


Klempíøské prvky:

Vzhledem k dlouhé životnosti plastové krytiny je vhodné 
oplechování z mìdìného plechu.

Závìtrná lišta.
Závìtrnou lištu doporuèujeme pøipravit ze dvou dílù A a B. 
(obr 2)
Nejprve namontujeme díl A. Po položení šindele u lišty A se 
zaklopí dílem B, který pøibijeme mìdìnými høebíky. Tím je 
docíleno, že konce šindelù u lišty jsou zasunuty pod dílem B 
a jsou tak dostateènì mechanicky zafixovány.

Ostatní oplechování je klasické. Pouze doporuèujeme, èást 
oplechování se zpìtným ohybem pod krytinou, nedìlat širší 
než 5 cm.  

Rozmìøení a montáž šindelù v nároží.

Jelikož se délky øádkù v nároží prodlužují, ( èím je menší sklon støechy, tím jsou øádky nároží delší), zmìøíme si jak nám 
vychází vzdálenost øádkù v našem pøípadì. Tato vzdálenost by nemìla být vìtší než 53 cm! Pokud je tato vzdálenost vìtší, je 
nutné si urèit, kde se bude do nároží vkládat pomocný podkládací øádek. Jeden nebo více tak, abychom max. vzdálenost 53 cm 
dodrželi ( viz obr. 1).  Dále je možné, pokud obì roviny støechy nemají stejný sklon, že budeme mít na každé stranì støechy 
rùzný poèet øádkù. Taktéž zde je tøeba si urèit, kde se bude øádek ztrácet nebo naopak rozdvojovat.

Vlastní montáž nároží.

Latì ve styku s nárožím sesekáme do mírného oblouku. Pokládku rovných šablon ukonèíme cca 60 cm od nároží, (mìøeno na 
dolním okraji šablony, záleží na sklonu støechy) a zaèneme upravovat kónické šablony. V první øadì odlomíme, v místì kde se 
šindel pøibíjí, díl s otvorem a zasuneme jej do pøipraveného èepu na spodní stranì šablony rovnobìžnì s delší stranou. Èepy o 
malém prùmìru jsou pomocné, slouží pouze pro skladování a pøepravu. Nyní je mùžeme  ulomit.
Dále si šindel pøiložíme k poslední rovné šablonì a opíšeme si místo kde zkrátíme, pøi pohledu shora, levý zámek. Protože se 
šablony zaèínají natáèet, je nutné kontrolovat rovinu a plynulé otáèení øádku pøes nároží na sousední stranu. Šindele zatím 
nepøibíjíme, rovnáme je až k nároží tak, aby šindel v ose nároží byl pøibližnì rovnobìžný. Toho je možné docílit pøidáním nebo 
ubráním rovných šablon. ( tj. ona vzdálenost 60 cm od nároží, viz výše) Pokud máme takto šindele pøipravené a jsme  
spokojeni s polomìrem otáèení, zaèneme s pøibíjením.
Šindel zasuneme do levého zámku, otoèíme spodní zámek o 90° pod šindel pøedcházející a pøibijeme. Pozor na dotažení 
høebíkù nebo� na nároží vzniká oblouk a tím se vytváøí na místech pøibití páka, která šablonu vyvrací! (Dlátem, pilkou nebo 
rašplí la� v místì pøibití upravíme.)  První kónické šindele jsou dlouhé, zasahují až nad la� horního øádku, a proto je zkrátíme. 
Jak se øádek smìrem k nároží prodlužuje, není to již dále nutné.
Máme-li šindele pøibité až k nároží, pokládáme nyní již pøímo upravené šablony dál na sousední stranu s tím, že nyní musíme 
zkracovat i zámek na pravé stranì šablony tak, abychom dodrželi rovinu øádku a zachovali funkènost levého zámku.  
Pokládáme tolik šindelù až je odvodòovací drážka kolmá k latím. Dále pokraèujeme s pokládkou šablon rovných.
V pøípadì, že se øádky ztrácejí, rozdvojují nebo pøidávají, je tøeba pod tuto èást øádku pøidat v místì pøibíjení šablon pomocné 
latì, které je nejlépe pøišroubovat do již stávajících latí. Šablony se v pøípadì ztraceného øádku zmenšují až do ztracena, 
naopak v pøípadì, že z jednoho øádku potøebujeme udìlat dva, vyjede zpod øádku postupnì øádek nový. V nìkterých pøípadech 
se mùže stát, že nám nestaèí úhel sklonu kónických šindelù, to znamená, že bychom potøebovali šindele v horní èásti ještì 
užší. Lze toho docílit tím, že šablonu seøízneme podle spodního šikmého žebra. Dále musíme odstranit v místech žebrování, ty 
èásti výztuh, které pøi položení na druhý šindel pøekážejí. Toto øešení není dokonalé a snažíme se mu vyhnout.
Pro zajištìní dokonalé funkènosti nároží je vhodné, tak jako v pøípadì montáže úžlabí, položit na latì pojistnou folii. Šablony 
pak pøibíjíme do latí pøes tuto folii a v každé druhé øádce ji vyvedeme na øádek spodní. 

