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Neustála kontrola výrobného procesu a použitá tech-
nológia umožňuje poskytnúť 50-ročnú záruku na 
rozmerovú presnosť, vodotesnosť a mrazuvzdornosť 
betónových strešných krytín Leier.

Toscana Terra

Toscana Palazzo

Toscana tehlovočervená

Toscana Capello

Granite Carbon

Toscana oriešková

Lux tmavohnedá

Granite tmavohnedá

Toscana čierna

Lux čierna

Granite čierna

Toscana Classic

xuLartxE anacsoT

Granite

Dizajn
Vďaka jedinečnému dizajnu vytvárajú be-
tónové strešné krytiny Leier na streche 
čisté línie. 

Kvalita
Betónová krytina Leier spĺňa všetky štan -
dardné európske normy a  tech nické po-
žiadavky. Vysoká pevnosť a  požadovaná 
hmotnosť betónových krytín zabezpe-
čuje stabilitu a  odolnosť krytiny aj pri ex-
trémnych po veternostných podmienkach.

Vďaka špeciálnemu betónovému zloženiu 
a  využitím špeciálnej technológie nás-
ledného spracovania je sila tlaku betóno-
vých škridiel Leier na pravidelných exter-

ných a  interných kontrolách výborná. 
Vďaka špeciálnej výrobnej technológii 
a prísnym kritériám kvality majú betónové 
škridle zaručene presné rozmery. Jedn o-
tlivé prvky do seba presne zapadajú, čím 
sa zabezpečí dokonalá tesnosť strešnej 
krytiny Leier.

Vodotesnosť a mrazuvzdornosť 
je ga rantovaná neustálou kontrolou vo 
výrobe. Vďaka kvalite použitých surovín 
betónové krytiny Leier nezmenia svoj 
objem alebo hmotnosť ani pri veľkých 
teplotných vý kyvoch, či veľkej vlhkosti. 
Technoló gia výroby zabezpečuje veľmi 
nízku na siakavosť, preto je krytina 
mrazuvzdorná.

Špeciálna povrchová úprava
Vďaka povrchovej úprave LUX disponujú 
škri dle uzavretým, vodeodolným  povr           chom, 
a preto vynikajúco odvádzajú vodu. 
Dvojnásobná povrchová úprava zabra-
ňuje usádzaniu machov a  nečistôt. Inten-
zívnu a trvácnu farbu betónových škridiel, 
ako aj UV stabilitu zaručuje použité farbivo 
z oxidov železa. Farebný povrch, aj celkový 
materiál je homogénny, svoju farebnú 
stálosť si udržuje po desaťročia. Nami 
používané farbivá dosahujú najvyššie 
kritériá kvality. 

Kompletný systém 
Široká ponuka doplnkových strešných 

O strešnej krytine Leier

prvkov umožňuje dokonale funkčné a  es-
tetické uloženie strešnej krytiny Leier. 
Okrem tradičných farieb nájdete v  našej 
ponuke aj farby a  farebné kombinácie 
podľa najnovších trendov. Či už ide o 
sociálny, poľnohospodársky, priemyselny 
alebo kancelársky objekt, malý záhradný 
pavión alebo viacero objektov, môžete 
si byť istí, že si vyberiete farbu a  tvar kry-
tiny, ktorá bude najviac vyhovovať vašim 
predstavám.
Strešné krytiny Leier môžete použiť na 
strechy so sklonom od 22° bez pod strešia.

Výroba a  produkt šetrný k  životnému 
prostrediu
Betónová strešná krytina Leier je vyrobená 
z prírodných surovín − cementu, kameniva 
a  vody. Ako farbivo sú použité oxidy 
železa. Počas výroby používame výlučne 
materiály šetrné k  životnému prostrediu. 
Ani staré betó nové krytiny nepredstavujú 
žiadne ekologické riziko, dajú sa spracovať 
a recyklovať.
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Povrchové úpravy 
strešnej krytiny Leier

Strešná krytina Leier sa vyrába s dvojnásobnou povrchovou úpravou  
a z farbív najvyššej kvality, čo zaručuje farebnú stálosť a UV odolnosť,  
ďalej zabraňuje usádzaniu machov a nečistôt, a tým zvyšuje odolnosť 
materiálu voči pôsobeniu nepriaznivých vplyvov.

Na povrchovú úpravu modelu TOSCANA CLASSIC sa používajú špeciálne farby najvyššej 
kvality, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Dvojnásobná povrchová úprava zvyšuje 
odolnosť, trvanlivosť a farebnú stálosť betónových krytín. Spodná vrstva zabraňuje vniknutiu 
aj najmenších nečistôt do krytín. Povrchová vrstva dodá krytine matný vzhľad a zároveň 
zabezpečuje jej UV odolnosť.
Špeciálna povrchová úprava modelu TOSCANA EXTRA dodáva škridle mediteránsky vzhľad. 
Kombinácia teplých odtieňov a hra svetla pôsobí letným dojmom a rozžiari každú strechu.

