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Příběh střechy
SATJAM
SATJAM je už 25 let synonymem kvalitní české střechy z lehkých materiálů. 
Ve dvou závodech vyrábíme nejen krytiny, ale i další střešní příslušenství. 
Na trh přinášíme ucelené portfolio produktů pro komplexní realizaci střechy. 
Mnoho z výrobků, zejména trapézové plechy, nachází uplatnění i v dalších 
oblastech stavebnictví.

Střechy SATJAM vznikají ze špičkových materiálů od předních světových 
dodavatelů. Díky tomu jsou odolné, trvanlivé a ekologické. Opakovaně jsme 
získali tuzemské ocenění Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu. Značku 
SATJAM si oblíbili i renomovaní architekti, a tak střechy SATJAM najdete na 
mnoha jedinečných stavbách.

I dnes jsou ale střešní krytiny SATJAM především volbou rozumu. Představují 
totiž produkty vyráběné moderními technologiemi z prvotřídních ocelí 
a hliníkových slitin, ovšem při zachování cenové dostupnosti běžnému 
spotřebiteli. Kdokoliv tak může mít prémiovou střechu s až 60letou SATJAM 
Zárukou Plus.

Pro maximální pohodlí jsme zákazníkům k dispozici v síti obchodních 
středisek a proškolených partnerů, kde vám kromě odborného poradenství 
zajišťujeme i dopravu výrobků naším autoparkem přímo na místo stavby.
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Vstupní surovina pochází od švédské fi rmy SSAB, která se specializuje na inovativní ocelové výrobky. GreenCoat® Crown BT byl 
vyvíjen a testován v nejdrsnějším skandinávském a americkém počasí, které prověřilo jakost povrchové úpravy, adhezi, zachování 
barev a odolnost vůči UV záření, lesk a možnost ohýbání. Výsledkem je prvotřídní materiál z nejčistější oceli, který dlouho vydrží 
a zároveň nezatěžuje životní prostředí. Je až 100% recyklovatelný, jeho výroba má minimalizované energetické nároky a obejde 
se bez ropných produktů při aplikaci povrchové vrstvy. Přitom je lehký a dobře tvarovatelný, díky čemuž se s ním snadno pracuje 
i přímo na stavbě. 
Povrch materiálu GreenCoat® Crown BT má elegantní texturu. Zároveň se vyznačuje výrazně lepší stálobarevností než obvyklá 
polyesterová úprava. Mixem vlastností spadá GreenCoat® Crown BT do nejvyšší jakostní třídy EXCELENT. Zákazníci si mohou 
vybrat mezi robustním vzhledem mohutného románského oblouku u SATJAM Grande, moderním designem pro rychlou montáž 
u SATJAM Rapid a tradičním tvarováním u SATJAM Roof nebo Trend. Všechny čtyři typy střešních krytin jsou dostupné v hnědé, 
černé, červené a antracitové a je na ně poskytována 40letá SATJAM Záruka Plus. 

SSAB GreenCoat® Crown BT
ekologický a zároveň odolný ocelový plech ze Skandinávie 

Ferrum

Fe
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AluMat a AluMat Stucco
střešní krytina ze slitiny hliníku s rodokmenem 
AluMat a AluMat Stucco jsou materiály pro výrobu střešních krytin. Jakostí spadají do nejvyšší třídy EXCELENT se zárukou až 
60 let. Hlavní složku slitiny prozrazuje název – jedná se o hliník (neboli Aluminium), který je doplněn o hořčík a mangan. Všechny 
tři prvky ve vhodně zvoleném poměru společně vytvářejí materiál s výbornými parametry pevnosti a odolnosti vůči povětrnostním 
vlivům a korozi. Povrchová úprava na bázi matného polyesteru dále posiluje odolnost krytiny a prodlužuje její životnost.
AluMat Stucco má povrch plechu upraven do podoby reliéfu, což dodává krytině nevšední vzhled a snižuje hlučnost při dešti. 
Právě struktura povrchu je hlavním rozdílem oproti hladkému AluMatu. Dodavatelem veškeré hlikové výrobní suroviny je norská 
společnost NORSK HYDRO.

Povrchová úprava

Primer
Jádro ze slitiny hliníku

Ochranný lak

SKLADBA MATERIÁLU
Ochranná fólie

Ochranná fólie
Povrchová úprava

Pasivační vrstva
Zinek
Ocelové jádro

Primer

Zinek
Pasivační vrstva
Krycí lak

SKLADBA MATERIÁLU

Aluminium

Al
13
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SATJAM Rapid ocelová střešní krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Soundcontrol™ je speciální protihlu-
ková úprava, která podle laborator-
ních měření snižuje hlučnost krytiny 

přibližně o 6 decibelů. Přináší tak lepší 
akustickou pohodu například v obytných pod-

krovích. Tuto tlumivou vložku můžete objednat pro 
krytinu SATJAM Rapid 510 z většiny materiálů 
(v hliníkové variantě pouze v provedení z AluFalc).

