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”Výrobky Icopal Štandard používam najmä na 
rekonštrukcie plochých striech, kde zákazní-
ci kladú dôraz na nízku cenu pri zachovaní                             
primeranej kvality.”

CENOVO VÝHODNÉ 
ZOSTAVY

€

RENOMOVANÝ 
VÝROBCA

OSVEDČENÉ 
SYSTÉMY SKLADIEB

Prečo ICOPAL?

 ■ Ako člen nadnárodnej skupiny BMI 
Group sme najväčším európskym 
výrobcom v oblasti hydroizolácie 
budov od základov až po plochú 
strechu

 ■ Ponúkame ucelené riešenia                    
pre každý typ stavby

 ■ Dodávame produkty spoločne                             
s technickým poradenstvom       
od návrhu až po realizáciu
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Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN

®
 FM

Separačná geotextília
MONARPLAN

®
 Glass Fibre Mat

(120g/m²)
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Parozábrana na betóne
FOALBIT AL S 40
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Parozábrana na trapéze - LDPE fólia
MONARVAP 0,2 Black
Nosná konštrukcia - betón, trapézový plech

Hydroizolačná strešná mPVC fólia
MONARPLAN

®
 FM

Separačná geotextília
MONARPLAN

®
 Glass Fibre Mat (120g/m²)

Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Pôvodná strešná krytina

Strecha s PVC krytinou a so zateplením
Príklad: novostavba priemyselného objektu

Strecha s PVC krytinou a so zateplením
Príklad: rekonštrukcia administratívneho objektu

Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 52 modrozelený 
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Pôvodná strešná krytina

Strecha s asfaltovou krytinou a so zateplením
Príklad: rekonštrukcia rodinného domu

Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile

®
 SBS

Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Pôvodná strešná krytina

Strecha s asfaltovou krytinou bez zateplenia
Príklad: rekonštrukcia bytového domu

Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit PV TOP 42 modrozelenený
Spodný modifikovaný samolepiaci asfaltovaný pás
ICOLEP L 30
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
PUR Lepidlo
TEROKAL TK 395
Pôvodná strešná krytina
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Vybrané informácie
k produktom Štandard

MONARPLAN FM®

Hydroizolačná PVC fólia.

 ■ Odoláva UV žiareniu

 ■ Je vystužená nosnou vložkou z polyesteru

 ■ Má zvýšenú požiarnu odolnosť

 ■ Jednoducho sa aplikuje

ELASTOBIT PV TOP FIX 52 Speed Profile® SBS

Vrchný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS (Styrén-Butadién-Styrén) 
elastomérom. Používa ako vrchný hydroizolačný pás v jednovrstvových hydroizolačných 
systémoch plochých striech.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

ELASTOBIT PV TOP 52 modrozelený

Hydroizolačný asfaltovaný vrchný pás s ohybnosťou do -15°C.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

 ■ Vrchná strana s bridličným posypom

ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený

Hydroizolačný asfaltovaný vrchný pás s ohybnosťou do -15°C.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

 ■ Vrchná strana s bridličným posypom

ICOLEP L 30

Podkladový, asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na špeciálnej 
kombinovanej vložke zo sklenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou, s minerálnym 
plnidlom, na povrchu s jemným pieskovým posypom, na spodnej strane s ochrannou 
sťahovacou fóliou.

 ■ Samolepiaci pás, nie je potrebné natavovanie

 ■ Aplikovateľný aj za studena

 ■ Odolnosť voči prešľapnutiu

ICOPAL Riešenia pre ploché strechy
2019
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MONARVAP 0,2 BLACK

LDPE fólia so stabilizátormi, ktorá sa používa ako parozábrana na 
podklady z trapézového plechu, drevené dosky a OSB panely.

 ■ Výborne zamedzuje prestupu vodných pár cez strešný plášť

 ■ Jednoduchá a rýchla aplikácia

FOALBIT AL S 40

Asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, ktorý 
je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech ako 
parotesná zábrana.

 ■ Protiradónová izolácia

 ■ Vysoký difúzny odpor

SIPLAST PRIMER SPEED SBS®

Tekutý asfaltový náter vysokej kvality na báze SBS modifikovaného asfaltu.

 ■ 7 x rýchlejší čas schnutia ako bežný penetračný náter

 ■ 3 x výdatnejší ako bežný penetračný náter

 ■ Má zvýšenú požiarnu odolnosť

 ■ Odolný až do -15 ºC

 ■ 2,5 x väčšia hĺbka penetrácie ako bežný penetračný náter

Názov produktu Hrúbka Nosná vložka Ťažnosť Max. sila ťahu
Ohybnosť / 

Spracovateľnosť

ELASTOBIT PV TOP FIX 52 
Speed Profile

®
 SBS

5,2 mm PES rohož 50 / 50 900 / 700 -25ºC/0ºC

ELASTOBIT PV TOP 52
modrozelený

5,2 mm PES rohož 35 / 35 1000 / 1000 -15ºC/0ºC

ELASTOBIT PV TOP 42
modrozelený

4,2 mm PES rohož 40 / 40 1000 / 800 -15ºC/0ºC

ICOLEP L 30 3,0 mm
PES rohož+sk-
lenená mriežka

4±2% 1000 ± 200 -25ºC/5ºC

FOALBIT AL S 40 4,0 mm
sklorohož + Al 

vložka
3,0/3,0 450/300 0ºC/>10ºC

MONARPLAN FM
®

1,5 / 1,8 / 2,0 mm PES ≥15% 1000/900 ≤-25ºC/5ºC

MONARVAP 0,2 BLACK 0,2 mm - 300/500 19/18 -

MONARPLAN
®

 Glass Fibre Mat  
(120g/m²)

0,96 mm - - 530/370 -

Technické informácie produktov Štandard
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Spoľahlivé riešenia za dostupnú cenu
ICOPAL ŠTANDARD
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ICOPAL Prémium
Výnimočne kvalitné strechy so zvýšenou 
ochranou

”Produkty Icopal Prémium odporúčam  svojim 
zákazníkom, ak hľadajú úplnú bezpečnosť a maxi-
málnu ochranu obytných priestorov.”