Strešná krytina s povrchovou úpravou LUX sa vyznačuje luxusnou kvalitou a vysokým leskom.
Vďaka dvojnásobnej povrchovej úprave má vynikajúce vlastnosti. Spodná vrstva
zabezpečuje rovný povrch pre špeciálnu vrstvu s vysokým leskom. Krytina s povrchovou 
úpravou LUX je výrazne odolnejšia voči vonkajším vplyvom. Ľahko sa čistí a evokuje 
pocit novej strechy aj po rokoch.

JEDNOTNÁ
KVALITA FARBY

MATNÝ POVRCH

MAXIMÁLNA 
UV ODOLNOSŤ

MAXIMÁLNA 
UV ODOLNOSŤ

ŠPECIÁLNA VRSTVA 
S VYSOKÝM LESKOM

ČISTOTA

ŽIARIVÝ 
EFEKT
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CLASSIC

TOSCANA 
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STREŠNÁ 
K RY T I N A 
TOSCANA
CLASSIC
Univerzálna strešná krytina v 4 základných 
farebných odtieňoch je vhodná pre každý 
typ stavby. Jednoduché čisté línie vytvárajú 
na streche ideálne oblúky bez estetických 
nedokonalostí.
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Čierna

Oriešková

Tehlovočervená

Terra

Prirodzená klasika

Sklon strechy od 22° *

Rozmery 330 x 420 mm

Hmotnosť 4,5 kg/ks

Výška profilu 36 mm

Nominálna krycia šírka 304 ± 5 mm

Rozmery strešných lát minimum 40×50 mm*

Odstupy strešných lát maximum 34 cm*

Prekrytie minimum 8 cm, v závislosti od sklonu strechy*

Spotreba v priemere 10 ks/strecha m2*

* podľa montážneho návodu

Technické
údaje

Typ Povrchová úprava Rozmery (cm) Spotreba (cca.) kg/ks Paleta ks/paleta

Betónová základná škridla* classic 33 × 42 10 ks/m2 4,5 Leier tehlová 
paleta 240

Krajná škridla ľavá/pravá classic 35,5 × 42,2 3 ks/bm 6,3 Leier tehlová 
paleta 42

Odvetrávacia škridla classic 33 × 42 20 ks/100 m2 5,3 Leier tehlová 
paleta 44

Hrebenáč*

(vrátane príchytky hrebenáča) classic 42 × 25,5 × 10,4 2,7 ks/bm 3,6 Leier tehlová 
paleta 160

Koncový hrebenáč** classic 24 × 38 × 10 1 ks/hrebeň 4,2 Leier tehlová 
paleta 48

Trojitý rozdeľovací 
hrebenáč** classic 35,8 × 42,2 × 20,1 1 ks/vrchol valby 6,0 Leier tehlová 

paleta 40

trojitý rozdeľovací 
hrebenáč

koncový hrebenáčhrebenáčkrajná škridla odvetrávacia škridlazákladná škridla
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Prvky vlnitých betónových strešných krytín



STREŠNÁ 
KRY T INA 
TOSCANA
EXTRA
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Rustikálny, mediteránsky štýl

Palazzo

Cappello

Prvky vlnitých betónových strešných krytín

Sklon strechy od 22°*

Rozmery 330 x 420 mm

Hmotnosť 4,5 kg/ks

Výška profilu 36 mm

Nominálna krycia šírka 304 ± 5 mm

Rozmery strešných lát minimum 40×50 mm*

Odstupy strešných lát maximum 34 cm*

Prekrytie minimum 8 cm, v závislosti od sklonu strechy*

Spotreba v priemere 10 ks/strecha m2*

* podľa montážneho návodu

Technické
údaje

Typ Povrchová úprava Rozmery (cm) Spotreba (cca.) kg/ks Paleta ks/paleta

Betónová základná škridla* extra 33 × 42 10 ks/m2 4,5 Leier tehlová 
paleta 240

Krajná škridla ľavá/pravá extra 35,5 × 42,2 3 ks/bm 6,3 Leier tehlová 
paleta 42

Odvetrávacia škridla extra 33 × 42 20 ks/100 m2 5,3 Leier tehlová 
paleta 44

Hrebenáč*

(vrátane príchytky hrebenáča) extra 42 × 25,5 × 10,4 2,7 ks/bm 3,6 Leier tehlová 
paleta 160

Koncový hrebenáč** extra 24 × 38 × 10 1 ks/hrebeň 4,2 Leier tehlová 
paleta 48

Trojitý rozdeľovací 
hrebenáč** extra 35,8 × 42,4 × 20,1 1 ks/vrchol valby 6,0 Leier tehlová 

paleta 40

50-ROČNÁ ZÁRUKA

Svojim zaujímavým tvarom a farbám dodáva 
strechám južanskú atmosféru. Jedinečný 
vzhľad strechy je dosiahnutý špeciálnou 
povrchovou úpravou tejto krytiny.

trojitý rozdeľovací 
hrebenáč

koncový hrebenáčhrebenáčkrajná škridla odvetrávacia škridlazákladná škridla



STREŠNÁ 
KRY TINA 
LUX
Betónová strešná krytina LUX prémiovej 
kategórie s vysokým leskom v moderných 
farebných prevedeniach dodáva elegantný 
štýl každej streche. Špeciálna povrchová 
úprava zvyšuje odolnosť voči poveternost
ným podmienkam. 
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Žiarivá elegancia

