
Střešní doplňky SATJAM Accessories 

Základní údaje produktu 

Moderní střešní plášť dnes musí splňovat náročné požadavky na design i na funkčnost. Ke střešním krytinám SATJAM 

proto dodáváme široký sortiment doplňků, které řeší nejrůznější detaily – odvětrání podstřešního prostoru, 

prostupy střechou (např. komínky pro odvod zplodin),bezpečný pohyb na střeše (střešní lávky a schůdky), systém 

sněhových zábran, které umožňují postupné odtávání sněhové vrstvy na střeše a eliminují riziko náhlého sesuvu. 

Nedílnou součástí nabídky příslušenství je spojovací materiál – šrouby do s EPDM podložkou do dřeva a do oceli a 

také vodotěsné nýty. 

 

Sněhové zábrany 

 Sněhové zábrany jsou velmi důležitou součástí střešního systému, zejména tam, kde by sesun sněhu ze střechy mohl 

ohrozit životy a zdraví lidí nebo způsobit škody na majetku. Sněhové zábrany se montují dle schémat, v návaznosti na 

sněhové oblasti určené ČSN.  

   

SZO. SZO SZ-SR 

 

 

 

SB-SZN SZN SZ80 

 

 

 

SZ2000 SB-DSZ DSZ 
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Odvětrání střechy - doplňky 

Odvětrání střechy je velice důležité pro její správnou funkci. V horkých dnech je potřeba odvádět horký vzduch, 

během celého roku pak vodní páry, které se dostanou skrze parobrzdy, izolace a difuzní fólie. Odvětrání střechy je 

dimenzováno v projektu dle velikosti střešní plochy. Lze odvětrávat přes hřebenáč (pod hřebenáčem), kdy se 

využívají doplňky jako těsnící pás hřebene nebo větrací pás hřebene, případně doplňkové odvětrání hřebene. Pokud 

tento způsob nestačí, přidávají se do plochy navíc tzv. odvětrávací tašky, které odvětrání zlepší. 

Pro zabezpečení prostoru mezi krytinou a difuzní fólií se pak používají doplňky jako ochranná větrací mřížka, 

ochranný pás proti ptákům, spodní těsnění atd. Tyto doplňky přitom ale dále zajišťují přístup vzduchu (sání) pod 

střešní krytinu. 

  

 

Odvětrávací taška Bond 

Metalic & Exclusive, SBE-OT 

Odvětrávací taška Roof, 

Grande, Rapid, podklad dle 

konkrétního profilu, SC-OT 

Odvětrání hřebenáče, 

SC-OH 

 

 

 

Těsnící pás hřebene, 

TPH 

Větrací pás řebene, 

VPH 

Ochranná větrací mřížka, 

OVM 

 

 

 

Ochranný pás proti ptákům, 

OPP 

Těsnění spodní, Těsnění 

horní, TS, TH 

Expandující těsnící páska, 

TUSE 

 

Prostupy střechou 

  

 

SBE-KOP SBE-OKI SBE-AP 
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SC-KOP SC-OKI SC-AP 

 

 

 

M1 MO1 HO 

 

 

  

SB-SV VO   

 

Bezpečnostní prvky 

  

 

 

 

SB-SL SB-SS SL 

 

 

 

DSLK SSU SS 

 

 

 

KSL DK SSL 
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