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Clara je novou značkou střešních krytin na českém trhu. Vznikla s cílem nabídnout zákazníkům kvalitní materiály s prokazatelným půvo-
dem. Proto jsou jejími dodavateli přední světový producenti hliníku a oceli. Mezi ty patří norské Hydro a švédská SSAB nebo největší 
globální výrobce oceli, ArcelorMittal. Celé portfolio střešních krytin Clara je vytvořeno tak, aby pokrylo široké spektrum kvalitativních 
materiálových tříd, barevných možností, povrchových úprav a profilů.



střešních krytin Clara je složeno ze tří kvalitativních tříd 
materiálů – Luxury, Ambiente a Classic. Dohromady tvoří 
jednašedesát kombinací barevných a povrchových úprav. 
Materiály pro jejich výrobu dodávají přední světoví zpra-
covatelé hliníku a oceli, norské Hydro, švédské SSAB nebo 
globální dodavatel ArelorMittal.

PORTFOLIO

Clara Panel 32 | Aluminium mat | RAL 7016



Aluminium mat 25 µm | Jednoznačně nejlepší materiál v nabídce kry-
rin Clara je hliníkový plech s matnou povrchovou úpravou Hydrocoat 100 
norského výrobce Hydro. Vyznačuje se nízkou váhou, skvělou odolností 
proti perforační korozi, je díky ekologické přípravě šetrný k životnímu 
prostředí a jeho polyesterové pigmenty jsou bez přídavku těžkých kovů.

PurexTM 26 µm | Jedna z nejznámějších povrchových úprav švédského vý-
robce ocelí SSAB patřící do skupiny materiálů GreenCoat. Ty se vyznačují 
ekologickým složením barevných polyesterů s nízkým dopadem na životní 
prostředí. Materiál PurexTM samotný je ceněn pro svoji odolnost proti  
korozi, povětrnostním vlivům, pružnost a dlouhodobou stálost barev.   

Granite© HDX 55 µm | Z technického a estetického hlediska je Granite© 
HDX nejlepší volba ze série Granite společnosti ArcelorMittal. Má silný 
kovový podklad (Z275), který zabezpečuje vysokou odolnost vůči korozi  
a chrání místo řezu. Zrnitost způsobuje tvrdost povrchu a vynikající odol-
nost. Granite© HDX je řešení určené do agresivních a náročných prostředí.

Granite© Storm 50 µm | Povrchová úprava Granite© Storm je polyureta-
nový povlak s matnou strukturou. Vyznačuje se jedinečnou odolností vůči 
UV záření, velmi dobrou odolností proti agresivnímu prostředí a vynikající 
plasticitou. Granite© Storm byl před uvedením na trh důkladně testován 
výrobcem tohoto materiálu – společností ArcelorMittal. 

Luxury

Ambiente

parametr hodnota

povrchová úprava 25 µm

tloušťka materiálu 0,6 mm

záruka na korozi 50 let

záruka na stálost barvy 15 let

počet barev 5

parametr hodnota

povrchová úprava 50 µm

tloušťka materiálu 0,5 mm

záruka na korozi 30 let

záruka na stálost barvy 15 let

počet barev 4

parametr hodnota

povrchová úprava 55 µm

tloušťka materiálu 0,5 mm

záruka na korozi 30 let

záruka na stálost barvy 15 let

počet barev 4

parametr hodnota

povrchová úprava 26 µm

tloušťka materiálu 0,5 mm

záruka na korozi 30 let

záruka na stálost barvy 15 let

počet barev 3



Granite© Quartz 45 µm | Ocelové plechy s povrchovou úpravou Granite® 

Quartz se vyznačují zejména estetickým vzhledem pohledové strany. Jed-

ná se o strukturu krystalů křemene. Tato úprava je elastická, vyznačuje 

se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, odolností proti 

korozi a zejména zvýšenou odolností vůči UV záření.

Dřevodekor 25 µm | Dřevodekorová kresba je vytvořena polyesterovým ná-

těrem za použití speciálních nanášecích trysek. Dřevodekor je dostupný 

ve všech taškových* a trapézových profilech. Doplňkem k němu je rovinný 

svitkový plech pro zhotovení ohýbaných výrobků. Záruka na materiál  je 10 

let na prorezivění. 

Classic
parametr hodnota

povrchová úprava 45 µm

tloušťka materiálu 0,5 mm

záruka na korozi 20 let

záruka na stálost barvy 10 let

počet barev 4

parametr hodnota

povrchová úprava 25 µm

tloušťka materiálu 0,45 mm

záruka na korozi 10 let

záruka na stálost barvy 0 let

počet barev 3

Matt Polyester 30 µm | Kvalitní materiál ze „zelené“ řady SSAB Green 
Coat. Garantovaná vrstva zinku 275 g / m2 zaručuje střešním krytinám  
vynikající korozní rezistenci, která jej zařazuje na stupeň RC 4 – vysoká 
odolnost. A to i díky standardně lakované spodní straně plechu 12 µm  
ochranného polyesteru.    

parametr hodnota

povrchová úprava 30 µm

tloušťka materiálu 0,5 mm

záruka na korozi 30 let

záruka na stálost barvy 10 let

počet barev 5

*Přesto, že jsou materiály typu Dřevodekor dostupné i v taškových profilech jsou vzhledem ke svým vlastnostem vhodné zejména jako 
bezúdržbová náhražka dřevěných palubek. Ve formě trapézového plechu T8 se používá na instalaci střešních podhledů nebo opláštění bran  
či garážových vrat.

