
Břidlice.
Krásný kousek přírody   
pro střechy a fasády.
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Před milióny let vytvořily přírodní  
síly na upřednostňovaných místech 
Země zvláštní horninu – břidlici.  

Již Římané uměli ocenit tento 
robustní materiál jako stavební mate-
riál pro střechy. Břidlice se osvědčila 
po staletí. Generace projektantů  
a řemeslníků vytvářely s břidlicí  
stavební památky trvalé krásy.  

Dnes je břidlice jako přírodní staveb-
ní materiál pro střechy a fasády 
aktuálnější než kdykoli předtím.  

Její vynikající stavebně biologické 
vlastnosti získávají vzhledem  
k přirozeně zdravému stavění a  
bydlení stále větší význam.  

Její živoucí struktura a přírodní lesk 
propůjčují každé střeše a každé 
fasádě nadčasovou krásu a indivi-
duální charakter.  

A díky různorodosti barev krytin nej-
sou volnosti ztvárnění kladeny téměř 
žádné meze.  

Břidlice. 
Tak přirozená a různorodá jako  
sami lidé. 

Břidlice. Přirozená různorodost  
pro střechy a fasády.

3STavebNí MaTerIál S oSobNoSTNíM CharakTereM
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Robustní, moderní  
a cenově příznivá. 

Jste stoupencem klasické moderny  
a dáváte přednost jasným liniím?  
Tvar, funkce a estetika mají vytvářet 
jeden harmonický celek?   

Potom je pravoúhlá krytina tou 
správnou volbou pro Váš domov.   

Je nejoblíbenějším druhem břidličné  
krytiny pro moderní střechy. Cenově 
výhodná, decentní, s dlouhou životností  
a stále moderní. Ideální pro stavebníky  
a investory rekonstrukcí, kteří musí 
dodržet svůj rozpočet, ale přesto kladou 
důraz na vysokou estetiku a dlouhodobou 
kvalitu stavby. 

Pravoúhlá krytina  
na střeše:  
přírodní důraz na moderní 
a soudobou architekturu. 

PravoÚhlá krYTINa 
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Přirozená krása  
ve své nejčistší formě.

Ať na střeše nebo na fasádě –  
pravoúhlá krytina utváří moderní 
vzhled. Optimální pro projekty  
novostaveb nebo rekonstrukcí,  
u kterých je požadována  
hospodárnost a maximální kvalita.  

Jasné linie a uspořádaný vzhled, 
spolu s přírodními strukturami 
břidlicových desek, propůjčují 
střechám a fasádám charakteristický 
rys v moderním stylu. 

PravoÚhlá krYTINa 

Také na fasádu se pravoúhlá krytina dobře 
hodí. Ušlechtilý lesk a přírodní struktura 
břidlice se účinně uplatňují.

Racionální pokrývání činí tento moderní 
druh krytiny překvapivě cenově výhodným. 

Pravoúhlá krytina propůjčuje každému domu charakter.  
Na střeše i na fasádě. 



UNIverZálNí krYTINa 8

Vzhled krytiny  
pro každý charakter.

Pokud má být střecha a fasáda 
něčím zvláštním, ale Váš rozpočet 
přesto stanovuje jasné hranice, uka-
zuje se univerzální krytina ze svých 
nejlepších stránek. Čtvercový základ-
ní tvar desek krytiny poskytuje vyso
kou hospodárnost při pokrývání.   

Zaoblený roh desek zajišťuje zajímavý, 
ale velmi harmonický vzhled krytiny.  
Ušlechtilá zdrženlivost s jemným  
nádechem romantiky.   

Pokud si tak představujete Váš dům 
snů, jste se střechou nebo fasádou  
u univerzální krytiny správně. 

Univerzální krytina je v harmonickém souladu se všemi 
stavebními styly. 

U klasických domů zdůrazňuje svým decentním rázem 
romantický nádech. A u moderní, soudobé architektury, 
zachycuje čtvercový základní tvar desek krytiny jasné 
vedení linií. 



