
   

VÝBĚR                                                      

z naší nabídky střešního příslušenství    
 

ERGO – protisněhové háky 

 

Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech  

Povrchová úprava: povětrnostně odolný polyesterový lak 

Šířka: 34 mm 

Tloušťka: 1,2 mm 

Výška nosu: 75 mm  

Na výběr protisněhové háky pro více než 100 druhů střešních krytin !!! 

Široká barevná škála včetně krytin engobovaných a glazovaných !!! 

 

 

 

                                           výška nosu 75 mm 
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ERGO–protisněhové háky umístěné po celé 

ploše střechy: 

 zajišťují rovnoměrné rozložení váhy sněhové masy 

 zajišťují rovnoměrné odtávání sněhu 

 zabraňují nežádoucímu pohybu sněhu po střeše 

 zabraňují sněhovým lavinám 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ERGO – odvětrávací komplet průměr 125  

Obsah kompletu: odvětrávací roura, základní odvětrávací taška, lapač kondenzátu, 

napojovací límec, pružná spojka odvětrání 

Materiál: vysoce kvalitní UV stabilizovaný plast 

Průměr odvětrávací roury: 125 mm  

Pružná spojka odvětrání: délka 650 mm, vyústění pro průměr 125 mm nebo 100 mm 

Napojovací límec: díky závitu lze použít jak pro prostup folií, tak i skrz bednění 

Vhodné pro: šikmé střechy se sklonem 15° až 60° 

Široká barevná škála   

 

 

 

                                                                                                                                                  foto: odvětrávací komplet v krytině Betonpres 

 

vše zabaleno v jednom kartonu  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            průměr 125 mm 

 

                                                                                                                                                        odvod 

                                                                                                                                                  kondenzátu         

        detail prostupu skrz folii 

 

 

 

 

 

  napojovací límec umožňuje i   
        prostup skrz bednění 
                                     

 

                                                                                

                                                                                 průměr vyústění 125 – 100 mm                          

 

 

 



ERGO – odvětrávací komplet průměr 125 

- profilovaný dle tvaru krytiny- např. pro Betonpres, Bramac Classic, 

KM Beta, Bramac Moravská, KM Beta Hodonka  
Barva: černá 

            tmavě hnědá  

            červenohnědá 

            cihlově červená   

           

- profilovaný dle tvaru krytiny - např. pro Tondach Brněnka 14, 

Francouzská 14, Jirčanka, Hranice 11, Francouzská 12  
Barva: černá 

            tmavě hnědá  

            červenohnědá 

            červená engoba 

 

- univerzální pro pálené střešní krytiny 
Barva: světle šedá 

            černá                                  

            tmavě hnědá  

            červenohnědá 

            cihlově červená  

          červená engoba 

Olověná zástěra k vytvarování - shodná s barvou kompletu 

- rovný např. pro šindel, břidlici, Bramac Tegalit 

Barva: světle šedá 

            černá                                                                                                        

            tmavě hnědá                         

            červenohnědá 

            cihlově červená             

- pro Bobrovku od šíře 180 mm a pro dvojité šupinové krytí 
Barva: cihlově červená                                                     Barva: cihlově červená                         

                                                                                             červená engoba                      

                          

              

                                              



ERGO – střešní vikýře  

Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech, barveno, tloušťka 1 mm,  

Rám: impregnované masivní dřevo  

Prosklení: 4 mm bezpečnostní sklo   

Použití: nezateplené půdní prostory 

Sklon střechy: vhodné od 20 ° sklonu střechy 

- 

 

 

- profilované, hodí se pro Bramac Classic, Betonpres, KM Beta, Besk 
Vnější rozměr vikýře: cca 630 x 770 mm 

Barva: antracit RAL 7021  

            tmavě hnědá RAL 8014 

            červenohnědá RAL 8015 

            cihlově červená RAL 8023 

- univerzální pro všechny typy pálené betonové nebo  

  profilované kovové krytiny 
Vnější rozměr vikýře: cca 695 x 980 mm 

Olověná zástěra k vytvarování - shodná s barvou vikýře   

Barva: světle šedá RAL 7030 

            antracit RAL 7021  

            tmavě hnědá RAL 8014 

            červenohnědá RAL 8015 

            cihlově červená RAL 8023  

            červená engoba RAL 8004  

- rovné pro šindele, břidlice, šablony 
Vnější rozměr vikýře: cca 695 x 860 mm 

Barva: antracit RAL 7021  

             tmavě hnědá RAL 8014 

             červenohnědá RAL 8015 

             cihlově červená RAL 8023 

 



ERGO – větrací mřížka 

                                                 - elastická i při mínusových teplotách 

                                                 - při jejich výrobě není používán recyklát !!! 

 

 

 

ERGO – kovový pás proti ptákům 

- barvený pozink 

- nevlní se ani při změnách teplot 

- odolný proti hlodavcům – kuna nemá šanci 

 

ERGO – celohliníkový nárožní pás 

                                         - okraje opatřeny lepicí páskou 

                                         - vyrobeno z jednoho kusu lakovaného hliníku 

                                         - žádný lepený ani šitý spoj 

                                         - šíře 240 mm (pro Bobrovku), 300 mm (standard) 

 

Stoupací komplet univerzální  

                                             s EPDM podložkami 

Obsah kompletu: 2 ks univerzálních vzpěr roštu s EPDM podložkami 

                              2 ks kolébek 

                              1 ks stoupacího roštu o délce 40, 60 nebo 80 cm 

                             

 

 



 

Protisněhový komplet 3metrový – 

                                                mříž 20 cm vysoká 

Obsah kompletu: 1 ks 3metrové protisněhové mříže vysoké 20 cm   

                               4 ks univerzálních držáků 

                               2 ks spojek 

                              

 

Protisněhové tyče, držáky, spojky 
- pro betonové, pálené, neprofilované a profilované plechové krytiny z barvené  

  pozinkované oceli  

- pro falcovaný plech - hliníkové 

                                  - pozinkované   

                                  - pozinkované barvené   

                                  - měděné   

 

 

ERGO – střešní žebřík a bezpečnostní hák 
Střešní žebřík - délka 1950, 2800 nebo 3900 mm   

                         - v provedení hliník nebo lakovaný hliník 

Bezpečnostní hák - pro betonové a pálené střešní krytiny 

                               - pro neprofilované střešní krytiny 

                               - pro Bobrovku 

                               - v provedení pozink nebo barvený pozink 
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