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Využijte možnosti  odlišit  se  od  standardních  řešení  opláštění  
budov využitím široké škály nabídky plechů ACHENBACH. 

 
Vážení zákazníci, 

dovolujeme si nabídnout Vám osvědčené, moderní vysoce kvalitní  plechy  z 
vlnitých profilů  v délkách od 2000 do 12 000 mm 

pro  klasická i atypická architektonická řešení :  opláštění a zastřešení 
budov a objektů od firmy ACHENBACH, která je již řadu let špičkovým 

specialistou na dodávky ocelových, žárově pozinkovaných,  hliníkových , 
nerezových i měděných   rovných i obloukových plechů s vlnitým profilem pro 

typizovaná i individuální řešení. 
Vlnitý plech „ACHENBACH“  nabízí  řadu předností : 

 
 je stabilní a přesto lehký 
 je vkusný a velmi elegantní 
 je vysoce korozivzdorný 
 je trvanlivý  
 montáž je snadná a jednoduchá 
 nečistoty z vlnitých profilů odtékají s deštěm –neusazují –

nedochází tak snadno  ke korozi ………… 
Jsme připraveni zajistit Vám dodávky plechů v krátkých dodacích lhůtách, 
různých povrchových úpravách, barevných odstínech RAL a v rozměrech 
dle přání až do Vámi žádané přepravní délky (max. 12 m). Standardní 
délky tabulí   jsou 2000 –6000  mm. Jiné rozměry připravíme na vyžádání 
až do délky  12 000 mm. 
 
Materiály, profily a povrchové úpravy : 
 ocelový plech FeZn, AlZn185+, hliník, Alu AlMg3, nerezový ocelový plech, měděný 

plech …. případně tvrzené PVC. Profily a síla plechu : dle profilového listu ( prospekt ) –
nebo dle poptávky 

 Povrchová úprava ocelových plechů : žárový pozink, Aluzinkový povrch,nebo 
s povrchovou úpravou nástřikem dle  barevné škály RAL, případně potažení barevnou 
plastovou folií. Hliníkové plechy s možností povrchové úpravy dle RAL. 

Oblouky z ocel. vlnitého plechu dle Vámi zadaných parametrů – profily :           
~ 18/76 - šíře 836 mm a 1064 mm, případně profil ~ 27/100- šíře 800 mm, a 
profil  ~ 27/111 mm – šíře 1000mm., nebo  ~   42/160 mm – šíře 960 mm. 
Síla plechu 0,75, 0,80 nebo 1 mm. Ideální jednoduché a rychlé zastřešení 
objektů. Samonosné střešní oblouky vyrobíme dle Vašeho výkresu a zadání :  
do 5 m šíře základny z 1 kusu, větší až do šíře „s“ = 12 metrů  z několika dílů. 

 
Najdeme řešení pro každý projekt a požadavek ! 
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Základní   nabídkový  list  vlnitých  plechů  ( plechy síly 0,55 mm na vyžádání)  

dodávky   základního sortimentu do týdne po objednání a zaplacení  
Materiál : 

( povrch.úprava ) 
Profil /mm : Stavební 

šíře: (mm) 
Síla plechu : 

(mm) 
Standardní délka tabulí : 

Hliník + folie 
( bílý lesk ) 

18/76 836 1,00 6000 mm 
18/76 1 064 0.80 6000 mm 

Hliník+RAL 9006 + 
 

ochranná folie 
proti poškození 
vrchního laku 

 

        18/76 836 0.80 od 4000 mm 
do 6000 mm 

18/76 1 064 0.80 5500 mm 
6000 mm 

18/76 1 064 1.00 5500 mm 
6000 mm 

Ocel –žár.pozink 
- RAL 9006 

bílý hliník (folie) 

 
18/76 

          
         836 

 
0.75 

 

od 3000 mm 
do 6000 mm 

Ocel –žár.pozink 
- RAL 9006- obooustr. 