Nahoře: 

Všechny tři možné směry pokrývání  
jsou použity u této cenově příznivé  
sanace fasády. 

Změna směru pokrývání zprava na 
pokrývání zleva v jednotlivých řadách, 
vytváří ozdobné vazby. Pokrývání ve 
formátu na výšku mezi okny, vhodně 
zvýrazňuje hladkou fasádu. 

UNIverZálNí krYTINa10

Ušlechtilá a 
hospodárná. 

Univerzální krytina je v harmonickém  
souladu s každým stavebním stylem.  
A s téměř každým stavebním rozpočtem. 
Dobrý pocit, když zůstane volný prostor 
pro sny. 

Tajemství hospodárnosti tkví u univer-
zální krytiny ve speciálním tvarování 
šablony krytiny.  

Podle návětrné strany budovy, 
pokrývá pokrývač krytinou zleva nebo 
zprava. K tomu je zpravidla třeba 
výroba a skladování pravých a levých 
šablon krytiny. Šablonu univerzální 
krytiny lze – díky dvěma patám u 
oblouku – jednoduše otočit a tím 
pokrývat nezávisle na směru krytí.  

To minimalizuje náklady při výrobě, 
skladování a logistice. K tomu ještě 
vysoké využití materiálu a racionální 
pokrývání díky čtvercovému základ-
nímu tvaru šablony krytiny.  

Na fasádě lze dokonce otočit šablony 
univerzání krytiny o 45° na výšku. 

Břidlice na třikrát. 
Univerzální krytinu lze jednoduše otočit, podle požadovaného směru 
pokrývání. Zatímco u jiných druhů krytiny jsou třeba podle směru 
pokrývání různé druhy šablon krytiny, může zde pokrývač všechny směry 
pokrývat s použitím jednoho druhu šablony krytiny. Výhoda, která se 
výrazně projeví na nákladech na břidlicovou krytinu a umožňuje zajímavé 
zvýraznění na fasádě: ozdobné vazby kvůli změně směru pokrývání  
(viz obrázek dole) nebo také otočení této krytiny o 45° na výšku.

2 paty



Skutečný styl, nevyjde  
z módy nikdy. 

Šupinová krytina přináší 
na střechu nadčasový 
šarm. 

Kouzlo spočívá v detailu.

U jemných detailů střechy jako úžlabí a hřebeny rozprostírá šupinová  
krytina se svými vzletnými liniemi své celé kouzlo. Vzniká vzhled krytiny  
s přírodním šarmem a individuálním rázem. 

ŠUPINová krYTINa12

Moderní klasika  
pro střechu a fasádu.

Vzletné linie, oblé tvary, harmonická 
estetika – to jsou pouze tři atributy, 
které jsou charakteristické pro 
střechu nebo fasádu v šupinové 
krytině. Kvalita a skladovatelnost 
jsou samozřejmou součástí.

Jemné detaily se spojují ve vzletný  
a živý celkový vzhled, který zcela 
přesvědčí svou výraznou krásou. 
Vzhled krytiny plný šarmu a půvabu. 
Pro skutečné domy snů, jako 
stvořený.

Také na fasádě, rozprostírá  
šupinová krytina celý svůj šarm. 
Nejenom u budov v klasickém stylu. 

U moderní architektury vzniká  
poutavý kontrast mezi vzletným  
vzhledem krytiny a stavebním  
stylem s rovnými liniemi. 



Kompliment pro každé hrdé stavební dílo. Typické pro 
Staroněmeckou krytinu  
je střídání úzkých a 
širokých desek krytiny  
v řadách vazby.  
Tím vzniká jemná živost  
v celé kompozici.

STARONĚMECKÁ KRYTINA 14

Skutečné hodnoty, přetrvají 
každý stavební trend. 

Tam, kde stavebníci a projektanti 
uplatňují mimořádnou architekturu, je 
břidlice vždy materiálem první volby.  