Montážní návod.
Støešní a obkladové šablony EUREKO DDS, napodobující vzhled døevìného šindele.
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Zdvojený øádek

Vlastní montáž šindele v úžlabí.

Když máme úžlabí rozmìøeno, zaèneme s montáží.Do úžlabí položíme na latì postupnì pásy bitumenové fólie v délce 1 m od 
støedu úžlabí. (obr. 1) Šindele pøibíjíme do latí pøes tuto fólii a zpod každé druhé až ètvrté øádky ji vyvedeme na vrchní stranu 
øádku spodního. Pokládku rovných šablon ukonèíme cca 30 cm do støedu úžlabí (mìøeno na spodním okraji šablony) a 
zaèneme upravovat kónické šablony. V první øadì odlomíme, v místì kde se šindel pøibíjí, díl s otvorem a zasuneme jej do 
pøipraveného èepu na spodní stranì šablony, rovnobìžnì s delší stranou. Èepy  o malém prùmìru jsou pomocné, slouží k 
pøepravì a skladování. Nyní je mùžeme ulomit.
Dále šindel pøiložíme k poslední rovné šablonì a opíšeme si místo kde zkrátíme, pøi pohledu shora, levý zámek. Souèasnì 
zkrátíme pøimìøenì v pravé dolní èásti šablony odvodòovací drážku, v závislosti na natáèení šablony, roviny øádku a plynulosti 
oblouku. Zkracování provádíme jen takové, aby voda z drážky vytékala s dostateèným pøesahem na spodní øádek! Šablony 
zatím nepøibíjíme, a rovnáme je až k ose úžlabí. Zde by mìl být šindel s osou úžlabí rovnobìžný. Toho je možné docílit pøidáním 
nebo ubráním rovných šablon (tj. ona vzdálenost 30 cm od úžlabí, viz výše)
Pokud máme šablony takto pøipravené a jsme spokojeni s rovinou a polomìrem otáèení øádku, (nejlepší je zkontrolovat øádek z 
vìtší vzdálenosti, nejlépe ze zemì), mùžeme zaèít s pøibíjením šablon. Šindel zasuneme do levého zámku, otoèíme spodní 
zámek o 90° pod šablonu pøedcházející a pøibijeme.
První kónické šindele jsou delší, zasahují až nad la� horního øádku, a proto je zkrátíme. Jak se øádek smìrem k úžlabí natáèí
a tím prodlužuje, není to již dále nutné. Máme-li øádek pøibitý až ke støedu úžlabí, pokládáme dál na sousední stranu støechy s 
tím, že nyní zkracujeme jen levý zámek. Pokládáme tolik šablon, až je odvodòovací drážka kolmá k latím. Dále pokládáme 
šablony rovné.
V pøípadì, že se øádky ztrácejí nebo rozdvojují, je tøeba pod tuto èást øádku pøidat v místì pøibíjení šablon krátké pomocné latì, 
které pøišroubujeme vruty do kontralatí a stávajících latí.
Vzhledem k namrzání  ledu v úžlabí jsou šablony více namáhány a hrozí jejich vytržení. Je proto nutné využít volné otvory pro 
høebíky a každou šablonu pøibít 3-4 høebíky. 