Polyester 

 
18/76 

          
         836 

 
0.75 

 

 
6500 mm 

Ocel –žár.pozink 
+ RAL 9006 Polyester/RSL 

18 
+ folie 

18/76 1 064 0.63 7000 mm 
18/76 1 064 0.75 6000 mm 
27/100 800 0,75 od 3000 mm 

do 6000 mm 
27/100 800 0,75 7865 mm 

Ocel –žár.pozink 
+ RAL 1018 

(25µy RAL 9005) 
zinkově žlutá 

18/76 836 0,75 6000 mm 
 

18/76 
 

836 
 

0,75 
 

8365 mm 

Ocel –žár.pozink 
+ RAL 3000 

(25µy RAL 9005) 
ohnivě červená 

18/76 836 0,75 6000 mm 
 

18/76 
 

836 
 

0,75 
 

8365 mm 

Ocel –žár.pozink 
+ RAL 5002 

ultramarin- modrá 

18/76 836 0,75 5000 mm 
6000 mm 

Ocel –žár.pozink 
+ RAL 5017 

dopravní modrá 
oboustr.PVDF 35µy 

18/76 836 0,75 8365 mm 
18/76 836 0,75 6500 mm 
18/76 836 0,75 6000 mm 

 Ocel –žár.pozink 
+ RAL 6018 

(25µy RAL 9005 
žlutozenená 

18/76 
( uvnitř 25µy 
RAL 9005) 

 
836 

 
0,75 

 
8365 mm 

18/76 
( uvnitř 25µy 
RAL 9005) 

 
836 

 
0,75 

 
6000 mm 

Ocel –žár.pozink 
+ RAL 7032 
křemitě šedá 

18/76 1064 0,75 4000 mm 

Ocel –žár.pozink 
+ RAL 9002 

šedobílá 

27/100 800 0.75 6000 mm 

Ocel- povrch :  Aluzink 
 

27/100 800 0,75 4000 mm 

Ocel – povrch : 
žárově pozink. 

 
 

18/76 836 0,75 7000 mm 

18/76 836 1,00 7000 mm 
27/100 800 0,75 6000 mm 
27/100 800 1,00 4000 mm 

Ocel.plech –obloukový 18/76 Radius 2500 mm dle objednávky 
27/100 Radius 2500 mm 

Další podrobností a plný sortiment Vám rádi sdělíme – uvítáme spolupráci s projektanty a  firmami. 
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Ceny  závisí na množství –cenovou nabídku zpracujeme dle Vaší konkrétní poptávky ! 
 

Délky tabulí obecně  : 
 

2- 6 m., kratší délky než 2 m za příplatek + 15 % k ceně základní. Delší tabule nad 6 metrů dle 
aktuální nabídky  

 
Dodací termíny :  

 
7 -14 dnů u standardního sortimentu. Ostatní dle dohody. 

 
Ceny : 

 
Zašleme na konkrétní poptávku  

 
 

Platební podmínky : 
 

100 % platba předem jako součást Vaši objednávky ) platí pro první objednávku  
a nového zákazníka 

 ( na základě námi předloženého zálohového listu), jiné dle dohody. 
 
V případě že požadujete jiný profil vlny,nebo jiný materiál než jsou uvedeny v nabídkovém 

základním listu na straně-2-, rádi Vám zpracujeme nabídku  
 

Plný sortiment je mnohem širší. 
 

K dispozici jsou mimo jiné MINIVLNY , trapézové plechy i tabule a speciální plastové 
materiály na prosvětlení a střechy staveb z tvrzeného PVC s UV stabilizací. 

 
 

Těšíme se na spolupráci s Vámi ! 
 
 

Ing. Michal Salamánek –jednatel společnosti. 
NON STOP mobil 777 336 945 
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Základní sortiment vlnitých plechů „ACHENBACH“  
SP 18/76 

 
SP 27/111 

 
SP 42/160 

 
 

Vhodné pro pláště i střechy staveb , včetně obloukových střech. 
Materiály : ocel- žárový pozinku,ocel-aluzinek; hliník; nerezový plech; 

Ocel- žárový pozink + povrchová úprava dle RAL vzorníku barev. 
 
 

Bližší informace při osobním jednání. 
 

Kontaktní telefon : + 420 777 336 945 – Ing. Michal Salamánek -ředitel 

mailto:%20info@achenbach.cz
mailto:m.salamanek@gmail.com
http://www.achenbach.cz/

	Využijte možnosti  odlišit  se  od  standardních  řešení  opláštění  budov využitím široké škály nabídky plechů ACHENBACH.
	Vlnitý plech „ACHENBACH“  nabízí  řadu předností :
	Najdeme řešení pro každý projekt a požadavek !


	Hliník + folie