Kvalitní ocelová Kvalitní ocelová 
střešní krytinastřešní krytina

Ferrum
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velkoformátová krytina

Tloušťka plechu
0,5 mm, 0,63 mm

Hmotnost
cca 4,3 kg/m2, cca 5,4 kg/m2

Max. výrobní délka 
9 000 mm pro 510
10 000 mm pro 310

Sklon použití od
8˚

Min. výrobní délka 
800 mm

Barvy a povrchy
viz strana 34

Stavební šířka (A)
510/310 mm

Výška zámku (B)
25 mm

SATJAM Rapid v různých provedeních
Krytinu SATJAM Rapid vyrábíme v osmi variantách. 
Vybrat si můžete ze dvou šířek (510 nebo 310 
milimetrů), různých modifi kací a jejich kombinací – se 
zástřihem, bez zástřihu, s prolisem nebo bez prolisu.

A

B

B

A
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SATJAM Rapid hliníková střešní krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Stavební šířka (A)
510/310 mm

Tloušťka plechu
0,6 mm, 0,7 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2, cca 2,3 kg/m2

Výška zámku (B)
25 mm

Max. výrobní délka 
8 000 mm

Sklon použití od
8˚

Min. výrobní délka 
800 mm

SATJAM Wrap je separační rohož ze 
strukturovaných polypropylenových 
vláken. Nabízíme ji pod krytiny 

SATJAM Rapid a Rombo Premium, 
ale i pod krytiny se stojatou drážkou. 

Odděluje je od dřevěného záklopu a tvoří 
vrstvu, která omezuje pronikání zkondenzované 

vlhkosti do podkladu.

Barvy a povrchy
viz strana 35

Střešní krytina Střešní krytina 
z norského z norského 
hliníkuhliníku

velkoformátová krytina

SATJAM Rapid Premium je vylepšenou variantou 
krytiny SATJAM Rapid. Nabízíme ho pouze ve 
variantách s prolisy. Hlavním rozdílem je použití 
silnějšího, výhradně hliníkového plechu. 
U hliníkového provedení je nutná pokládka 
na bednění.

B

B

A

A

Aluminium

Al
13
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SATJAM Roof ocelová střešní krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 4,7 kg/m2

Max. výrobní délka 
6 070 mm

Sklon použití od
10˚

Min. výrobní délka 
470 mm

Barvy a povrchy
viz strana 34

Ferrum

Fe
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SATJAM Torx jsou kvalitní montážní 
šrouby s čočkovitou hlavou 
a integrovanou podložkou, které 

usnadňují práci s krytinou. Mají 
speciálně navržený vrtací hrot pro rychlé 

vrtání a odolnou zinkovou ochrannou 
vrstvu. Práškové lakování chrání vnější část proti 

korozi a díky UV stabilizátorům je stálobarevné.

velkoformátová krytina

Délka tašky (C)
350 mm, 400 mm

A

B

Celková šířka (A)
1 185 mm

Stavební šířka (B)
1 100 mm

Výška odskoku (D)
15 mm

24

C

D

SATJAM Nordic netradiční varianta
Provedení SATJAM Nordic se vyznačuje 
prodlouženou délkou střešní tašky o 50 milimetrů, 
tedy na celkových 400 milimetrů. Krytina tím 
získává mohutnější vzhled.

SOFT LINE
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SATJAM Roof hliníková střešní krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

velkoformátová krytina

C

D

Tloušťka plechu
0,6 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2

Max. výrobní délka 
4 670 mm

Sklon použití od
10˚

Min. výrobní délka 
470 mm

Barvy a povrchy
viz strana 35

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 185 mm

Stavební šířka (B)
1 100 mm

Výška odskoku (D)
15 mm

A

B

24
SOFT LINE

Systém Soft Line je praktická úprava 
krytin SATJAM Roof, SATJAM Grande 
a SATJAM Trend, která zamezuje 

pronikání vlhkosti v podélných spojích 
pásů krytiny u střech s malým sklonem. 

Nežádoucímu jevu brání dvě pojistné 
odvodňovací drážky. Jedna je umístěna v horní 

a druhá ve spodní vlně tašky.

Střešní krytina Střešní krytina 
z norského z norského 
hliníkuhliníku

Aluminium

Al
13
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SATJAM Grande ocelová střešní krytina
Ferrum

Fe
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Volitelná antikondenzační úprava 
zabraňuje skapávání vody 

zkondenzované na vnitřní straně střešní 
krytiny. Kondenzát je absorbován do 

netkané textilie ze syntetických vláken, která 
zadrží až 500 ml vody na 1 m2.

velkoformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 4,7 kg/m2

Max. výrobní délka 
6 070 mm

Sklon použití od
10˚

Min. výrobní délka 
820 mm

Barvy a povrchy
viz strana 34

Délka tašky (C)
350 mm, 400 mm

Celková šířka (A)
1 173 mm

Stavební šířka (B)
1 100 mm

Výška odskoku (D)
20 mm

A

B

30

C

D

SATJAM Grande Long prodloužené provedení
Velkoformátová střešní krytina s charakteristickým 
vzhledem mohutné románské tašky, která má 
v tomto provedení délku prodlouženou na 400 
milimetrů.

SOFT LINE
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Odvětrávací taška je důležitým 
střešním prvkem. Pokud není plášť 
dostatečně odvětráván, tvoří se 

v prostoru střechy kondenzát a s ním 
spojená vlhkost. Odvětrávací taška tento 

problém řeší a účinně předchází problémům 
jako vznik plísní, snížení funkčnosti tepelné izolace 

nebo zkrácení životnosti dřevěných konstrukcí.