VIACVRSTVOVÁ 
OCHRANA

ODOLNEJŠIE 
MATERIÁLY

VYŠŠIA 
BEZPEČNOSŤ

ICOPAL Riešenia pre ploché strechy
2019

11
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ICOPAL Prémium
Prehľad najpoužívanejších strešných skladieb

2. Dvojvrstvový systém
Reflexný náter 
Silver Primer

®
 Speed SBS

Vrchný hydroizolačný pás 
EUROFLEX

®

Spodný hydroizolačný pás 
Ventilation BASE 3 Speed Syntan

®
 SBS

Penetračný náter 
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Pôvodná strešná krytina

Reflexný náter
Silver Primer

®
 Speed SBS

Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile

®
 SBS

Spodný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k 
podkladu
Elastobit GG 40 Speed Profile

®
 SBS

Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Pôvodná strešná krytina

1. Jednovrstvový systém
Reflexný náter 
Silver Primer

®
 Speed SBS

Spodný hydroizolačný pás 
Extra Ventilation Top 5,2 Speed Syntan

®
 SBS

Penetračný náter 
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Pôvodná strešná krytina

Strecha s asfaltovou krytinou bez zateplenia
Príklad: rekonštrukcia obytného domu

Strecha s asfaltovou krytinou so zateplením
Príklad: rekonštrukcia bytového domu, kde sa dopĺňa aj tepelná izolácia

2. Asfaltová krytina
Štrkový násyp fr. 16-32mm 
z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná geotextília 300g/m² 
Vrchný hydroizolačný pás s posypom
Graviflex 4,2 Green Roof
Podkladný pás
Elastobit GG 40 Speed Profile

®
 SBS

Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Parozábrana
ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

2. Asfaltová krytina
Reflexný náter
Silver Primer

®
 Speed SBS

Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
EUROFLEX
Podkladný modifikovaný samolepiaci 
asfaltovaný pás
VEDATOP SU
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Parozábrana - asfaltovaný pás
Alu Villatherm
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

1. POCB krytina
Hydroizolačná POCB Fólia
Icopal Universal SA
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Parozábrana - asfaltovaný pás
Alu Villatherm
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou 
vrstvou

1. POCB krytina
Štrkový násyp fr. 16-32mm 
z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná geotextília 300g/m²
Hydroizolačná strešná POCB fólia proti 
prerastaniu koreňov
ICOPAL UNIVERSAL WS

®

Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vlna
Parozábrana
ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou 
vrstvou

1

2

1

2

Strecha s asfaltovou / POCB krytinou so zateplením
Príklad: Novostavba obytnej budovy s lepenou strechou

Strecha s asfaltovou / POCB krytinou so zateplením
a štrkovým násypom
Príklad: Novostavba obytnej budovy s novou priťaženou strechou, s odolnosťou 

voči hubám, plesniam a prerastaniu koreňov
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Vybrané informácie
k produktom Prémium

ELASTOBIT GG 40 Speed Profile® SBS

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

 ■ 30% úspora času pri pokládke vďaka profilovanému povrchu

 ■ Zároveň 25% úspora plynu

ELASTOBIT PV TOP 42 Speed Profile® SBS

Hydroizolačný asflatovaný vrchný pás s technológiou “Speed Profile”.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

 ■ 30% úspora času pri pokládke vďaka profilovanému povrchu

 ■ Zároveň 25% úspora plynu

EUROFLEX

Vrchná vrstva na hydroizoláciu striech, je vhodný na jednovrstvové 
aplikácie, nie je vhodný pre strešné záhrady a nie je vhodný proti 
tlakovej vode.

 ■ Vynikajúco odoláva únave

 ■ Zaručuje úplnú ohybnosť pri extrémnych mrazoch

Extraventilation Top 5,2 Speed Syntan SBS®

Vrchný hydroizolačný pás z modofikovaného asfaltu, mikroventilačný.

 ■ Spracováva sa tepelnou aktiváciou

 ■ Eliminuje výskyt vzduchových bublín pod pásmi

Graviflex 4,2 green Roof

Asfaltovaný hydroizolačný pás. Používa sa ako vrchná vrstva hydroizolačného súvrstvia 
strešných záhrad pri viacvrstvových systémoch.

 ■ Chráni proti prerastaniu koreňov

 ■ Asfaltovaný pás s technológiou Speed Profile
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Alu Villatherm

Nataviteľný asfaltovaný pás z modifikovaného SBS kaučuku                       
s mikroventilačným “Therm” systémom. Používa sa ako parozábrana 
na všetky typy podkladov.