Čierna

Tmavohnedá Povrchová úprava Rozmery (cm) Spotreba (cca.) kg/ks Paleta ks/paleta

Betónová základná škridla* lux 33 × 42 10 ks/m2 4,5 Leier tehlová 
paleta 240

Krajná škridla ľavá/pravá lux 35,5 × 42,2 3 ks/bm 6,3 Leier tehlová 
paleta 42

Odvetrávacia škridla lux 33 × 42 20 ks/100m2 5,3 Leier tehlová 
paleta 44

Hrebenáč*

(vrátane príchytky hrebenáča) lux 42 × 25,5 × 10,4 2,7 ks/bm 3,6 Leier tehlová 
paleta 160

Koncový hrebenáč** lux 24 × 38 × 10 1 ks/hrebeň 4,2 Leier tehlová 
paleta 48

Trojitý rozdeľovací 
hrebenáč** lux 35,8 × 42,4 × 20,1 1 ks/vrchol valby 6,0 Leier tehlová 

paleta 40

Sklon strechy od 22° *

Rozmery 330 x 420 mm

Hmotnosť 4,5 kg/ks

Výška profilu 36 mm

Nominálna krycia šírka 304 ± 5 mm

Rozmery 
strešných lát minimum 40×50 mm*

Odstupy 
strešných lát maximum 34 cm*

Prekrytie minimum 8 cm, v závislosti od sklonu strechy*

Spotreba v priemere 10 ks/strecha m2*

* podľa montážneho návodu

Technické
údaje
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trojitý rozdeľovací 
hrebenáč

koncový hrebenáčhrebenáčkrajná škridla odvetrávacia škridlazákladná škridla

Prvky vlnitých betónových strešných krytín



STREŠNÁ 
KRY TINA 
GRANITE
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Moderný štýl

Carbon

Tmavohnedá

Čierna

Rozmery Spotreba (cca.) kg/ks ks/paleta

Betónová základná škridla* 33 × 42 10 ks/m2 5,3 210

Polovičná škridla 17,8 × 42 podľa potreby 2,6 140

Polovičná krajná škridla 18,5 × 42 3 ks/bm 3,9 72

Odvetrávacia škridla 33 × 42 cca. 20 ks/100m2 5,5 44

Hrebenáč* 42 × 25,5 × 10,4 2,7 ks/bm 3,6 160

Koncový hrebenáč** 24 × 38 × 10 1 ks/hrebeň 4,2 48

Trojitý rozdeľovací hrebenáč** 35,8 × 42,4 × 20,1 ks/vrchol valby 6,0 40

NOVINKA

Sklon strechy od 30° *

Rozmery 330 x 420 mm

Hmotnosť 5,3 kg/ks

Nominálna krycia šírka 304 ± 5 mm

Rozmery 
strešných lát minimum 40×50 mm*

Odstupy 
strešných lát maximum 340 mm

Prekrytie minimum 85 mm

Spotreba 9,8 - 10,4 ks/m2

* podľa montážneho návodu

Technické
údaje

pripravujeme  
v 2. polroku 2022
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Betónová strešná krytina GRANITE 
s rovným povrchom a čistými líniami 
pôsobí nadčasovým dojmom.  
Tmavé farebné odtiene dokonale 
ladia s každým typom fasády. 
Minimalistický tvar odráža trendy 
modernej architektúry.

trojitý rozdeľovací 
hrebenáč

koncový hrebenáčhrebenáčkrajná škridla odvetrávacia škridlazákladná škridla

Prvky vlnitých betónových strešných krytín
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Regionálny manažér pre západné Slovensko  
(BA, TT kraj)
Ing.Zoltán Lipták 
+ 421 905 458 100
e-mail: liptak@bauintegra.sk

Regionálny manažér pre stredné Slovensko – sever 
(TN, ZA kraj)
Ing. Ivan Bencúr
+ 421 903 828 507
e-mail: bencur@bauintegra.sk

Regionálny manažér pre stredné Slovensko – juh 
(BB, NR kraj)
Allan Ruttkay
+ 421 905 804 578
e-mail: ruttkay@bauintegra.sk

Regionálny manažér pre východné Slovensko 
(KE, PO kraj)
Ing. Ivan Bencúr
+ 421 903 828 507
e-mail: bencur@bauintegra.sk
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Expedícia stredné a východné Slovensko: 
Tel.: + 421 905 547 091
e-mail.: obchod@bauintegra.sk

Expresné dodanie vybraných modelov 
   
Doprava materiálu na stavbu aj s vykládkou
   
Cenová ponuka a výpočet spotreby

Regionálny predajca

BAUINTEGRA − DISTRIBÚCIA ŠKRIDIEL LEIER NA SLOVENSKU

Expedícia západné Slovensko 
Tel. : +421 917 568 422
e-mail: expediciaba@bauintegra.sk 


