




U káž mi svoju strechu a ja ti poviem kto 

si. Zamysleli ste sa niekedy, aký vplyv má 

strecha na  váš dom, nielen práve teraz, 

ale aj v budúcnosti?   

Vaša strecha musí neustále zvádzať súboj s vetrom 

a nepriazňou počasia. Nie všetky druhy striech 

to dokážu. Správne vybraná strecha odolá času a 

počasiu, a ponechá si elegantný vzhľad počas celej 

životnosti.

   

Cambridge HD od IKO spĺňa tieto vysoké štandardy 

tak ako žiadna iná spoločnosť. Tento priekopnícky 

strešný materiál je ľahký a kombinuje v sebe vysokú 

mieru flexibility s architektonickou slobodou pri 

bezkonkurenčnej odolnosti.   

Rada Cambridge HD  pozostáva s niekoľkých vrstiev, 

natrvalo spojených laminovaním.  

 

Je to jedna z častí domu, o ktorú si nebudete musieť 

robiť starosti ani pri najsilnejších vetroch.

Môj život
vyjadri svoju osobnosť
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Č o vás napadne, keď počujete slovo 

“Cambridge HD”?

Vznešenosť, dôveryhodnosť, úroveň a 

bohatá tradícia? Myslíme si to tiež, a presne preto 

je Cambridge HD jediné správne meno pre tento 

úplne nový strešný materiál.   

 

Cambridge HD v sebe kombinuje vysokú úroveň, 

bohatú históriu so silným sklonom k prirodzenosti, 

pravosti a originalite.   

 

S týmto materiálom dosiahnete exkluzívny vzhľad v 

najkvalitnejšom prevedení. Cambridge HD je vyrob-

ený z bitúmenu, prírodného a odolného materiálu, 

získaného z ropy.    

Neexistuje materiál s porovnateľnými vodeodol-

nými vlastnosťami. A preto, ak sa rozhodnete pre 

Cambridge HD, rozdhodnete sa pre spoľahlivosť, 

kvalitu a zaručenú dlhú životnosť.
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P rečo by ste si mali vybrať masovo vyrába-

ný produkt, keď môžete byť originálny?

Cambridge HD je vrchol estetiky a 

architektonickej voľnosti. V prípade farieb, žiaden 

iný materiál nie je porovnateľný s radou Cambridge 

HD. Široká ponuka prírodných a zemitých odtieňov 

vytvára vkusné prepojenie s okolitou prírodou.  

Je len na vás, pre ktorú farbu sa rozhodnete. 
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V šetko je možné. Prečo by ste sa mali 

obmedzovať tvarom strechy? 

S radou Cambridge HD máte možnosti 

otvorené. Cambridge HD rada je vhodná aj pre naj-

komplikovanejšie strešné konštrukcie. Strešné okná, 

oblúkové konštrukcie, špicaté veže - všetko môže 

byť dokonale pokryté so šindľami Cambridge HD. 

Ohybnosť je garantovaná!



autentický
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Potrebuje vaša šindľová 
strecha opraviť?

Nie ste si istý či musíte šindle odstrániť, alebo  

prekryť strechu novými šindľami?

Vedeli ste, že na pôvodnú vrstvu šindľov môžete 

nainštalovať až 3 nové vrstvy šindľov, bez 

odstránenia? Vďaka tomu ušetríte čas aj peniaze!

 

Cambridge HD, váš ideálny 
parner pre renovácie!!

Cambridge HD, s jedinečným 3D vzhľadom, je 

ideálnym strešným materiálom pre rekonštrukcie  

a rovnako aj novostavby. Bezohľadu aký štýl 

obľubujete, vďaka širokej ponuke farieb a tvarov 

IKO šindľov si každý nájde pre seba to pravé.

renovácia
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Viete, ktorú šindľovú strechu 
je možné jednoducho a rýchlo 
prekryť?

Celkový vzhľad strechy musí byť rovný.

Existujúca strešná konštrukcia musí byť dostatočne 

pevná, aby zniesla dodatočné zaťaženie šindľov.

Vaše výhody s technikou 
prekrytia?

Naplánovanie prác súvisiacich len prekrytím je oveľa 

flexibilnejšie než celkové odstránenie starej strechy.

Strhnutie starých šindľov a ich odstránenie môže 

výrazne zvýšiť náklady na opravu. Staré opotrebova-

né šindle, ktoré boli prichytené sponami, si obyčajne 

vyžadujú vysoké náklady na odstránenie, čo sa prejaví 

v dĺžke renovácie a rozpočte.

renovácia



Nezabudnite:

 ● Použite dostatočne dlhé klince, ktoré preniknú 

cez stávajúce šindle do dreveného debnenia.

 ● Len pri dodržaní všeobecných zásad pre 

inštaláciu šindľov, bude vaša strecha správne 

fungovať.

 ● Prechody a prepojenia komínov a odvetrávačov 

by mali byť pokryté novými šindľami.

 ● V niektorých prípadoch je potrebná čiastočná, 

alebo úplná výmena šindľov.

 

Pôvodná strecha musí 
byť odstránená v týchto 
prípadoch:

 ● Ak pri kontrole strešného debnenia zistíte tieto 

známky poškodenia: debnenie je prehnité, 

povrch nie je hladký, prehýba sa alebo je zvlnený  

a pod.

