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Popis Okapová mřížka 

Materiál PVC  

Tloušťka 1,0 mm 

Vlastnosti Okapová mřížka vyrobená z kvalitního PVC. Chrání střešní prostor 
před přístupem ptáků, hlodavců, hmyzu, nafoukaného listí a větviček. 
Rovněž chrání tepelnou izolaci před poškozením a zajišťuje 
odpovídající větrání střechy. 

Použití  ventilace a ochrana okapového prostoru střechy, obzvlášť pro 
ploché tašky 

 k dispozici v několika velikostech 

Výhody  zajišťuje správné odvětrání střešní krytiny 

 ochrana proti hmyzu a nečistotám 

 odolná proti UV záření a stárnutí 
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                  Hodnota 

Délka [m]                                         5 

Šířka [mm]                                    80; 100 

Barva -   cihlová RAL 8004, antracitová RAL 7021, hnědá RAL 8017  

Balení         -                            20 

Počet kusů na paletě         -    1200 (80 mm); 1080 (100 mm) 

Váha výrobku      [kg]                   0,23 (80 mm); 0,275 (100 mm) 

Váha výrobku  
na paletě 

     [kg]                      280 (80 mm); 320 (100 mm) 

Rozměr palety    [mm]                             1200 x 800 x 1600 

Schválení         -                             AT-15-7102/2013 
 

Použití a skladování 

 
Způsob a podmínky 
použití, skladování 

Výrobek by měl být skladován při pokojové teplotě, na suchém místě, 
pod zastřešením, chráněný před UV zářením. Role by měly být 
uložené ve svislé poloze, chráněné před poškozením. Přeprava by 
měla být prováděna krytými vozy. Kontakt s chemikáliemi, zejména 
rozpouštědly může pás poškodit.  
Na výrobek je poskytovaná záruka pouze za podmínek dodržení 
pokynů uvedených výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout 
uznání reklamace při nedodržení uvedených pokynů. 
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Obrázek výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších 
znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo 
chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných 
prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného 
materiálu pro určený účel použití.  
Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl 
 

 

 

 

 

 