 ■ Vyrovnáva tlak vodnej pary

 ■ Aplikovateľný aj za studena

 ■ Vysoko účinná parozábrana

 ■ Priame nalepenie tepelnej izolácie

ELASTOBIT Radon AL 4

Univerzálne použiteľný parotesný natavovací asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu   
s protikorózne a proti zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

 ■ Protiradónová izolácia

 ■ Vysoko účinná parozábrana

VEDATOP SU

Vysoko kvalitný pás z SBS modifikovaného asfaltu, ktorý je vhodný najmä ako podkladový pás 
do viacvrstvových hydroizolačných systémov plochých striech.

 ■ Samolepiaci pás, nie je potrebné natavovanie

 ■ Aplikovateľný aj za studena

Extraventilation BASE 3 Speed Syntan SBS®

Spodný hydroizolačný pás z modofikovaného asfaltu, mikroventilačný.

 ■ Spracováva sa tepelnou aktiváciou

 ■ Eliminuje výskyt vzduchových bublín pod pásmi

ICOPAL UNIVERSAL SA

POCB hydroizolačná samolepiaca fólia na kombinovanej nosnej vložke (sklo + polyester)             
s hrúbkou 3,5 mm.

 ■ Vysokoodolná voči poškodeniu

 ■ Kompatibilná s asfaltovaným pásom

 ■ Odolná voči UV žiareniu

 ■ Je plne recyklovateľná
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Názov produktu Hrúbka Nosná vložka Ťažnosť Max. sila ťahu
Ohybnosť / 

Spracovateľnosť

ELASTOBIT GG 40 Speed 
Profile

®
 SBS

4,0 mm sklenená tkanina 8,0/8,0 1200/1800 -20ºC/0ºC

ELASTOBIT PV TOP 42 
Speed Profile

®
 SBS

4,2 mm PES 40/40 700/600 -20ºC/0ºC

EUROFLEX 5,2 mm PES 35/35 1000/1000 -25ºC/0ºC

Extraventilation 5,2 Speed 
Syntan

®
 SBS

5,2 mm PES 50/50 1100/950 -25ºC/0ºC

Extra Ventilation BASE 3 Speed 
Syntan

®
 SBS

3,0 mm PES 18/22 1100/950 -20ºC/0ºC

Graviflex 4,2 Green Roof
®

4,2 mm PES 50/50 950/700 -20ºC/0ºC

Alu Villatherm 4,2 mm PES 3/3 450/350 -6ºC/10ºC

Elastobit Radon AL 4 4,0 mm Al kombinovaná 4,0/4,0 600/500 -15ºC/0ºC

VEDATOP SU 3,0 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
2/2 1000/1000 -6ºC/0ºC

ICOPAL UNIVERSAL SA 3,2 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
30/30 1185/1000 -20ºC/0ºC

ICOPAL UNIVERSAL WS 3,2 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
30/30 1185/1000 -20ºC/0ºC

Technické informácie produktov Prémium

ICOPAL UNIVERSAL WS

POCB hydroizolačná fólia na kombinovanej (sklo + polyester) nosnej vložke.  Predostne sa 
používa na priťažené a vegetačné ploché strechy.

 ■ Odolná voči prerastaniu koreňov

 ■ Bez dodatočnej povrchovej úpravy na ňu môže byť aplikovaná vegetačná vrstva

SIPLAST PRIMER SPEED SBS®

Tekutý asfaltový náter vysokej kvality na báze SBS modifikovaného asfaltu.

 ■ 7 x rýchlejší čas schnutia ako bežný penetračný náter

 ■ 3 x výdatnejší ako bežný penetračný náter

 ■ Má zvýšenú požiarnu odolnosť

 ■ Odolný až do -15 ºC

 ■ 2,5 x väčšia hĺbka penetrácie ako bežný penetračný náter

SILVER PRIMER SPEED SBS®

Reflexný náter – trvale pružný, modifikovaný SBS kaučukom, s prídavkom hliníkového prášku.

 ■ Predlžuje životnosť asfaltovaných pásov o viac ako 50%

 ■ Odráža viac ako 72% UV žiarenia

 ■ Zvyšuje mechanickú odolnosť povrchu asfaltovaného pásu o 40%

 ■ Znižuje teplotu v podstrešných priestoroch v letnom období

 ■ Je vysoko odolný proti poveternostným a chemickým vplyvom
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Vaše benefity pri používaní pásov                     
s technológiou SPEED PROFILE SBS®

ČO JE TECHNOLÓGIA SPEED PROFILE 
SBS®?

Ide o úpravu spodného povrchu pásu 
hrebeňovým profilom, tzv. „Speed Profile“. 
To ponúka neporovnateľne kvalitnejšie 
spojenie väčšej plochy pásu s podkladom 
pri rýchlejšej aplikácii a s nižšími nákladmi 
na natavenie. 

ÚSPORA 
PEŇAZÍ

€

ÚSPORA 
PLYNU

25%

ÚSPORA 
ČASU

30%

VÄČŠIA 
BEZPEČNOSŤ

Vaše benefity pri používaní pásov s 
technológiou SPEED SYNTAN SBS®

AKO UVEDENÁ INOVÁCIA FUNGUJE?

