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                                  pro okap a okapovou hranu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGO CZ, s.r.o., provozovna Hamr 35, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

telefon: 384 724 580, e-mail: ergocz@ergocz.eu, bližší informace o výrobcích na www.ergo-strecha.cz 
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ERGO-větrací mřížka 
ERGO-větrací mřížka slouží k vyplnění mezery mezi latí a 

vyprofilováním spodního dílu střešních tašek, chrání větrací 

mezery pod střešní taškou proti vniknutí ptáků, malých zvířat 

nebo škůdců.  

ERGO – větrací mřížka 

- je vyrobena z prvotřídního plastu bez přídavku 

  recyklovaného materiálu 

- je balena v prvném kartonu 

 

ERGO - větrací mřížka vyrobená z kvalitního granulátu nepraská a nedochází 

k odlamování prstů ani v mínusových teplotách. 

 

 

U větrací mřížky vyrobené z křehkého 3 až 4krát recyklovaného materiálu dochází 

k odlamování prstů. 

 

 

 

 

 

V našem závodě v rakouském Nagelbergu se 100% plastový granulát zpracovává  

na moderních vstřikovacích strojích 

 

Mřížka univerzální s hřebenem 
- hodí se pro profilované střešní krytiny 

- výška ochranných hrotů 60 mm  

- výška soklu 25 mm 

Mřížka univerzální bez hřebene 
- hodí se pro neprofilované střešní krytiny, např. Bobrovku 

- výška soklu 25 mm  



ERGO-ochranný plastový pás proti ptákům 
ERGO-ochranný plastový pás proti ptákům zabraňuje vnikání ptactva pod střešní krytinu. Proti vnikání hlodavců se 

doporučuje použít kovový pás proti ptákům. 

Vyrobeno z plastu odolného vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Plocha odvětrávacích otvorů je cca 50 %. 

K dispozici v 5m nebo 60m návinu. 

- role o délce 5 metrů 

- 5 šíří – 50, 80, 100, 150, 180 mm 

- 4 barvy - antracit – šíře 80,100,150 mm 

                - tmavě hnědá – šíře 50, 80, 100, 150, 180 mm 

                - cihlově červená – šíře 80, 100, 150 mm 

                - bílá – šíře 100 mm 

- role o délce 60 metrů 

- 2 šíře – 80 a 100 mm 

- 3 barvy – antracit, tmavě hnědá, cihlově červená  

ERGO-ochranný kovový pás proti ptákům 
ERGO-ochranný kovový pás proti ptákům zabraňuje ptactvu a drobným zvířatům (např. kunám) vnikání pod střešní 

krytinu otevřenými místy na okraji střechy. 

Odolný proti prokousání, perfektně se napne, nevlní se při změně teplot.  

- z ocelového pozinkovaného plechu 

- plný hladký okraj snižuje riziko poranění 

- síla plechu 0,5 mm 

- barveno oboustranně – antracit RAL 7021/tmavě hnědá RAL 8014  

- 3 šíře – 75, 100, 150 mm 

- délka jednoho kusu 2 metry, 25 kusů v balení 

- průměr odvětrávacího otvoru 4 mm, průřez odvětrání cca 58%  

- z hliníkového plechu 

- plný hladký okraj snižuje riziko poranění 

- síla plechu 0,4 mm 

- v přírodním provedení či barveno oboustranně: černá/červená  

- šíře 100 mm 

- délka role 5 metrů 

- průměr odvětrávacího otvoru – 5,7 mm 



ERGO-děrovaná role 

Velký formát umožňuje individuální volbu požadované šíře a délky dle potřeby realizátora. 

- plný hladký okraj snižuje riziko poranění 

- odolné vůči hlodavcům 

- pozinkovaná barvená ocel 

- síla plechu 0,5 mm 

- barveno oboustranně 

- šíře role 1 m, délka role 25 m 

Barva (RAL) průměr děr průřez odvětrání 

       antracit (RAL 7021)/tmavě hnědá (RAL 8014) 4 mm 58% 

tmavě hnědá (RAL 8014)/měděnohnědá (RAL 8004) 5 mm 35% 

        šedobílá (RAL 9002)/mechovězelená (RAL 6005) 5 mm 35% 

ERGO-odvětrávací profil 
- je vyroben z tvrzeného PVC 

- jedna strana proděravěná, velikost otvorů 5x8 mm 

- tři šíře perforované strany (50, 70 a 90 mm)                                                    30 mm  

- délka 1 kusu - 2,5 metru                                                                                                                           šíře 50, 70 nebo 90 mm 

Ochrana okapového žlabu proti nečistotám 

Ochrana okapového žlabu proti nečistotám chrání okap před nežádoucími nečistotami (listí, úlomky větví, aj). Je 

vyrobena v tmavě hnědé barvě. Hodí se pro okapy o rozvinuté šíři 28 cm a 33 cm.  

- montáž k okapu jednoduchým „zacvaknutím“  

- šíře 175 mm 

- délka 1 kusu - 1 metr 

Lapač listí 
Lapač listí zachycuje nečistoty, které by mohly ucpat okapové svody nebo střešní vpusti. 
- do okapového svodu o průměru 80-125 mm 

 

Ochrana proti holubům s příchytkou na okraj okapu 

Jednořadá ochrana proti holubům je opatřena úchytem k ukotvení na okap. Jeden kus tvoří dva hroty o průměru 1,3 mm 

a vzájemné vzdálenosti 45 mm od sebe.  

- pro 1 běžný metr okapu se používá 12 kusů ochrany proti holubům 

- nerezový ocelový drát 

- výška hrotů 100 mm 


