
Keramická škridla W6v

Škridla W6v
Moderná viacdrážková vlnovková škridla W6v zaujme predovšetkým 
svojim dynamickým tvarom. Ponúka veľký rozsah posunu až do 29 mm 
a preto sa jednoducho ukladá. Medzi jej prednosti patrí aj  nízka spotre-
ba.  Na štvorcový meter je potreba iba 12,7 kusov škridiel. Tento žiada-
ný stredný formát je  dobrou kombináciou  hospodárnosti a  pekného 
vzhľadu strechy. 

Popri vysokej odolnosti a bezpečnosti proti nárazu vetra, ponúka škridla 
W6v aj vkusné vysokokvalitné povrchové úpravy, akými sú  štandardné 
engoby a ušľachtilé engoby. Hladká plocha strešných škridiel vzdoruje 
akýmkoľvek poveternostným vplyvom v lete aj v zime. 
Škridla W6v je na výber  v 11-tich  farebných odtieňoch, medzi ktorý-
mi dominuje ušľachtilá nero, bridlicová, svieža rosso, alebo vesmírna 
sivá. Bezpečnosť, odolnosť a farebná intenzita špeciálnych povrchových 
úprav s vysokým leskom aj po rokoch, sú trvalými hodnotami.  

www.strechajacobi.sk

Strecha Jacobi, 
jedinečná, ako VY!

Jacobi Walther Dachziegel



Prírodná / engoba Ušlachtilá engoba

prírodná červenohnedá

medenohnedá

zamatovo čierna

ušľachtilá bridlica

ušlachtilá gaštanová ušlachtilá nero ušlachtilá bridlica ušlachtilá vesmírna 
sivá

brasil ušlachtilá rosso

Keramická škridla W6v

Hrebeň strechy Hrebeň strechy Okraj strechy / odvetranie strechy
a prestupy

Príslušenstvo pre zákazkovú 
výrobu

Hrebenáč drážkový Hrebenáč drážkový
začiatočný/koncový          

Koncový hrebenáč
drážkový-kvapka 

rovná    

Hrebeňová škridla         Hrebeňová škridla         
okrajová ľavá

Okrajová škridla 
ľavá

Okrajová škridla 
pravá

Solárny prestup pre 
kabeláž, keramický             

Prestup pre digestor 
DN 150, keramický

Pultová škridla
                                     

Nášľapná 
plošina dlhá  

(plošina, 
2x konzola, 
2x škridla)                            

Škridla s 
nášľapným stupňom 

(plošina, konzola, 
škridla)            

Kanalizačný prestup 
DN 125

Anténny prestup          

Protisnehová mreža                

Protisnehový hákSolárny nosič             Škridla pre 
univerzálny držiak                                  

Škridla pre 
uchytenie guľatej 

protisnehovej 
zábrany

Rozmer :                     27,5 x 44,0 cm Krycia dĺžka (KD) :                    
Krycia šírka (KŠ) :    

33,3 - 36,2 cm
21,7 cm

Spotreba do m2 :                  12,7 - 13,8 Hmotnosť :                 
Bezpečný sklon strechy :

cca. 3,6 kg
≥ 22°

Povrchové úpravy:

Technické parametre: 

Keramické príslušenstvo: 

Nekeramické príslušenstvo: 

Výhradný dovozca produktov 
Jacobi - Walther na Slovensku

Koncový hrebenáč
drážkový-kvapka 

oblá

Pultová škridla 
okrajová ľavá

Univerzálny 
rozbočovací                                        
hrebenáč „Y“ 

Odvetrávacia škridla Prestup pre 
turbokotol 
keramický

Pultová škridla 
okrajová pravá

Hrebeňová škridla         
okrajová pravá