Pokud kladete nejvyšší nároky na 
estetiku a kvalitu Vaší břidlicové 
střechy, potom byste se měli rozhod-
nout pro materiál Moselschiefer®.  

 

Již po staletí je synonymem nejvyšší 
kvality břidlice a odedávna zárukou 
exkluzivní architektury.  

Se Staroněmeckou krytinou v mate-
riálu Moselschiefer® stanovujete 
trvalou známku Vašeho individuál
ního životního stylu. Nad každý  
trend je povznesená a představuje 
nejvyšší kvalitu a harmonii.  

Již před 2000 lety těžili Římané v  
oblasti dnešního německého města 
Mayen materiál Moselschiefer®.  
Po všechna staletí vytvářeli stavitelé s 
touto břidlicí stavební díla trvalé hodnoty.  

Dopravní tepna přes řeku Mosel, dala 
této ušlechtilé hornině v době renesance 
její název - Moselschiefer®.  
Jedná se o jeden z nejstarších pojmů na 
trhu po celém světě a dodnes synony-
mum pro nejvyšší kvalitu břidlice.  

Dnes se Moselschiefer® těží již jen v 
těžebním závodu Katzenberg a Margareta 
firmy Rathscheck.  
Je vyhrazena exkluzivní architektuře ve 
Staroněmecké krytině nebo v Divoké 
krytině.

Moselschiefer®. Ve světě žádaná, pocházející z německého města Mayen. 

Sklon  
střechy
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Divoká a temperamentní jako moře. 

Střecha v Divoké krytině je vždy unikát.
Plná síly a nepřikrášlená dokumen-
tuje skutečnou přirozenost materiálu 
Moselschiefer®, který kdysi utvořily 
přírodní síly.

Divoká krytina činí z pokrývače sochaře. 

Desky břidlice se dodávají v přírodním 
stavu. Každá jednotlivá deska se upra-
vuje ručně a přizpůsobuje se celkovému 
vzhledu. 

Výsledek působí náhodně a je nerepro-
dukovatelný. A přesto se řídí pokrývač 
při své práci přísnými pravidly techniky 
pokrývání. 

Divoká krytina je umění, které ovládají 
pouze někteří pokrývači. Jsou skutečnými 
kouzelníky v úpravě břidlice. 

DIvoká krYTINa 16

Umění  
být jiný. 

Střecha pokrytá drahocenným  
materiálem Moselschiefer®, je  
vždy něco zcela zvláštního. Avšak,  
je tento zvláštní materiál pro Vás  
opravdu již dostatečně individuální? 

Pokud budujete svůj život jako mani-
fest jedinečnosti, potom by to měl  
Váš dům dokazovat. Střechou tak  
unikátní a výraznou jako obraz od 
Picassa. 

Divoká krytina v materiálu 
Moselschiefer® je celkovou ideou 
architektury. Opravdové umělecké 
dílo, které nelze už nikdy znovu 
reprodukovat. Nespoutané, 
nezaměnitelné, nedotknutelné. 

Divoká krytina nestanovuje žádná 
kritéria, všechna je přesahuje.  

Jste dostatečným individualistou  
pro tento druh krytiny? 

Ať má Váš dům snů jakýkoli vzhled – 
důležité je jediné, aby měl osobitý  
charakter. Vaši osobnost.

Divoká krytina není druhem krytiny  
pro každého. Polarizuje se. Je Vaším 
osobním pomníkem. 



Přiznejme si – osobitý styl následně realizovat  
má zpravidla svou cenu. Přesto se vyplatí být sám 
sebou a jít vlastní cestou. 

Dopřejte si tu volnost být nezávislý. 

DIvoká krYTINa 18

Svébytná architektura jako vyjádření 
individuálního životního stylu. 

Divoká krytina dokonale uplatňuje 
strohou, přírodní krásu břidlice a z 
mimořádných stavebních objektů 
vytváří umělecká díla. 