Zabudovaná vlhkosť zo starých vrstiev 
strechy je vďaka systému kanálikov 
odvetraná a odvedená mimo strešný plášť:

 ■ žiadne vytváranie bublín

 ■ o 60% rýchlejšia aplikácia

 ■ o 50% menšia spotreba plynu 

ÚSPORA 
PLYNU

50%

ÚSPORA 
ČASU

60%

BEZ TVORBY 
BUBLÍN
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Výnimočne kvalitné strechy so zvýšenou ochranou
ICOPAL PRÉMIUM
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ICOPAL Eco-Active
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POSKYTUJÚ 
ATRAKTÍVNY 

PRÍRODNÝ VZHĽAD

UMOŽŇUJÚ AKTÍVNE 
VYUŽITIE STRECHY

CHRÁNIA PRED 
EXTRÉMNYMI 

TEPLOTAMI

VIAŽU PRACH 
A FILTRUJÚ 

ŠKODLIVINY

ZVYŠUJÚ 
PROTIPOŽIARNU 

OCHRANA

PREDLŽUJÚ 
ŽIVOTNOSŤ 

HYDROIZOLÁCIE

”S riešeniami Icopal ECO-ACTIVE dokážem               
svojím klientom navrhnúť strechy, ktoré okrem 
bežnej ochrannej funkcie poskytnú aj atraktívny 
priestor s úžasnými výhľadmi a tiež prospievajú   
životnému prostrediu.”

ICOPAL Riešenia pre ploché strechy
2019
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Icopal Noxite® je inteligentný asfaltovaný 
hydroizolačný pás najvyššej kvality, ktorý 
zo znečisteného ovzdušia  odstraňuje 
nežiadúce oxidy dusíka NOx a vytvára 
čistejšie a zdravšie prostredie v okolí 
vášho domova.  Biela farba posypu znižuje 
povrchovú teplotu a prispieva k znižovaniu 
prehrievania strešných plášťov a okolia 
budov.

Umožňuje staviteľom novostavieb a 
rekonštrukcií splniť čoraz náročnejšie 
environmentálne ciele stanovené staveb-
nými predpismi. Strešná krytina Noxite® je 
ideálna na priemyselné a komerčné použitie 
a prináša výnimočnú kvalitu a parametre, 
ktoré očakávate od Icopalu, svetového lídra 
v hydroizolácii budov, od základov až po 
strechu.

Príklad: Strešná plocha so 100 m² 
asfaltovaného pásu Noxite dokáže očistiť za 
jeden rok také množstvo emisií oxidu dusíka, 
ktoré vyprodukuje jedno osobné vozidlo , 
ktoré ročne najazdí 20 000 km.

Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás       
s bielym posypom
NOXITE
Podkladný modifikovaný samolepiaci 
asfaltovaný pás
VEDATOP SU
Tepelná izolácia
BMI Therm Alu
Parozábrana - asfaltovaný pás
Alu Villatherm
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Nová strecha s lepenou asfaltovou krytinou                     
s povrchom Noxite® a zateplením

Icopal Noxite® 
Strechy s aktívnym povrchom

Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás       
s bielym posypom
NOXITE
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás 
kotvený k podkladu
ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS
Tepelná izolácia
BMI Therm Alu
Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Rekonštrukcia strechy s kotvenou asfaltovou             
krytinou s povrchom Noxite® a zateplením

NOVINKA!
čistí ovzdušie
znižuje prehrievanie strechy
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ICOPAL Zelené strechy
3 možnosti využitia strechy:

Intenzívna zeleňExtenzívna zeleň
Zelené strechy

kombinované s terasami

Extenzívne zelené strechy sú tvorené nízkou zeleňou a výška vegetačného súvrstvia 
je maximálne 150 mm. Extenzívna zeleň je forma vegetácie, ktorá sa dokáže udržať a 
rozvíjať sama. Má schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam a nie je náročná na sta-
rostlivosť, je potrebné ju iba zvelaďovať a udržiavať. Sú to hlavne machy, rozchodníky, 
trávy a byliny.

Intenzívne zelené strechy sú tvorené väčšími porastmi. Výška vegetačného  súvrstvia 
je viac ako 200 mm. Sú to hlavne trávnaté plochy, kríky a stromy. Vegetácia kladie vyššie 
nároky na štruktúru vrstiev, pravidelné zásobovanie vodou a živinami. Je nutná pravidel-
ná starostlivosť.

Zelené strechy kombinované s terasami sú významným architektonickým prvkom a  
umožňujú väčšie využitie plochej strechy.

V ponuke ICOPAL sú s ohľadom na nenáročnosť údržby zastúpené extenzívne zelené           
strechy a terasy pod spoločným názvom ECO-ACTIVE. 

Intenzívna zelená strecha Extenzívna zelená strecha
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VEGETAČNÉ ROHOŽE

DRENÁŽ A RETENCIA

HYDROIZOLÁCIA 
TEPELNÁ IZOLÁCIA,,

PAROZÁBRANA

Zelená strecha ICOPAL je ucelený komplexný systém zložený zo štyroch 
častí:
• vegetačná - vrchná pohľadová vrstva 
• retenčná - zadržiava vlhkosť pre rast rastlinstva a zabraňuje vysychaniu 
• drenážna - odvádza nadbytočnú vodu zo strechy, chráni koreňový systém 

pred hnilobou počas výdatných dažďov
• hydroizolačná - zabraňuje preniku vlhkosti do objektu

Riešenia ICOPAL ECO-ACTIVE sú použiteľné pre ploché strechy                                         
so   sklonmi  od 2º do 10º
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Najpoužívanejšie strešné 
skladby zelených striech
Zelená strecha s asfaltovou hydroizoláciou    
na betónovom podklade

Zelená strecha s hydroizoláciou z POCB fólie   
na betónovom podklade

Vegetačná rohož 
ICOMAT GREEN 317
Strešný substrát 
ICOFLOOR
Retenčná vrstva
2 x ICOMAT GFWR 1000
Drenážna vrstva
ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
GRAVIFLEX 4,2 / 5,2 Green Roof
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás
ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR, alt. minerálna vlna
Parozábrana - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná betónová konštrukcia v spáde

