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Celková šířka (A)        1 201 mm
Stavební šířka (B) 1 150 mm
Délka tašky (C) 350 mm
Výška odskoku (D) 30 mm
Délka modulu (E) 720 mm
Počet šablon na m2 1,24 ks
Počet ks na sklad (1 paleta) 300 ks (cca 242 m2)
Tloušťka ocelového plechu 0,5 mm
Hmotnost ocelového plechu cca 4,7 kg/m2

Tloušťka hliníkového plechu 0,6 mm
Hmotnost hliníkového plechu cca 2,0 kg/m2

Sklon použití od 15°
SATJAM Záruka Plus až 60 let*

Z OCELOVÉHO PLECHU v provedení

Povrchová úprava

Pasivační vrstva
Zinek
Ocelové jádro

Primer

Zinek
Pasivační vrstva
Ochranný lak

• Satmat hrubozrnný 35 μm (PMH)

• Purmat® 50 μm (PUM) 

• Satpur 50 μm (PU) 

• Purmax® 40 μm (PUX) 

• GreenCoat® 
Crown BT 26 μm (CR) nově v nabídce

Krytina Taurus Modul je inovací 
oblíbené maloformátové krytiny 
Taurus Premium. Zachovává její tvar 
s výraznou profi lací, který z krytiny 
dělá moderní architektonický prvek 
a zajišťuje materiálu vysokou pevnost. 
Dvoumodulový formát - dodávaný 
k přímé instalaci bez ochranné fólie 
- zrychluje pokládku a garantuje 
komfort manipulace. Krytina se 
vyrábí v provedení z jakostního 

ocelového plechu s několika 
variantami povrchových úprav (nově 
také GreenCoat® Crown BT), nebo 
z kvalitního norského hliníku (nově také 
strukturovaný povrch AluMat® Stucco). 
Nejdůležitější změnou je však výrazné 
zkrácení dodacích lhůt, a to díky instalaci 
výkonnější výrobní linky v závodě 
Ostrava. Odtud je krytina bezpečně 
doručována na paletách, chráněná před 
poškozením polystyrénovými tvarovkami.

Novinka SATJAM Taurus Modul = střecha 
ve standardním termínu bez čekání.

Montážní návod
SATJAM Taurus Modul 
ke stažení zde

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

SATJAM Taurus Modul vyrábíme
Z HLINÍKOVÉHO PLECHU v provedení

Povrchová úprava

Primer
Jádro ze slitiny hliníku

Ochranný lak

• AluMat® 25 μm (APM)

• AluMat® 
Stucco 25 μm (APMS) nově v nabídce
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Transportní balení na sklad

Speciální polystyrénové tvarovky 
brání poškození přepravované 
krytiny. Základem je masivnější 
spodní zakládací profi l na paletě, 
který doplňují prokladky po 
vrstvách (obvykle 50 šablon). 
Provedená úprava absorbuje 
tlaky, ke kterým může při 
transportu docházet, takže riziko 
deformace je eliminováno. 

Jedna paleta obsahuje 300 
šablon, které postačí na pokrytí 
242 m2 střechy. Hmotnost palety 
je u hliníkové varianty pouhých 
500 kg, v případě oceli je to 
více než dvojnásobek. Během 
transportu a uskladnění je 
materiál chráněn shora víkem 
z pevného plastu, vše je fi nálně 
bezpečně zabaleno do smršťovací 
fólie.

Nová transportní úprava pomocí 
polystyrénových tvarovek je 
v souladu s ideály společnosti 
SATJAM, jejichž cílem je 
dodávat krytiny rychle a vždy 
v bezvadné kvalitě. Na stavbě 
stačí polystyrénové prokladky 
odebrat a krytina je připravena 
k práci. Zdlouhavé rozbalování 
jednotlivých zafóliovaných šablon 
je minulostí.

Speciální polystyrénovéé tvarovky 
kopírují profi l krytiny Taurus 
Modul, takže materiál na paletě 
bezpečně drží a nedochází k jeho 
posunům. Tloušťka tvarovek 
je volena tak, aby zabránila 
proříznutí ostrou hranou plechu. 
SATJAM Taurus Modul se vyrábí 
buď z jakostního ocelového 
plechu tl. 0,5 mm, nebo 
z kvalitního norského hliníku 
tl. 0,6 mm.
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Stejně kvalitní transportní úprava je i u balení zakázek, které se skládají na staveništích u koncových zákazníků.


