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ELEGANTNÍ MALOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Elegantní lehká střešní krytina vhodná 
pro reprezentativní zastřešení obytných, 
občanských, průmyslových objektů a opláštění 
fasád.

Krytina je určena pro střechy se sklonem 
min. 30° (s doplňkovým hydroizolačním 
opatřením lze sklon snížit). Technické 
řešení a kvalita materiálů umožňují použití 
i ve vysokohorském prostředí. Krytinu lze 
použít ve všech sněhových oblastech, je však 
třeba dbát na vhodný návrh doplňkových 
hydroizolačních opatření a správné množství 
a umístění sněhových zábran. Krytina je díky 
své nízké hmotnosti vhodná i pro rekonstrukce 
střešního pláště bez zesilování krovu. 
Vzhledem k použitým materiálům má krytina 
vyšší odolnost proti poškození krupobitím.

Krytina DEKTILE 375 nabízí širokou škálu 
materiálů a barev. Základními materiály 

jsou ocelové pozinkované plechy opatřené 
polyesterovým nebo polyuretanovým lakem, 
v lesklých i matných barevných odstínech. Dále 
neželezné plechy (měděné, titanzikové), které
jsou dodávány v přírodní či předzvětralé 
úpravě a také hliníkové plechy, které jsou 
opatřené polyesterovým lakem v lesklém 
odstínu. Ostatní odstíny (mat, tex, PU) možno 
dodat po konzultaci s výrobcem. Aktuální 
vzorník barev lze získat na kterékoliv prodejně 
Stavebnin DEK. Po dohodě a na přání 
zákazníka lze dodat v podstatě libovolný 
barevný odstín základní krytiny i všech 
doplňkových prvků a plechů.

Široká škála materiálů a barev umožňuje 
ideálně přizpůsobit vzhled střechy 
fasádě i dalším prvkům, tedy celkovému 
materiálovému a barevnému stylu objektu, 
a vytvořit tak zajímavé stavební dílo.
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cihlová lesk, tex, PU
RAL 8004

černá lesk, tex, PU 
RAL 9005

šedá lesk, tex, PU
RAL 7024

cihlově hnědá 
lesk, tex, PU

RAL 3009

červenohnědá 
lesk

RAL 3011

zelená lesk 
RAL 6005
zelená tex 
RAL 6020

stříbrná lesk 
RAL 9006

tmavě stříbrná lesk 
RAL 9007

vínová lesk 
RAL 3005

červená lesk
RAL 3000

hnědá lesk, tex, PU
RAL 8017

Standardně dodáváme DEKTILE také v materiálu měď, hliník, titanzinek (lesk, předzvětralý). 
Ostatní barvy možno dodat na objednávku dle dohody s výrobcem.
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CHARAKTERISTIKA
DEKTILE 375 je krytina tvořená samostatnými 
taškami čtvercového tvaru, které se na střeše 
skládají na koso a vzájemně propojují 
systémem zámků. Krytina se standardně 
vyrábí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou polyesterovým nebo polyuretanovým 
lakem a dále z hliníkového, měděného 
či titanzinkového plechu.

MONTÁŽ
Krytina se pokládá na celoplošné bednění 
či na latě. Jednotlivé tašky se připevňují 
příponkami a vyšší řady se zachycují do zámků 
tašek nižších řad. Montážní návod včetně 
variant řešení detailů a ukončení střechy jsou 
obsaženy v příručce DEKTILE 375 – návod 
k použití. Prováděcí fi rmu či stavebníka mohou 
též zaškolit pracovníci ATELIERU DEK či 
společnosti DEKMETAL.

DOPLŇKOVÉ PRVKY
Vedle základních střešní tašek tvoří krytinu 
DEKTILE 375 kompletní systém doplňků 
a příslušenství, umožňující řešit odvětrávání 
střechy, prostupy, zakončení, zlomy a jiné 
požadavky projektantů a architektů.
(Příklady doplňkových prvků a příslušenství 
viz obrázek).

VLASTNOSTI A TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry základní tašky 375 x 375 mm

krycí plocha tašky 0,122 m2

hmotnost tašky (pozink + lak) 0,68 kg

spotřeba tašek 8,16 ks/m2

plošná hmotnost (pozink + lak) 5,55 kg/m2

Střešní krytina DEKTILE 375 má díky použitým materiálům vyšší 
odolnost proti poškození krupobitím.

MATERIÁL

pozinkovaný ocelový plech DX51D + Z275 
s povrchovou úpravou

tl. 0,5 mm

měděný plech tl. 0,55 mm

titanzinkový plech tl. 0,7 mm

hliníkový plech (přírodní nebo s povrchovou 
úpravou v odstínech RAL)

tl. 0,7 mm

Složení povrchové úpravy základního materiálu na:
vnitřní straně 
– pasivační povlak a pohledový lak tl. 7 μm.
(netýká se hliníkového plechu)

vnější straně 
– pasivační povlak, základní povlak a pohledový 
polyesterový lak tl. SP 25 μm, SP 35 μm, popř. 
polyuretanový lak PU 50 μm.
(u hliníhového plechu ve standardu SP 25 μm)

větrací tvarovka

okapní taška

příponka tašek

sněhový hák

základní taška

KONTAKTY

BENEŠOV
BEROUN
BLANSKO
BRNO
BŘECLAV
ČESKÁ LÍPA
Č. BUDĚJOVICE Hrdějovice
Č. BUDĚJOVICE Litvínovice
DĚČÍN
FRÝDEK-MÍSTEK
HAVÍŘOV
HODONÍN
HRADEC KRÁLOVÉ
CHEB
CHOMUTOV

CHRUDIM
JESENÍK
JIČÍN
JIHLAVA
JINDŘICHŮV HRADEC
KARLOVY VARY
KARVINÁ
KLADNO
KOLÍN
LIBEREC
LOUNY
LOVOSICE
MĚLNÍK
MIKULOV
MLADÁ BOLESLAV

MOST
NOVÝ JIČÍN
NYMBURK
OLOMOUC
OPAVA
OSTRAVA
PARDUBICE
PELHŘIMOV
PÍSEK
PLZEŇ Černice
PLZEŇ Jateční
PRAHA Hostivař
PRAHA Vestec
PRAHA Zličín
PRACHATICE

PROSTĚJOV
PŘEROV
PŘÍBRAM
SOKOLOV
STARÉ MĚSTO U UH
STRAKONICE
SUŠICE
SVITAVY Olbrachtova
SVITAVY Olomoucká
ŠUMPERK
TÁBOR
TEPLICE
TRHOVÉ SVINY
TRUTNOV
TŘEBÍČ

TŘINEC
TURNOV
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VYŠKOV
ZLÍN Louky
ZLÍN Příluky
ZNOJMO

ATELIER DEK – technická podpora 

Tiskařská 257/10
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
www.atelier-dek.cz

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu. 
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Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

 510 000 100
 stavebniny@dek.cz

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora


