
střešní Pás rdi 3d®

•	 	zejména	pro	šikmé	střechy
•	 s	vysokou	hydroizolační	spolehlivostí
•	pro	sanace	i	nové	střechy

Pás z sBs modifi kovaného
asfaltu s působivým
vzhledem posypu

www.zaruka.icopal.cz
osobní záruka kvality icopal

15 let záruka na
systémové řešení



Porovnání nákladů na Pokládku střešních krytin 
u nových střech i rekonstrukcí.

Parametry typové střechy: 

1.	Sklon	střechy	30°.
2.	Sedlová	střecha,	rozměr	7,5	x	12	m.
3.	Celková	plocha	střechy	180	m2.
4.	Nová	střecha:	plné	dřevěné	bednění,	izolace	mezi	krokvemi	
Rekonstrukce	střechy:	s	původní	krytinou,	asfaltový	pás	mechanicky	
kotvený	na	dřevěné	bednění.

5.	V	seznamu	nejsou	zahrnuty	další	prvky:	okapový	systém,	oplechování	atd.

typ střešní krytiny cena materiálu cena práce celkem

1.
Plechová	střešní	krytina	
nižší	cenové	hladiny

219,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	39	420,-
160,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	28	800,- 68 220,-

2.
Plechová	střešní	krytina	
vyšší	cenové	hladiny

239,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	43	020,-
160,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	28	800,-	 71 820,-

3.
Střešní	krytina	
z	betonových	tašek

360,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	64	800,-
180,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	32	400,- 97 200,-

4.
Střešní	pás	
Icopal	RDI	3D®

175,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	31	500,-
160,-	Kč/m2	x	180	m2	=

Kč	28	800,- 60 300,-

Realizace	nové	střechy	nebo	rekonstrukce	střechy	na	podkladu	z	dřevěného	bednění

je s použitím střešního pásu icopal rdi 3d® výhodnější:

 o 12 - 16% oproti	použití
	 plechové	střešní	krytiny

 o 38%	 	 oproti	použití
	 	 betonové	střešní	krytiny

Pro	srovnání	bylo	
kalkulováno	s	materiálem	
pro	plochu	střechy	180	m2.

*	ceny	materiálů	bez	DPH	dle	zjištěných	ceníkových	cen	platných	k	25.4.2012
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poróWnanie koSZtóW Wykonania różnych 
WariantóW DachóW. Dachy noWe i remontoWane

Założenia dla wyceny dachu dwuspadowego 
o łącznej powierzchni 180 m2:

1. Połacie dachu nachylone pod kątem 30º.

2. Każda połać ma wymiary 7,5 m x 12 m.

3. Łączna powierzchnia obu połaci dachu: 180 m2.

4.  Dachy nowe: z poszyciem pełnym, zaizolowanym. 
Dachy remontowane: z pokryciem istniejącym, papy asfaltowe 
na podłożu deskowym pełnym.

5. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT).

6. W zestawieniu nie uwzględniono elementów uzupełniających, 
jak np. system orynnowania, wywiewki sanitarne, 
drabinki przeciwśnieżne, deski kominiarskie itp.

8

Náklady	na	provedení	nové	střechy	na	plné	dřevěné	bednění	(bez	bednění,
plechová	střešní	krytina,	nebo	betonová	střešní	krytina)	v	porovnání	s	náklady

na	provedení	nové	střechy	na	podkladu	z	plného	bednění	(s	bedněním,
s	použitím	Střešního	pásu	RDI	3D®)	jsou	srovnatelné.

Použití střešního pásu rdi 3d® na dřevěném bednění
poskytuje další funkční výhody:

•	 vysoká	odolnost	vůči	působení	povětrnostních	vlivů,
•	 úplná	těsnost	krytiny	při	použití	pásu	RDI	3D®,	nedochází	k	pronikání
srážkových	vod	pod	krytinu,

•	 nižší	hlučnost	při	dešti	a	krupobití,
•	 možnost	snadno	změnit	vzhled	a	barvu	střechy.	Je	možné	vybírat	z	několika
typů	a	barev	střešního	pásu	RDI	3D®.

Při	použití	krytiny	na	tvarově	složitější	střechy	je	použití	Střešního	pásu	RDI	3D®

	ještě	výhodnější	než	u	typové	střechy	(vyšší	náklady	na	doplňky,	pracovní	sílu	atd.)

více se dozvíte na www.icopal.cz nebo www.vedag.cz
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střešní Pás rdi 3d® 11
Červená klasická
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střešní Pás rdi 3d® 13
Pálená klasická
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střešní Pás rdi 3d® 12
hnĚdá klasická
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RDI	3D®	11		-	červená	klasická	-	ve	standardní	pokládce	-	hřeben	/	v	ploše

RDI	3D®		12	-	hnědá	klasická	-	ve	standardní	pokládce	-	hřeben	/	v	ploše

RDI	3D®	13	-	pálená	klasická	-	ve	standardní	pokládce	-	hřeben	/	v	ploše
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více informací i s videonávodem pokládky naleznete 
na www.icopal.cz nebo www.vedag.cz

Icopal	Vedag	CZ	s.	r.	o.,	
Dopraváků	749/3,	148	00	Praha	8	-	Dolní	Chabry
tel.:	+420	220	303	710	fax:	+420	220	303	740

www.icopal.cz	www.vedag.cz

oblast použití:
Střešní	pás	Icopal	RDI	3D	představuje	systémo-
vou	střešní	krytinu	pro	šikmé	střechy	z	produkce	
Icopal.	Pás	z	SBS	modifikovaného	asfaltu	v	sobě	
zahrnuje	 lehkost,	 spolehlivost	 a	 nezávadnost	
tradičních	 asfaltových	 krytin	 a	 zároveň	 estetic-
ký	vzhled	krytin	skládaných.	Vrchní	barevný	po-
syp	pásů	představuje	různé	typy	střešních	krytin	
a	jejich	trojrozměrný	prostorový	vzhled.
Tento	 systém	 nabízí	 nejenom	možnost	 překrytí	
starých	 eternitových,	 šindelových	 a	 plechových	
střech	 které	 zestárly,	 ale	 je	 vhodný	 i	 pro	 stře-
chy	novostaveb.		Při	renovaci	starých	střech	není	
nutné	demontovat	původní	krytinu.
Montáž	se	provádí	natavením	plamenem	a	kot-
vením	do	spoje,	které	nijak	nenarušuje	celkový	
vzhled	ani	funkčnost.

výhody použití:
•	úplná	těsnost	střešního	povlaku
•	dlouhá	životnost
•	nižší	 hlučnost	 v	 porovnání	 s	 plechovými	
krytinami

•	 vysoká	hospodárnost	krytí
•	 řešení	s	nízkou	hmotností	-	méně	než	5	kg/m2

•	odlišný	 vzhled	 pásu	 dle	 způsobu	 pokládky	
(standardní	vzhled,	vzhled	románské	krytiny)

•	není	nutné	odstranit	původní	krytinu
•	 instalace	nové	krytiny	běžného	RD	trvá	3	dny	
•	ponechání	 původní	 krytiny	 zabezpečuje	
i	 ochranu	objektu	před	promoknutím	v	době	
pokládky

střešní Pás rdi 3d®


