
šindle ikoiko , 
šikoikovná strecha



≈ Socrates, (469 – 399 pred n. l.) (Grécky:  ), najznámejší filozof zo staroveku. 

Jeho myslenie odštartovalo novú éru vo filozofii a životného postoja. Socrates  

je považovaný za otca morálnych základov.

Vedúca celosvetová osobnosť v
 vysokokvalitných s
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IKO, osobnosť medzi strešnými šindľami

IKO je vedúcou spoločnosťou v oblasti strešných šindľov. Vďaka 

dlhoročnému vývoju a výrobe v oblasti strešných šindľov si spoločnosť 

získala svetové meno a dôveryhodnú reputáciu. IKO ponúka širokú 

paletu produktov. 

ť v oblasti 
 strešných šindľov.
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Prvý s

Park Molenheide - Belgium



Skúsený veterán
Šindle patria k jedným z najstarších strešných materiálov na svete. Ich história siaha 

až do obdobia Antiky. Veľmi populárne boli v čase Keltov a Románov v stredoveku.

Najstaršie šindle boli vyrobené z kameňa a neskôr boli nahradené šindľami z kôry 

stromov a dreva. V 18. storočí, v dôsledku vysokého dopytu po dreve potrebného 

na výstavbu lodí, boli ľudia nútený hľadať nové strešné materiály. Do popredia 

strešných krytín sa dostali strešné škridle a prírodný kameň. Toto však ani zďaleka 

nebol koniec obdobia šindľov. Rôzne alternatívy drevených šindľov nájdeme aj 

v súčasnosti v oblastiach s dostatkom dreva. 19. storočie je však obdobím zrodu 

moderných šindľov, kedy bol takzvane priemyselne prvý krát na výrobu použitý 

nový prírodný materiál.

Heuréka: asfalt!
Materiál, ktorý spôsobil prelom vo výrobe šindľov, bol pre ľudstvo známy stáročia. 

Asfalt je prírodný materiál získaný z ropy. Je charakteristický svojou voduvzdornosťou 

objavenou už Asýrčanmi, Grékmi a Románmi. Jeho názov pochádza z gréčtiny a má 

význam upevňujúci, preto sa v stavebníctve využíval na spájanie, proti zatekaniu 

vody a podobne. Počasie a vietor naň nemá praktický žiaden negatívny vplyv a je 

veľmi vhodným materiálom na pokrytie striech práve pre svoju vynikajúcu flexibilitu 

a priľnavosť.

ý strešný materiál na svete

Dôkladne kontrolovaná ropa



V IKO je všetko pod jednou STRECHOU
Spoločnosť IKO ako jediný vertikálne intergovaný výrobca šindľov, spracováva 

samostatne všetky strategické suroviny pre výrobu šindľov. Ako jediný výrobca 

šindľov v Európe, si samostatne kontroluje výrobný proces od získavania nerastných 

surovín potrebných pre výrobu šindľov, až po distribučný proces. Vo všetkych 

výrobných závodoch má IKO zariadenia na oxidáciu asfaltu, ťaží a farbí posypový 

granulát, vďaka čomu dosahujeme skvelé parametre pokiaľ ide o farebnú stálosť 

a vzhľad šindľov. IKO vyrába svoju vlastnú sklennú rohož a disponuje najväčším 

výrobný zariadením svojho druhu na svete. Vertikálna integrácia zaručuje maximálnu 

kontrolu kvality všetkých použitých materiálov a výrobných procesov. Vďaka tomu 

dostanú zákaznici IKO len tie najkonzistentnejšie a nakvalitnejšie šindle na trhu.

Vhodné pre nové strechy ale aj pre renovácie
Šindľové strechy sú ideálnym strešným materiálom pre nové budovy a renovácie. 

Bez ohľadu na štýl ktorý obľubujete, IKO Vám vďaka svojej rozsiahlej ponuke tvarov, 

farieb šindľov a doplnkov, dokáže vyhovieť v každom prípade. Nezávislé Európske 

a interné laboratória opakovane sledujú a potvrdzujú kvalitu našich produktov. 

Úroveň služieb, ktoré ponúkame  sú rovnako bezkonkurenčné, pretože  priebežne 

inovujeme produktové portfólio a technológiu výrobného procesu. Vďaka 60 

ročným skúsenostiam a širokej ponuke, zaručujeme IKO šindľom celosvetovú 

konkurencieschopnosť!
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      V súčasnosti sú 
 milióny striech pokryté 
         šindľami na celom svete.



