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VAETECH®- střešní fólie
Šíře role

Jednotky

VAETECH - Střešní folie, Typ V
®

Homogenní vrstva 1,2 mm, snášenlivá s asfaltovou hmotou, s PES rounem na spodní straně
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m / 1,54 m šíře | 1 paleta 1,5 x 1,2 = 15 rolí = 346,5 m²
- 25,00 m / 1,04 m šíře | 1 paleta 1,5 x 1,2 = 10 rolí = 260 m²
- 25,00 m / 1,54 m šíře | 1 paleta 1,5 x 1,2 = 10 rolí = 385 m²
Typy pokládky:
- volná pokládka, pod zatížení
- mechanicky kotvená
- lepená (lepidly VAEPLAN Kunststoffkleber nebo VAEPLAN PU-Kleber)
- volná pokládka, pod vegetační střechy

154 cm
104 cm
74 cm
54 cm
34 cm

m²
m²
lfm
lfm
lfm

Homogenní vrstva 1,5 mm, snášenlivá s asfaltovou hmotou, s PES rounem na spodní straně
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m / 1,54 m šíře | 1 paleta 1,5 x 1,2 = 15 rolí = 346,5 m²
- 25,00 m / 1,04 m šíře | 1 paleta 1,5 x 1,2 = 10 rolí = 260 m²
- 25,00 m / 1,54 m šíře | 1 paleta 1,5 x 1,2 = 10 rolí = 385 m²
Typy pokládky:
- volná pokládka, pod zatížení
- mechanicky kotvená
- lepená (lepidly VAEPLAN Kunststoffkleber nebo VAEPLAN PU-Kleber)
- volná pokládka, pod vegetační střechy

154 cm
104 cm
74 cm
54 cm
34 cm

m²
m²
lfm
lfm
lfm

Homogenní vrstva 1,2 mm, snášenlivá s asfaltovou hmotou, skelné vlákno na spodní straně
jako požární ochrana
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 25,00 m | 1 paleta = 12 Rollen = 360 m²
Typy pokládky:
- volná pokládka, pod zatížení
- mechanicky kotvená
- lepená (lepidly VAEPLAN Kunststoffkleber nebo VAEPLAN PU-Kleber)
- volná pokládka, pod vegetační střechy
Pokládka např. přímo na nekašírovaný polystyren:
- lepená (lepidlo PU-Kleber)
- mechanicky kotvená

120 cm

m²

Homogenní vrstva 1,5 mm, snášenlivá s asfaltovou hmotou, skelné vlákno na spodní straně
jako požární ochrana
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 25,00 m | 1 paleta = 12 Rollen = 360 m²
Typy pokládky:
- volná pokládka, pod zatížení
- mechanicky kotvená
- lepená (lepidly VAEPLAN Kunststoffkleber nebo VAEPLAN PU-Kleber)
- volná pokládka, pod vegetační střechy
Pokládka např. přímo na nekašírovaný polystyren:
- lepená (lepidlo PU-Kleber)
- mechanicky kotvená

120 cm

m²

VAETECH - Střešní folie, Typ U/GV
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Šíře role

Jednotky

VAETECH - Střešní folie, Typ VS
®

Homogenní vrstva 1,2 mm s jednostranným krajem pro svar
Snášenlivá s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně samolepící za studena
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m | 1 paleta = 6 rolí = 94,5 m²
Typ pokládky:
- samolepící

105

m²

Homogenní vrstva 1,2 mm s oboustranným krajem pro svar
Snášenlivá s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně samolepící za studena
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m | 1 paleta = 6 rolí = 97,5 m²
Typ pokládky:
- samolepící

108

m²

Homogenní vrstva 1,5 mm s jednostranným krajem pro svar
Snášenlivá s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně samolepící za studena
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m | 1 paleta = 6 rolí = 94,5 m²
Typ pokládky:
- samolepící

105

m²

Homogenní vrstva 1,5 mm s oboustranným krajem pro svar
Snášenlivá s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně samolepící za studena
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m | 1 paleta = 6 rolí = 97,5 m²
Typ pokládky:
- samolepící

108

m²

Homogenní vrstva 1,2 mm snášenlivá s asfaltovou hmotou, skelné vlákno pro požární
ochranu, celoplošně samolepící za studena
Standardní barvy: černá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m | 1 paleta = 15 rolí = 270 m²
Typ pokládky:
- samolepící

