
Keramická škridla J11v

Škridla J11v
Najpredávanejšia strešná škridla stredného formátu J11v od    ne-
meckého výrobcu Jacobi-Walther je vďaka novým výrobným 
technológiám ešte dokonalejšia! Flexibilná viacdrážková kera-
mická krytina v sebe spája optimálne technické výhody pre rieše-
nie akejkoľvek strechy bez ohľadu na to, či ide o rekonštrukciu či 
novostavbu. Obzvlášť jednoduchá pokládka, takmer bezhraničná 
posúvateľnosť v dĺžke, voľnosť v krycej šírke, jednoduché zaistenie 
proti víchrici a certifikovaná hodnota odolnosti voči krupobytiu 
č.5, poteší všetkých realizátorov. Ohromujúca rozmanitosť farieb 
až 17- tich odtieňov od prírodnej červenej, cez ušľachtilú zelenú, 
gaštanovo hnedú, vulkanickú čiernu až po žiarivú vesmírnu sivú, 
ponúka  zákazníkovi neobmedzené možnosti výberu. Hladká 
jemná kvalita povrchu škridiel z nemeckého závodu vo vyso-
kokvalitných povrchových úpravách, akými sú ušľachtilé engoby, 
alebo jedinečná glazúra z kolekcie Avantgarde, zvýšia hodnotu 
každej nehnuteľnosti. Buďte aj Vy originálny a profitujte z doko-
nalosti jedinečných povrchových úprav strešnej krytiny J11v.

www.strechajacobi.sk

Strecha Jacobi, 
jedinečná, ako VY!



Prírodná / engoba Ušľachtilá engoba Avantgarde glazúra Avantgarde glazúra matná

prírodná staročervená

tmavohendá staročierna

ušľachtilá 
vínovočervená

ušľachtilá čierna bordová gaštanovo hnedá bordová matná lávová sivá
matná

ušľachtilá medená ušľachtilá hnedá vulkanická čierna vesmírna sivá toskánska 
červená matná

ušľachtilá zelená ušľachtilá červená

Keramická škridla J11v

Hrebeň strechy Okraj strechy Odvetranie strechy a prestupy Príslušenstvo pre zákazkovú 
výrobu

Hrebenáč 
hladký F6v        

Hrebeňová škridla          

Začiatočný / 
koncový

hrebenáč F6v       

Okrajová škridla         
ľavá

Okrajová škridla         
pravá

Odvetrávacia škridla Prestup pre 
turbokotol, 
keramický

Pultová škridla                    Pultová škridla 
okrajová ľavá                                       

Hrebeňová 
škridla  okrajová

ľavá      

Hrebeňová 
škridla  okrajová

pravá

Pultová škridla
okrajová pravá                                       

Nášľapná 
plošina dlhá  
(1x plošina, 
2x konzola, 
2x škridla)                            

Škridla s 
nášľapným stupňom 

(plošina, konzola, 
škridla)            

Kanalizačný prestup 
DN 125

Anténny prestup          

Protisnehová mreža                         

Konzola 
snehovej mreže                

Solárny prestup
                                  

Solárny nosič 

Rozmer :                     
Kolekcia Avantgarde : 

30,4 x 44,5 cm
29,1 x 44,0 cm

Krycia dĺžka (KD) :                    
Kolekcia Avantgarde :

33,3 - 36,5 cm
32,8 - 36,0 cm

Spotreba do m2 :                  
Kolekcia Avantgarde : 

11,1 - 12,2
11,7 - 12,8

Krycia šírka (KŠ) :                 
Kolekcia Avantgarde : 

24,6 cm
23,6 cm

Hmotnosť :                 
Kolekcia Avantgarde : 

cca. 4,2 kg
cca. 4,0 kg

Bezpečný sklon strechy : ≥ 22°

Povrchové úpravy:

Technické parametre: 

Keramické príslušenstvo: 

Nekeramické príslušenstvo: 

Výhradný dovozca produktov 
Jacobi - Walther na Slovensku

Rozbočovací                                        
hrebenáč „Y“ F6v

Prestup pre digestor 
DN 150, keramický

Protisnehový hák           