Pozn.: Materiály všech tříd lze vyrobit v jakémkoliv profilu střešních krytin. Vyjímku tvoří pouze dřevodekorové vzory (viz. výše uvedené).
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Třída Luxury

Třída Ambiente

Třída Classic

Aluminium mat 25 μm

Matt Polyester 30 μm

Purex TM 26 μm

Granite© Storm 50 μm

Granite© HDX 55 μm

Granite© Quartz 45 μm

Dřevodekory 25 μm

Pozn.: Značení vzorníku je v barevném prostoru RAL. Vyjímku tvoří materiály švédské SSAB, které jsou označeny  
v barevném prostoru tohoto výrobce (RR). Vzorník má z důvodu rozdílnosti barev tisku a skutečných krytin pouze orientační 
charakter. Pro posouzení barev si prosím vyžádejte aktuální vzorník materiálů u svého prodejce.

8 důvodů proč koupit střechu z plechu

Odolnost | Ocelové střechy patří mezi 
nejodolnější. Díky kvalitě ocelového  
jádra a trvanlivým polyesterovým  
lakům vydrží i silná krupobití bez ztrá-
ty estetických a užitkových vlastností.

Hmotnost | Plech je lehký a nevyža-
duje speciální konstrukce, které jsou 
nutné například u pálené nebo beto-
nové krytiny. Konstrukce domu a kro-
vu je celkově zatížena mnohem méně.

Doprava | Doprava plechové krytiny  
na stavbu není podmíněna žádnou 
speciální těžkou technikou.

Ekologie | Ocelový a hliníkový plech 
je plně vhodný k recyklaci, čímž se 
část investice po letech vrací.

Životnost | Kvalitní plechová krytina 
je odolná vůči povětrnostním vlivům 
a její životnost je mnoho desítek let. 
Moderní polyesterové laky garantují 
dlouhodobou barevnou stálost.

Estetika | Plechová střešní krytina  
vypadá i po letech používání stejně jako  
v den zakoupení bez výrazné změny 
barevného odstínu. 

Příslušenství | Plechové střešní do-
plňky nejsou tolik finančně náklad-
né jako příslušenství jiných krytin.

Cena | Použití plechových střešních 
krytin je výnosná investice, která 
ovlivňuje úspory při konstrukci staveb.



V nabídce střešních krytin Clara naleznete tři základní 
typy profilů. Taškové a trapézové profily a profily typu klik  
panel. Všechny se dají vyrobit v jakékoliv materiálové třídě 
a povrchové úpravě.  

PROFILY KRYTIN

detail sněhové tašky na krytině Clara Karin | Aluminium mat | RAL 9005



Na výběr je z celkem pěti taškových profilů vhodných jak pro 
rekonstrukce tak novostavby. Dostupné jsou ve dvou délkách 
modulů 350 a 400 mm. Mezi největší přednosti velkoformá-
tových krytin oproti klasickým skládaným patří nízká váha, 
odolnost proti povětrnostním vlivům a zejména rychlost  
jejich montáže.

TAŠKOVÉ PROFILY
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krycí šířka 1140 mm

celková šířka 1200 mm
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ALMA

délka modulu 350 / 400

rozsah délek 350 380 – 5980 mm

rozsah délek 400 430 – 6030 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 12°



183,5

23

krycí šířka 1100 mm

celková šířka 1180 mm

délka modulu 350 / 400

rozsah délek 350 460 – 6060 mm

rozsah délek 400 510 – 6110 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 12°

BELLA



délka modulu 350 / 400

rozsah délek 350 490 – 6090 mm

rozsah délek 400 540 – 6140 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 12°

celková šířka 1220 mm

krycí šířka 1150 mm

230

20

IRMA



KARIN

230

krycí šířka 1150 mm

celková šířka 1210 mm

15

délka modulu 350 / 400

rozsah délek 350 490 – 6090 mm

rozsah délek 400 540 – 6140 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 12°



210 80

krycí šířka 1045 mm

celková šířka 1150 mm

34

PARIS

délka modulu 350 / 400

rozsah délek 350 470 – 6070 mm

rozsah délek 400 520 – 6120 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 12°



TRAPÉZOVÉ PROFILY

Trapézové profily mají dlouhou tradici použití na průmyslo-
vých a hospodářských objektech. V posledních letech je mož-
né se setkat s jejich aplikací jako střešní podhledy i obklady 
moderních designových staveb. V naší nabídce se nachází 
paleta celkem pěti trapézových profilů. 