120

m²

Homogenní vrstva 1,2 mm snášenlivá s asfaltovou hmotou, skelné vlákno pro požární
ochranu, celoplošně samolepící za studena
Standardní barvy: černá + šedá
Standardní délka role | m² na paletu:
- 15,00 m | 1 paleta = 15 rolí = 270 m²
Typ pokládky:
- samolepící

120

m²

VAETECH®- Střešní folie, Typ ABS
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Šíře role

Jednotky

VAETECH - Typ VS zúžené šířky
®

Homogenní vrstva 1,2 mm s jednostranným krajem pro svar
Snášenlivý s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně samolepící za studena
Standardní barvy: šedá + bílá
Standardní délka role: 15,00 m
Připojení a napojení pro střešní pás VAEPLAN® - VAETECH®, typ V, U/GV, VS a ABS

74
54
34

Příplatek v barvě černé dle poptávky
Homogenní vrstva 1,5 mm, s jednostranným krajem pro svar
Snášenlivá s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně lepící za studena
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role: 15,00 m
Připojení a napojení pro střešní pás VAEPLAN® - VAETECH® typ V, U/GV, VS a ABS

m2
74
54
34

Příplatek v barvě černé dle poptávky
Homogenní vrstva 1,2 mm, s oboustranným krajem pro svar
Snášenlivá s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně lepící za studena
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role: 15,00 m
Připojení a napojení pro střešní pás VAEPLAN® - VAETECH® typ V, U/GV, VS a ABS

lfm
lfm
lfm

m2
68

Příplatek v barvě černé dle poptávky
Homogenní vrstva 1,5 mm, s oboustranným krajem pro svar
Snášenlivá s asfaltovou hmotou, s polyesterovým rounem, celoplošně lepící za studena
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role: 15,00 m
Připojení a napojení pro střešní pás VAEPLAN® - VAETECH® typ V, U/GV, VS a ABS

lfm
lfm
lfm

lfm

m²
68

Příplatek v barvě černé dle poptávky

lfm

m2

VAETECH® - Typ F zúžené šířky
Homogenní vrstva 1,2 mm, snášenlivý s asfaltovou hmotou, holý bez výztuhy
Standardní barvy: bílá + šedá
Standardní délka role: 25,00 m
Připojení a napojení, nastavení, manžety pro všechny typy VAEPLAN® - VAETECH®

Extra šířky typ F - 1,2 mm dle poptávky

75
66
50
33
25
20
15
10

lfm
lfm
lfm
lfm
lfm
lfm
lfm
lfm

100

lfm

Příplatek v barvě černé dle poptávky
Ostatní odstíny dle poptávky
Homogenní vrstva 1,5 mm, snášenlivý s asfaltovou hmotou, holý bez výztuhy
Standardní barva: bílá + šedá
Standardní délka role: 25,00 m
Připojení a napojení, nastavení, manžety pro všechny typy VAEPLAN® - VAETECH®

Extra šířky - Typ F - 1,5 mm dle poptávky
Příplatek v barvě černé dle poptávky
Ostatní odstíny dle poptávky
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m2
75
66
50
33
25
20
15
10

lfm
lfm
lfm
lfm
lfm
lfm
lfm
lfm

100

lfm
m2
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Příslušenství
Množství

Jednotky

3 ltr

ltr

1 ltr

ltr

3 ltr

ltr

3 kg

kg

1 kg

kg
kg

23 kg

kg

4,5 kg

kg

5 kg

kg

VAEFUSION S - VAEPLAN® - Leptadlo
Balení / jednotka :
1 karton = 4 balení á 3 ltr
1 karton = 8 balení á 1 ltr

VAECLEAN - VAEPLAN® - Čistič
Spotřeba cca. 10-50 ml/bm svaru dle stupně znečištění
také při aktivaci spojů VAE / EVA / PVC pásů
Balení / jednotka :
1 karton = 4 balení á 3 ltr

VAELIQUID - VAEPLAN® - Tekutá fólie
Spotřeba cca. 20 g/m svaru
Standardní barvy: bílá + šedá
Nadstandardní barvy černá, hnědá, zelená
Další odstíny dle poptávky
Balení / jednotka :
1 karton = 4 balení á 3 kg
1 karton = 8 balení á 1 kg

