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strešné krytiny



MetroKlip – vysoká spoľahlivosť

Sami si vytvárame svoje okolie a rozhodujeme tak, čo je pre nás dôležité viac a čo menej. Nie je nám jedno ako žijeme, ako pracujeme, ako bývame. 
Je len na nás, aby sme si vytvorili svoje obydlie tak, aby nám dlhodobo spoľahlivo slúžilo. Najnutnejšou požiadavkou pre  strešnú krytinu, ktorú si 
možno ani neuvedomujeme, je jej bezpečnosť proti zatečeniu. Tá nám poskytuje istotu a pokoj - najdôležitejšie aspekty nášho života.

Krytiny MetroKlip s lakoplastovou povrchovou úpravou sú ekonomickejšou variantou ku krytinám Metrotile s kamenným granulátom. Prinášajú 
tradičný estetický vzhľad krytín so stojatou drážkou, ktorý však v sebe skrýva unikátnu technickú vyspelosť  v podobe neviditeľného systému 
montáže. Tento systém nezistite bežným pohľadom, lebo ho naozaj nevidieť, ale je tam. Navyše výrobné možnosti našej spoločnosti poskytujú 
ojedinelú možnosť výroby týchto panelov v jednom kuse bez nadpájania, ktoré taktiež neodhalíte bežným pohľadom. 

Preto sme pre vás, vážení zákazníci, pripravili tento katalóg, aby sme vám poskytli viac informácií o kvalitách týchto krytín, ktoré nevidieť, ale sú 
tam a stoja za to. Prinášame vám viac informácií o vlastnostiach a možnostiach krytín MetroKlip, ktoré zvládnu aj také strechy, kde  iné krytiny sú 
už nevhodné. 

Viac ako desaťročné skúsenosti s výrobou a montážou MetroKlip panelov nás oprávňujú k tvrdeniu, že aj naďalej budeme napĺňať účel našej 
spoločnosti, ktorý je pomáhať ľuďom zakrývať strechy, chrániť  ich majetok a vytvárať tak pohodu a spokojnosť pod našimi spoľahlivými krytinami.

Peter Orolin
Metrotile CE, s.r.o.
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Ľudské oko a myseľ považujú za správne a  ukľudňujúce to, čo už dobre poznajú. Pozinkovaný falcovaný plech pokrýval mnoho našich striech
v minulosti, a tak vzhľad relatívne novej strešnej krytiny MetroKlip nevzbudzuje nedôveru a odmietanie z  niečoho nepoznaného. MetroKlip panely 
sú vyrábané z dobre známeho a  rokmi overeného pozinkovaného plechu s dodatočnou ochranou polyesterových farieb. Tradičný dizajn u tejto 
krytiny navyše umocňuje technická  vyspelosť  systému  montáže. Kotviace spoje nielenže „neprederavia“ plášť, ale dokonca po jednoduchom 
zaklapnutí ich vôbec nevidieť. Jednoduché priame línie MetroKlip panelu sú predurčené na architektonické riešenia striech, ktoré tak umocnia 
moderný charakter budovy. 

 Užitočná krycia šírka: 320mm  Užitočná krycia šírka: 405mm  Užitočná krycia šírka: 505mm

Technické údaje

Sklon krovu:
Hrúbka plechu:

Krycia šírka:
Pokrytie: 
  

  
Hmotnosť:

5°- 90°

Prierez lát:

0,5 mm

320 mm
3,125 m/m2
0,321 m2/m

5,125 kg/m²
1,64 kg/m

5°- 90°
0,5 mm

405 mm
2,469 m/m2
0,405 m2/m

4,876 kg/m²
1,975 kg/m

5°- 90°
t.z. sklon krytiny: 5°- 90° (1) 5°- 90° (1) 5°- 90° (1)

0,5 mm

505 mm
1,980 m/m2
0,505 m2/m

4,704 kg/m²
2,376 kg/m

50x40 (resp. 25x100) mm
pre sklon pod 10° plné debnenie

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení.

