
NÁVOD NA MONTÁŽ 
STREŠNÉHO HLINÍKOVÉHO

PODHĽADU P1
OCEĽOVÉHO PODHĽADU P2



Technické parametre , voľba materiálu dávky, farebnosť a štruktúra vrstiev laku spôsobia, že náš výrobok zaistí 
najvyššiu kvalitu, trvanlivosť a bude sa ideálne hodiť k Vašim strešným krytinám, spĺňajúc eštetické očakávania aj 
najnáročnejších zákazníkov.

Konečná úprava spodných častí konštrukcie strechy

Obklady stien a všetkých druhov vikierov a arkierov.

Zabezpečovanie drevených prvkov 
konštrukcií terás a balkónov

Konečná úprava komínov

Podhľady spoločnosti HORNVAL zároveň oceľové ako aj hliníkové sú určené na 
vykonávanie trvalej a eštetickej konečnej úpravy spodných častí strechy, ako aj 
všetkých tých prvkov budovy, kde doteraz nemohli byť podhľady PVC použité 
vzhľadom na deformácie a blednutie farby vo výsledku pôsobenia 
povetrnostných činiteľov, najmä slnečných lúčov.
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Technické parametre



Oceľové oplechovanie P2

Estetické a ľahko inštalovateľné podhľady budú fungovať v každom 
dome. V našom oplechovaní, či už z ocele alebo z hliníka, nie je vidieť 
montážne skrutky. Tmavé a zlaté dubové sfarbenie dá Vašej streche 
vzhľad koherentný s okolím a prírodou.

Surovina:
potiahnutá oceľ

Balenie:
20 ks (kartónové obaly, panely chránené
polyuretánovou penou)
RAL 8017 M RAL 8017
Pre panely s neštandardnými dĺžkami - balenie v stretch fóliách.

Rozmery:
celková šírka 350 mm × 2000 mm
pracovná šírka 310 mm × 2000 mm

Tmavý dub Zlatý dub

RAL 8017 M

RAL 7024 M RAL 7024 RAL 9005 M

RAL 8017 

Hliníkový podhľad P1

Použitie lakovaného hliníka, odolného voči pôsobeniu UV 
žiarenia zaručuje, že sa nebudú naše stropné tapacíry defor-
movať v dôsledku pôsobenia tepla.

Surovina:
lakovaný hliník

Balenie:
ZLATÝ DUB HNEDÝ
20 ks (kartónové obaly, panely chránené
polyuretánovou penou)
Pre panely s neštandardnými dĺžkami - balenie
v stretch fóliách.

Záruka:
35 rokov záruky na lakovaný povlak
30 rokov záruky na UV žiarenie
doživotná záruka na dierovanie

Rozmery:
celková šírka 350 mm × 2000 mm
pracovná šírka 310 mm × 2000 mm

ZLATÝ DUB HNEDÝ

GRAFIT



Návody na montáž podhľadu

Dokončovacie panely a lišty
montujte pomocou skrutiek na drevo.

Podhľad montujeme na nosnú konštrukciu vyrobenú z suchých, impregnovaných 
a nivelovaných lát s prierezom minimálne 25x50 mm.

vzdialenosť lát
maximálne 40 cm

vzdialenosť lát
nad 40 cm

Každý druhý panel podhľadu sa bude používať s dierovaním pre
zachovania vhodného vetrania odkvapu a strešnej plochy.

Montáž panelov a líšt v rohoch budovy:

kolmý šikmý

vzdialenosť lá
t

nad 40 cm

vzdialenosť lá
t

maximálne 40 cm



Panely podhľadu montujeme zasunutím z jednej strany do „zásuvky“ 
v pokrývačskom spracovaní čelnej dosyk alebo do lišty typu „J“, zase 
druhú stranu (pri stene) končíme v závislosti na spôsobe montáže 
panelov, pomocou lišty typu „J“ alebo pomocou rohov.

Podhľad je možné montovať vodorovne alebo šikmej, 
v súlade s uhlom sklonu strešnej Toto nemá vyplyv na 
jej mechanické vlastnosti.

Lišta typu J
alebo vnútorný/vonkajší roh

Lišta typu J
alebo vnútorný/vonkajší roh

Lišta typu J
alebo vnútorný/vonkajší roh



Doplnkové informácie

Počas skladovania by mali byť prvky uložené na rovnom a priamom povrchu, aby sa 
vyhnúť poškodeniam. Stohovať max. 5 kartónov jeden na druhom. Prvky balené do 
kartónových balení by sa mali skladovať v zastrešených miestnostiach.

V priebehu prepravy by sa malo dávať pozor, aby nepoškodiť panely prilíš silným 
doťahovanie pásov na zabezpečovanie nákladu



www.hornval.eu