1.  Odolnosť voči extrémnemu počasiu

Šindle IKO sú ideálnym riešením do akéhokoľvek typu podnebia od polárno-

ľadových až po tropicky-horúce, vlhké či veterné oblasti. Sklenná rohož, ktorá 

je nosnou vložkou šindľov, je vysoko stabilná a nemenná voči vplyvom zmien 

teplôt. Asfalt zabezpečuje vynikajúcu úlohu vodovzdornosti a granulový posyp má 

hlavnú úlohu v ochrane povrchu šindľa. Šindle IKO dokonale ochránia Váš domov 

pred krupobitím, silným vetrom a to až do rýchlosti 220km/h, návalom snehu a 

ľadu či púštnou horúčavou a UV žiarením.

2.  Rozumná cena 

Odľahčená strešná konštrukcia pod šindľovou strechou dovoľuje použiť rozdielnu 

konštrukciu Vášho domu, ktorá so sebou nesie znižovanie investičných nákladov 

nielen pri konštrukcii samotnej strechy, ale celkovej stavby domu. V porovnaní 

so skladanou krytinou, sú šindle oveľa ľahšie a flexibilnejšie bez toho, aby bola 

akýmkoľvek spôsobom dotknutá kvalita. Z tohto dôvodu sa šindle používaju nielen 

na novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších striech, u ktorých krovy a 

nosné steny neunesú vysoké záťaže. Rýchlosť pokládky je bezkonkurečná a ďalšou 

výhodou pri renováciách pôvodných šindľových striech je možnosť aplikácie nových 

šindľov priamo na pôvodnú vrstvu. 

5 dôvodov prečo by ste si mali vybrať IKO strešné šindle
Šindľové strechy boli vynájdené v roku 1863 a doposiaľ sú najviac používanou 

strešnou krytinou na svete hneď po hlinených škridliach. 

Šindľové strechy ponúkajú množstvo výhod:
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3.  Kreatívny a módny dizajn

Dôležitou prednosťou strešných šindľov IKO je 

veľkolepý výber farieb a tvarov. Vďaka tomu je 

šindle IKO možné umiestniť na budovu postavenú 

v akomkoľvek štýle či prostredí. Vďaka farebnej 

stálosti a odolnosti voči UV žiareniu si šindľová 

strecha zachováva estetický vzhľad po dlhé roky a 

veľmi jednoducho sa prispôsobí akémukoľvek tvaru 

strechy. Strešné šindle sú výzvou pre architektov 

a projektantov, aby prinášali domy stále s novým 

dizajnom striech a metódami konštrukcií, pretože ich 

použitie a tvarovateľnosť je prakticky neobmedzená.

4.  Prirodzene bezpečná

Nízka hmostnosť šindľov so sebou prináša pozitívny 

ekologický efekt: preprava nie je nutná objemnými 

nákladnými vozidlami, pretože bežnú strechu 

prepravíte maximálne na 1 či 2 paletách a teda zásah 

do životného prostredia je oveľa menší. Variabilné 

ventilačné systémy IKO vytvárajú optimálnu cirkuláciu 

vzduchu a izoláciu, dôležitú pre Vaše zdravie a v 

konečnom dôsledku aj nižšie nároky na energiu a 

životnosť strechy.

5.  Perfektná izolácia

Strešné šindle IKO absorbujú značnú časť hluku pri 

daždi a krupobití. V porovnaní s inými strešnými 

materiálmi sú naše produkty vynikajúcou voľbou pre 

zvukovú izoláciu. Asfalt je výrazne ťažšie napadnuteľný 

machmi a lišajníkmi a teda je výborným ochrancom 

Vášho podkrovia.



Kvalita

Park Molenheide - Belgium
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Garancia

Zaručená kvalita
Naše strešné šindle, pokiaľ sú inštalované správne, spĺňajú všetky Európske normy 

pre stavebné materiály. Označenie CE garantuje životnosť IKO produktov, ktoré 

ponúkajú taktiež požiarnu bezpečnosť, čo jasne dokazuje naše nekonečné výhody. 

Aj keď to nie je našou povinnosťou, neustálu kvalitu našich produktov pravidelne 

posudzuje nezávislý  nemecký inštitút „Technická Univerzita v Mníchove“. Tento 

proces zaručuje úplnú ochranu pre zákazníka.

Dodatočná záruka
IKO ponúka oveľa lepšiu ochranu spotrebiteľa v porovnaní s inými výrobcami 

šindľov. Naša IKO Platinová záruka garantuje, že v prípade zatekanie strechy v 

dôsledku chybných šindľov z výroby, Vám IKO nahradí a zabezpečí nielen nové 

šindle, ale aj práce a všetky škody súvisiace výmenou defektných šindľov a to až do 

výšky 100 % krytia. 
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www.iko-shingles.eu

slovensko@iko.eu

+ 421 911 SVK IKO (785 456)

Vyberte si