SATJAM Grande hliníková střešní krytina

velkoformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
Tloušťka plechu
0,6 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2

Max. výrobní délka 
4 670 mm

Sklon použití od
10˚

Min. výrobní délka 
820 mm

Barvy a povrchy
viz strana 35

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 173 mm

Stavební šířka (B)
1 100 mm

Výška odskoku (D)
20 mm

C

D

Střešní krytina Střešní krytina 
z norského z norského 
hliníkuhliníku

A

B

30
SOFT LINE

Aluminium

Al
13
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SATJAM Trend ocelová střešní krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

SATJAMFOL WI 135 ochrání 
podstřeší před působením 
atmosférických vlivů v případě, že 

se vlhkost dostala pod krytinu. Díky 
mikroperforaci umožňuje prostup vodní 

páry z izolace ven, a tak izolace zůstává 
suchá. Tato difuzní fólie vyniká poměrem ceny 

a užitné hodnoty.

Ferrum

Fe
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velkoformátová krytina

A

B

18

C

D

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 4,7 kg/m2

Max. výrobní délka 
6 070 mm

Sklon použití od
10˚

Min. výrobní délka 
820 mm

Barvy a povrchy
viz strana 34

Délka tašky (C)
350 mm, 400 mm

Celková šířka (A)
1 206 mm

Stavební šířka (B)
1 150 mm

Výška odskoku (D)
20 mm

SATJAM Trend Long zajímavá varianta
V prodloužené verzi ozvláštňuje delší střešní taška 
na první pohled střídmý a účelný design. Zároveň při-
spívá k celkovému dojmu celistvosti povrchu střechy 
s touto nízkoprofi lovou krytinou.

SOFT LINE
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TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

SATJAM Trend hliníková střešní krytina

velkoformátová krytina

Tloušťka plechu
0,6 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2

Max. výrobní délka 
3 620 mm

Sklon použití od
10˚

Min. výrobní délka 
820 mm

Barvy a povrchy
viz strana 35

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 206 mm

Stavební šířka (B)
1 150 mm

Výška odskoku (D)
20 mm

C

D

18
SOFT LINE

A

B

Difuzní fólie pro nízké sklony je 
uzpůsobena pro střechy se sklonem 
od 8 stupňů. Střechy s nízkým 

sklonem vyžadují vyšší ochranu proti 
zatečení a lepší odvětrávání. Doplňková 

hydroizolační vrstva SATJAMFOL VN 200 
je dvouvrstvá membrána na bázi polyesteru 

a polyuretanu, která tyto potřeby řeší.

Aluminium

Al
13
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SATJAM Niagara ocelový okapový systém

TECHNICKÉ PARAMETRY SVODŮ

Ferrum

Fe
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TECHNICKÉ PARAMETRY ŽLABŮ

Průměr
90, 100 a 120 mm

Tloušťka plechu
0,6 mm

Délka svodů
1, 3 a 5 m

Průměr
125, 150 a 190 mm

Rozvinutá šířka
285, 330 a 396 mm

Délka žlabů
4 a 6 m

Tloušťka plechu
0,6 mm

UNIKÁTNÍ HLOUBKA ŽL
AB

Ů

Terakota Hnědá BíláČervená

BAREVNOST OKAPOVÉHO SYSTÉMU
StříbrnáČerná

50 μm

Polyuretanová 
oboustranná úprava

Podokapní 
žlab

Žlabový
roh

Svodová
roura

Žlabový
kout

Žlabový 
hák

Žlabový
kotlík

Žlabová 
spojka

Žlabové
čelo

Výtokové 
koleno

Odbočka
do sudu

Více sortimentu
SATJAM Niagara na www.satjam.cz

Ocelový okapový 
systém je vyroben 

z materiálu 
rakouské fi rmy

Antracitová
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ALURAIN Niagara hliníkový okapový systém

TECHNICKÉ PARAMETRY ŽLABŮ
Průměr
125 a 150 mm

Rozvinutá šířka
285 a 330 mm

Délka žlabů
4 m

Tloušťka plechu
0,7 mm

BAREVNOST OKAPOVÉHO SYSTÉMU
Hnědá Antracitová ČervenáČerná

TECHNICKÉ PARAMETRY SVODŮ

25 μm
Průměr
100 a 90 mm

Tloušťka plechu
0,7 mm

Délka svodů
1 a 3 m

Polyesterová 
oboustranná úprava

Podokapní 
žlab

Žlabový
roh

Svodová
roura

Žlabový
kout

Žlabový 
hák

Žlabový
kotlík

Žlabová 
spojka

Žlabové
čelo

Výtokové 
koleno

Odskok
do svodu

Více sortimentu
SATJAM Niagara na www.satjam.cz

Slitinu hliníku na výrobu 
okapového systému 
nám dodává norská 

společnost

Aluminium

Al
13
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Ferrum
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maloformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 4,7 kg/m2

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 179 mm

Stavební šířka (B)
1 080 mm

Výška odskoku (D)
25 mm

Počet šablon/m2

1,32 ks
m2

Délka modulu (E)
715 mm

A

B

C

D

E

SATJAM Arad Modul ocelová střešní krytina

Sklon použití od
9˚

Barvy a povrchy
viz strana 34

SATJAM Arad Modul má upravený 
prolis tvaru tašky, navržený pro 
snadnou montáž s využitím viditelných 

šroubů. Doporučujeme krytinu kotvit 
pomocí šroubů Torx, které jsou nejen 

odolné, ale zároveň esteticky řešené. 
SATJAM Arad Modul se tak hodí pro složitější 

tvary střech.
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SATJAM Arad Premium není díky 
systému skrytého kotvení při montáži 
perforována. Otvory pro uchycení 

má připravené už z výroby. Krytina 
je výrazně tvarovaná, s ostrým úhlem 

prolisu. Nejde přitom jen o design – vyšší 
je i tuhost. Vhodná je především pro jednodušší 

typy střech se spádnicí do 6 m.