Vegetačná rohož 
ICOMAT GREEN 317
Strešný substrát 
ICOFLOOR
Retenčná vrstva
2 x ICOMAT GFWR 1000
Drenážna vrstva
ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu 
koreňov
ICOPAL UNIVERSAL WS
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR, alt. minerálna vlna
Parozábrana - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná betónová konštrukcia v spáde

Zelená strecha s asfaltovou hydroizoláciou    
na drevenom podklade

Zelená strecha s hydroizoláciou z POCB fólie               
na drevenom podklade

Vegetačná rohož 
ICOMAT GREEN 317
Strešný substrát 
ICOFLOOR
Retenčná vrstva
2x ICOMAT GFWR 1000
Drenážna vrstva
ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
GRAVIFLEX 4,2 / 5,2 Green Roof
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás
ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR, alt. minerálna vlna
Parozábrana - samolepiaci asfaltovaný pás
ICOLEP AL L30
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

Vegetačná rohož 
ICOMAT GREEN 317
Strešný substrát 
ICOFLOOR
Retenčná vrstva
2 x ICOMAT GFWR 1000
Drenážna vrstva
ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu 
koreňov
ICOPAL UNIVERSAL WS
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR, alt. minerálna vlna
Parozábrana - samolepiaci asfaltovaný pás
ICOLEP AL L30
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde
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Zelená strecha s asfaltovou hydroizoláciou    
bez zateplenia  na drevenom  podklade

Zelená strecha s hydroizoláciou z POCB fólie             
bez zateplenia  na drevenom podklade

Vegetačná rohož 
ICOMAT GREEN 317
Strešný substrát 
ICOFLOOR
Retenčná vrstva
2 x ICOMAT GFWR 1000
Drenážna vrstva
ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
GRAVIFLEX 4,2 / 5,2 Green Roof
Spodný modifikovaný samolepiaci
asfaltovaný pás
ICOLEP L 30
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

Vegetačná rohož 
ICOMAT GREEN 317
Strešný substrát 
ICOFLOOR
Retenčná vrstva
2 x ICOMAT GFWR 1000
Drenážna vrstva
ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu 
koreňov
ICOPAL UNIVERSAL WS
Ochranná vrstva
Geotextília 300g/m2

Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde
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Pravidlá aplikácie zelenej 
strechy Icopal

Pravidlá aplikácie vegetačnej rohože Icomat Green

• vegetačná rohož ICOMAT GREEN musí byť aplikovaná do 24 hodín           

od naloženia na kamión

• strecha musí byť správne odvodnená

• všetky prestupové prvky musia byť ochránené štrkovou vrstvou, vrátane 

okraja strechy

• počas 4 týždňov po aplikácii je potrebné vegetačnú strechu dostatočne     

zavlažovať

Technické informácie zelenej strechy ICOPAL

Sklon strechy od 2° do 10°

Druh rastlinstva Vegetačná rohož Icomat Green 317, machy, rozchodníky, 
byliny

Výška súvrstvia 9 cm

Hmotnosť v suchom stave do 50 kg/m2

Hmotnosť v nasiaknutom stave do 90 kg/m2

Ucelený systém ICOPAL              
z jednej ruky
Inovačný charakter systému             
Zelenej strechy Icopal spočíva                                  
v dodávke všetkých prvkov vráta-
ne hotovej zelenej rastlinnej vrstvy, 
čo predurčuje jednoduchú montáž.
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Pokyny k údržbe zelených 
striech Icopal

Technické prehliadky
E xtenzívna zelená strecha Icopal je                         
sebestačná a udržuje sa sama. Prirodzené 
procesy prebiehajúce v podloží dodávajú    
rastlinám dostatočné množstvo živín. Vďaka 
nim nie je potrebné žiadne ošetrovanie, len 
občasné hnojenie. 

Je zakázané používať akékoľvek herbicídy. 
Škody na vegetácii spôsobuje tiež výsadba 
cudzorodých rastlín pre celý systém. Jediný 
ošetrovateľský zásah predstavuje aplikácia    
vhodných hnojív dvakrát za rok, pravidel-
ná kontrola (údržba) a vyčistenie strešných    
odtokov. 

Polievanie
Ihneď po vysadení strechy extenzívnou 
zeleňou je potrebné celok poliať tak, 
aby rohože a podložie nasali maximálne 
množstvo vody. Strecha musí byť v prvých 
týždňoch vegetácie vlhká. Po fáze aklima-
tizácie rastlinstva (cca. 4 týždne) si však 
spravidla nevyžaduje žiadne  polievanie.            

V obdobiach dlhodobého sucha (jún-sep-
tember) sa odporúča jednorázovo poliať  
vodou celú plochu strechy za účelom  dosia-
hnutia plného stavu nasýtenia vodou. 

Ak rastliny nemajú dostatok vlahy, celá      
vegetácia mení svoju farbu na červenú 
až hnedú. V takomto prípade je potrebné 
dodať vegetácii vlahu. Po zavlažení sa ve-
getácia prebudí a nastupuje jej ďalší vývoj. 
Vegetácia opäť ozelenie.

Ak vegetácia nemá prístup k vlahe veľmi 
dlhú dobu, môže prísť k jej vyschnutiu a 
uhynutiu! 