Každá jednotlivá deska krytiny je svou 
přírodní strukturou a svým manuálně 
upraveným tvarem unikátem. 
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DekoraTIvNí krYTINY 20

Tak vytvoříte individuální  
akcenty. 

Pokud chcete Vaší fasádě propůjčit 
klasický šarm, jsou dekorativní kryti-
ny pro Váš dům přesně to pravé. 

Zvláštní osobitosti lze dosáhnout 
kombinací několika dekorativních 
krytin. 

Architektonické zvláštnosti lze 
změnou druhu krytiny atraktivně 
zvýraznit. 

Ozdobné vazby, takzvané řetězové 
krytiny, se hodí k vhodnému struktu-
rování velkých ploch fasád. 
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1 Ostroúhlá  
2 Oktogones  
3 Rybí šupina  
4 Univerzální 
5 Coquettes 

Řetězovou krytinu ke strukturování plo-
chy fasád, lze klást manuálně (vlevo). 
Snadněji to jde s prefabrikovaným pro-
vedením řetězové krytiny od společnosti 
Rathscheck (nahoře).  

Řetězová krytina dodá fasádě strukturu.



ColorSIN® BAREVNÁ BŘIDLICE  22

Jakou barvu  
má odvaha?

Střecha nebo fasáda z břidlice  
je vždy něco zvláštního. Ale o co 
mimořádnější je potom pokrytí 
střechy z břidlice v ušlechtilých 
odstínech červené nebo zelené? 
ColorSIN® – tak nazýváme tuto 
zcela přírodní barevnou břidlici. 

Zelená barevná břidlice ColorSIN® 
dodává decentní, sympatický akcent 
v oblíbené barvě přírody.  
A ColorSIN® v purpurově červené 
přináší nádech extravagantnosti na 
Vaši střechu nebo na Vaši fasádu. 
Jenom odvahu. Přiznejte barvu! 

„Bydlení v zelené“ – aktuálnější než  
kdykoli předtím. 

V moderní architektuře se těší barevná 
břidlice stále větší oblibě. Protože  
otevírá, ve spojení s mnohostrannými  
druhy krytin, individuální možnosti  
ztvárnění – zvláště na fasádě. 

Zelená břidlice propůjčuje klasické  
a také moderní architektuře přírodně  
sympatickou tvář. 

Střešní krytiny z břidlice v ušlechtilých odstínech červené jsou  
v klasických stavebních stylech oblíbené již po generace. 

Avšak také jednoduché účelové stavby získají styl a individualitu  
díky decentnímu červenému odstínu břidlice. 
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Nic není nemožné.

Ornamenty propůjčují 
fasádám z břidlice indi-
viduální ráz. Dokonce i 
firemní loga lze realizovat. 

Ornamenty a ozdobné vazby se často 
vyskytují u klasických stavebních děl. 
Avšak také na velkoplošných fasádách 
soudobé architektury, lze s kombinací 
různých barev břidlic, vytvořit překvapivé 
důrazné prvky. 

akCeNTY a orNaMeNTY 24

Živé barvy a  
tvary přírody. 

S ColorSIN® lze na střechách  
a fasádách dosáhnout jedinečných, 
individuálních důrazných prvků.  
Jako barevné ozdobné vazby, které 
jsou integrovány do pokrytí střechy  
z šedomodré břidlice nebo také ve 
formě ornamentů. Fantazii stavitele 
nebo projektanta, zde nejsou klade-
ny žádné meze. 

Četné historické budovy dokládají 
dlouhou tradici tohoto umění. Ale 
také v aktuální architektuře lze nalézt 
akcenty a ornamenty. Například jako 
firemní logo na reprezentativní 
fasádě nebo jako ozdobný prvek na 
obytném domě. 

Historická radnice ve Wiesbadenu. 

Do Pravoúhlé krytiny z šedomodré 
břidlice byly integrovány ozdobné vazby 
a akcenty z červené a zelené barevné 
břidlice ColorSIN®.



