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PVC okapy - komplexní systém
Poadavky na systémy pro odvod deové vody se soustøeïují pøedevím
na dlouhou ivotnost, funkènost,
minimální údrbu a snadnou montá. Kromì toho je stále více
poadováno øeení pøesnì odpovídající danému typu konstrukce,
barevnosti støechy a domu.

PVC okapy
Toho si byla vìdoma firma Plastmo,
kdy vyvinula vynikající deové
okapy z PVC, které umoòují snadnou montá a instalaci, dlouhou
dobu ivotnosti i v klimaticky nároèných podmínkách bez jakékoliv
údrby a pøitom mají atraktivní
vzhled. Patentovaný tvar pøedního
okraje okapu je dùleitým detailem,
který zajiuje pøímost, rovinnost
a vynikající tuhost okapu.
To jsou charakteristiky, které uèinily
okapový systém Plastmo jedním
z nejuívanìjích v Evropì.
iroký sortiment standardních

Sortiment
výrobkù systému deových okapù
z PVC vyrábìných firmou Plastmo
zahrnuje tøi velikosti a pìt barev.
Barvy, design a detaily byly co
nejvíce pøizpùsobeny poadavkùm
zákazníkù. Hodí se pro vechny
typy budov, pro staré, nové nebo
i renovované budovy a s viditelnými
nebo zakrytými okapy. Navíc okapy
Plastmo lze pouít po mení úpravì
i do stávajících hákù.
Novostavby i renovace domù èasto
vyadují zvlátní øeení okapù.
Firma Plastmo se zamìøila i na
tuto oblast a nabízí irokou paletu
speciálních tvarovek pro nejrùznìjí
støení konstrukce.
Okapový systém Plastmo je znám

Montáž
svou snadnou a bezpeènou montáí
a instalací nevyadující ádné

speciální nástroje. Mimo jiné
Plastmo nabízí plastové hákové
koncovky a kryty, které se dají
snadno namontovat na stávající
háky.

Žádná údržba
Materiál, konstrukce a systém
upevnìní okapù Plastmo zaruèuje
stálost a spolehlivost okapu bez
jakékoliv údrby. Okap funguje
spolehlivì bez zatékání a bez
nutnosti dalího dodateèného
oetøování.
Výhody:
 øeení pro kadou støechu
 snadná montá a instalace
 3 velikosti a 5 barev
 rozsáhlá paleta pøísluenství
 odolnost proti mrazu
 ádná údrba
 monost pouití stávajících hákù
 záruka 25 let na barevnost i tvar

- z ár u k a s p o l e h l i v é s t ř e c h y

Specifikace
16. Plastový labový hák
pro svislé konstrukce

28. Sklopný výstup pro odbìr
deové vody

2. labový výstup
pro napojení odpadní trubky
na lab

17. Trojúhelníkový klín
18°/27° podloka k háku è. 16
pro ikmé konstrukce

29. Výstup pro vodní øetìz
na odpadní trubku 75 mm

3. ikmý labový výstup
s nastavitelným úhlem odtoku

18. Háková konzole
pro svislé konstrukce

30. Plastová trubková objímka
na zeï i na døevo

4. Dilataèní výstup
pro okapový lab delí ne
18 m v rovinì a 8 m s rohy

19. Háková konzole
pro ikmé konstrukce 20°
pouze pro velikost è. 12

31. Trubková objímka do zdi
(zatloukací)

5. ikmý dilataèní výstup
45°, 60°, 75 °

20. Odpadní trubka
výrobní délka 4 a 6 m

32. Trubková objímka
na rouby

6. Spojovací kus
ke spojení okapových labù

21. Koleno
45°, 60° a 75°

33. Pojistná objímka
(svorka)

7. Koncový kus

22. Koncové S koleno
pro napojení odpadní trubky
na zdìø

34. Lepidlo Plastmo tuba 150 ml

8. Vnìjí roh 90°

23. Zdìø kanalizaèní výpusti
150 mm pro betonové
odpadní potrubí

35. Kryt háku - na staré kovové
háky pro velikost è. 10 a 11

9. Vnitøní roh 90°

24. Zdìø kanalizaèní výpusti
130 mm pro PVC
odpadní potrubí

36. Redukce odpadních trubek
110/90mm, 110/75mm,
90/75mm

10. Dilataèní tvarovka
na rozvodí u labù delích
ne 18 m v rovinì a 8 m s rohy

25. Trubková spojka
ke spojení svodových trubek

37. Ohýbaèka hákù (ruèní)

11. Plastová háková koncovka
pro stávající (starý) hák

26. Odboèka
45°, 60° a 75°

38. Sbìrný ko - lapaè listí

12. labový hák - zvlá dlouhý
13.
- dlouhý
14.
- krátký
15.
- velmi krátký

27. Koncové koleno pro ukonèení
svodové trubky mimo
kanalizaci

Montá se provádí velice snadno
pomocí speciálního lepidla Plastmo,
které vytvoøí vodotìsný a pevný spoj.

Odvodňovaná
plocha

Lepidlo Plastmo úèinkuje i za vlhkého
poèasí nebo mírného mrazu.

Okapový lab

Plocha støechy a poloha
svodu urèuje velikost
okapových labù.

è.10

Umístìní svodu

m2 odvodòované plochy

Rozmìry labù
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1. Okapový lab
výrobní délka 4 a 6 m

Barvy:
Celý sortiment se vyrábí v následujících barvách.
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