Nebezpečenstvo pre rastliny predstavu-
je tiež zaplavenie koreňového systému             
pretrvávajúce  dlhšie obdobie. Z tohto  
dôvodu je potrebná správna drenáž.
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Hnojenie
Extenzívnu zeleň je potrebné hnojiť na jar alebo 
jeseň použitím hnojiva s dlhodobým účinkom. 
Vhodné sú akékoľvek štandardné hnojivá, ktoré sa 
používajú, napr. pre hnojenie trávnikov. Na jar sa 
odporúča používať hnojivá so zvýšeným obsahom 
dusíka a na jeseň hnojivá so zvýšeným obsahom 
draslíka. Hnojivo sa nesmie aplikovať na suchú            
vegetáciu. Aplikácia hnojiva sa preto odporúča 
vždy po daždi, alebo po zaliatí vegetácie vodou.

Kontrola odvodňovacích zariadení
Priehlbiny na streche a miesta ležiace bez-
prostredne pri strešných odtokoch sú náchylné 
na zvýšenú akumuláciu vody. Preto je potrebné 
tieto miesta obzvlášť dôkladne  kontrolovať a buri-
nu a rastliny rastúce okolo týchto miest bezpod-
mienečne odstrániť. 

Sklon strešnej plochy
V prípade plochých striech sa odporúča použiť 
sklon strešnej plochy od 2° do 10°. Plocha strechy 
musí byť konštruovaná takým spôsobom, aby ro-
viny krytiny vykazovali spád smerom k odvodňo-
vacím bodom.

Strešné zariadenia, strešné výlezy
Strešné zariadenia v podobe kanalizačných 
odvetrávacích komínov, antén, klimatizačných 
zariadení, prestupov elektrických káblov a pod. 
je potrebné podľa možností sústrediť tak, aby 
počet prestupov cez strešnú konštrukciu bol 
čo najmenší. Navyše tieto zariadenia musia 
byť umiestnené na podstavách, ktorých výška 
musí byť väčšia než súčet hrúbok vrstiev zelenej                
strechy. Zelené strechy musia byť voľne prístupné 
pre potreby údržby. Odporúča sa v rámci projek-
tovej prípravy navrhnúť prívod vody na strechu 
alebo do jej blízkosti.
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Príslušenstvo k zeleným 
strechám Icopal

Štrkové lišty pre asfalt
Štrková lišta pre strechy s priťažujúcou vrstvou štrku 
a ukončenie profilu dlažby, pre strechy a terasy s 
hlavnou hydroizolačnou vrstvou asfalt.
Materiál: hliník hr. 1,5 mm pre asfaltované pásy a 
POCB fóliu.

Štrkové lišty pre PVC
Štrková lišta pre strechy s priťažujúcou vrstvou 
štrku a ukončenie profilu dlažby, pre strechy a terasy                 
s hlavnou hydroizolačnou vrstvou PVC.
Materiál: poplastovaný plech celkovej hr. 1,6 mm pre 
PVC

Šachta pre zelené strechy

Kontrolná alebo revízna šachta pre strechu                 
s vegetačným súvrstvím. Výška: 130 mm
Telo šachty – polyamid PA6, ochranný poklop – 
polypropylén

V prípade záujmu o cenovú ponuku alebo akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte našich 
oblastných manažérov na www.icopal.sk/kontakt, alebo centrálu mailom na: 

infosk@bmigroup.com
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Aplikácia zelenej strechy 
Icopal

2. Položenie retenčnej vrstvy na drenáž

3. Aplikácia strešného substrátu

1. Pokládka drenážnej vrstvy na hotovú hydroizoláciu  
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6. Aplikácia vegetačnej rohože

8. Ochranna štrková vrstva okolo prestupových prvkov

4. Vegetačná rohož pripravená na aplikáciu 5. Aplikácia vegetačnej rohože

7. Osadenie okrajovej lišty

9. Počas 4 týždňov po aplikácii je potrebné vegetačnú strechu dostatočne zavlažovať
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Ukážky zrealizovaných 
referenčných objektov

Obytný komplex Greenpark Vtáčnik
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Čerpacia stanica Bratislava

Obytný komplex Greenpark Vtáčnik
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ICOPAL Terasy
Prehľad najpoužívanejších strešných skladieb

Terasa na podložkách s asfaltovou hydroizoláciou
na betónovom podklade

Terasa na podložkách s hydroizoláciou z POCB fólie
na betónovom podklade

Dlažba na podložkách
Vrchný modifikovaný pás 
EUROFLEX
Spodný modifikovaný pás 
ICOLEP L30
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR
Parozábrana - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná betónová konštrukcia v spáde

Dlažba na podložkách
Hydroizolačná POCB fólia
ICOPAL UNIVERSAL / UNIVERSAL SA
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR
Parozábrana - asfaltovaný pás
ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer

®
 Speed SBS

Nosná betónová konštrukcia v spáde

Terasa na podložkách s asfaltovou hydroizoláciou 
na drevenom podklade

Terasa na podložkách s hydroizoláciou z POCB fólie 
na drevenom podklade

Dlažba na podložkách
Vrchný modifikovaný pás 
EUROFLEX
Spodný modifikovaný pás 
ICOLEP L30
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR
Parozábrana - samolepiaci asfaltovaný pás
ICOLEP AL L30
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

Dlažba na podložkách
Hydroizolačná POCB fólia
ICOPAL UNIVERSAL / UNIVERSAL SA
Tepelná izolácia
EPS, alt. PIR/PUR
Parozábrana - asfaltovaný pás
ICOLEP AL L30
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