MetroKlip 320 MetroKlip 405 MetroKlip 505
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MetroKlip panely sú vyrábané metódou pozdĺžneho tvarovania z oceľových pásov. Ľubovoľné dĺžky panelov sú vytvárané medzi odkvapom a 
hrebeňom jedným krytinovým prvkom bez nadpájania. Tým zabezpečujú bezpečnú, celistvú plochu a tak úplne zamedzujú akémukoľvek vnikaniu 
vody do strechy. Kotviace spoje nielenže „neprederavia plášť“, ale dokonca ich ani nie je vidieť.

Keďže MetroKlip sa montuje ako jeden krytinový prvok bez nadpájania od hrebeňa až po odkvap, 
je mimoriadne bezpečný a používaný najmä pri nízkych sklonoch. Je však potrebné dodržať 
doplnkové opatrenia pre všetky vrstvy strešného plášťa, najmä zvoliť vhodnú poistnú hydroizoláciu.

Základný material a povrchová ochrana MetroKlip panelov patrí medzi štandardné materiály používané pri pokrývaní striech. Ovšem unikátny 
profil, systém montáže a výrobné možnosti MetroKlip panelu vytvárajú ďaleko širšie možnosti jeho použitia, ktoré iné oceľové krytiny nikdy 
nebudú mať.

strešné krytiny
...tam, kde iné krytiny končia...
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Výnimočnosť Metroklip panelov spočíva 
predovšetkým v ojedinelosti neviditeľného 
skrytého kotvenia k nosnej konštrukcií. 
Presnejšie, montážny klinec, alebo skrutka 
sú prekryté ďaľším panelom. Ten sa prichytí 
k spodnému „samozaklapnutím“ vďaka pru- 
žnosti ocele a unikátnemu profilu. Prienik 
montážného prvku cez krytinu sa prevedie 
cez kotviace štrbiny samozamykacieho fal- 
cu, ktoré sú pozdĺžne. To umožňuje pane- 
lom pri dilatácií „voľne plávať“ a nedo- 
chádza tak k deformáciam a poškodeniu 
panelov. Takže tento neviditeľný, samou- 
zamykací systém montáže zabezpečuje tr- 
valú nepriepustnosť zrážkovej vody.

KLIP Panel je možné použiť aj na zakrytie 
oblých striech do polomeru r 8 m a to v 
celkovej dĺžke aj nad 15 m. Dôležité je však 
prispôsobiť aj ostatnú skladbu strešného 
plášťa pod ním, najmä zabezpečiť odvetrá- 
vanie.

strešné krytiny
...tam, kde iné krytiny končia...
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V jednoduchosti je krása. Účelný, jednoduchý 
štýl vášho domu určite dotvorí MetroKlip panel 
so svojími líniami. Priame línie tradičného  falco- 
vaného  plechu  spolu s jednoduchou účelno- 
sťou odvádzania vody boli  inšpiráciou pre vytvo- 
renie dizajnu tejto krytiny. MetroKlip panel je 
osvedčená krása inšpirovaná architektúrou mi- 
nulosti, skĺbená s modernou technológiou upe- 
vňovania. Navyše v poslednom období často vy- 
hľadávaná architektmi pri návrhu nových mo- 
derných rodinných domov.

To, že panely MetroKlip „majú naviac“ potvr- 
dzuje aj skutočnosť, že pri rekonštrukciach  sa 
častokrát môžu namontovať aj na pôvodné 
latovanie po odstránení starej krytiny. Navyše 
panely MetroKlip je možné upevniť aj len na 
zvislé latovanie bez použitia vodorovného 
latovania. 

Vzhľadom na jednoduchosť systému montáže 
zaklapovaním, nie je nutné žiadne špeciálne 
náradie. Pokrývanie MetroKlip panelami v 
porovnaní s ostatnými plechovými krytinami je 
rýchlejšie o 20 %.

