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Nomogram na zistenie veľkosti 
zvodových rúr a žľabov

Vyhlásenie výrobcu 
o preukázaní zhody

Odkvapový
systém

Služby
a servis

Hutný
materiál

Strešné
doplnky

Stroje
a náradie

Poradenstvo

Ohýbanie
a profilovanie

Sieť predajných miest K&J&G:
BRATISLAVA: tel./fax: 02/4341 3234
NITRA: tel./fax: 037/7723 078
ŽILINA: tel./fax: 041/7242 362
POPRAD: tel./fax: 052/7888 191
BANSKÁ BYSTRICA: tel./fax: 048/4717 999
KOŠICE: tel./fax: 055/6839 411
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Centrála a výroba ČACHTICE
SK - 916 21  Čachtice, Družstevná 746
tel.: +421/32/7743 410, fax: +421/32/7743 433, e-mail: kjg@kjg.sk

SKwww.kjg.sk

www.kjg.sk

Výrobný a obchodný
program firmy

Skladba odkvapového
systému
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Ukážka použitia:

1 žľabové čelo

2 pododkvapový žľab

3 žľabový hák

4 žľabový roh

5 žľabový závesný kotlík

6 koleno

7 držiak zvodovej rúry

8 objímka

9 zachytávač vody

10 zvodová rúra

11 výtokové koleno

Kollár & Jurík & Gombarčík, spol. s r.o. - výrobca odkvapového systému

Skladac?ka NEW_SK:Skladac�ka NEW_SK  13.2.2009  10:08  Stránka 3



žľabové čelo

žľabový kotlík

žľabový hák

koleno lisované

zachytávač vody

objímka lisovaná

žľabový roh
koleno odskokové

vyrežeme drážku 
pre žľabový hák a presné
uloženie krytiny

urobíme špáru dlátom 
a začistíme na hĺbku 
cca. 6mm

žľabový hák označíme,
ohneme a prekontrolujeme
10 mm presah u zadného
ohybu

na poslednom háku najprv
označíme vodorovnú pozí-
ciu, potom dopočítame
spád, označíme, ohneme 
a pripevníme

druhý špagát natiahneme
cez predné perá (kvôli
vyrovnaniu ostatných
hákov) a napneme

naohýbané, vyrovnáme do špagátu a pripevníme dráž.
klincami 50/80, perá ohneme do vodorovnej polohy

pripevníme prvý najvyšší
hák a k nemu špagát

na konci žľabu falcovacie
(zaklepávacie) čelo žľabu

čelo nasadíme na koniec
žľabu a smerom od nával-
ky zaklepávame pomocou
gumového alebo drevené-
ho kladiva

vodotesné spojenie
zabezpečíme dôkladným
zafalcovaním okraja žľabu,
prípadne zacínujeme, ale
iba z vnútornej strany

rovnakým spôsobom
postupujeme aj v prípade
hranatého žľabu

označíme podľa papierovej
šablóny výtokový otvor
priemeru 110 mm (rúra
100 mm) a pílou na kov
prerežeme

otvor vystrihneme
nožnicami na plech

okraj otvoru ohneme
ľahkým úderom kladivka
smerom na hor 
(cca. 5 mm)

zavesíme žľabový kotlík 
a ohneme príchytky 
na zadnej strane kotlíku

žľaby spojíme tak, že
najprv zasunieme návalky
do seba (cca. 50 mm),
potom otočíme žľab do
správnej polohy, zaistíme
do zadného ohybu,
zaletujeme a poistíme 4-8
trhacími nytami (prípadne
zacínujeme) POZOR! - iba
z vnútornej strany

spoj dvoch žľabov
môžeme fixovať tiež tak,
že prestrihneme zadný
ohyb a stisneme k žľabu

žľaby vtisneme do hákov,
perá najprv zrovnáme,
nastavíme tesne k hrane
žľabu a potom ohneme 
do vnútra žľabu

rovnakým spôsobom ako
na obr. 13 pripevníme
žľabový roh

odvádzač vody pre
zachytávanie daždových
zrážok namontujeme
medzi dve objímky

pre lepšie čistenie 
a prípadnú demontáž
zvodovej rúry môžeme
použiť posuvný medzikus
cca. 300 mm dlhý

pre elastické ukončenie
zvodu namontujeme
koncový kryt

nožnicami na plech
skrátime zadné perá 
a pomocou úchytiek
pripevníme odkvapový
plech

do výtokového otvoru v
žľabe vsadíme zachytávač
nečistôt

šróbovacie objímky
pripevníme pomocou
vŕtačky a hmoždiniek,
zatĺkacie pomocou kladiva

prepojenie kotlíkov 
a zvodovej rúry urobíme
pomocou dvoch kolien 
s príslušným zakrivením 
a spájacej rúry

Pozink
Pozink (galvanicky pozinkovaná
oceľ) je všeobecne najznámejší
a najrozšírenejší materiál vďaka
jeho nízkej zaobstarávacej cene.
Jeho nevýhodou oproti
materiálom ako sú napríklad
meď a titán-zinok je kratšia
životnosť (korózia).
Z tohoto dôvodu je nutná
povrchová ochrana, čo 
v konečnom dôsledku zvyšuje
jeho cenu.

Meď
Meď je jeden z ušľachtilých
kovov s najbohatšou históriou 
v oblasti použitia pri pokrývaní
striech. Už od dávna bola meď
uprednostňovaná pri pokrývaní
kostolov a sakrálnych budov. 
V súčasnosti patrí odkvapový
systém KJG v medenom
prevedení medzi obľúbené 
najmä pre vysokú životnosť
zabezpečenú tvorbou 
samo-obnoviteľnej patiny.

Titán-zinok Rheinzink
Rheinzink je titánzinková zliatina
najvyššej kvality. 
Základ materiálu tvorí čistý
zinok 99.995% legovaný
prímesou medi a titánu. Tvorba
prirodzenej ochrannej vrstvy –
patiny spôsobuje, že odkvapové
systémy spĺňajú svoju úlohu
desaťročia bez nutnosti
ochranných náterov. Všetky
položky odkvapového systému
sú dodávané v štandardnom 

„lesklo-valcovanom“ prevedení 
a „predzvetralom“ prevedení. 
Pri takzvanom „predzvetraní“ 
je už vo výrobe vytvorený 
na povrchu veľmi atraktívny 
šedomodrý odtieň patiny, ktorý
by sa inak pôsobením
poveternostných vplyvov vytvoril
až po dlhšej dobe.

Nerez
Nerez je vysoko kvalitná
nehrdzavejúca oceľ. 
Zaraďuje sa k pevným, dobre
tvarovateľným materiálom a je
vzhľadovo stála. Práca s týmto
materiálom je možná i pri
nízkych teplotách, pretože nie je
krehká a neláme sa ako iné
materiály. V architektúre 
a staviteľstve sa používa nerez
nielen pre jej estetickosť, ale
hlavne kvôli dlhodobej
životnosti, odoláva korózii a je
ekologicky nezávadná.
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Možnosti spojovania 
jednotlivých materiálov

A - Áno, je možné kombinovanie týchto materiálov N - Nie, nedoporučuje sa kombinovanie týchto materiálov

Pozink Titán-zinok Nerez Meď Hliník

Pozink - A A N A

Titán-zinok A - A N A

Nerez A A - A A

Meď N N A - N

Hliník A A A N -

Ukážky prvkov
odkvapového systému

Charakteristika
jednotlivých materiálov

Montážny návod
odkvapového systému
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