VAEBOND CONTACT - VAEPLAN® - Umělohmotné lepidlo
S obsahem ředidel
Spotřeba:
cca. 400 g/m² plnoplošné lepení
cca. 160-300 g/m² lepení v pruzích
Balení / jednotka :
1 karton = 4 balení á 4,5 kg

VAEBOND-PU - VAEPLAN® - PU lepidlo
Bez obsahu ředidel
Spotřeba: cca. 200-300 g/m²
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Množství

Jednotky

VAEPLAN - Připojovací manžeta
®

pro průměry 45-175 mm
Celková výška 180 mm
Standartní barvy: bílá + šedá
Nadstandardní barva: černá
Další barvy dle poptávky
Balení / jednotka:
1 karton = 25 kusů

1 kus

kus
kus

VAEPLAN®- Průchodka, 18 mm
Průměr 18 mm
Celková výška 150 mm
s připojovací manžetou VAEPLAN® - VAETECH®
Nerezová svorka
Standardní barva: šedá
Nadstandardní barva: černá
Další barvy dle poptávky
Balení / jednotka:
1 karton = 25 kusů

1 kus

kus

kus

VAEPRIMER D - VAEPLAN® - Haftgrund D - penetrace
pro za studena samolepící pásy VAEPLAN® - VAETECH ® VS a ABS
aplikace za studena, bez obsahu ředidel
Standartní barva: černá
Spotřeba: cca. 200-300 g/m²

12 ltr

ltr

10 ltr

ltr

1 kus

kus

1 kus

kus

VAEPRIMER L - VAEPLAN® - Haftgrund L - penetrace
pro za studena samolepící pásy VAEPLAN® - VAETECH® VS a ABS
aplikace za studena, bez obsahu ředidel
Standartní barva: červená
Spotřeba: cca. 200-300 g/m²

Lahvička se štětcem
pro aplikaci leptadla VAEFUSION S

Lahvička se špičkou
pro aplikaci tekuté folie VAELIQUID
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Množství

Jednotky

1 kus
1 kus

kus
kus

1 kus

kus

1 kus

kus

100 cm

m²

1 kus

kus
kus

1kus

kus
kus

Standardní barvy: bílá + šedá
Rozměr tabule: 2,00 m x 1,00 m

1 m²

m²

Při odběru 1 palety stejného odstínu = 50 tabulí/paleta
Nadstandardní barvy dle poptávky: černá, hnědá, zelená

1 m²

m²
m²

Silikonový přítlačný váleček
40 mm
80 mm

Vozík na lepidlo
pro 2 balení á 23 kg

Vozík na leptadlo

VAEPLAN®- Ochranná folie TZ
Vrchní ochranná vrstva ve střešní skladbě
Homogenní tloušťka 1,1 mm, barva antracitová šedá
Standartní délka role: 25,00 m

VAEPLAN®- Vnitřní kout, 90°
Standardní barvy: bílá + šedá
Nadstardandní barvy: zelená, hnědá, černá
Další barvy dle poptávky

VAEPLAN®- Vnější roh, 270°
Standardní barvy: bílá + šedá
Nadstandardní barvy: zelená, hnědá, černá
Ostatní barvy dle poptávky

VAEPLAN®- Povlakovaný plech v tabulích

Hotové profily všech typů dle poptávky
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Střešní doplňky
Průměr

Jednotka

bez zpětné těsnící záklopky (DN 50)

50

kus

se zpětnou těsnící záklopkou
bez zateplení
s připojovací manžetou VAEPLAN® - standardní barva bílá
nebo šedá

70

kus

100

kus

125

kus

150

kus

Střešní vpusť (Gully) svislá

Příplatek za střešní manžetu v barvě černé

kus

Střešní vpusť (Gully) s vodorovným odtokem
Se zpětnou těsnící záklopkou

70

kus

bez zateplení
s připojovací manžetou VAEPLAN® - standardní barva bílá
nebo šedá

100

kus

125

kus

150

kus

Příplatek za střešní manžetu v barvě černé

kus

PVC- Střešní chrlič
bez zateplení
s rohovou základní deskou (90°)
s připojovací manžetou VAEPLAN® - standardní barva bílá
nebo šedá

50

kus

70

kus

100

kus

125

kus

150

kus
kus

Příplatek za střešní manžetu v barvě černé

Střešní přepad
bez zateplení
s připojovací manžetou VAEPLAN® - standardní barva bílá
nebo šedá
Příplatek za střešní manžetu v barvě černé

kus

Odvětrací komínek - standard
bez zateplení
s připojovací manžetou VAEPLAN® - standardní barva bílá
nebo šedá

