÌR: 76/18 délka - 760 mm

DISTANÈNÍ PODLOŽKA VLNA
pro všechny desky i role typu vlna 76/18

PROVEDENÍ: èirý plast
BALENÍ: 20 ks, 100 ks 

DISTANÈNÍ PODLOŽKA TRAPÉZ
pro profil trapéz 70/18 i 76/18

PROVEDENÍ: èirý plast
BALENÍ: 20 ks, 100 ks 

DISTANÈNÍ PODLOŽKA B5
PROVEDENÍ: èirý plast
BALENÍ: 20 ks, 100 ks 

1° =   1,76 % - (  1,76 cm na 1 m støechy)
7° = 12,32 % - (12,32 cm na 1 m støechy)

Distributor:

www.gutta.cz

PROSVÌTLOVACÍ SYSTÉM

Montáž: Pøi montáži se 
musí do každého profilu 
kam se šroubuje vrut dát 
distanèní podložka. pro 
pøipevnìní používejte pou-
ze vruty s plastovou pod-
ložkou a ochrannou èepiè-
kou. Desky pokládejte 
z opaèné strany, než je smìr 
pøevládajícího vìtru, a to 
tak, aby druhá øada desek 
zaèínala polovinou desky. 
Poèet je  

Vruty se pøipevòují v každém 
tøetím vrcholu. V pøípadì, že 
desky pokládáte v místì s 
nepøíznivými povìtrnostními 
podmínkami, doporuèujeme 
pøipevnit desky v každém druhém 
vrcholu. V pøesazích pøipevnìte 
desky na každém vrcholu.

2cca 12 ks na 1 m .

Vrtání: Desky doporuèujeme vrtat 
speciálním kónickým vrtákem. Pøi vrtání 
je nutné, aby byla deska v místì vrtu 
podložena a øádnì ukotvena. Potøebné 
otvory pro vrut je nutné vrtat s otvorem o 
vìtším prùmìru, aby se pøedešlo 
poškození desek díky možné dilataci. 
Pro upevòování desek je nutné vždy 

pøedvrtat otvory. 
Desky se nesmí pøibíjet høebíky.

Skladování: Desky skladujte na rovné 
ploše nebo na døevìné paletì. Desky 
položené na sobì nikdy neskladujte na 
pøímém slunci nebo v teplotì nad 60°C. 
Desky zvyšují koncentraci sluneèních 
paprskù do urèitých míst, èímž mùže 
dojít k deformaci spodních desek. 
Uskladnìné desky chraòte též pøed 

mechanickým poškozením, deštìm a dalšími nepøíznivý-
mi vlivy. Po deskách nechoïte.

Podkladní konstrukce: Nejlépe døevìná. Horní líc 
podkladních latí je nutno opatøit bílým nátìrem nebo 
použít reflexní pásku Guttafol ALU Band, aby se pøedešlo 
nadmìrnému pøehøívání 
konstrukce. 
Pøi použití impregnaèních 
prostøedkù pro ochranu 
døeva je nutno ošetøené 
konstrukèní èásti nechat 
øádnì vyschnout, aby 
nedošlo k výskytu barev-
ných skvrn na spodní 
stranì desek. 
Max imá ln í  povo lená  
rozteè latí je 400 mm pro 
PVC, 500 mm pro PES a 
800 mm pro MAKRO 
a WABE. V oblastech s nadmoøskou výškou 600 m a výše 
by mìla být tato rozteè polovièní.

Øezání: S deskami zacházejte opatrnì, 
aby pøi manipulaci nedošlo k jejich 
poškození. Desky mohou být jedno 
duše pøizpùsobeny požadované délce 
øezáním ruèní nebo elektrickou pilou 
s jemným ostøím. 
Nedoporuèujeme øezat desky pøi 
teplotách nižších než 10°C. Pøi øezání 

musí být deska zajištìna, aby nedocházelo k vibracím.

Údržba: V bìžných pøípadech staèí 
desky omýt pouze èistou vodou. V pøí-
padì silného zneèištìní používejte 
pouze bìžné saponáty bez abraziv. Ne-
používejte pøípravky obsahující organic-
ká rozpouštìdla.

Vstup na støešní plochu: Na desky Guttagliss vstupujte 
pouze za pomoci desek sloužících k rozložení hmotnosti!

Produktová skupina Guttagliss obsahuje produkty výrobních 
závodù skupiny GUTTA INTERNATIONAL AG i jiných výrobcù ze 
zemí EU vybraných na základì hlavního principu filozofie 
skupiny GUTTA – maximální kvality dodávaných produktù. 
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu sortimentu. Aktuální 
nabídku najdete na internetových stránkách www.gutta.cz.

