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Vznik firmy sa datuje k 1. aprílu 1989.
Ako samostatne pôsobiaci subjekt sa zaoberala stavebnými 
klampiarskymi prácami a výrobou vzduchotechnických za-
riadení v oblasti Banskobystrického kraja.
Koncom roka 1995 došlo k zmene prevádzkových priesto-
rov a firma sa začala zaoberať výlučne dodávaním strešných 
systémov a ich následnou montážou.
Podľa požiadaviek zákazníkov realizujeme strechy plechové 
falcované, profilované a z asfaltových šindľov v rôznej tvaro-
vej a farebnej škále. V tomto trende pokračujeme aj naďalej. 
V súčasnosti vyrábame rôzne klampiarske prvky pre strešné 
systémy, parapetné dosky a iné atypické prvky na mieru. 
Pre klampiarov ponúkame široký sortiment strojov zn. VAN 
MARK.

Našim prvoradým cieľom je poskytnúť zákazníkovi kom-
pletný servis od zamerania strechy, vypracovania cenovej 
kalkulácie, odborné poradenstvo až po samotnú realizáciu. 
Samozrejmosťou je dovoz materiálu na miesto určenia. Po-

čas viac ako 42 ročnej praxe v klampiarskom remesle a  20 
ročnom fungovaní firmy sme nazbierali bohaté skúsenosti, 
ktoré neustále využívame pri poradenstve a realizácii vašich 
striech.Služby, ako poradenstvo, zameranie, vypracovanie 
cenovej ponuky sú bezplatné.  

Naša firma je členom Cechu strechárov slovenska (CSS) 
a majiteľ firmy je krajský cechmajster pre Banskobystrický 
kraj. Množstvo zakrytých striech rodinných domov a inštitú-
cií svedčí o kvalite práce firmy. V posledných rokoch sme sa 
podieľali aj na rekonštrukcii niektorých historických objek-
tov. Za rekonštrukciu veže Krajského súdu v Banskej Bys-
trici firma dostala ocenenie Cechu strechárov Slovenska 
„Remeselná práca roka 2009“.

Snažíme sa neustále modernizovať ponúkaný sortiment, pri 
zachovaní technických, estetických, kvalitatívnych a ceno-
vých kritérií a pružne reagovať na meniace sa požiadavky zo 
strany klientov.
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STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA

Plechová strešná krytina sa v súčasnosti stáva čoraz populárnej-
šou. Presadzuje sa najmä ľahkosťou, rýchlou montážou a fareb-
nosťou povrchovej úpravy. V neposlednom rade ide aj o nízku cenu 
oproti tradičným strešným materiálom. Tento typ krytiny sa používa 
už desaťročia, ale až nástupom nových technológií pri spracovaní 
a povrchovej úprave z nej urobili rovnocenný materiál použiteľný 
pre strešné systémy. 
Škridle Diament, Joker a Kingas sú vhodné na pokrytie striech ro-
dinných domov, novostavieb, ako aj rekonštrukciu starších striech, 
objektov občianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemysel-
ných objektov. Vďaka svojim vynikajúcim mechanickým schopnos-
tiam a vzhľadu podobnému tvrdej škridlovej krytine sú vhodné na 
všetky typy striech pultových, sedlových manzardových aj oblúko-
vých s minimálnym sklonom 12 stupňov. Nízka hmotnosť Vám pri-
nesie obrovské úspory pri výstavbe krovu strechy. Plechová streš-
ná krytina má nulovú nasiakavosť. To znamená, že jej hmotnosť sa 
vo vlhkom prostredí nezvyšuje!

• celková šírka: 1150 mm
• skutočná šírka pokrytia: 1045 mm
• výška prelisovania krytiny: 20 mm
• výška profilu: 34 mm
• dĺžka modulu „škridle”: 350 mm
• min. dĺžka plechovej tabule: 850 mm
• max. dĺžka plechovej tabule: 5750 mm
• hrúbka plechu: 0,50 - 0,60 mm

• celková šírka: 1200 mm
• skutočná šírka pokrytia: 1120 mm
• výška prelisovania krytiny: 14 mm
• výška profilu: 22 mm
• dĺžka modulu „škridle”: 350/400 mm
• min. dĺžka plechovej tabule: 950 mm
• max. dĺžka plechovej tabule: 5750 mm
• hrúbka plechu: 0,50 - 0,60 mm

• celková šírka: 1210 mm
• skutočná šírka pokrytia: 1150 mm
• výška prelisovania krytiny: 21 mm
• výška profilu: 19 mm
• dĺžka modulu „škridle”: 400 mm
• min. dĺžka plechovej tabule: 950 mm
• max. dĺžka plechovej tabule: 5750 mm
• hrúbka plechu: 0,50-0,60 mm