Pravoúhlá krytina vytváří 
klidný, moderní celkový 
vzhled fasády. 

Skladba fasády 
odvětrávaná zezadu, 
vytváří dobré klima pro 
bydlení. 

MoDerNí DrUhY FaSáDNíCh krYTIN 26

Břidlice.  
Více než jenom fasáda. 

Obzvláště v moderní, soudobé 
architektuře ukazují pravoúhlé krytiny 
s břidlicí svou celou sílu. 

Nejenom u rodinných domů, ale také 
u velkých stavebních projektů platí 
kromě nadčasové estetiky především 
hospodárnost. 

Racionální, rychlé pokrývání, malý 
prořez materiálu, vysoká životnost a 
robustní kvalita – některé z atributů, 
které mluví pro Pravoúhlou krytinu v 
moderní architektuře. 

Kromě toho, odpovídají vysoce izolo-
vané, odvětrávané zadní břidlicové 
strany fasády všem ekologickým 
požadavkům. 

Břidlice má dlouhou životnost a je ekologická. Různorodost 
každé jednotlivé šablony krytiny utváří efektní hru světel na 
fasádě, která se mění podle postavení slunce a povětrnostní 
situace. 

Přírodní síla se setkává s moderní 
architekturou. Pravoúhlá krytina nabízí 
na fasádě velké množství zajímavých 
optických prvků. Zde dynamická pra-
voúhlá krytina – přináší fasádě vysokou 
míru individuality. 



voDorovNá krYTINa28

Jasné linie,  
moderní vzhled.

Jako Pravoúhlá krytina, patří také 
Vodorovná krytina k druhům fasádních 
krytin, které přesvědčují optimálním 
poměrem cena/výkon.  

Klidný celkový vzhled se drží decentně 
v pozadí a hodí se proto výborně pro 
velkoplošné stavební objekty. 

Výrazný barevný odstín břidlice 
tvoří poutavý kontrast k typickým 
materiálům moderní architektury,  
jako sklo, ocel, hliník a beton. 

Harmonizuje s jinými přírodními 
stavebními materiály, jako například 
dřevo. 

29TAŽENÁ KRYTINA

Robustní, s dlouhodobou životností, hospodárná  
a ekologicky smysluplná – břidlice se perfektně hodí do 
našeho moderního života. 

Zatímco Vodorovná krytina nabízí 
uklidňující pohled, Tažená krytina 
vytváří markantní fasády s živou 
hrou světel a stínů. 

Oba druhy krytin obecně představují 
lineární, moderní půvab a velkorysou 
úspornost, díky nízké spotřebě 
materiálů a racionálního připevnění 
svorkami. 

Ideální u novostaveb  
a sanací. 
Předsazená břidlicová fasáda zamezuje 
u novostaveb a sanací natrvalo pronikání 
vlhkosti a činí zabudování dodatečné 
izolace snadno proveditelným. Pokud 
by někdy došlo k poškození břidlicových 
desek, lze je jednoduše vyměnit. 

K tomu se hodí tažená krytina velmi 
dobře. Je proveditelná s každým pra-
voúhlým formátem a lze ji s minimálním 
prořezem přizpůsobit geometrii budovy. 

U obytného domu vpravo byla 
šedomodrá břidlice kombinována  
s červenou břidlicí ColorSIN®,  
čímž získá velkoplošná fasáda  
obzvláště zajímavé akcenty. 

Obrázek dole znázorňuje skladbu  
izolované fasády, odvětrávané zezadu. 



Obrázek znázorňuje skladbu 
vysoce izolované fasády, 
odvětrávané zezadní strany s 
Podloženou pravoúhlou krytinou. 

Původní hornina břidlice ukazuje dnes překvapivě mladou, 
moderní tvář. Architekti a stavitelé znovu objevují její silné 
možnosti pro náročnou architekturu. 