Ferrum

Fe
26

maloformátová krytina

A

B

C

D

E

KRYTINA SE SKRYTÝM KOTV
EN

Í M

SATJAM Arad Premium ocelová střešní krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 5,0 kg/m2

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 179 mm

Stavební šířka (B)
1 080 mm

Výška odskoku (D)
30 mm

Počet šablon/m2

1,32 ks
m2

Délka modulu (E)
765 mm

Sklon použití od
9˚

Barvy a povrchy
viz strana 34

Prémiová ocelová Prémiová ocelová 
střešní krytinastřešní krytina
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Prémiová ocelová Prémiová ocelová 
střešní krytinastřešní krytina

Ferrum

Fe
26

Sněhový zachytávač obloukový 
(SZO) je součástí systému sněhových 

zábran. Tento bezpečnostní prvek 
zajišťuje, že sněhová vrstva ze střechy 

odtává postupně. Nehrozí tak sesuv sněhu, 
který by ohrozil zdraví nebo majetek. 

SATJAM Reno Premium ocelová střešní krytina

maloformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

A

B

C

D

E

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 5,0 kg/m2

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 192 mm

Stavební šířka (B)
1 106 mm

Výška odskoku (D)
30 mm

Počet šablon/m2

1,292 ks
m2

Délka modulu (E)
755 mm

Sklon použití od
9˚

Barvy a povrchy
viz strana 34
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SATJAM Reno Premium hliníková střešní krytina

maloformátová krytina

A

B

C

E

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Tloušťka plechu
0,6 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 192 mm

Stavební šířka (B)
1 106 mm

Výška odskoku (D)
30 mm

Počet šablon/m2

1,292 hks
m2

Délka modulu (E)
755 mm

Sklon použití od
9˚

Barvy a povrchy
viz strana 35

NOVINKA

Hřebenáč je součástí typizovaných 
klempířských prvků. Může sloužit 

i k odvětrávání. V sortimentu našeho 
příslušenství najdete vhodné hřebenáče 

pro jakoukoliv krytinu SATJAM, včetně 
trapézových plechů.

D

Aluminium

Al
13

Střešní krytina Střešní krytina 
z norského z norského 
hliníkuhliníku



18 |

Prémiová ocelová Prémiová ocelová 
střešní krytinastřešní krytina

Trubkové sněhové zábrany SATJAM 
Protect Premium jsou na pohled 
jednoduchým, přesto účinným 

způsobem, jak zabránit sesuvu sněhové 
vrstvy ze střechy a zajistit postupné 

odtávání. Systém zábran by měl být součástí 
projektové dokumentace střechy.

Ferrum

Fe
26

SATJAM Taurus Premium ocelová střešní krytina

maloformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

A

B

C

D

E

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 4,7 kg/m2

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 198 mm

Stavební šířka (B)
1 150 mm

Výška odskoku (D)
24 mm

Počet šablon/m2

1,24 ks
m2

Délka modulu (E)
720 mm

Sklon použití od
9˚

Barvy a povrchy
viz strana 34
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Střešní výlez Aura VOU zpřístupňuje 
střechu se sklonem 15–60 stupňů 
zevnitř objektu a slouží také 

k větrání. Používá se v nevytápěných 
a neobývaných podkrovích. Výlezové 

okno nabízíme ve dvou různých rozměrech. 
Jednoduchou úpravou přímo na stavbě můžete 

změnit způsob otevírání.

SATJAM Taurus Premium hliníková střešní krytina

maloformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

A

B

C

E

Tloušťka plechu
0,6 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2

Délka tašky (C)
350 mm

Celková šířka (A)
1 198 mm

Stavební šířka (B)
1 150 mm

Výška odskoku (D)
24 mm

Počet šablon/m2

1,24 ks
m2

Délka modulu (E)
720 mm

Sklon použití od
9˚

Barvy a povrchy
viz strana 35

NOVINKA

Střešní krytina Střešní krytina 
z norského z norského 
hliníkuhliníku

D

Aluminium

Al
13
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TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Tloušťka plechu
0,5 mm

Sklon použití od
22˚

Ferrum

Fe
26

SATJAM Rombo Premium ocelová střešní krytina

maloformátová krytina

A

Stavební šířka (A)
555 mm, 345 mm, 245 mm

Užitná plocha/ks
0,308 m2, 0,119 m2, 0,06 m2

Příponka INOX je navržená přímo 
pro montáž krytiny SATJAM Rombo 
Premium ve všech rozměrových 

variantách. Zajišťuje jednoduchou 
a stabilní instalaci této oblíbené náhrady 

tradičních cementovláknitých čtverců 
kladených na koso. Používá se pro ocelové 

i hliníkové provedení krytiny.