• celková šírka: 1195 mm
• skutočná šírka pokrytia: 1100 mm
• výška prelisovania krytiny: 20 mm
• výška profilu: 23 mm
• dĺžka modulu „škridle”: 350/400 mm
• min. dĺžka plechovej tabule: 850/950 mm
• max. dĺžka plechovej tabule: 5750 mm
• hrúbka plechu: 0,50-0,60 mm

• celková šírka: 1180 mm
• skutočná šírka pokrytia: 1100 mm
• výška prelisovanej krytiny: 15 mm
• výška profilu: 32 mm
• dĺžka modulu „škridle“: 280 - 380 mm
• Min dĺžka plechovej tabule: 750 mm
• Max. dĺžka plechovej tabule: 6000 mm
• hrúbka plechu: 0,5 mm

Jednou z mnohých výhod strešného systému je možnosť montáže 
aj na určité typy starej strešnej krytiny, ako napríklad bituménové 
asfaltové krytiny a staré falcované plechové krytiny.
Veľkou výhodou pri montáži, je úspora času ktorý je až o 75% krat-
ší ako pri iných druhoch krytín. Tabule sa pripevňujú samoreznými 
skrutkami s hliníkovou a EPDM podložkou (gumová membrána), 
ktorá zamedzí poškodeniu vrchnej ochrannej PVC vrstvy strešnej 
krytiny a tým aj následnému postupu korózie. 
Krytina je vyrábaná v rôznych farbách s ochranným povlakom z po-
lyesteru (lesklá farba), pladur (matná farba), hliníka. Vďaka zauto-
matizovanému procesu výroby je strešná krytina vyrábaná na mie-
ru podľa plánu ukladania na požadovanú dĺžku. Takisto ponúkame 
široký sortiment príslušenstva, ako napr. žľaby, hrebenáče, zachy-
tače snehu a iné. Toto všetko spolu aj s vybraním farby dovoľuje 
získať požadovaný efekt a najvyššiu akosť krytia.
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DOPLNKY KU KRYTINÁM

Rozmer d 
- L

Použitie

4,8 - 20
spoje

plech - plech

4,8 - 35
spoje

plech - drevo

4,8 - 60
sedlový
snehový 

zachytávač

4,8 - 20

4,8 - 35

4,8 - 60

4

K celkovému doladeniu strešnej krytiny sú nevyhnutné aj 
vhodné doplnky a montážne prvky.
Štandardne vyrábame všetky normované a typizované lemo-
vacie prvky ku strešným krytinám ako napr. záveterné lišty, 
odkvapové plechy, komínové hlavice. Tieto prvky sú vyrábané 

z rovnakých materiálov a farebných odtieňov ako je strešná 
krytina. Súčasťou strešnej krytiny sú aj kotviace prvky v RAL 
odtieňoch (Gunnebo), strešná fólia (Juta), penové tesnenia, 
vetrací pás hrebeňa, opravný lak alebo sprej. 

Prierez plechom

Odvetrací
pás hrebenáča

Ukončenie
hrebenáča
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TRAPÉZY

Ponúkané trapézové krytiny sú charakteristické jednodu-
chosťou a peknou výraznou formou, čím je možné získanie 
zaujímavého štýlu strechy domu, prístrešku, skladu  alebo 

iného priemyselného objektu. Sú vhodné pre obytné a ve-
rejné budovy, pre fasády hál a priemyselných objektov.

T-8
celková šírka: 1200 mm
skutočná šírka pokrytia: 1170 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,60 mm
odporúčaná dĺžka: max 6 bm

T-14
celková šírka: 1125 mm
skutočná šírka pokrytia: 1080 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,60 mm
odporúčaná dĺžka: max 8 bm

T-14 plus
celková šírka: 1140 mm
skutočná šírka pokrytia: 1100 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,60 mm
odporúčaná dĺžka: max 8 bm

T-18
celková šírka: 1155 mm
skutočná šírka pokrytia: 1120 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,75 mm
odporúčaná dĺžka: max 10 bm
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TRAPÉZY

T-18 plus
celková šírka: 1165 mm
skutočná šírka pokrytia: 1124 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,70 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm

T-20
celková šírka: 1078 mm
skutočná šírka pokrytia: 1012 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,75 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm

T-20 plus
celková šírka: 1120 mm
skutočná šírka pokrytia: 1072 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,75 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm
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TRAPÉZY

T-35
celková šírka: 1100 mm
skutočná šírka pokrytia: 1060 mm
hrúbka plechu: 0,50-1,00 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm

T-35 plus
celková šírka: 1085 mm
skutočná šírka pokrytia: 1065 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,75 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm



8 www.kartikbb.skwww.kartikbb.sk

TRAPÉZY

T-50
celková šírka: 1110 mm
skutočná šírka pokrytia: 1060 mm
hrúbka plechu: 0,50-1,25 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm

