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Sortiment střešních doplň-
ků Wirplast vyhovuje potřebám 
 každé střechy, ať se jedná o od-
větrání půdního prostoru, kanali-
zace, upevnění anténního sloupu 
nebo prostupy pro kabeláž od so-
lárních systémů. Všechny tyto pro-
dukty je možné kombinovat s vět-
šinou běžně dostupných střešních 
krytin (plechových rovných, ple-
chových vlnitých, betonových ta-
šek i asfaltových pásů a šindelů či 
nízkých trapézových plechů). Pro 
betonové (pálené) tašky je v sou-
časné době dostupných celkem 18 
tvarových typů, což vyhovuje po-
třebám více než 30 druhů střešních 
krytin různých výrobců. Kompa-
tibilita střešních doplňků na vl-
nitý plech je zajištěna pomocí 8 
různých typů vlny, která „pasu-
je“ na více než 50 druhů plechové 
střešní krytiny. Tento způsob osa-
zení zajišťuje vysokou estetickou 
úroveň a dále zamezuje nežádou-
címu zatékání, jak je tomu zvykem 
u montáže komínků skrze neorigi-
nální prostup gumovou manžetou. 

Kompletní sortiment střešních do-
plňků je k dostání v celkem 8 ba-
revných provedeních.

Větrací komínky Wirplast mo-
hou být vybaveny elementy pod-
porujícími jejich funkčnost, máme 
na mysli elektrické motory firmy 
EBM osazené přímo v hrdle vět-
racího komínku nebo větrné turbí-
ny, které vlivem větru zvyšují od-
tah par z potrubí.

V oblasti odvětrání pomo-
cí sdružených komínů poskytuje 
 Wirplast řešení v podobě větrné tur-
bíny TULIPAN, funkčních komíno-
vých nástavců a elektrických komí-
nových odsavačů.

V sortimentu firmy Wirplast se 
dále nachází i řešení dalších aspek-
tů spojených s realizací střechy, ja-
ko jsou odvětrávací hřebenové pásy 
různých typů a materiálů, komíno-
vé izolační pásy, okapní a úžlabní 
plechy, polyuretanové těsnící prv-
ky apod.

V současné době navazuje spo-
lečnosti Akcept nová partnerství, 
výrobky Wirplast budou tedy br-

zy dostupné po celé České repub-
lice. Pokud se chystáte rekonstruo-
vat, nebo pořizujete novou střechu, 
střešní doplňky Wirplast může-
me jen doporučit, jde o kombina-
ci ideál ních užitných estetických 
vlastností a příznivé ceny. 

Střešní doplňky pro živičné kry-
tiny nejlépe vyniknou v kombina-
ci s asfaltovým pásem INDEX MI-
NERAL DESIGN v nové podobě 
3D. Tento pás je určen zejména pro 
novostavby nebo rekonstrukce šik-
mých střech se stávající krytinou 
z asfaltových pásů, šindelů či eter-
nitové krytiny. Barevný minerální 
posyp vytváří trojrozměrný dojem 
tradiční taškové krytiny např. prej-
zové, římské nebo bobrové tašky. 
Důvody, proč zvolit pro svou stře-
chu krytinu MINERAL DESIGN, 
jsou jeho výjimečné užitné vlast-
nosti (nízká hmotnost, dlouhá život-
nost, vodotěsnost, a v neposlední řa-
dě i design), spolu v kombinaci se 
snadnou a rychlou pokládkou mo-
hou tyto pásy plně nahradit tradič-
ní střešní krytiny.

Moderní funkční střešní doplňky pro šikmé
střechy a zvýšení odtahu komínů

Výrobce střešních doplňků Wirplast je moderní dynamická společnost, která vyrábí 
a prodává na území celé Evropy od roku 1994 příslušenství nejvyšší kvality pro 
střechy a ventilace. Hlavními výhodami těchto střešních doplňků je kombinace 
moderního designu, funkčnosti, snadné instalace a potřebné životnosti. V České 
republice je Wirplast zastoupen společností Akcept, která je již od roku 1993 mimo jiné 
distributorem střešních systémů Italských dodavatelů Index, Impertek a Borsa. 