celková šířka 1190 mm

krycí šířka 1170 mm

811719,189,1

T 8

výška profilu 8 mm

minimální délka 100 mm

maximální délka 5000 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,45* / 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 9°

*pouze v materiálu Dřevodekor



celková šířka 1160 mm

krycí šířka 1120 mm

101,8

37,8 37,8

11,8

výška profilu 14 mm

minimální délka 100 mm

maximální délka 7500 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,45* / 0,5  mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 9°

T 14

*pouze v materiálu Dřevodekor



výška profilu 18 mm

minimální délka 100 mm

maximální délka 8500 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,45* / 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 9°

celková šířka 1140 mm

krycí šířka 1100 mm

32 69 137,5 17,5

T 18

*pouze v materiálu Dřevodekor



T 35

celková šířka 1080 mm

krycí šířka 1050 mm

33,5 37,3 35 210

výška profilu 35 mm

minimální délka 100 mm

maximální délka 8500 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,45* / 0,5 mm

hmotnost hliníku cca 2 kg / m2

hmotnost oceli cca 4,5 kg / m2

minimální sklon 9°

*pouze v materiálu Dřevodekor



celková šířka 1040 mm

krycí šířka 1000 mm

38

55
118 250

T 55

výška profilu 55 mm

minimální délka 100 mm

maximální délka 8500 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,45* / 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 9°

*pouze v materiálu Dřevodekor



     

190

krycí šířka 1140 mm

celková šířka 1200 mm
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délka modulu 350 / 400

rozsah délek 350 380 – 5980 mm

rozsah délek 400 430 – 6030 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca 2 kg / m2

hmotnost oceli cca 4,5 kg / m2

minimální sklon 12°

ALMA

PROFILY TYPU PANEL

V současné době velice populární střešní krytina imitující 
tvar klasického falcovaného plechu. Důmyslný systém uchy-
cení krytiny do krovu umožňuje, aby povrch střechy nebyl 
zbytečně narušen vyčnívajícími hlavičkami spojovacích vrutů. 
Zákazníci mají na výběr ze třech základních typů profilů. 



PANEL 32

výška drážky 32 mm

minimální délka 300 mm

maximální délka 7000 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 9°

celková šířka 520 mm

krycí šířka 477 mm  19,5
155 155 159

27
4 32

Pozn.: Krytiny typu panel v materiálu aluminium je vždy nutno montovat na plný záklop z desek. Nedodržením tohoto postupu zákazník riskuje prolisování střeš-
ních latí do krytiny způsobené velkou váhou sněhu. 



PANEL 25
25 S

 

25 

celková šířka 550 / 345 mm

krycí šířka 520 / 310 mm

výška drážky 25 mm

minimální délka 800 (900 – S) mm

maximální délka 7000 mm

tloušťka hliníku 0,6 mm

tloušťka oceli 0,5 mm

hmotnost hliníku cca. 2 kg / m2

hmotnost oceli cca. 4,5 kg / m2

minimální sklon 9°

pro panel 25 S platí hodnoty 310 / 345 mm

Pozn.: Krytiny typu panel v materiálu aluminium je vždy nutno montovat na plný záklop z desek. Nedodržením tohoto postupu zákazník riskuje prolisování střeš-
ních latí do krytiny způsobené velkou váhou sněhu. 



Panel 25 a 25 S lze vyrobit s několika typy podélných prolisů. Vyobrazeny jsou pouze panely o šíři 550 mm.
Pro objednání tohoto typu profilu je nutno uvést vhodný symbol: Například Panel 25 / vzor A.

Panel 25 – vzor A
jeden trapézový prolis, šířka 58 mm, výška 1 mm

Panel 25 S – vzor A
jeden trapézový prolis, šířka 58 mm, výška 1 mm

Panel 25 – vzor B
dva trapézové prolisy, šířka jednoho 25 mm, výška 1 mm

Panel 25 S – vzor B
jeden trapézový prolis, šířka 25 mm, výška 1 mm

Panel 25 – vzor C
dva půlkulaté prolisy

Panel 25 S – vzor C
jeden půlkulatý prolis



Distribuce:
výhradním distributorem střešních krytin Clara je společnost KLEMPOS – STŘECHY s.r.o. | Klimentská 1215 / 26 | 110 00 | Praha 1

provozovna: Březolupy 109 | 687 13 | okr. Uherské Hradiště | otevírací doba: po – pá 6.30 – 15.30 | IČ: 255 74 931 | DIČ: CZ25574931

kontakt prodejna: (+420) 572 420 812 | klempos@klempos.cz | web: www.klempos.cz | www.clara–strechy.cz

Obchodní zastoupení:
Zlínský a Olomoucký kraj: Roman Katriňák | (+420) 777 580 431 | katrinak@klempos.cz

Praha, jižní Čechy, Vysočina a Brno: Gregor Tögel | (+420) 777 580 425 | togel@klempos.cz

Praha, severní a západní Čechy: Michaela Srbová | (+420) 777 580 427 | srbova@klempos.cz
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