IC
O

PA
L 

E
co

-A
ct

iv
e



4140

ICOPAL Riešenia pre ploché strechy
2019

ICOPAL Riešenia pre ploché strechy
2019

Terasa na podložkách s asfaltovou hydroizoláciou 
bez zateplenia na drevenom podklade

Terasa na podložkách s hydroizoláciou z POCB fólie
bez zateplenia na drevenom podklade

Dlažba na podložkách
Vrchný modifikovaný pás 
EUROFLEX
Spodný modifikovaný samolepiaci pás 
ICOLEP L30
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

Dlažba na podložkách
Hydroizolačná POCB fólia
ICOPAL UNIVERSAL
Ochranná vrstva
Geotextília 300g/m2

Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

IC
O

PA
L 

E
co

-A
ct

iv
e

Vybrané informácie
k produktom Eco-Active

EUROFLEX

Vrchná vrstva na hydroizoláciu striech, je vhodný na jednovrstvové 
aplikácie, nie je vhodný pre strešné záhrady a nie je vhodný proti 
tlakovej vode.

 ■ Vynikajúco odoláva únave

 ■ Zaručuje úplnú ohybnosť pri extrémnych mrazoch

ELASTOBIT Radon AL 4

Univerzálne použiteľný parotesný natavovací asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
protikorózne a proti zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

 ■ Protiradónová izolácia

 ■ Vysoko účinná parozábrana

ELASTOBIT PV TOP FIX 52 Speed Profile® SBS

Vrchný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS (Styrén-Butadién-Styrén) 
elastomérom. Používa ako vrchný hydroizolačný pás v jednovrstvových hydroizolačných 
systémoch plochých striech.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

ELASTOBIT GG 40 Speed Profile® SBS

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu.

 ■ Vysoká pevnosť materiálu, netrhá sa

 ■ 30% úspora času pri pokládke vďaka profilovanému povrchu

 ■ Zároveň 25% úspora plynu

NOXITE® 

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s bielym posypom Noxite®.

 ■ Vysoká odolnosť voči UV žiareniu

 ■ Odstraňuje nežiadúce oxidy dusíka NOx z ovzdušia

 ■ Pozitívne pôsobí na prostredie
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Graviflex 5,2 Green Roof

Asfaltovaný hydroizolačný pás. Používa sa ako vrchná vrstva hydroizolačného súvrstvia 
strešných záhrad pri viacvrstvových systémoch.

 ■ Chráni proti prerastaniu koreňov

 ■ Asfaltovaný pás s technológiou Speed Profile

ICOLEP L 30

Podkladový, asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na špeciálnej 
kombinovanej vložke zo sklenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou, s minerálnym 
plnidlom, na povrchu s jemným pieskovým posypom, na spodnej strane s ochrannou 
sťahovacou fóliou.

 ■ Samolepiaci pás, nie je potrebné natavovanie

 ■ Aplikovateľný aj za studena

 ■ Odolnosť voči prešľapnutiu

ICOLEP AL L30

Samolepiaci hydroizolačný asfaltovaný pás z modifikovaného asfaltu na nosnej vložke      

z hliníka. Používa sa ako vysokoúčinná parozábrana striech.

 ■ Aplikovateľný aj za studena (min 5˚C)

 ■ Odolný voči prešľapnutiu

 ■ Vysoká lepivosť k podkladu

ICOPAL UNIVERSAL

POCB (Polyolefín-Copolymer-Bitumen) hydroizolačná fólia na kombinovanej nosnej vložke 
(sklo + polyester) s hrúbkou 3,2 mm (2x hrubšia ako bežné PVC fólie).

 ■ Vysokoodolná voči poškodeniu

 ■ Kompatibilná s asfaltovaným pásom

 ■ Odolná voči UV žiareniu

 ■ Je plne recyklovateľná

ICOPAL UNIVERSAL SA

POCB hydroizolačná samolepiaca fólia na kombinovanej nosnej vložke (sklo + polyester)             
s hrúbkou 3,5 mm.

 ■ Vysokoodolná voči poškodeniu

 ■ Kompatibilná s asfaltovaným pásom

 ■ Odolná voči UV žiareniu

 ■ Je plne recyklovateľná
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ICOPAL UNIVERSAL WS

POCB (Polyolefín-Copolymer-Bitumen) hydroizolačná fólia na kombinovanej nosnej 
vložke (sklo + polyester) s hrúbkou 3,2 mm (2x hrubšia ako bežné PVC fólie) Prednostne sa 
používa na zelené strechy a terasy.

 ■ Vysokoodolná voči poškodeniu

 ■ Kompatibilná s asfaltovaným pásom

 ■ Vysokoodolná proti prerastaniu koreňov

 ■ Odolná voči UV žiareniu v celej svojej hrúbke

 ■ Je plne recyklovateľná

SIPLAST PRIMER SPEED SBS®

Tekutý asfaltový náter vysokej kvality na báze SBS modifikovaného asfaltu.

 ■ 7 x rýchlejší čas schnutia ako bežný penetračný náter

 ■ 3 x výdatnejší ako bežný penetračný náter

 ■ Má zvýšenú požiarnu odolnosť

 ■ Odolný až do -15 ºC

 ■ 2,5x väčšia hĺbka penetrácie ako bežný penetračný náter

ICOMAT GREEN 317

Extenzívna vegetačná vrstva tvorená slučkovou rohožou. Vďaka nej sa korene rastlín 
správne vyvíjajú a zakoreňujú medzi trojrozmernými vláknami.