A

A

Barvy a povrchy
viz strana 34

Hmotnost
cca 4,5 kg/m2

Počet šablon/m2

3,23 ks, 8,33 ks, 16,67 ks
m2

Prémiová ocelová Prémiová ocelová 
střešní krytinastřešní krytina
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TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

SATJAM Rombo Premium hliníková střešní krytina

maloformátová krytina

Tloušťka plechu
0,6 mm

Hmotnost
cca 2,5 kg/m2

Sklon použití od
22˚

Stavební šířka (A)
345 mm

Užitná plocha/ks
0,119 m2

A

Barvy a povrchy
viz strana 35

NOVINKA

Startovací taška
Větrací pás hřebene je součástí 
odvětrávacího systému střechy, která 
je odvětrávaná přes hřebenáče. 

Na odvětrávání nelze v projektu 
zapomenout. Po celý rok totiž 

potřebujete odvádět od střechy vodní páry 
(které prostoupí přes parobrzdy, izolace a difuzní 

fólie) a v letních dnech i horký vzduch.

Počet šablon/m2

8,33 ks
m2

Aluminium

Al
13
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Střešní okna přispívají k lepší 
využitelnosti podkroví, kde například 
v posledních letech stále častěji 

vznikají půdní byty. K našim střechám 
dodáváme moderní dřevěná i plastová 

střešní okna SATJAM Aura s vynikajícím 
poměrem ceny a kvality.

Ferrum

Fe
26

SATJAM Bond Metalic ocelová střešní krytina

maloformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 5,0 kg/m2

Délka tašky (C)
410 mm

Celková šířka (A)
1 020 mm

Stavební šířka (B)
950 mm

Výška odskoku (D)
28 mm

Počet šablon/m2

2,56 ks
m2

Délka modulu (E)
450 mm

Sklon použití od
12˚

Barvy a povrchy
viz strana 34

A

B

C

D

E
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Střešní lávka patří k důležitým 
doplňkům, které umožňují bezpečný 

pohyb a usnadňují práci na střeše 
s výraznějším sklonem. Typicky se 

umisťuje poblíž střešního výlezu a využívá 
se při pravidelné revizi a údržbě komínu.

SATJAM Bond Metalic hliníková střešní krytina

maloformátová krytina

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Tloušťka plechu
0,6 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2

Délka tašky (C)
410 mm

Celková šířka (A)
1 020 mm

Stavební šířka (B)
950 mm

Výška odskoku (D)
28 mm

Počet šablon/m2

2,56 ks
m2

Délka modulu (E)
450 mm

Sklon použití od
12˚

Barvy a povrchy
viz strana 35

A

B

C

D

E

Aluminium

Al
13
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TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Střešní schod je dalším z prvků, které 
zjednodušují servisní práce a údržbu 
na střeše. Schod je opatřen dvěma 

nášlapnými plochami s protiskluzovou 
úpravou a montuje se pomocí speciálních 

šroubů na vrcholy profi lované krytiny nebo 
trapézového plechu.

Ferrum

Fe
26

SATJAM Šindel ocelová střešní krytina

maloformátová krytina

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 5,0 kg/m2

Délka tašky (C)
370 mm

Celková šířka (A)
1 223 mm

Stavební šířka (B)
1 205 mm

Výška odskoku (D)
34 mm

Počet šablon/m2

2,25 ks
m2

Délka modulu (E)
400 mm

Sklon použití od
15˚

Barvy a povrchy
viz strana 34

A

B

C

D

E

Kvalitní ocelová Kvalitní ocelová 
střešní krytinastřešní krytina
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TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

SATJAM Flat Plus je nejnovější 
střešní taška v naší nabídce. 
Inovativní tvar sluší moderním 

stavbám pro bydlení. Ocelový 
pozinkovaný plech s vysoce odolnými 

povrchovými úpravami je zase zárukou 
dlouhé životnosti. Díky těmto parametrům lze 

krytinu užívat celá desetiletí.

Ferrum

Fe
26

SATJAM Flat Plus ocelová střešní krytina

maloformátová krytina

Tloušťka plechu
0,5 mm

Hmotnost
cca 5,0 kg/m2

Délka tašky (C)
320 mm

Celková šířka (A)
1 245 mm

Stavební šířka (B)
1 207 mm

Výška odskoku (D)
28 mm

Počet šablon/m2

2,59 ks
m2

Délka modulu (E)
354 mm

Sklon použití od
15˚

Barvy a povrchy
viz strana 34

A

B

C

D

E

NOVINKA 2021
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TECHNICKÉ PARAMETRY SVITKU/TABULE

Držáky střešního solárního systému 
umožňují osadit střechy s krytinami 
SATJAM fotovoltaickými panely nebo 

kolektory pro ohřev vody sluneční 
energií. V nabídce máme dva různé typy 

držáků, které zaručují upevnění solárního 
systému na většinu našich krytin různých tvarů, 

materiálů i tloušťky plechu.

SATJAM AluFalc svitek/tabule

Tloušťka plechu
0,70 mm

Hmotnost
cca 2,0 kg/m2

Barvy a povrchy
viz strana 35

Šířka (A) 
625 a 1 250 mm

A

AluFalc nám dodává 
norská společnost

Aluminium

Al
13



| 27

SATJAM Protect Premium bezpečná střecha

Střešní schod

Střešní schod je nejjednodušším 
řešením pro bezpečný pohyb po střeše. 
Instaluje se na vrcholy profi lované 
krytiny. Díky dvojici nášlapných ploch 
s protiskluzovou úpravou je vhodný pro 
různé sklony střechy.