Divadlo v Basileji, Švýcarsko. Ukázkový příklad  
pro Podloženou pravoúhlou krytinu. Ve dne dodává 
struktura břidlicových desek poutavý kontrast k  
ocelovým svorkám. Večer se svorky činně uplatní. 
Okolo projíždějící auta vytváří svými reflektory téměř 
mystické odlesky na fasádě. 
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Lesk  
zvláštního typu. 

K nově vyvinutým vysoce moderním 
druhům fasádních krytin patří 
Podložená pravoúhlá krytina. Tento 
druh krytiny byl pro novostavbu 
divadla v Basileji, Švýcarsko, vyvinut 
firmou Rathscheck společně s pro-
jektanty a od té doby se těší vysoké 
pozornosti v moderní architektuře. 

U tohoto druhu krytiny se zajímavého  
strukturování dosáhne pomocí 
velkých stínových spár. Široké svorky 
z ušlechtilé oceli jsou šikovně použity 
jako podstatný prvek ztvárnění. 

Vzniká velmi ušlechtilý celkový vzhled 
s jasným vedením linií a s lesklými 
světelnými efekty.

Podle pravidel filosofie Dálného 
východu Feng-Shui byl postaven 
tento dům. 

Skladba stěny a fasády se svým  
zezadu odvětrávaným pokrytím břidlicí 
a také vysoce moderním větracím 
systémem Venturus zajišťují, že i při 
vnější teplotě -5 °C prakticky není 
třeba žádné topení. 



lINeárNí krYTINa32

Přirozené akcenty  
v geometrickém vzhledu. 

Lineární krytina pracuje se styčnými 
spárami proměnlivé šířky, které 
vytvářejí výraznou hru světel a stínů  
a vyzývají k odvážnému ztvárnění 
fasád. 

Díky použití různých druhů břidlice  
pro Pohledovou a Podloženou krytinu 
lze dosáhnout překvapivých barev-

ných akcentů v moderní vzhled.  
Také lze použít zcela jiné materiály 
pro zadní podložení plochy, 
například pásky z ušlechtilé oceli.  
To otevírá pro projektanty a staveb-
níky enormní prostor ke ztvárnění. 

Třikrát lineární krytina. 
Příklady ukazují od shora: 

Zelený ColorSIN® podložený 
šedomodrou břidlicí InterSIN®. 

Šedomodrý InterSIN® podložený 
pásky z ušlechtilé oceli. 

Červený ColorSIN® podložený 
šedomodrým InterSIN®. 

33varIabIlNí PravoÚhlá krYTINa 

Moderní vzhled s velkým prostorem 
pro individuální ztvárnění fasády 
nabízí Variabilní pravoúhlá krytina. 
Umožňuje kombinaci různých pra-
voúhlých formátů. Tím lze dosáhnout 
nerovnoměrného rastru křížení s 
individuálním rázem. 

Další výhoda: prořez a také spotřeba 
materiálu jsou minimalizovány. 

Tím je Variabilní pravoúhlá krytina 
nanejvýš hospodárným druhem kryti-
ny, se kterým se dosáhne přísně 
geometrického vzhledu pokrývání 
pro moderní ztvárnění fasády. 

Žít přírodně, je více, než jenom  
bydlet v zeleni. 

Znamená to také, stavět s přírodními 
zdravými materiály. 

Břidlice je 100 % přírodní a odpovídá 
moderním stavebním stylům.  
Záleží na druhu krytiny. 

S variabilním křížením spár k vysoké individuálnosti. 

Možnost kombinování různých formátů 
krytin nabízí dvě výhody: 

spotřeba materiálu je minimalizována a 
fasádu lze individuálně ztvárnit.



InterSIN®  
šedomodrá, hrubě opracovaná 

InterSIN® 
šedomodrá, leštěná

ColorSIN® 
polární zelená, hrubě opracovaná

ColorSIN® 
polární zelená, leštěná

ColorSIN® 
tmavě zelená, hrubě opracovaná

Různé barvy a povrchy umožňují  
individuální ztvárnění. 