...tam, kde iné krytiny končia...
strešné krytiny
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...tam, kde iné krytiny končia...
strešné krytiny

Jednou z najžiadanejších vlastností u krytín je 
rozhodne ich celistvosť v čo najväčšej ploche, 
pretože krytiny z jednoliatého celku 
zabezpečujú väčšiu istotu voči prenikaniu 
dážďovej vody do strechy. Problémom je 
ovšem preprava veľkých resp. dlhých  celkov. 
To však neplatí pre krytinu MetroKlip. Z naším 
zariadením je možné vyrolovať  tieto panely 
priamo na vašej stavbe. Presne podľa potreby 
a to aj v dĺžkach nad 15 metrov.

Pri vhodne navrhnutej symetrickej a to aj valbovej streche, MetroKlip 
dokáže aj malý zázrak – nulový odpad. Presným kladačským plánom, 
správnym delením a ukladaním je možné docieliť, že sa spotrebuje 
všetok dodaný materiál.

MetroKlip panely sa prevažne vyrábajú v šírke 320 mm a 405 mm pre 
obytné podkrovia a 505 mm pre hospodárske a priemyselné budovy. 
MetroKlip 505 bol už mnohokrát použitý na zakrytie historických budov. 
Voľbu krycích šírok je vhodné konzultovať s projektantom a s výrobcom.
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Špecifikácia dielov
strešné krytiny

Hrúbka plechu: 0,45 mm Rozmery v mm

MKp Hrebenáč V úzky
Rozvinutá šírka: 0,313 m
Pokrytie: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmoznosť: 2,504 kg
Číslo dielu: D 07020110
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MKp Lišta pod hrebenáče
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Pokrytie: 0,526ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1 kg
Číslo dielu: D 07020910

MKp Okrajová lišta
Rozvinutá šírka: 0,208 m
Pokrytie: 0,526ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,664 kg
Číslo dielu: D 07030110

MKp Hrebenáč pult. stre. k mur.
Rozvinutá šírka: 0,208 m
Pokrytie: 0,526ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,664 kg
Číslo dielu: D 07020710

MKp Hrebenáč pultovej strechy 
Rozvinutá šírka: 0,313 m
Pokrytie: 0,526ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 2,504 kg
Číslo dielu: D 07020510

MKp Hrebenáč V široký
Rozvinutá šírka: 0,417 m
Pokrytie: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 3,336 kg
Číslo dielu: D 07020310
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MKp Ukončovacia lišta
Rozvinutá šírka: 0,208 m
Pokrytie: 0,526ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,664 kg
Čislo dielu: D 07030210

MKp Odkvapová lišta pod krytinu
Rozvinutá šírka: 0,250 m
Pokrytie: 0,526ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 2 kg
Čislo dielu: D 07040110
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MKp Odkvapová lišta pod fóliu
Rozvinutá šírka: 0,208 m
Pokrytie: 0,526 ks/m,  1,9m/ks
Hmotnosť: 1,664 kg
Čislo dielu: D 07040210
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2000 (1
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MKp Úžľabie nezapustené široké
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Pokrytie: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 4 kg
Číslo dielu: D 07050410
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MKp405 Rov. pl. 1000x2000 mm
Rozvinutá šírka: 1,000 m
Pokrytie: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 8 kg
Číslo dielu: D 07060120

1000
2000

MKp Rovný plech 1250x2000 mm
Rozvinutá šírka: 1,250 m
Pokrytie: 0,526 ks/m,   1,9 m/ks
Hmotnosť: 10 kg
Číslo dielu: D 07060210

1250

2000

Oprav. farba pre MŠt, MKp, MRp
materiál: polyester
obiem: 400 ml.