T-55
celková šírka: 1050 mm
skutočná šírka pokrytia: 1000 mm
hrúbka plechu: 0,50-1,25 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm

T-60
celková šírka: 1015 mm
skutočná šírka pokrytia: 985 mm
hrúbka plechu: 0,70-1,25 mm
odporúčaná dĺžka: max 12 bm

 V prípade záujmu sú k dispozícii aj profily
 T-90 a T-135.
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FARBY

Vyobrazenie farieb sa 
môže líšiť od skutočnosti.
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DOPRAVA, SKLADOVANIE, MONTÁŽ

Komplexný odkvapový systém ponúka rozmanité tvary a in-
dividuálne možnosti použitia.
Obsahuje zvodové rúry, polkruhové pododkvapové žľaby, 
príslušné doplnky v štandardných rozmeroch.

Materiálová ponuka
Široká materiálová ponuka umožňuje doladiť cenu i detail. 
Celková produkcia je realizovaná v štyroch materiálových 
prevedeniach a to pozink, titanzinok, meď, lakoplast – povr-
chovo upravený pozinkovaný plech.

Rozmerová ponuka
Vyrábame v štandardných dĺžkach a rozmeroch :
25/80, 25/100, 33/100, 33/120.

Ponuka farieb
Farbou sa rozumie prirodzená farba kovu a povrchovej úpra-
vy. U lakoplastov štandardne dodávame podľa RAL vzorkov-
níka.

Pozink Titanzinok Hliník Meď Lakoplast

Farba materiálu sivý-strieborný svetlo sivý podľa farby medené podľa farby

Po zvetraní sivý sivý podľa farby hnedá-zelená podľa farby

Materiál oceľ pozinkovaná zliatina Ti - Zn zliatina Al Mn zliatina Cu Zn oceľ pozinkovaná

Úprava pozinkovanie bez úpravy práškovo farbené bez úpravy práškovo farbené

Bezúdržbový materiál nie áno áno áno áno

Životnosť (roky) 7-20 40-80 50-70 60-90 20-50

Spájanie
pájkovanie,
nity, tmel

pájkovanie,
nity, tmel

nity pájkovanie, nity nity

Koleno lisované
Ø 80, 100, 120 mm

Roh - vonkajší, vnútorný
25, 33

Žľab pododkvapový
25, 33

Kotlík lisovaný
25, 33

Čelo - lisované
25, 33

Hák s prelisom
25, 33

Zvodová rúra
Ø 80, 100, 120 mm

Objímka lisovaná
Ø 80, 100, 120 mm

Odvádzač vody
Ø 80, 100, 120 mm

Koleno lisované
Ø 80, 100, 120 mm

 Pozink Meď Titan-zinok RAL 8017

 RAL 8004 RAL 3009 RAL 3011 RAL 9010

ODKVAPOVÝ SYSTÉM
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FALC

Falc

• skutočná šírka pokrytia: 160 - 792 mm
• hrúbka plechu: pozink 0,50-0,65 mm
 TiZn max 0,8 mm
 Cu max 0,8 mm
 Al max 0,8 mm
• odporúčaná dĺžka:  6 bm

Falcované plechy
Falcovanú krytinu možno vďaka jej kompaktnosti montovať 
na strechy s nízkym sklonom. Často býva doplnkom ku 
strechám so skladanou krytinou, ktorú nemožno použiť na 
manzardy a strešné okná s malým sklonom. Problémom 
pre túto krytinu nie je ani oblúková strecha, kde sú pásy 
zakrivené. Široká škála farebných odtieňov krytiny Kartik 
uspokojí estetické nároky zákazníka a dá architektom 
a projekčným kanceláriám široké pole pre stvárnenie 
rozličných druhov stavieb. Spracovanie a montáž tohto 
druhu krytiny podlieha prísnym požiadavkám na kvalitu 
spracovania a správny návrh zloženia strechy. Ak sú tieto 
aspekty splnené, dá sa počítať s bezúdržbovou krytinou na 
mnoho rokov.
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Marka Čulena 13
974 11 Banská Bystrica - Rudlová
mobil: 0907 553 907
Tel.: 048/417 20 03
 417 20 08
fax: 048/417 20 34
e-mail: obchod@kartikbb.sk
            kartik@kartikbb.sk
www.kartikbb.sk

Materiál, s ktorým pracujeme pochádza od renomovanych značiek ako sú IKO - Asfaltové šindle, plechy pre profilované, falco-
vané krytiny a oplechovanie parapetnej dosky (ThyssenKrupp, Arcelor Mittal, US Steel, VoestAlpine, Miriad)  

Kde nás nájdete

www.kartikbb.sk

www.kartikbb.sk

Predajné miesto


