
Akce platí:  
   jen pro pokrývače nebo realizační firmy
   pouze při výměně starých šindelů za šindele  

IKO Cambridge
   peníze mohou být pokrývači vyplaceny jen v

  případě, že střecha NENÍ ŘEŠENA JAKO REKLAMACE 
nebo IKO na rekonstruovanou střechu neposkytuje 
ŽÁDNOU JINOU SLEVU NEBO AKCI

   pokud je informace o výměně starého šindele 
šindelem Cambridge zaslána firmě IKO do  
10 dnů od zhotovení střechy

   IKO si ponechává právo kdykoliv bez předchozího 
upozornění akci ukončit nebo změnit její pravidla

NEBO

VYMĚŇ STARÝ ŠINDEL 
ZA NOVÝ 

CAMBRIDGE
XTREME 9,5° / XPRESS

VYDĚLEJ PENÍZE NAVÍC

JSI 
POKRÝVAČ ?

ZÍSKEJ 
NAVÍC 30

Kč/m2

• Jméno a kontakt na majitele domu
• Adresu (ulice a město), kde se střecha předělávala
• Jméno a kontakt na sebe, jako pokrývače střechy
• Fotky staré střechy
• Kopii faktury s uvedením všech použitých materiálů
• Fotky nové předělané Cambridge střechy

IKO následně potvrdí projekt a bude Vás 
zpětně kontaktovat. Následně vystavíte na 
IKO fakturu za předělání střechy v závislosti 

na množství použitých materiálů.

JAK POSTUPOVAT
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  Udělej 2-3 fotky 
 střechy se starým šindelem

  Kup u jakéhokoliv prodejce
  šindele Cambridge včetně 

veškerého příslušenství 
IKO pro získání 30 Kč/m2 
(nebo jen Cambridge bez 
příslušenství pro získání  
20 Kč/m2)

  Uschovej fakturu jako 
doklad o nákupu

  Předělej starou šindelovou 
střechu šindeli Cambridge 

 a udělej 2-3 fotky nové 
 Cambridge střechy

  Pošli na e-mail
 iko.sindele@iko.com nebo
 na poštovní adresu IKO do
 10 dnů po zhotovení střechy
 následující doklady:

PRAVIDLA AKCE
Místo starých šindelů
instaluj šindele IKO
Cambridge Xtreme 9,5°
nebo Cambridge Xpress

  +
Použij veškeré 
PŘÍSLUŠENSTVÍ od IKO:

   Hřebíky IKO
   Podkladní pásy IKO 
      (Armourbase PRO, PRO PLUS, ECO nebo STICK)
   Asfaltové tmely IKO (Plastal Stick nebo Shingle Stick) 
   Odvětrávače IKO
      (Armourvent MULTI PLUS, RIDGE PLUS, STANDARD nebo SPECIAL)

Místo starých šindelů
instaluj šindele IKO
Cambridge Xtreme 9,5°
nebo Cambridge Xpress
NENÍ POTŘEBA 
POUŽÍVAT VEŠKERÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ od IKO

ZÍSKEJ 
NAVÍC 30

Kč/m2

ZÍSKEJ 
NAVÍC 20

Kč/m2
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CAMBRIDGE XTREME 9.5°CAMBRIDGE XPRESS
_ Nejefektivnější laminované šindele na světě: 
 větší překryv než jakýkoliv jiný šindel
_ Cambridge Xpress Lane široké místo pro  
 snadnou instalaci hřebíků

_ Extrémní sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
_ Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti
_ Extrémně krásný: první celoplošně lepící  
 laminovaný

cambridge

48 5349 5450 5552

 3,10  45  11,4
15° - 85°

Cambridge Xpress

Platinová záruka | 15 let

CELKOVÁ ZÁRUKA

25 
LET

CELKOVÁ ZÁRUKA

30 
LET

≥ 9,5° (!)
≤ 90°

Platinová záruka | 15 let

Cambridge Xtreme 9.5°

 3,10  45  11,6
9,5° - 90°

ZezaduZepředu

 plocha pokrytá jedním balíkem (max. m2) počet balíků na paletě  hmotnost / m2

_  asfalt: nejlepší přírodní hydroizolační materiál.

_  na dopravě >

_  extrémní odolnost proti větru 
 > 220 km/h

1 paleta 1 střecha

_  pokládka standardní střechy trvá cca. 3 dny

_  výhodné na střechách s nízkým 
sklonem (již od 9,5°, standardně od 15°)

_  nezatěžuje střechu-lehký střešní materiál (9-12 kg/m2)

IKO Česká republika - Člen IKO Group
Pod Pekárnami 157/3

190 00 Praha 9 Vysočany • T 283 893 660
iko.sindele@iko.com • www.iko.cz

Prodejce

_ celková záruka na střechu 
záruka kryje výrobek i všechny další výdaje