Mřížová sněhová zábrana

Mřížová sněhová zábrana je designově 
odlišnou alternativou k trubkovému 
systému. Její vzhled je celistvější, účel 
i funkčnost se ale samozřejmě nemění.

Trubkové sněhové zábrany

Trubkové sněhové zábrany jsou na 
pohled jednoduchým, přesto účinným 
způsobem, jak zabránit sesuvu sněhové 
vrstvy ze střechy a zajistit postupné 
odtávání. Systém zábran by měl být 
součástí projektové dokumentace 
střechy.

Střešní žebřík

Střešní žebřík nahrazuje nebo doplňuje 
střešní schody na šikmých střechách 
v místech, kde kvůli bezpečnostním 
omezením není možné schody 
instalovat. Podle typu krytiny se liší 
montážní prvky.

Střešní lávka

Pochozí střešní lávka ulehčuje 
servisní práce na střeše, jako jsou 
revize a čištění komínů nebo montáž 
a seřizování anténních systémů.

Certifi kace 
pro bezpečnou střechu
Stavební výrobky, které jsou označeny
značkou CE, splňují evropský standard
a jsou schváleny pro použití na 
střechách.

VÍCE INFORMACÍVÍCE INFORMACÍ
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SATJAM SOLAR řešení fotovoltaických elektráren 

Držáky pro profi lované střešní krytiny SATJAM 
z ocelového plechu od tl. 0,5 mm nebo pro hliníkový plech v tl. 0,6 mm

Držáky se do krytiny kotví pomocí speciálních systémových šroubů přes pryžovou podložku, 
která spoj zatěsní a eliminuje možnost poškrábání povrchu krytiny. Výšku konzole lze podle 
potřeby upravit pomocí posunu v oválných otvorech. Po rektifi kaci se držáky fi xují dotažením 
šroubů. Doporučené maximální zatížení kolmo do střechyje 2,5 kN a ve směru spádu střechy 
3,7 kN. Tyto držáky jsou určeny pro krytiny SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Trend, 
SATJAM Arad, SATJAM Reno Premium, SATJAM Taurus Premium, a pro trapézové plechy.

Držáky pro krytinu SATJAM Rapid, falcované krytiny z ocelového plechu od tl. 0,5 mm, 
krytiny z hliníkového plechu od tl. 0,6 mm nebo hliníkové falcované od tl. 0,7 mm

U Falcovaných krytin lze držáky montovat pouze na dvojitou stojatou drážku. U krytin Rapid 
všech provedení je nutno dbát na správné osazení na krytině a správné dotažení. Z tohoto 
důvodu se pro dotažení používá momentový klíč. (utahovací moment 20-25 Nm). Doporučené 
maximální zatížení kolmo do střechy je 3,0 kN a ve směru spádu střechy 2,4 kN.

Užijte si vlastní energii s fotovoltaikou na klíč
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SATJAM Aura střešní okna

Aura APY B1500 je 
vysoce efektivní a velmi 
odolné střešní okno 
s trojsklem. Tepelný 
odpor okna U

w
 s hodnotou 

1,1 W/m²K jej řadí 
k energeticky nejúspornějším 
v naší nabídce. Toto okno 
doporučujeme pro projekty, 
které počítají s celkově 
lepším zateplením. 

Plastová střešní 
okna s trojsklem

Dřevěná střešní 
okna s dvojsklem

Dřevěná okna Aura 
AVY 900 mají shodné 
rozměry a tepelně-technické 
parametry jako jejich 
plastové protějšky s izolačním 
dvojsklem. Unikátní je 
ovšem konstrukce, která při 
srovnatelné velikosti okna 
poskytuje o desetinu větší 
plochu zasklení než produkty 
jiných značek.

Plastová okna Aura APY B900 
s dvojsklem také poskytují 
velmi slušné parametry 
prostupu tepla (U

w
 činí 

1,4 W/m²K). Kromě toho jsou 
tato okna lehčí a nabízíme 
je v pěti různých velikostech. 
Jedná se o řešení vhodné pro 
běžnou rekonstrukci střechy.

Plastová střešní 
okna s dvojsklem 

Přílušenství 
ke střešním oknům

Ke všem plastovým 
i dřevěným oknům dodáváme 
vhodné montážní příslušenství 
a doplňky pro zlepšení 
komfortu. Jedná se zejména 
o lemování, oplechování, 
zateplovací a hydroizolační 
límce, dále zatemňovací 
a stínicí rolety a rovněž 
předokenní (vnější) markýzy.

NOVINKA
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SATJAM sendvičové panely

Stěnový sendvičový panel 
PIRTECH PWS – PIR ST

Stěnový sendvičový panel 
PIRTECH PWS – PIR PL

 Střešní sendvičový panel 
PIRTECH PWD – PIR

Stěnový sendvičový panel 
PIRTECH PWS – PIR CH

Nadkrokevní izolace 
SATJAM Izopir
je účinným a spolehlivým řešením zateplení šikmých střech formou panelů 
z PIR pěny vyplněné mezi dvojitou kompozitovou vložkou Stone Glass. 
Panely se vyznačují nízkou objemovou hmotností 30 kg/m3 a součinitelem 
tepelné vodivosti pouze 0,024 W/mK. Patří tak k nejlehčím izolačním 

materiálům ve stavebnictví a zároveň vyžadují menší tloušťku izolantu.