Pneumatický nastrelovač klincov
Materiál: plast a oceľ

Montážne klince
Materiál: pozinkovaná oceľ
Rozmery: 2,5 x 45 mm
Balenie: 325 ks / kotúč
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MKp Úžľabie zapustené, široké
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Pokrytie: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmoznosť: 4,0 kg
Číslo dielu: D 07050210
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Ochranné vrstvy oceľového 
jadra a farebné odtiene

5. PRIEHĽADNÁ OCHRANNÁ FÓLIA

4.1 ORGANICKÝ POVLAK - POLYESTER

2. KOVOVÝ POVLAK - ZINOK (Z)

3. PASIVAČNÁ VRSTVA

4.2 ORGANICKÝ POVLAK - EPOXID

2. KOVOVÝ POVLAK - ZINOK (Z)

3. PASIVAČNÁ VRSTVA

1. OCEĽOVÉ JADRO

RAL 8017 RAL 7024 RAL 8004 RAL 3009

Ostatné odtiene podľa stupnice RAL na požiadanie

Farebné odtiene:

5. PRIEHĽADNÁ OCHRANNÁ FÓLIA

- aplikuje sa len na vrchnú stranu
- hrúbka 50 µm
- slúži ako dočasná ochrana proti poškodeniu
  organického povlaku len z vrchnej strany
- základný materiál: polyethylen
- označenie: PE (F)

4. ORGANICKÝ POVLAK

4.1. Polyester - top coat
- aplikuje sa len na vrchnú stranu krytiny 
- hrúbka vrstvy: 25 - 38 µm 
- hmotnosť vrstvy: 200 g/m2
- voliteľný farebný odtieň podľa stupnice RAL
- odolnosť povlaku v ohybe: 2 1⁄2 T

4.2. Epoxid - back coat
- aplikuje sa len na spodnú stranu krytiny 
- hrúbka vrstvy: 10 µm
- ochranný povlak nižšej kvality

3. PASIVAČNÁ VRSTVA

- na obidvoch stranách
- jej úlohu je chemická stabilizácia pre ďalšiu
  povrchovú úpravu

2. KOVOVÝ POVLAK - ZINOK (Z)

- prvá ochranná vrstva kovovým povlakom typu Z 
  na obidvoch stranách
- hrúbka vrstvy: 20 µm na jednej strane
- hmotnosť: 275 g/m2  spolu na obidvoch stranách

1. OCEĽOVÉ JADRO

- oceľový plech konštrukčnej akosti kontinuálne žiarovo     
  pozinkovaný: S280GD+Z
- medza klzu: Re 280 N/mm2
- pevnosť v ťahu: Rm 360 N/mm2
- ťažnosť: A80 18% 
- štandardná hrúbka: 0,5 mm
- výrobca: Mittal Arcelor, Corus 
- recyklovateľný materiál

Ochranné vrstvy:

Jedinú negatívnu vlastnosť ocele, náchylnosť na koróziu, sa  
postupným vývojom ochranných náterov podarilo eliminovať do  
takej miery, že výrobca poskytuje záruku 10 rokov na povrchovú  
úpravu a 30 rokov na neprehrdzavenie.

strešné krytiny
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Neviditeľný, samouzamykací
systém montáže strešné krytiny

Panely tejto krytiny sa montujú zľava doprava, alebo po otočení 
panelu zprava doľava. Nosnou  konštrukciou  sú  laty  a  kontra  laty
50 x 40 mm resp. dosky 25 x 100 v závislosti od sklonu strechy. 
Pravý panel sa zaklapne do samozamykacieho falcu ľavého  a 
zároveň zakryje nastreľovací klinec alebo skrutku, takže montážny 
spoj vôbec nevidieť. 

Schéma umiestnenia MetroKlip panelu na nosnú 
konštrukciu a odporúčaná skladba strešného plášťa.

StK MKp

a e

c bNK v

g

skrutky tohto typu
NEPOUŽÍVAŤ

StK MKp - str. krytina
                   
          NK - nastreľ. klinec

MetroKlip

a - krokva
b - vodor. lat.
c - kontralat.
e - poist. hydroizolácia
g - tep. izolácia
v - vetr. vzduch. medz.

Správne umiestnenie nastreľovacieho klinca do kotviacej štrbiny v 
ktorej sa môže MetroKlip voľne posúvať a nedochádza tak k „opucho-
vaniu“ resp. „sťahovaniu“ panelu pri tepelnej rozťažnosti plechu.