Vyžádejte si také náš detailní prospekt  
k Symetrické krytině.

SYMeTrICká krYTINa34

Troufnete si  
na mimořádnost? 

Hospodárnost, bezproblémová  
technika pokládání a jedinečná  
estetika – to jsou požadavky 
moderní architektury na vysoce  
izolované fasády, odvětrávané ze 
zadní strany.

Symetrická krytina je inovativní,  
firmou Rathscheck vyvinutý fasádní 
systém, který vyhovuje těmto 
požadavkům a břidlicovou fasádu 
definuje úplně znovu.

Variabilní krytina se jednoduše zavěsí 
pomocí svorek z ušlechtilé oceli do  
variabilní hliníkové podkladní konstrukce. 
Systém umožňuje použití libovolně 
velkých formátů břidlice až do 60 x 60 cm 
při tloušťce pouze jeden centimetr.  
Tři barvy břidlice v různých druzích  
povrchu nabízí projektantům volný prostor 
pro extravagantní ztvárnění fasád.

Desky břidlice se jednoduše zavěsí 
svorkami z ušlechtilé oceli do hliníkové 
podkladní konstrukce.  
Systém je konstruován tak, že je 
zachyceno tepelné protažení.

Libovolné formáty břidlice až do  
velikosti 60 x 60 cm umožňují perfekt-
ní přizpůsobení geometrii budovy.

Symetrická krytina je předurčena pro 
moderní architekturu. Vysoká hospodárnost, 
bezproblémová technika pokládání  
a velmi moderní celkový vzhled svědčí 
tomuto fasádnímu systému.

Obrázky nahoře a dole zobrazují 
Symetrickou krytinu s břidlicí příčného 
formátu v šedomodré břidlici InterSIN®, 
hrubě opracovanou.



Předsazená krytina otevřená difúze  
(není bezpodmínečně nutné) Krokve

Prvek   
ThermoSklent® 

Zakrytí  
břidlicí 

Stávající  
pohledové bednění

Smysluplné izolované místo vytápění.  
Dvě varianty produktu ThermoSklent®:  
• Pokládání prvků přímo na krokve (obrázek dole)  
• nebo na stávající pohledové bednění (obrázek vpravo).

Odpadávají nákladné a časově náročné podkladní konstrukce. 
ThermoSklent® lze položit rychle a snadno. Zakrytí břidlicí  
se připevní přímo na prvky. Uspoříte energii a životní prostředí  
se také raduje.

Lze stavět  
pro budoucnost? 
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Kdo se postaví výzvám budoucnosti, 
ten ví, jak důležité je šetrné zachá-
zení s přírodními zdroji. Břidlice je 
zcela přírodní materiál s vynikajícími 
stavebně fyzikálními vlastnostmi. 
Abyste Vaši střechu ve věcech  
izolace pro budoucnost ještě dále 
optimalizovali, nabízí Rathscheck  
s ThermoSklent® izolační systém, 
který umožňuje přímé uchycení 
břidlice na tento produkt. 

Lehké izolační moduly, lze jako  
samonosný nekonečný systém  
pokládat rychle a snadno na krokve 
nebo na již stávající bednění. 

Izolace ThermoSklent® splňuje 
veškeré požadavky moderní stavební 
fyziky, například ohledně těsnosti  
vůči větru, vzduchu a hluku. 
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Q U A L I T Y

 SYSTÉM kvalITY raThSCheCk     

Systém kvality Rathscheck výrazně 
překračuje požadavky národních a 
evropských zkušebních norem a 
opírá se o mnohaleté zkušenosti z 
výroby břidlice pro střechu a fasádu. 
Z něho vznikl testovací systém,  
sloužící k posouzení jakosti břidlice 
po celém světě. Jen nejlepší  
naleziště břidlice splňují naše přísné 
požadavky. Prostřednictvím  
zkušebních metod, které jsme sami 

vyvinuli, formou stálé kontroly  
vlastních výrobních procesů v  
tuzemsku i zahraničí, prováděných 
přímo v místě naší těžby i u našich 
mezinárodních strategických  
partnerů, zajišťujeme dodržení  
kritérií kvality Rathscheck. 
 
