
šindele iko
šikovná střecha



≈ Sokrates (469-399 př.n.l.) (řecky: ). Nejznámější antický filozof. Jeho 

myšlenky formovaly a vytvářely nové směry ve filozofii. Sokrates je považován 

za otce etiky.

Přední výrobce kvalitních 
  střešních šindelů
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IKO – šampión mezi střešními šindeli

IKO je přední značka pro kvalitní střešní šindele. Dobré jméno na 

trhu si IKO vysloužilo svými zkušenostmi, odborností a znalostmi při 

výrobě střešních šindelů a doplňkového sortimentu. 

Přední výrobce kvalitních 
  střešních šindelů
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První střešní materiál na světě

Park Molenheide – Belgie



První střešní materiál na světě

Speciálně vybraný druh ropy

Zkušený vytrvalec
Podíváme-li se zpět do historie, zjistíme, že šindele byly používány již pěed mnoha 

stovkami let starověkými Kelty a ěímany. Tyto pěvodní šindele, opracované z kamene, 

měly tvar šupiny. Později byl kámen nahrazen kúrou stromě ěi děevem.  Z děvodu vysoké 

poptávky po děevu, které bylo používáno pro stavby lodí, byli lidé nuceni hledat jiné 

materiály pro zastěešení svých obydlí. V 18. století tak vzniká první konkurence pro 

šindele – pálené tašky a běidliěné krytiny. Ani toto období však neznamená konec 

poptávky po šindelích. Děevěné šindele jsou dosud používány v rězných oblastech naší 

planety. V 19.století se objevuje nový pěírodní materiál, který stojí na poěátku éry 

moderních šindelě.

Heuréka: Asfalt!
Je pozoruhodné,  že materiál, který uěinil definitivní prělom v oblasti šindelě, je 

znám celá staletí. Asfalt je pěírodní materiál, který se získává zpracováním speciálně 

vybraného druhu ropy. Asfalt zaruěuje dokonalou voděodolnost, což bylo prověěeno již 

Asyěany, ěeky ěi ěímany. Poěasí a vítr nemají na kvality asfaltu žádný vliv, což je spoleěně 

se skvělou pěilnavostí a poddajností tohoto materiálu ideálním pěedpokladem k jeho 

úspěšnému využití pro stěešní krytiny.  



IKO nabízí vše pod jednou střechou
IKO je jediný evropský výrobce šindelě, který má pod kontrolou kompletně celý výrobní 

i distribuění proces. Máme pěístup ke všem zdrojovým surovinám, ze kterých se šindele 

vyrábějí a vlastníme všechna potěebná zaěízení pro zpracování těchto surovin.  Jsme 

největším světovým výrobcem roun ze skelných vláken, která slouží jako nosná vložka 

pro naše šindele. Vlastníme oxidaění zaěízení pro nejkvalitnější zpracování asfaltu 

používaného pro výrobu šindelě. Tyto stroje jsou děležitým ělánkem výrobního procesu, 

protože zkvalitěují odolnost vstupních materiálě a potažmo šindelě; zlepšují pěedevším 

jejich odolnost věěi vysokým teplotám. Pěímo v IKO vyrábíme a barvíme granulát, 

který dává našim šindelěm dlouhodobě stálý a atraktivní vzhled. Našim zákazníkěm 

garantujeme nejlepší dostupné šindele s bezkonkureněně atraktivním vzhledem.

Nové stavby i renovace
Stěešní šindele jsou ideální stěešní materiál pro použití na nových i starších stěechách. 

IKO je schopno splnit veškeré Vaše nároky širokou nabídkou tvarě a barev šindelě a 

doplěkového pěíslušenství. Nezávislé evropské i interní IKO laboratoěe pak prěběžně ověěují 

kvalitu našich produktě. Úroveě služeb, které poskytujeme je opět bezkonkurenění a my 

stále hledáme nové inovativní postupy a materiály. Vyústěním této intenzivní 60ti-leté 

práce je vysoká kvalita našich šindelě a rozmanitá nabídka jejich variant. Tento pěístup 

nás staví mezi světovou špiěku mezi ostatními výrobci.  
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      Na celé planetě  
 jsou šindeli pokryty  
         miliony střech



1.  Extrémní odolnost proti  
vlivům počasí

IKO stěešní šindele jsou vysoce odolné proti každému poěasí, poěínaje polárními 

teplotami pěes tropická horka, vlhkost ěi vítr.  Vložka ze skelných vláken má velmi 

stabilní vlastnosti, vnější ěásti jsou extrémně odolné a vrchní vrstva granulátu 

zajišěuje definitivní dokonalou ochranu. IKO je tudíž schopno zajistit skuteěnou a 

všestrannou ochranu Vaší stěechy – ochranu proti krupobití, vichěici o síle až 220km/

hod, odolnost proti sněhu a ledu ěi pouštním vedrěm a UV záěení. 