 ● Celkový vzhľad musí byť rovný/hladký, ak sú 

prepadnuté časti viditeľné, pravdepodobne je 

problém v konštrukcii.

 ● Existujúca strešná konštrukcia nie je dostatočne 

pevná, aby zniesla dodatočné zaťaženie krovu 

šindľami.

 ● Stávajúce šindle sú príliš nerovné a hrboľaté a 

na ich vyrovnanie pre dosiahnutie prijateľného 

výsledku by ste potrebovali  veľa času.
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Z ačnite štartovacím radom. Zo šindľa 

odrežte tabule tak, aby samolepiace 

body boli pozdĺžne s okrajom strechy 

(pre podrobné inštrukcie o inštalácii, si pozrite video 

tréning na www.iko.sk).

Uistite sa, že zvislé hrany nie sú zhodné s hranami 

prvej vrstvy. 

Šindle inštalujte rovnakým spôsobom ako pri novej 

streche. 



 ● Dvojvrstvový šindeľ

 ● Pôsobivý vzhľad s vyrazným estetickým dojmom

 ● Vysoká odolnosť proti silným vetrom

 ● Prírodné odtiene a farby

 ● Trvanlivosť

 ● UV odolný

 ● Zvukový izolant

 ● Vhodný na akýkoľvek tvar strechy

 ● Ideálny pre renovácie
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1038 mm

 ● 1. Výstuž

 ● 2. Asfalt

 ● 3. Minerálny posyp

technické 
info

 ● menej šindľov

 ● menej klincov

 ● menej práce 
nainštalovať strechu

IKO 3-TAB šindeľ
1000 mm

15
5 m

m

Dĺžka (EN 544) 1038 mm (± 3)

Šírka (EN 544) 349 mm (± 3)

Váha (sklon > 25°) ± 11,7 kg/m2

Pokrytie/balík 3,1 m2

Šindle/balík 20

Balíky/paleta 44

Priľnavosť posypu (EN 12039) max. 1,2 g

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere* (EN 12311-1) 700 N/50 mm

Pevnosť v ťahu v priečnom smere* (EN 12311-1) 600 N/50 mm

Pozdĺžna rozťažnosť* (EN 12311-1) 3,50 %

Priečna rozťažnosť* (EN 12311-1) 3,50 %

Odpor proti pretrhnutiu klincom* (EN 12311-1) 130 N

Požiarna odolnosť DIN 4102/7

PN-B-02872:1996

Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa BroofT1

Reakcia na oheň Class E

* Namerané priemerné hodnoty

IKO Laminovaný šindeľ
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Spoločnosť IKO je lídrom v oblasti strešných a hydroizolačných 

materiálov v Európe. Novým myslením a technologickou inováciou 

zlepšujeme kvalitu života našich zákazníkov. 

IKO je jediný výrobca, ktorý je schopný kontrolovať celý výrobný 

proces, distribúciu, až po predaj vlastných produktov koncovému 

zákazníkovi. IKO nevyrába produkt, ale ponúka riešenia po ktorých 

zákazníci túžia. Sme spoločnosť, ktorá sa zameriava na zákazníkov a 

ich potreby, komunikuje s nimi. Chceme byť značkou ako nie je žiadna 

iná. Sme zodpovední a svojimi postupmi a technologickou inováciou 

neustále znižujeme dopad na životné prostredie.

ÓÓ Kanadské výrobné závody

●● IKO Brampton
●● IKO Calgary
●● IKO Winnipeg
●● IKO Hawkesbury
●● IKO Madoc
●● Canroof - Toronto
●● Canroof - Brampton
●● IG Machine & Fibers Ltd.
●● IG Ashcroft
●● GH International

ÓÓ Výrobné závody v USA

●● IKO Chicago
●● IKO Franklin
●● IKO Pacific
●● IKO Wilmington
●● Fiberteq LLC
●● MW/MB LLC

ÓÓObchodná kancelária v Ázii

●● IKO China - Sanghai

ÓÓ Európske spoločnosti IKO group

●● Asphaltco - Belgium
●● ATAB - Belgium
●● ATAB - Deutschland
●● IKO PLC - UK
●● Irish Roofing Felts - Ireland
●● Meple - France
●● Nebiprofa - The Netherlands
●● Polygum - The Netherlands
●● Ruberoid - Ireland
●● Ruberoid - Northern Ireland
●● Touwen - The Netherlands

ÓÓ Európske kancelárie IKO

●● IKO Sales Belgium
●● IKO Sales Slovakia
●● IKO Germany
●● IKO Czech Republic
●● IKO Poland
●● IKO Hungary
●● IKO Romania
●● IKO Metrotile Ukraine
●● IKO Metrotile Belares



iko slovakia s.r.o.
Kaplinské pole 16
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905 01 • Slovakia

t  +421 34 69 83 111

e  slovensko@iko.eu

www.iko.sk

iko sales international NV
I.Z. Ravenshout 3.9 74

Truibroek 74
3945 Ham • Belgium

t   +32 (0)11 34 01 20
 F   +32 (0)11 34 01 30
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www.iko.be




