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NA HYDROIZOLÁCIE

ASFALTOVANÉ KRYTINY ICOPAL 3D 

Na streche môjho sveta 

Člen BMI Group

Rýchlo, jednoducho a kvalitne 



ICOPAL 3D ROMAN
Je 4,2 mm hrubý, modifikovaný asfaltovaný pás s priestorovým 3D efektom povrchu. 
Používa sa na rekonštrukcie a novostavby šikmých striech ako alternatíva ľahkej krytiny.

 ■ Polovičná hmotnosť oproti klasickému šindľu 
 ■ Odolný voči UV žiareniu
 ■ Dlhodobá životnosť bez údržby
 ■ Vyššia odolnosť, životnosť a výborná ohybnosťICOPAL 3D ŠINDEĽ

Je 3 mm hrubý, modifikovaný asfaltovaný pás s efektom šindľa a možnosťou apliká-
cie bez otvoreného ohňa. Aplikovať ho možno mechanickým kotvením, alebo klasicky                      
natavovaním bez podkladného pásu. Používa sa na záhradné objekty, altánky a prístrešky.

 ■ 5x rýchlejšia pokládka ako pri klasickom šindli
 ■ Bezpečný samolepiaci spoj
 ■ Vyššia odolnosť, životnosť a výborná ohybnosť
 ■ Takmer 3x ľahší ako klasický šindeľ

Spôsob ukladania
Podľa smeru ukladania Icopal 3D® možno vytvoriť dva rôzne vizuálne efekty:

Oblúkmi nahor, efekt románskej krytinyOblúkmi nadol, efekt klasickej krytiny

ICOPAL 3D Roman hnedý

ICOPAL 3D Šindeľ červený

ICOPAL 3D Roman červený ICOPAL 3D Roman svetločervený

Hrúbka 4,2 mm Dĺžka 10 m

Šírka 1 m Hmotnosť 5 kg/m2

Hrúbka 3,0 mm Dĺžka 5,5 m

Šírka 1 m Hmotnosť 3,9 kg/m2

ICOPAL 3D Šindeľ hnedý

Prečo si vybrať strešnú krytinu Icopal 3D?
Vďaka rýchlej, jednoduchej montáži a nízkej hmotnosti je strešná krytina Icopal 
3D spoľahlivým, ekonomickým a časovo nenáročným riešením pre novostavby a rekon-
štrukcie domov, záhradných objektov a altánkov s ľahkou konštrukciou. V porovnaní s 
klasickým šindlom sa jednoduchšie a rýchlejšie kladie, oproti plechu oveľa lepšie 
tlmí hluk pri daždi.



Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. 
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Tel.: +421 (37) 692 00 00

www.3D.icopal.sk

UNIVERZÁLNU STRIEŠKU
FASTLOCK 2.0

prepúšťa viac ako 72% denného svetla a je ideálnym doplnkom domu 
voči nepriaznivému počasiu

panely sú odolné voči zlomeniu a starnutiu

jednoduchá a rýchla montáž bez potreby odbornej pomoci - návod je 
súčasťou balenia

Možno tiež využijete...

Detailnejšie informácie vrátane videonávodov na pokládku nájdete na:


