
Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov 
a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.

Celox spol. s r.o.
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné, 

Tel.: +421 33 647 6573                       
www.celox.sk, celox@celox.sk

Strieška nad dvere AL 120x100 cm
Stručná charakteristika
Strieška nad dvere

Technické parametre
Materiál strieška: transparentný polykarbonát, hrúbka 2,2 mm    
Materiál konzoly: Al   
Šírka: 120 cm 
Hĺbka: 100 cm
Výška: 16,5 cm   
Balenie: papierový kartón (balenie obsahuje konzoly, profily, tesnenie, skrutky, kotviaci materiál a montážny návod) 

Použitie
Strieška sa používa pri zastrešení vonkajších vchodových dverí, balkónov a pod.. Vyznačuje sa moderným dizajnom. Konzoly sú vyrobené 
z Al materiálu, ktorý je povrchovo upravený exteriérovou striebornou farbou. Na konzoly sa skrutkami upevní číri polykarbonát o hrúbke 2,2 
mm. Polykarbonát je zosilnený Al profilmi, ktoré majú eloxovanú povrchovú úpravu. Profily chránia hranu polykarbonátu a zároveň slúžia ako 
ukončovací profil pri napojení k fasáde a ako odkvapový profil pri odvádzaní vody zo striešky.
Údržba:  bežne dostupnými čistiacimi výrobkami na polykarbonát. Nahromadený sneh a ľad je potrebné zo striešky odstrániť. Strieška nie je 
odolná voči padajúcim kusom ľadu, zmrznutému snehu a pod..

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU



<<<
PLAST 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 3 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu
kat. č.: 490002

>>>
PLAST 100x60 cm

transparentný dutinkový polykarbonát hrubý 5 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu

kat. č.: 490001

<<<
ALUMINIUM 120x100 cm 
transparentný polykarbonát hrubý 3 mm 
hliníkové konzoly
kat. č.: 490003

www.celox.sk 

STRIEŠKY
nad dvere a okná

71,00 €
85,20 €  s DPH

37,00 €
44,40 €  s DPH

99,00 €
118,80 €  s DPH

Celox spol. s r. o. 
Družstevná 33/A, 
900 23 Viničné, 
Tel.: 033 640 6535 
Mobil: 0905 807 972 
objednavky@celox.sk    

pobočka Banská Bystrica
Zvolenská cesta 16, 
974 05 Banská Bystrica, 
Tel.: 048 415 1944   
Mobil: 0903 222 849
celoxbb@celox.sk

pobočka Prešov
Strojnícka 1, 
080 01 Prešov, 
Tel.: 051 776 1053    
Mobil: 0905 755 006    
celoxpo@celox.sk

Informujte sa u nás o dostupnosti striešok 
na predajných miestach vo vašom okolí.

  
NOVINKA

- jednoduchá a rýchla montáž

- cenovo dostupné

- odolné voči poveternostným vplivom

a UV žiareniu

- testované vo veternom tuneli do 118km/h

- možnosť nadpájania (iba plast)

- vrátane montážnych skrutiek
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