2. Nízké náklady

Výběr lehké stěešní krytiny měže znamenat velkou úsporu z rozpoětu pěi stavbě Vašeho 

domu. Porovnáme-li šindele IKO s tradiěními stěešními krytinami, zjistíme, že šindele 

mají výrazně nižší hmotnost, jsou podstatně lehěí a mají mnohem všestrannější použití, 

to vše bez jediné újmy na kvalitě. Další zásadní výhodou stěešních šindelě IKO je 

rychlost a snadnost jejich pokládky. Šindel IKO je možné kdykoliv položit na stávající, 

již existující stěešní konstrukci.

5 důvodů proč se rozhodnout pro střešní šindele IKO
Asfaltové šindele byly vynalezeny v roce 1863 a od té doby se staly nejěastěji 

používanou krytinou na světě, hned po stěešních taškách.

Stěešní šindele nabízejí spoustu chytrých výhod: 
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3. Pozoruhodně moderní

Stěešní šindele IKO jsou k dispozici v mnoha variantách 

tvarě a barev a hodí se tak ke každému stylu a typu 

budovy a okolního prostěedí. Díky stálobarevnosti 

a odolnosti proti UV záěení si šindele zachovávají 

pěvodní vzhled po velmi dlouhou dobu. Je tak snadné 

vybrat šindel pro jakýkoliv tvar stěechy. Nabídka tolika 

rozmanitých kombinací Vám tak nabízí možnost 

objevovat a realizovat vlastní tvoěivost.

4.  Bezpečné? Ano, 
samozřejmě!

Nízká hmotnost šindelě IKO v sobě skrývá také pozitivní 

ekologický efekt. Pěeprava hmotnostně lehkého 

materiálu znamená pěirozeně menší dopad na životní 

prostěedí. Nabídka všemožných odvětrávaěě v sortimentu 

IKO, umožěuje a zaruěuje optimální ventilaci vzduchu v 

objektu, což má pozitivní vliv na lidské zdraví a zároveě 

snižuje výdaje na spotěebované energie.

5. Perfektní izolace

Stěešní šindele IKO dokáží vstěebat velké množství 

hluku zpěsobeného dopadajícím deštěm ěi kroupami. 

Protihluková funkce je tedy další děležitou kvalitou 

v porovnání s ostatními materiály. Jako další výhodu 

vnímáme také fakt, že povrch šindelě je nepěíjemný pro 

výskyt obtížného hmyzu, což ocení pěedevším obyvatelé 

podkroví.



Kvalita

Park Molenheide – Belgie
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Záruka

Kvalita zaručena 
Naše stěešní šindele splěují veškeré evropské standardy pro stavební materiály, 

jsou-li správně instalovány. Punc CE je zárukou dlouholeté trvanlivosti a vysoké 

odolnosti šindelě IKO. Nespokojili jsme se ovšem pouze se základními testy, a proto 

spolupracujeme s nezávislým německým institutem Technische Universität München, 

který podrobně testuje kvalitu našich produktě. Tento proces neustálé kontroly kvality 

našich produktě prováděný nezávislou institucí pro Vás měže být zárukou spolehlivosti 

a solidnosti. 

Nadstandardní záruka
IKO nabízí, v porovnání s ostatními výrobci šindelě, mnohem propracovanější systém 

záruk. Naše IKO Platinová záruka garantuje stoprocentní proplacení všech nákladě 

spojených s renovací a opravou protékající stěechy, dojde-li k prěniku vody do stěechy 

vinou vadných šindelě. Platinová záruka zaruěuje odstranění starých šindelě, poskytnutí 

nových šindelě a veškeré pokrývaěské práce. A to vše bez jakýchkoliv výhrad!
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Inspirujte se


