
1. Voľba veľkosti žľabu pre strešnú plochu
Tabuľka zobrazuje maximálne povrchy striech, z akých môžu preberať vodu jednotlivé prierezy žľabov

Spôsob montáž odtokovej rúry

žľab/odtokové potrubie 
150/120

žľab/odtokové potrubie 150/100

max 160 m2

max 140 m2

max 310 m2

max 290 m2

Návod na montáž žľabového systému 
„HORNVAL”
Základným kriériom voľby žľabového systému je veľkosť strechy. Žľabový systém HORNVAL vďaka hlbokému žľabu a prierezu 
odtokového potrubia 150/100 a 150/120 zaisťuje správny odvod dažďovej vody zo strešnej strešných v priemyselnom 
stavebníctve. Žľabový systém HORNVAL bol navrhnutý tak, aby obsahoval najlepšie vlastnosti plastového a kovového systému.

2. Nástroje
Aby správne namontovať žľabový systém HORNVAL je treba pripraviť nutné nástroje:

POZNÁM�
iných zariadení, ktoré spôsobujú tepelný efekt na 
prirezávanie a obrábanie žľabového systému. Toto môže 
spôsobiť poškodenie vrstvy laku a zinku - v dôsledku 
začatie korózneho procesu.

nožnice alebo píla
na rezanie plechu

nožnice na
rezanie plechu

uťahovák ceruzka kladivo

značkovacia šnúrka meradlo ručná ohýbačka
ohýbačka k hákom
na strešnom tráme

vodováha



3. Vyznačenie bázovej línie žľabu a voľba žľabových držiakov

Voľba žľabových držiakov:

Držiak žľabu lisovaný typ "C" – upevňovaný na čelnú dosku.
Malo by sa pamätať o zachovaní sklonu žľabu tak, aby mohla voda
slobodne splývať. Príslušným sklonom bude nie menej
ako 2,5 mm na 1 mb žľabu. Háky by sa nemali používať s väčšou vzdiale-
nosťou ako 60 cm. Po stanovení najvyššieho a najnižšieho bodu upevňo-
vania pomocou značkovacej šnúry označte líniu sklonu pozdĺž ktorej
budú namontované ďaľšie držiaky žľabu.

Držiak na krokvu typ "C" – používanie týchto hákov požaduje
ohnutie ich do uhla strechy na tejto účel sa používa ohýbačku.
Najpohodlnejšia metóda určenia miest ohýbania jednotlivých hákov
je očíslovanie ich od 1-10 a potom označenie na nich
dvoch čiar, kde je vzdialenosť medzi čiarami na 1 háku = 0 mm
a na poslednom = cca. 25 mm.

10 m

nad 10 mb

maximálna vzdialenosť hákov

60 cm

sklon žľabu 1 mb

2,5 mm

25 mm

úžľabie je najnižšie dosadený prvok
v línii žľabu

Na oboch stranách úžľabia musia byť
namontované držiaky žľabu.

1 potrubie odvádza vodu z cca. 10 mb žľabu

Žľab na čelnú dosku montujeme
takýmto spôsobom, aby zosun snehu
zo strešnej plochy nepoškodil žľab

Určiť miesta, na ktorých budú
dosadené úžľabia

Na strešných plochách, ktoré sú dlhšie 
ako 10 m použiť dvojsmerový tok

Nenanášajte znaky alebo línie na klampiarske spracovanie 
pomocou ostrých pier!!!.

do 10 mb



4. Montáž žľabov, úžľabí, rohov a dien
Žľabový systém Hornval spája so sebou dva žľaby na tzv. systém „klik“

Dávame ohýbačku jedného žľabu na druhy do hĺbky 
cca. 3-4 a potom spojiť na tzv. „klik“. Malo by sa 
pamätať, aby bol vyššie uvedený žľab na vrchu aby 
nedošlo k javu  „presakávania“ žľabu.

Na miestach spájania dvoch žľabov 
je nutné dať spojky

pol. 1

pol. 2

Malo by sa vykonať otvor na mieste odvádzania vody zo žľabu k 
odtokovému potrubiu. Pri tejto činnosti by sa malo zachovať zvláštnú 
pozornosť. Otvory by sa malo vykonať pomocou: vhodnej dierovačky 
alebo kovovej píly Po určení miesta, na ktorom sa má vyrezaný otvor 
by sa malo vyznačiť značkovačom obkreslením odtokového potrubia. 
Potom by sa malo starostlivo vyrezať odtokový otvor. Odporúča sa 
vykonať konečnú úpravu otvoru nožnicami typu nibbler. 
Hrany otvoru by mali byť ohnuté navonok v súlade so smerom 
odplávajúcej vody

Naložiť úžľabie v mieste vyrezania otvoru vložením prednej časti pod 
ohýbačku žľabu a potom ohnúť zadnú časť úžľabia na žľab

Naložiť rohy na koncoch namontovaného toku žľabu tak, ako pri 
spájaní dvoch žľabov. V miestach spojenia použiť spojky strešného 
žľabu.

Naložiť na konci žľabu dno. Dno by sa malo uchytiť skrutkou na plech 
v dvoch miestach.

Tak namontovaný tok žľabu by sa malo dať na skôr namontované
držiaky žľabu pod hák v zadnej časti
čelného alebo nakrokvového držiaka (pol.1), a potom zapneme
žľab do prednej časti držiaka (pol. 2).

Prítlačíme spojky strešného žľabu

Na miestach spojení dvoch žľabov, žľabu z rohom a žľabu
s dnom použite pokrývačského utesňovača.

3-4 cm



5. Montáž odtokového potrubia objímok a tvaroviek

Vyznačíme na stene líniu montáže odtokového potrubia.

Objímky pre drevené, betónové alebo tehlové steny montujeme
pomocou zápustiek s hmoždinkami.
K stenám z vrstvových dosiek alebo fasád vyrobených z pliešku ojbímky
montujemy pomocou tzv „pliešku k objímok“ priskrutkovaním pliešku k
fasáde pomocou skrutiek na kov

Odporúčaná vzdialenosť medzi objímkami nesmie byť väčšie ako 100 cm. 
Prvú objímku zhora upevním nie nižšie ako 15 cm od vývodu tvarovky.

Úžľabie spájame s odtokovým potrubím priamo alebo pomocou oblúko-
vých tvaroviek.

Na konci odtoku dávame výlevku. Odporúča sa zachovanie vzdialenosti 
medzi výlevkou a podkladom 20 cm.

Tvarovky a potrubia sú spojkované, nepožadujú žiadne dodatočné
spájacie prvky. 20 cm

Plech
objimkyStena Skrutky

Objímka
potrubia

Odtokové
potrubie