VÍCE INFORMACÍVÍCE INFORMACÍ
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SATJAM trapezové profily

T6, T7, T8, T14, T18, T18 DR,T20, T35, T40, T45, T50, T55, T60 P, T80, T92 P, T130, T135 P, T150, T155, T160, T200

Specifi kaci a bližší informace o těchto trapézových profi lech naleznete na stránkách www.satjam.cz.

VÍCE INFORMACÍVÍCE INFORMACÍ
SAT18 SAT18 N

stavební šířka 1 100 mm stavební šířka 1 128 mm

SAT35 SAT40

stavební šířka 1 035 mm stavební šířka 915 mm

SAT40 N SAT50

stavební šířka 960 mm stavební šířka 1 038 mm
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SATJAM příslušenství střech

Pro kvalitní střechu nestačí jen dobrá krytina. Jsme si 
toho vědomi, a proto v našem sortimentu najdete veškeré 
příslušenství potřebné k realizaci. Ať jde o izolace, okapy, 
střešní okna, montážní materiál nebo bezpečnostní prvky, 
na nic jsme nezapomněli. Tyto produkty jsou pečlivě sladěny 
s krytinami pro bezchybný vzhled, maximální funkčnost 
a dlouhou životnost.

m sortimentu najdete veškeré 
zaci. Ať jde o izolace, okapy, 
iál nebo bezpečnostní prvky, 
o produkty jsou pečlivě sladěny 
hled, maximální funkčnost

VÝLEZOVÉ 
OKNO

PROSTUPOVÉ 
MANŽETY

VĚTRACÍ
KOMÍNKY

KOMÍNKY

PROSTUPY

ÚŽLABÍ

TĚSNĚNÍ

SNĚHOVÝ 
ZACHYTÁVAČ
OBLOUKOVÝ

SNĚHOVÁ ZÁBRANA 
TRUBKOVÁ

SNĚHOVÝ
ZACHYTÁVAČ

STŘEŠNÍ
SCHOD

STŘEŠNÍ 
LÁVKA

KOTEVNÍ 
BOD

PROSTUPOVÉ 
MANŽETY
OTEVŘENÉ

DRŽÁK
HROMOSVODU
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VĚTRACÍ 
TAŠKA

VĚTRACÍ PÁS 
HŘEBENE 
A NÁROŽÍ

DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ 
OKNO

PLASTOVÉ STŘEŠNÍ 
OKNO

PLASTOVÉ STŘEŠNÍ 
OKNO TROJSKLO

STANDARDNÍ
TYPY ŠROUBŮ

VODOTĚSNÉ
NÝTY

TORX 
ŠROUBY

HŘEBENÁČ 
OMEGA

HŘEBENÁČ
HRS

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
HORNÍ

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
SPODNÍ

DIFUZNÍ 
FÓLIE

NADKROKEVNÍ
IZOLACE
IZOPIR

OKAPNÍ 
PLECH

ČELO HŘEBENÁČE
ROVNÉ

ČELO HŘEBENÁČE
PŮLKULATÉ

SPOJKA
HŘEBENÁČE

HŘEBENÁČ 
HRT

OKAPNÍ PLECH
POD FÓLII

OCHRANNÁ VĚTRACÍ 
MŘÍŽKA

OCHRANNÝ 
PÁS PROTI 
PTÁKŮM
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ALUZINEK LAKOVANÝ POZINK 

ELEMENT EFEKT EXTRA EXCELENT
SATJAM 

Záruka Plus 
20 let*

SATJAM 
Záruka Plus 

30 let*

SATJAM 
Záruka Plus 

40 let*

Aluzinek Polyestersat 25 μm Satmat hrubozrnný 35 μm
Purmat® 
50 μm

Satpur 
50 μm

GreenCoat® 
Crown BT

Tloušťka
ocelového 

plechu 
(mm)

0,50

AlZn RR 032 1002 1015 1021 3009 RR 011 RR 028 RR 028 RR 028 RR 033

3011 3016 5010 6005 6029 RR 032 RR 033 RR 033 RR 033 8017

7000 7016 7024 7035 8004 RR 750 7016 RR 750 7016 RR2H3

8017 8023 9002 9005 9006 8017 7016 8017 RR 029

9007 9010 8017

0,63 3011 7016 8017 9006

SATJAM OCEL povrchové úpravy a jejich barevnosti

SATJAM OCEL povrchové úpravy a barevnost

                       Zobrazení barev je jen orientační.

Střešní krytina
Aluzinek Polyestersat 

25 μm, 0,50 mm
Polyestersat 

25 μm, 0,63 mm
Satmat hrubozrnný 

35 μm
Purmat® 
50 μm

Satpur 
50 μm

GreenCoat® Crown BT
26 μm

SATJAM Rapid       
SATJAM Roof       

SATJAM Grande       
SATJAM Trend       

SATJAM Arad Modul       
SATJAM Arad Premium       

SATJAM Taurus Premium       
SATJAM Reno Premium       

SATJAM Rombo Premium       
SATJAM Bond Metalic       

SATJAM Flat Plus       
SATJAM Šindel       

SATJAM tabule/svitek       

Jemně strukturovaná 
povrchová úprava od 
skandinávského dodavatele 
SSAB je vyrobena 
s respektem k životnímu 
prostředí. Přitom odolá 
i nejdrsnějším klimatickým 
podmínkám.