Postup montáže:

Smer zaklapnutia

1. MetroKlip sa prichytáva k nosnej kon- 
štrukcií nastreľovacími klincami, alebo  skru- 
tkami cez kotviacu štrbinu v leme samoza-
mykacieho falcu.

2. Ďalší panel sa primontuje k predchádza-
júcemu jednoduchým prekrytím  falcu a 
zatlačením nohou, alebo  drevenou latou a 
kladivom.

3. Po zaklapnutí montážny spoj vôbec 
nevidieť. Strešná krytina je tak celistvá bez 
rušivých „bodiek“ a hlavne na povrchu 
nevznikli žiadne  diery cez ktoré by mohlo v 
budúcnosti zatekať.
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Rekonštrukcie
strešné krytiny

Rekonštrukciu striech komplikuje skutočnosť, že pri výmene krytiny a 
montáži vrstiev, ktoré tam chýbali sa zvyšuje hrúbka strešného 
plášťa, zvyšuje sa teda vrchná rovina strechy, ktorá potom môže 
prevyšovať strešné okná, parapetné dosky, ktoré vyúsťovali na 
pôvodnú strešnú krytinu a dvíha aj odkvapovú hranu. Následná 
demontáž a montáž „utopených“ strešných okien, parapetných 
dosiek a odkvapovej hrany zvyšuje náklady na výmenu strešnej 
krytiny.
     MetroKlip panel nepotrebuje bezpodmienečne pre svoju montáž 
vodorovné latovanie, čím sa „ušetrí“ 30 – 40 mm z navýšenia strešnej 
roviny.  Častokrát sú tieto milimetre postačujúce a rozhodnú o 
výhodnejšom použití tejto krytiny.

a g cbbcc

NK StK PP StK MKp PStK

StK PP

g

PStK

bb

a
e

e

StK MKp

c

NK

v

v

vv

cc

vv

25
20
25
25

25
25
20
25

StK MKp - str. krytina MetroKlip
NK - nastreľ. klinec
a - krokvy
bb - 100% debnenie
c - kontralaty

cc - pôvodné kontralat.
e - poist. hydroizolácia
g - tep. izolácia
v - odvetr. vzduch. medz.
vv - pôvodná odvetr. vzduch. medz.

Umiestnenie panelov MetroKlip bez vodorovného latovania na 
asfaltový šindel za predpokladu, že v pôvodnej skladbe strešného 
plášťa sa nachádzala odvetraná vzduchová medzera – vv.

Ani tá najlepšia strešná krytina nebude dobre a spoľahlivo fungovať, 
ak nemá „pod sebou“ správnu skladbu strešného plášťa.  V minulosti, 
najmä v 90-tých rokoch pri mohutnej „invázií“ asfaltového šindľa na 
naše strechy sa u zateplených konštrukcií urobil celý rad zásadných 
nedostatkov, ktoré sa už začali prejavovať a počet poruchových 
striech z roka na rok rapídne rastie. Tou najväčšou chybou určite bolo 
nedostatočné odvetranie strešného plášťa, ba častokrát až úplná 
absencia odvetranej vzduchovej vrstvy. Neznalosť aplikácie a funkcie 
fólií to už len umocnila. 

Pri výmene azbestovej krytiny majiteľ RD zvolil novú krytinu 
MetroKlip, lebo ostatné krytiny potrebovali nové latovanie. Panely 
MetroKlip sa prispôsobia aj značným nerovnostiam krovu a pôvodnej 
podkladovej vrstve z neopracovaných dosiek.

Montáž panelov MetroKlipu na pôvodné debnenie o dĺžke 15m a 
sklone 10 °. Rekonštrukcia prebehla do 4 dní po veternej smršti, ktorá  
„odfúkla“ nedostatočne prichytený pozinkovaný plech.

