
ŠIKMÉ STŘECHY 

 

KM BETA 
základní taška 

BRILIANT … cihlová, hnědá, černá, višňová 

47,07 KČ … 23,54 KČ / kus 

ELEGANT … cihlová, hnědá, černá 

42,59 KČ … 21,30 KČ / kus 

HODONKA BRILIANT … cihlová, višňová 

45,86 KČ … 22,93 KČ / kus 

sleva 20% - 22% na betonové doplňky 

 



 

TERRAN SYNUS 
červená, měděná hnědá 

28,92 KČ 

20,24 KČ / kus 

sleva 22% na doplňky 

 

 

TERRAN DANUBIA 
černá, cihlově červená, višňově červená, tmavě hnědá 

31,70 KČ 

24,09 KČ / kus 

sleva 30% na doplňky 

 



TONDACH 

základní taška 

STODO 12 ENGOBA 

černá … 52,51 KČ … 31,51 KČ / kus 

měděná … 49,97 KČ … 29,98 KČ / kus 

hnědá … 48,52 KČ … 29,11 KČ / kus 

 
HRANICE 11 ENGOBA 

černá … 57,60 KČ … 29,95 KČ / kus 
 

 

Slevy Tondach platí na omezené skladové množství 

Všechny zde uvedené ceny střešních krytin jsou s DPH 

 



 

STŘEŠNÍ LATĚ 
mořené 

60x40x4000mm 

50x30x4000mm 

Nehoblovaná lať, stavební řezivo, vyrábí se především ze 

smrku, ale i jedle a borovice. 

 



 

VAZNÍKY 
Dřevěné příhradové vazníky jsou prefabrikované nosné prvky s 

kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny určené pro 

vytvoření prostorové střešní konstrukce, která nese střešní plášť a 

podhled. Výhody příhradových vazníků oproti tesařsky vázaným 

krovům: úspora materiálu, dosažení vyšších rozponů konstrukce, 

využití subtilních nosných prvků, vysoká přesnost díky výrobě na 

výrobní lince, velice rychlá montáž konstrukce, vysoká únosnost 

spojů, volnější požadavky na dispoziční řešení zastřešované stavby. 

ZDARMA Vám zpracujeme cenovou nabídku tkrauer@krauer.cz 

 

 

mailto:tkrauer@krauer.cz


PLOCHÉ STŘECHY 

 

 

POLYELAST EXTRA TR DESIGN 

PŘÍRODNÍ, ČERVENÝ 
 

Hydroizolace střech. Finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště 

s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou 

životnost. 

 



 
 

POLYSTYREN STYRO 
EPS 100 … 10, 20,30, 40, 50, 70, 60, 80, 100 mm 

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 100 pro izolaci 

běžně zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku a pro 

izolaci běžně zatížených plochých střech. 

Styro EPS 100 prošel dlouhými a náročnými zkouškami, díky kterým získal 

unikátní evropský certifikát zaručující 50 let stálosti užitných vlastností. 

Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech. 

 

 



 

OSB DESKY 
Desky OSB jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení 

orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou 

orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným 

směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách 

maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších 

mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady 

rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Velikost třísek v povrchové vrstvě 

umožňuje vyniknout přirozené struktuře, barvě a rustikalitě přírodního dřeva 

a přináší tak nové možnosti v interiérovém designu. Desky OSB se vyrábějí z 

kvalitního jehličnatého dřeva. Převažující dřevinou je smrk, částečně se 

využívá i borovice. 

 



 

 