70

kus

100

kus

125

kus

150

kus

kus

Příplatek za střešní manžetu v barvě černé

Střešní odvětrání střechy se vzduchovou vrstvou
s připojovací manžetou VAEPLAN® - standardní barva bílá
nebo šedá

Příplatek za střešní manžetu v barvě černé
8

70

kus

100

kus

125

kus

150

kus
kus
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Průměr

Jednotka

Základní element (Grundkörper)
K připojení z úrovně parozábrany
v kombinaci s odvětracím komínkem a svislou střešní vpustí
bez zateplení, bez připojovací manžety VAEPLAN ®

70

kus

100

kus

125

kus

150

kus

70-200

kus

70

kus

100

kus

125

kus

150

kus

Universální střešní košíček
pro všechny typy střešních elementů

Zateplovací vložka
Pro střešní vpustě (Gully), odvětrávací komínky
a základní elementy (Grundkörper)

Kačírková ALU lišta, povlakovaná PVC
2 m délka, odstín šedá, včetně napojení
Výška 65 mm, šířka 80 mm
Výška 90 mm, šířka 90 mm

m
m

Stěnový profil ALU
m
m

WA 60, výška: 60 mm
WA 150 (včetně napojení), výška 150 mm
Délka lišty: 3.000 mm,
mezera: 20 cm, průměr otvoru 8 mm
jednotka balení: 99 m
WA 60: 3.465 m/paleta
WA 150: 2.475 m/paleta

Parozábrany
Šíře role

Jednotky

1,15 m

m²

1,15 m

m²

Parozábrana DG SKB 18234, pochozí
Nízké zatížení požárem, samolepící za studena, paro-vzduchová zábrana
stávající z ALU fólie s jednostrannou skelnou mřížkou
není nouzová izolace.
Délka role: 50,00 m
Šířka role: 1,15 m
Množstevní cena, cena v objemu palet dle poptávky.
1 jednorázová paleta = 24 rolí = 1.380 m²

Parozábrana DG SKT 18234, stabilizační
Nízké zatížení požárem, samolepící za studena, paro-vzduchová zábrana,
stávající z ALU fólie s jednostrannou skelnou mřížkou
není nouzová izolace.
Délka role: 50,00 m
Šířka role: 1,15 m
Množstevní cena, cena v objemu palet dle poptávky.
1 jednorázová paleta = 24 rolí = 1.380 m²
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Šíře role

Jednotky

100 cm
50 cm
25 cm
15 cm

m²
m²
m²
m²

1,05 m

m²

1,05 m

m²

VAEPLAN® - Těsnící folie, typ FD pro spodní stavbu dle DIN 18195
Homogenní vrstva 1,5 mm
Standardní barva: černá
Délka role: 25,00 m
ostatní šířky dle poptávky

VAEPLAN®- ochranný pás RV, pro ochranu a prodloužení životnosti starých střech
EVA - ochrana starých pásů se spodním PES kašírováním
Syntetické vlákno
Celková tloušťka: 1,5 mm
Délka role: 1,05 m
Standardní barvy: bílá + šedá
Délka role: 25 m

VAEPLAN®- ochranný pás RS, pro ochranu a prodloužení životnosti starých střech
EVA - ochrana starých pásů se spodním PES kašírováním
Syntetické vlákno + celoplošně za studena samolepící vrstva
Celková tloušťka: 2,0 mm
Délka role: 1,05 m
Standardní barvy: černá + šedá
Délka role: 25 m
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VAE střešní systémy s. r. o.

Vaeplan GmbH

IMPERBEL sa/nv

Ovenecká 36/348
170 00 Praha 7
Tel: +420 233 373 103
Fax: +420 233 373 666
info@vaeplan-derbigum.com
www.vaeplan-derbigum.com

Augsfelder Str. 20, 97437 Haßfurt
Tel: + 49 (0) 9521 - 9497 - 0
Fax: + 49 (0) 9521 - 9497 - 21
vertrieb@vaeplan.de - www.vaeplan.de

Bergensesteenweg 32
B - 1651 Lot
Tel: + 32 (0)2 334 87 00
Fax: + 32 (0)2 378 14 69
infoint@derbigum.com
www.derbigum.com

Geschäftsführer Fred Molitor
HRB 1139 Bamberg USt.-ID DE 176946905
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