
Všeobecné pravidlá montáže strešných šablón GERARD 

 

 Strešnú krytinu GERARD kladieme smerom od hrebeňa k odkvapu a to po celých radách 
šablón od jedného okraja strechy ku druhému. Klásť začíname druhou radou od hrebeňa. 
Šablóny kladieme na väzbu. To znamená, že jednotlivé rady strešných šablón začíname 
striedavou celou alebo polovicou šablóny. 

 

Kladenie strešných šablón na väzbu 

Druhú radu šablón v smere od hrebeňa pribijeme cez vodorovné plochy zámkov do laty. 
Ďalšie rady následne kladieme tak, že predchádzajúcu radu nadvihneme a nasledujúcu radu 
pod ňu podkladáme. 

Klince potom pribijeme cez čelnú hranu zámkov hornej aj spodnej rady šablón a to buď 
ručne, alebo nastreľovacou pištoľou. Hlavička klinca tak ostáva vždy viditeľná. Dôležité je 
zaťažiť šablónu v mieste kde klinec pribíjame, aby pevne doľahla na roznášaciu latu. 

  

 

. 



 

 

Strešné šablóny prekrývame v pozdĺžnom smere tak, že nasledujúca strešná šablóna vždy 
 prekrýva dvojitou vodnou drážkou predchádzajúcu strešnú šablónu. Túto techniku 
 kladenia jednotlivých profilov demonštrujú nasledovné obrázky 

 

Montáž strešnej šablóny CLASSIC 

 

Montáž strešnej šablóny HERITAGE 

 



V prípade šablón CLASSIC a HERITAGE sa klince umiestňujú do čelnej hrany zámku šablóny 
 a to cca 60 mm od stredu najväčšej vlny. Klince treba umiestniť tak, aby boli čo najviac pri 
 spodnom okraji čelnej hrany šablóny. Šablóny pribíjame v 4 bodoch na každom okraji 
 šablóny, celkovo tak v 8 bodoch. 

 

Montáž strešnej šablóny CORONA 

Klince pri šablóne CORONA umiestňujeme do čelnej hrany zámku šablóny. Mali by byť 
 vzdialené cca 300 mm a nemali by byť umiestnené pod hlbšie priehlbiny v šablóne (tzv. 
 vodné kanály). 

 

Montáž strešnej šablóny SENATOR 

Pri šablónach SENATOR postupujeme rovnako, ako pre šablóne  CORONA. 

 



 

Montáž strešnej šablóny MILANO 

V prípade profilu MILANO by klince mali byť umiestnené cca 10 mm vedľa hrán vodných 
 kanálov – v miestach, kde sa profil šablóny dvíha. Profil musí byť pribitý vždy v mieste, kde sa 
 strešné šablóny navzájom napojujú. 

  Pochôdznosť šablón GERAD 

 Po všetkých profiloch strešného systému GERAD je možné chodiť. Je nutné našľapovať tak, 
 aby Vaša váha spočívala na najnižšom bode profilu a naviac v miestach, kde je profil 
 podopretý strešnou latou. Napriek tomu minimalizujte chodenie po šablónach pre vrstvu 
 kamenného substrátu. 

Po mokrom povrchu nechoďte vôbec!! 

 

 