 ■ Vďaka špeciálnemu zloženiu rastlinstva vyžaduje iba minimálnu údržbu

 ■ Jednoduchá a rýchla aplikácia

 ■ Okamžite po aplikácii hotová plnohodnotná vegetačná strecha

 ■ Rozmery: 100 x 100 cm, 36-40 m2/pal.

ICOFLOOR

Strešný substrát na báze lávy, tehlovej drte a iných komponentov.  Je vhodný pre 
zazelenenie striech extenzívnou zeleňou s minimálnou hrúbkou 2 cm.

 ■ Vynikajúca nasiakavosť

 ■ Vysoký obsah pôdneho kyslíka

 ■ Časovo stály - nie je potrebné ho dopĺňať

 ■ Balenie - Big Bag = cca. 1000 kg = 35 m2 alebo v 25 kg vreciach

ICOMAT GFWR 1000

Retenčná geotextília dvojvrstvová, nehnijúca, vhodná ako retenčná vrstva zelených striech 
ICOPAL.

 ■ Vysoká absorbcia vody

 ■ Nevplýva na životné prostredie

 ■ Odolná proti roztrhnutiu

 ■ Vytvorená z recyklovaných vláknin

ICODREN 10 Speed Drainage SBS

Ľahká a flexibilná kombinovaná drenážna rohož, zabraňujúca hromadeniu vody, napr.   
v systémoch zelených striech.

 ■ Účinné odvodnenie strechy

 ■ Jednoduchá a rýchla aplikácia

 ■ Účinná ochrana hydroizolácie plochej strechy

Graviflex 4,2 Green Roof

Asfaltovaný hydroizolačný pás. Používa sa ako vrchná vrstva hydroizolačného súvrstvia 
strešných záhrad pri viacvrstvových systémoch.

 ■ Chráni proti prerastaniu koreňov

 ■ Asfaltovaný pás s technológiou Speed Profile
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Názov produktu Hrúbka Nosná vložka Ťažnosť Max. sila ťahu
Ohybnosť / 

Spracovateľnosť

NOXITE
®

 5,2 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
40/40 1050/1000 -35ºC/0ºC

ELASTOBIT GG 40 Speed 
Profile

®
 SBS

4,0 mm sklenená tkanina 8,0/8,0 1200/1800 -20ºC/0ºC

EUROFLEX 5,2 mm PES 35/35 1000/1000 -25ºC/0ºC

Elastobit Radon AL 4 4,0 mm Al kombinovaná 4,0/4,0 600/500 -15ºC/0ºC

ELASTOBIT PV TOP FIX 52 
Speed Profile

®
 SBS

5,2 mm PES 50/50 900 / 700 -25ºC/0ºC

Graviflex 4,2 Green Roof
®

4,2 mm PES 50/50 950/700 -20ºC/0ºC

Graviflex 5,2 Green Roof
®

5,2 mm PES 50/50 1100/900 -25ºC/0ºC

ICOLEP L 30 3,0 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
4±2% 1000 ± 200 -25ºC/5ºC

ICOLEP AL L30 3,0 mm Sklená tkanina + Al 4/4 600/500 -25ºC/5ºC

ICOPAL UNIVERSAL 3,2 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
30/30 1185/1000 -20ºC/0ºC

ICOPAL UNIVERSAL SA 3,2 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
30/30 1185/1000 -20ºC/0ºC

ICOPAL UNIVERSAL WS 3,2 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
30/30 1185/1000 -20ºC/0ºC

ICODREN 10 Speed Drainage 
SBS

9 mm
PES rohož+sklenená 

mriežka
33 5/6 -

Technické informácie produktov zelených striech a terás
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ICOPAL ECO-ACTIVE
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Servis a poradenstvo
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Výpočet strechy zadarmo
Promtne a bezplatne vám vypracujeme cenovú ponuku, s ktorou vás bude kontaktovať                
náš oblastný manažér pre daný región.

Kontakt pre vypracovanie cenovej ponuky, 
prípadne pre technické poradenstvo:
Mail: vypocty@bmigroup.com
Tel: +421 37 692 00 06

Konfigurátor Icopal

Existuje viac ako 200 rôznych 
kombinácii strešných skla-
dieb pre ploché strechy 
(v závislosti od podkladu, 
typu tepelnej izolácie, alebo 
uchytenia). Pre uľahčenie 
výberu sme pre vás pripravili 
nástroj, ktorý vám umožní 
nájsť najvhodnejšiu skladbu 
plochej strechy ICOPAL. 
Nájdete ho na  stránke   www.
icopal.sk/konfigurator.
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Technická podpora

Okrem dodávky produ-
ktového riešenia  kladieme 
zároveň dôraz na poskytnutie 
technického poradenstva. 
Náš tím odborníkov je vám                                
k dispozícii od vytvorenia 
počiatočného optimálneho 
návrhu až po technickú 
pomoc pri realizácii. 

Zároveň ponúkame možnosť 
získať know-how o našich 
produktoch v rámci školení 
BMI akadémia, ktoré sa 
konajú pravidelne mimo 
strechársku sezónu  v zim-
ných mesiacoch. V prípade 
záujmu je možné si dohodnúť 
individuálne termíny školení 
aj počas roka.

Naše brožúry prehľadne 
prezentujú tie najpo-
užívanejšie skladby striech 
a produkty z praxe.



Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com

icopal.sk