HÁKOVÝ ŠROUB
pro pøichycení desek k trubkám

Rozmìry: 1 ”,3/4”, 1”

STÌNOVÝ ŠROUB
pro pøichycení desek ke stìnám

Rozmìr: 5,0 x 25 mm
Balení: 50 ks



VÝHODY
 vysoká odolnost proti •

VÝHODY
 minimální ztráty pøekrytím

• velice rychlá montáž
• nízká hmotnost, 
• vysoká životnost

•
• ochranné pøístøešky 
• zemìdìlské budovy 
• prùmyslové budovy 
• krytí bazénù 
• krytí nákupních vozíkù 
• pøístøešky na jízdní kola 

• UV - stabilizovaný
• vysoká optická propustnost  

Profil

Barva

Délka desky

Šíøka desky

   extrémním klimatickým 
   podmínkám
• optimální svìtelnost 
   v interiéru
• teplotnì stálý, UV - 
   stabilizovaný
• 10 let záruka

vlna
76/18

1,045 m

2,0; 2,5; 3,0

èirá, bronz

Profil

Barva

Délka role

Šíøka role

Profil

Barva

Délka desky

Šíøka desky

• teplotnì stálý
• UV - stabilizovaný

POUŽITÍ
• prosvìtlení stìn i støech
• ochranné pøístøešky 
• zemìdìlské budovy 
• prùmyslové budovy
• prodejní stánky 
 

polyesterpolyester

vlna
76/18

0,8; 1,0; 1,25; 
1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m

30 m

èirá

vlna
76/18

1,0; 1,5; 
2,0; 2,5 m

30 m

zelená, žlutá, 
mléèná

vlna
76/18

1,0; 1,5; 
2,0 m

30 m

neprùhledná bílá, 
neprùhledná èervená

vlna
guttapral

95/31

0,95 m

2,0 m

prùsvitná 

vlna
guttanit
76/30

1,06 m

2,0 m

vlna
gutta do it

62/28

0,87 m

2,0 m

vlna
A5

177/51

0,92 m

1,25 m
2,5 m

vlna
B8

130/30

1,00 m

1,25 m
2,5 m

Profil

Barva

Guttagliss PVC je elastický, hladký a vysoce 
materiál, který se vyznaèuje snadnou instalací i 
manipulací. Je dodáván v provedení vlna (sinus) nebo 
trapéz.

transparentní 

VÝHODY
• snadná montáž
• nízká hmotnost
• elastický
• vysoce transparentní
• požární odolnost B1

POUŽITÍ

• parkovací místa 
• zahradní pøístøešky 
• pøekážky proti støíkající vodì 
• myèky automobilù
  

Délka desky

Šíøka desky

PVC

vlna
76/18

trapéz
70/18

0,9 m

2,0; 2,5; 3,0 m 2,0; 2,5; 3,0 m

èirá, bronz
èirá, bronz,

modromléèná

1,09 m

Profil

Barva

Délka desky

Šíøka desky

Profil

Barva

Délka desky

Šíøka desky

VÝHODY
 vysoká pevnost a pružnost

• vynikající požární vlastnosti
• nízká hmotnost, vysoká životnost
• teplotnì stálý

•

makromakromakro

   
POUŽITÍ
• prosvìtlení stìn i støech
• ochranné pøístøešky 
• pergoly, zahradní pøístøešky 
• prodejní stánky
• zastøešení bazénù
• pøístøešky na parkování 

trapéz
76/18

2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 
4,0; 6,0 m

èirá, bronz

1,04 m

trapéz
76/18

2,0; 2,5; 3,0 m

èirá, bronz

1,06 m

vlna Guttapral
95/31

0,95 m

2,0 m

èirá, bronz

Desky Guttagliss MAKRO i MAKRO CSE jsou vyrobeny z 
polykarbonátu, což je mimoøádnì pružný, pevný a nára-
zuvzdorný materiál. Jsou velmi odolné proti mechanické-
mu poškození a povìtrnostním vlivùm Desky snáší teploty 
až do 115°C a jsou jednostrannì(krupobití).opatøeny UV 
filtrem.

Desky Guttacryl WABE jsou vyrábìny z polymetakrylátu 
(PMMA). Je to nejkvalitnìjší a nejdražší používaný plast 
pro prosvìtlovací støešní krytiny. Je velice tuhý a odolný 
vùèi extrémním klimatickým podmínkám - napøíklad 
krupobití. Vyznaèuje se velmi vysokou životností a 
zachovává si svou svìtelnou propustnost. 
Guttacryl WABE má tlouš�ku 3 mm a speciální pyramido-
vou strukturu spodní stranu desky. Tato struktura zajiš�uje 
vysokou svìtelnost a optimalizuje sluneèní záøení rovno-
mìrným rozkladem sluneèních paprskù po celé šíøce 
støešní plochy.

Desky Guttagliss MAKRO CSE jsou prùsvitné 
s povrchovou strukturou na spodní stranì, která zpù-
sobuje rozptýlení dopadajícího svìtla. Desky dopo-
ruèujeme všude tam, kde je požadováno jemné odstínìní 
od slunce pøi zachování svìtelné propustnosti.

Polyester (známý též pod názvem sklolaminát) je 
mimoøádnì odolný materiál z tepelnì vytvrzené 
polyesterové pryskyøice a nosné výztuže ze skelných 
vláken.
Použité materiály propùjèují výrobku výborné užitné 
vlastnosti - zejména vysokou odolnost vùèi UV záøení a 
dlouhodobou životnost. U prùsvitných desek nedochází ke 
snížení svìtelné propustnosti vlivem stárnutí. 
U vlnovkových rolí dochází k vysoké úspoøe díky absenci 
boèního pøekládání. Rovnìž dochází ke zrychlení a 
zjednodušení montáže. Neprùhledné polyesterové pásy a 
originální doplòky umožòují vytvoøení plnohodnotné 
neprùsvitné støešní krytiny pro veškeré typy støech.

Na polyesterové desky a role poskytujeme záruku 5 let 
proti poškození kroupami.

Na desky GUTTAGLISS MAKRO poskytujeme mimo-
øádnou smluvní záruku 10 let na nerozbitnost krupobitím a 
10 let na zachování svìtelné propustnosti.
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