GreenCoat® Crown BT 26 μm, 0,5 mm (CR), ocel, 40letá záruka!*

Černá
RR 033

Hnědá
RAL 8017

Antracit 
RR2H3

Červená 
RR 029

Matná polyuretanová 
povrchová úprava 
s vysokou odolností proti 
korozi, mechanickému 
poškození a UV záření, 
kterou vyvinuly laboratoře 
ArcelorMittal exkluzivně pro 
SATJAM.

Purmat® 50 μm, 0,5 mm (PUM50), ocel, 30letá záruka!*

Višňová
RR 028

Hnědá
RAL 8017

Černá
RR 033

Cihlová
RR 750

Antracit
RAL 7016

Hladká povrchová 
úprava na bázi 
polyuretanu poskytuje 
výbornou ochranu vůči 
mechanickému poškození 
a mimořádnou odolnost 
v prostředích se zvýšenou 
korozivitou.

Satpur 50 μm, 0,5 mm (PU50), ocel, 30letá záruka!*

Višňová
RR 028

Hnědá
RAL 8017

Černá
RR 033

Antracit
RAL 7016

PRÉMIOVÉ MATERIÁLY OCEL
V tomo materiálu krytinu vyrábíme  V tomo materiálu krytinu nevyrábíme

Ferrum

Fe
26
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* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.    Zobrazení barev je jen orientační.

SLITINA HLINÍKU

EXCELENT

SATJAM Záruka Plus 60 let*

AluMat 25 μm AluMat Stucco 25 μm AluFalc 25 μm AluFalc Stucco 25 μm

Tloušťka
hliníkového 

plechu 
(mm)

0,60
3011 7016 3011 7016

8017 9005 8017 9005

0,70

3009 7016

7016

8017

SATJAM HLINÍK povrchové úpravy a jejich barevnosti

SATJAM HLINÍK povrchové úpravy a barevnost

Střešní krytina
AluMat 
25 μm

AluMat Stucco 
25 μm

AluFalc 
25 μm

AluFalc Stucco 
25 μm

SATJAM Rapid    

SATJAM Roof    

SATJAM Grande    

SATJAM Trend    

SATJAM Taurus Premium    

SATJAM Reno Premium    

SATJAM Rombo Premium    

SATJAM Bond Metalic    

SATJAM tabule/svitek    

PRÉMIOVÉ MATERIÁLY HLINÍK 

AluFalc a AluFalc Stucco 25 μm, 0,7 mm (AF/AFS), hliník, 60letá záruka!*
Odolný hliníkový 
plech s polymerem 
modifi kovaným 
polyuretanem, který je 
speciálně určený pro 
falcování. Nabízíme 
jej s hladkým nebo 
strukturovaným povrchem 
a ve dvou oblí-
bených barvách.

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Antracit
RAL 7016

AluFalc

AluFalc
Stucco

AluMat a AluMat Stucco 25 μm, 0,6 mm (APM/APMS), hliník, 60letá záruka!*

Slitina hliníku nejvyšší 
jakostní třídy EXCELENT 
pochází od jedné 
z největších hliníkáren 
Norsk Hydro. Je dostupná 
ve dvou originálních 
polyesterových povrchových 
úpravách a čtveřici 
barev.

Červená
RAL 3011

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Černá
RAL 9005

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Černá
RAL 9005

Červená
RAL 3011

AluMat

AluMat
Stucco

V tomo materiálu krytinu vyrábíme  V tomo materiálu krytinu nevyrábíme

Červená
RAL 3009

Aluminium

Al
13
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02/2021 Tiskové chyby vyhrazeny.

 střešní krytiny
 okapové systémy
 střešní doplňky
 trapézové plechy
 střešní okna a výlezy

 stěnové kazety, panely
 konstrukční profi ly
 rovinné plechy, svitky
 interiérové podhledy a fasády
 nadkrokevní izolace

NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

  SATJAM, s. r. o., Hodžova 3/3292,
P. O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: obchod@satjam.sk

  SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz

  Praha – Jiráskova 367, 250 82 Úvaly 
tel.: +420 281 980 861, e-mail: praha@satjam.cz 

  Brno – Kaštanová 34, 620 00 Brno 
tel.: +420 517 070 019, e-mail: brno@satjam.cz 

  Ostrava – Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava 
tel.: +420 596 223 535, e-mail: ostrava@satjam.cz 

  Hradec Králové – Areál VESNA, 530 02 Čeperka 306 
tel.: +420 495 490 877, e-mail: hradec.kralove@satjam.cz

  Ústí nad Labem – Textilní 3459, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 750 311, e-mail: usti@satjam.cz

  České Budějovice – Hůry 176, 373 71 Rudolfov 
tel.: +420 380 070 171, e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz

  Plzeň – Tovární ul., 330 12 Horní Bříza
tel.: +420 377 010 085, e-mail: plzen@satjam.cz

Poprad

Písečná

Ústí n. Lab.

Praha

Úvaly

Ostrava

Brno

Hradec
Králové

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

 ČSN EN ISO 9001:2016
 ČSN EN ISO 14001:2016
 ČSN ISO 45001:2018

Výrobní závod

Obchodní středisko

NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

České 
Budějovice

Plzeň

vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače

CCS BONUS SATJAM

V novém programu CCS Bonus 
SATJAM sbíráte a čerpáte body 
jednoduše

www.satjam.cz/bonus 