Odvìtrání støechy.

 Pro odvìtrání støechy je možné použít dodávané odvìtrávací prvky. Vhodnìjší je ale vytvoøit v posledním nebo pøedposledním 
øádku u høebene malá "volská oka." Takto vytvoøené odvìtrání je pøirozeným prvkem šindelové krytiny. Jedno takto vytvoøené 
odvìtrání má plochu 80 cm2, a lze tuto plochu zvìtšit prodloužením oka.  Potøebný poèet odvìtrání si stanovíme dle projektu 
støechy. 

Vlastní montáž odvìtrání.

Rozmìøíme si støedy "volských ok" na latì. Z odpadu latí si vyøízneme plynulý oblouèek tvaru "volského oka" dlouhý 45 cm. 
Tento pøipevníme na spodní la� øádku, kde bude odvìtrání. Nyní již mùžeme montovat zleva najednou tøi øádky. V místì 
odvìtrání položíme spodní øádek, na horní okraj øádku pøipevníme vruty ochrannou vìtrací møížku (tzv. "prsty") v délce 0,5 m. 
Nyní již položíme øádek s "volským okem" a pøeènívající "prsty" zkrátíme nebo zasuneme pod šindel. V pøípadì velkého 
prohnutí šablony na "volském oku" si pomùžeme nahøáním horkovzdušnou pistolí.

Rozmìøení a montáž šindele v úžlabí. 

Úžlabí je místo, kde protéká velké množství vody a mùže docházet k zahlcení odvodòovacích drážek. Musíme proto montáži 
úžlabí vìnovat velkou pozornost! Na obr.1 je doporuèený zpùsob provedení úžlabí. Zaèneme položením pásu difúzní folie (1) 
rovnobìžnì s úžlabím. Zajistíme ji kontralatìmi (2) upevnìnými rovnobìžnì s úžlabím ve vzdálenosti 30 cm od støedu úžlabí. 
Nyní položíme rovnobìžnì s okapem pás difúzní fólie  (3) tak, aby pøesahovala až na sousední rovinu støechy s pøesahem za již 
pøibité kontralatì (2). Fólii vytvarujeme tak, aby nebyla pøíliš vypnutá a vytvoøila prostor pro odvod pøípadné deš�ové vody. Pøi 
montáži kontralatí v tomto místì je nutné pod kontralatì vložit pojistný butylkauèukový samolepící pásek, který utìsní probití 
fólie høebíkem.Nyní již mùžeme provést vlastní la�ování. Pozor na délku latí v úžlabí, aby pøi pøípadném prohnutí latí nedošlo k 
protržení fólie! Dále si pøipravíme dle obr. 1 prkna (4) na vyztužení úžlabí. Prkna nezapomeneme namoøit a nejlépe pøišroubovat 
vruty do stávajících latí. (Pozor na délku vrutù.)

Rozmìøení øádkù v úžlabí. 

 Tak jako u nároží zmìøíme si délku úžlabí a vydìlíme poètem 
øádkù. Tato vypoèítaná vzdálenost øádkù v úžlabí nesmí být vìtší 
než 53 cm. Pokud je vzdálenost øádkù vìtší, je nutné do úžlabí 
vložit pomocný podkládací øádek, jeden nebo více, pøípadnì každý 
øádek zdvojit tak, abychom max. vzdálenost 53 cm dodrželi. (viz 
obr. 2). Dále je možné, že pokud obì roviny støechy nemají stejný 
sklon, vychází na každé stranì støechy rùzný poèet øádkù.Pak je 
nutno pøedem urèit, kde se bude øádek ztrácet, pøípadnì 
rozdvojovat.  

Montážní návod.
Støešní a obkladové šablony EUREKO DDS, napodobující vzhled døevìného šindele.
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