Aby nedochádzalo ku škodám v  interiéri a  únikom tepla z titulu 
znehodnotenia tepelnoizolačnej vlastnosti izolácie je potrebné 
pristúpiť k rekonštrukcií takejto strechy v čo najkratšom čase.
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strešné krytiny
Výnimočné možnosti

Väčšina výrobcov veľkoplošných strešných krytín neodporúča vyrábať 
a montovať pásy dlhšie ako  7 m kvôli tepelnej rozťažnosti plechu a 
následnej deštrukcií krytiny. Montážne skrutky   u týchto krytín sú 
pevne ukotvené do nosnej konštrukcie, takže pri tepelnej rozťažnosti 
plechu dochádza k zväčšeniu predvŕtaného otvoru a k  následnému 
zatekaniu. V prípade panelu MetroKlip  nič také nehrozí, pretože jeho 
prichytenie nastreľovacím klincom, alebo skrutkou o nosnú 
konštrukciu umožňuje voľný pohyb zámkovej strany panelu a tepelne 
rozťahovaný panel sa nepoškodzuje. Vďaka tomuto voľnému pohybu 
je možné namontovať MetroKlip panel s dĺžkou aj viac ako 15 m. A to 
presne  od hrebeňa až po odkvap  v jednom kuse bez spájania. 
Následným zaklapnutím ďalšieho panelu sa tento spoj prekryje, takže 
ho vôbec nevidieť. Tým sa zabráni aj potenciálnej možnosti vzniku 
diery z titulu nedbalej montáže.

Tieto poznatky sú overené jednak viac ako 10 ročným sledovaním 
takýchto „dlhých“ striech a zároveň aj samostatnými meraniami  
MetroKlip panelu v reálnych podmienkach. Povrch plechu pri 
vonkajšej teplote + 32° vykazoval teplotu  + 39,9° C a namerala sa  
rozťažnosť 17 m dlhého panelu  8 mm oproti dĺžke meranej pri 
vonkajšej teploty  -28°C.

Správne umiestňovanie nastreľovacieho klinca, je do kotviacej  
štrbiny v leme samozamykacieho  falcu. Ak  nastreľovací klinec je  
umiestnený mimo pozdĺžnu štrbinu, bráni „voľnému plávaniu“ panelu. 
Uskutočnené testy však preukázali, že dochádza len k miernemu 
zvlneniu plechu v panve, ktoré je voľným pohľadom 
nepostrehnuteľné. V žiadnom prípade  nedochádza k prieniku 
dažďovej vody do strešného plášťa.

12
12

mm

kotviaca štrbina

24 m
m

kotviaca štrbina

Nesprávne umiestnenie kotviaceho 
prvku

Správne umiestnenie kotvia- 
ceho prvku

Výroba len celistvých kusov bez nadpájania.Tepelná rozťažnosť neničí MetroKlip panely.

ZÁRUKA

30

Pozinkovaný plech na našich 
strechách je už rokmi overeným 
materiálom. Aby sa však predĺžila 
jeho životnosť bolo potrebné ho v 
minulosti dodatočne  ošetrovať  
ochranným náterom, spravidla 
ručne - štetcom. Súčasná technoló-
gia nanášania ochrannej polyester-
ovej farby valcami umožňuje 
zatrieť úplne všetky mikropóry a 
takto ochrániť oceľové pozinko-
vané  jadro pred hrdzou. Vzhľadom 
na rokmi overené skúsenosti a 
vykonané testy výrobca, zaručuje 
vodotesnosť po dobu najmenej 30 
rokov.

Jednou z najžiadanejších vlastnos-
tí u krytín je rozhodne ich 
celistvosť v čo najväčšej ploche, 
pretože krytiny z jednoliateho 
celku zabezpečujú väčšiu istotu 
voči prenikaniu dažďovej vody do 
strechy. Problémom je ovšem 
preprava veľkých resp. dlhých  
celkov. To však neplatí pre krytinu 
MetroKlip.  Z naším zariadením je 
možné vyrolovať  tieto panely 
priamo na vašej stavbe presne 
podľa potreby od hrebeňa po 
odkvap a to aj v dĺžke 22,5 m. 
Keďže náš spôsob výroby to 
umožňuje neodporúčame panely 
MetroKlip  nadpajať. 
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