Při tom nás navíc podporují  
nezávislé zkušební ústavy.

Není břidlice  
jako břidlice.

 ¢  Nejlepší břidlice jen z 
prověřených nalezišť

 ¢  Průběžná kontrola  
kvality kamenů

 ¢  Stálá kontrola  
výrobních procesů

 ¢ Přísné třídění kamenů

Naše výroba InterSIN ve Španělsku. 
Největší těžební závod břidlice ve světě.

Náš důl Katzenberg v Mayenu.  
Zde se těží vzácná Moselská břidlice.

Nahoře: Jen nejlepší vrstvy hornin  
v dole Katzenberg se pečlivě  
zpracovávají na krycí kameny  
a obdrží označení Moselschiefer®.

Vpravo: Také při výrobě InterSIN ve 
Španělsku zaručují neustálé přísné  
kontroly, prováděné naší dceřinou  
společností Rapidasa, konstantní  
vysokou kvalitu. 



Rathscheck
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Co byste měli  
znát o břidlici…

Cenově příznivá 
Díky dalšímu vývoji na metodách 
zpracování, jsme břidlici – jakož to 
hodnotný materiál  učinili cenově 
příznivou. V porovnání pořizovacích 
nákladů a životnosti je břidlice 
mimořádně hospodárná. 

Také vývoj racionálních technik 
pokrývání a formátů krytiny přispívá 
k tomu, že břidlice je dnes dostupná 
pro každého. 

Moderní
Břidlice odpovídá veškerým 
požadavkům aktuální stavební fyziky. 
Je v harmonickém souladu se všemi 
stavebními materiály, od skla přes 
beton až po ocel a oživuje moderní 
architekturu výraznými kontrasty. 
Břidlice je nadčasová – nikdy  
nebude pouze módní, ale stále 
moderní.  

Estetická
Čistě přírodní materiál tak ušlechtilé 
kvality, je bezpochyby povznášející. 
Různé klasické a moderní druhy  
krytiny pro střechy a fasády 
propůjčují každé budově zcela 
zvláštní estetiku trvalé hodnoty: 

Nadčasová, silná, dynamická a živá. 

  

Přírodní
Před miliony let nám příroda  
vytvořila vynikající materiál.  
Materiál, který se získává a  
opracovává, je přírodní a bez  
přísad. Břidlice je stavebně  
biologicky optimální.  
Je to přírodní zdravý materiál  
a nejsou s ním žádné problémy  
při likvidaci. 

Robustní
Dnešní životní cyklus mnoha 
produktů je stále kratší. Některé 
materiály pominou tak rychle, jako 
zvadlé květy růže. Břidlice je naproti 
tomu nadčasová a téměř nedosáhne 
své dlouhé životnosti. Trvanlivost 
250 let a více není žádnou 
vzácností. 

Při těžbě břidlice a jejím dalším  
zpracování klademe na povrchu 
přísná měřítka. Námi vyvinuté 
zkušební metody, zaručují trvalou 
kvalitu břidlice. 

Mnohostranná 
Různé druhy krytiny jsou v  
harmonickém souladu se všemi 
architektonickými směry stylů.  
Od klasických stavebních děl až  
po moderní architekturu stanovuje 
břidlice svou estetikou měřítka pro 
střechy a fasády. 

Břidlice je od základu solidní  
rozhodnutí pro život a těší se 
pozoruhodně rostoucí poptávce.



Rathscheck Schiefer 
und Dach-Systeme

St.-Barbara-Str. 3 
D-56727 Mayen-Katzenberg

Tel. +49 (0) 26  51 / 955- 0 
Fax +49 (0) 26  51 / 955-100

info@rathscheck.com 
www.rathscheck.com

Břidlice.
Přirozenost v dokonalosti. 
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