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a střešního příslušenství
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Betonová střešní krytina Besk

Přijatelné ﬁnanční řešení Vaší střechy
Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi přední české výrobce betonové střešní
krytiny. Vysokou kvalitu tašek BESK nejlépe dokládá
30letá písemná záruka na užitné vlastnosti. Výrobky
jsou probarvené ve hmotě a opatřené dvojnásobným
akrylátovým nástřikem, který zajišťuje atraktivní vzhled
střechy a životnost minimálně 80 let. Dokonalý povrch
a jasné barvy v pěti odstínech oceňují zákazníci v České republice i v zahraničí.
Firma nabízí dva základní typy betonových střešních tašek: tradiční a osvědčenou BESK EXTRA s matnou povrchovou úpravou a špičkovou BESK SUPER s lesklou
povrchovou úpravou. Dokonalá ochrana krytiny BESK
SUPER v podobě zvýšené tvrdosti a odolnosti povrchu se
dá přirovnat k perfektně navoskované karosérii modernílakem.
ho automobilu opatřené navíc tím nejkvalitnějším lakem

minimální životnost 80 let

Příznivé vlastnosti předurčují krytinu BESK k nejširšímu použití. Od rodinných domů, přes hospodářská
stavení, až po historické i moderní objekty se složitými tvary střech. Výjimečně vysoká pevnost a mrazuvzdornost tašek BESK zaručuje jejich bezproblémové
použití v extrémních podmínkách v horských oblastech.
Kvalita střechy není dána pouze kvalitou tašek. Firma
BESK proto rovněž dodává široký sortiment špičkového montážního příslušenství, které podstatně zvyšuje
funkčnost i celkovou úroveň střešního systému.
Betonová střešní krytina BESK splňuje náročné požadavky normy ČSN EN 490. Kvalita betonové střešní
krytiny je pravidelně dozorována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha.
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Přehled sortimentu

BESK EXTRA
BESK SUPER

- matná povrchová úprava
- lesklá povrchová úprava - zvýšená ochrana povrchu
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název výrobku

1

taška základní

13

taška lomená základní

2

taška půlová

14

taška lomená krajová levá

3

taška větrací

15

taška lomená krajová pravá

4

taška krajová levá

16

taška pultová základní

5

taška krajová pravá

17

taška pultová půlová

6

krycí štítová obruba univerzální

18

taška pultová krajová levá

7

hřebenáč

19

taška pultová krajová pravá

8

hřebenáč koncový

20

taška hromosvodu - pozink
taška hromosvodu - měď

21

hřebenáč hromosvodu - pozink
hřebenáč hromosvodu - měď

9

hřebenáč rozdělovací - Y

10

hřebenáč rozdělovací - T

11

hřebenáč rozdělovací - X

12

taška sněhová

21

záruka 30 let na tašky a 15 let na střešní doplňky

Kompletační příslušenství pro střešní krytinu BESK
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větrací pás hřebene 60 mm

32

těsnicí pás úžlabí - polyethylen

23

větrací pás nároží 75 mm

33

hrdlový těsnicí pruh

24

univerzální větrací pás hřebene
a nároží - samolepicí

34

protisněhový hák C 380

35

držák sněholamu

25

příchytka hřebenáčů

36

mříž sněholamu

26

uzávěra hřebene betonová

37

střešní okno - vikýř kovový

27

držák hřebenové a nárožní latě TRN 230

38

taška odvětrání komplet

28

ochranná větrací mřížka kombinovaná

39

ﬂexihadice tašky odvětrání

29

ochranná větrací mřížka jednoduchá

40

stožárová průchodka

30

ochranný pás proti ptákům 100 mm

31

pás úžlabí - měď
pás úžlabí - hliník

minimální životnost 80 let
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č. výrobku
49

diamant. řez. kotouč 230 mm
diamant. řez. kotouč 180 mm
diamant. řez. kotouč 150 mm

50

šroub pro koncový hřebenáč
šroub pro rozdělovací hřebenáč

51

taška turbokotle ∅ 115 a 128

52

střešní okno FENESTRA, VELUX

53

plastový okap PLASTMO, REHAU

54

příchytka řezané tašky

55

okapní plech - hliníkový

taška prosvětlovací

42

příchytka tašky

43

podstřešní fólie bezkontaktní
podstřešní fólie kontaktní 135 g
podstřešní fólie kontaktní 150 g

44

stoupací plošina 80 x 25 cm (komplet)

45

nášlapná sada 40 x 25 (komplet)

46

těsnicí pás kolem komínů
Ekobit - měď, šíře 30 cm

47

těsnicí pás kolem komínů
Ekobit - hliník, šíře 30 cm

48

hřebík - měď 3,1 x 63 mm
3,1 x 50 mm

název výrobku

záruka 30 let na tašky a 15 let na střešní doplňky

Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky platí pro celý sortiment zboží, dodávaný ﬁrmou BESK, s. r. o.
1) MNOŽSTVÍ VÝROBKŮ BESK NA PALETĚ
název výrobku

počet ks na paletě

taška základní

hmotnost (kg)

264

1140

24 nebo 40

130 nebo 220

hřebenáč

100

400

krycí štítová obruba

135

405

taška půlová

180

424

taška krajová levá

56

336

taška krajová pravá

44

264

taška větrací

2) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

7) BALENÍ A ZPŮSOB DOPRAVY

Zboží se objednává písemně (poštou, faxem, e-mailem). Pro
správné a rychlé vyřízení objednávky doporučujeme použít
objednávkový list ﬁrmy BESK. Při objednání zboží jinak, než
na ﬁremním objednávkovém listu, je nutné zboží přesně speciﬁkovat dle ceníku nebo prospektu.

Zboží dodáváme a balíme v počtech dle požadavku zákazníka.

Objednávka musí obsahovat tyto základní údaje:
• jméno, adresu (název a sídlo ﬁrmy)
• IČO, DIČ, bankovní spojení (nejde-Ii o soukromou osobu)
• termín dodání
• způsob platby - v hotovosti při vystavení faktury
- v hotovosti, řidiči auta při převzetí zboží
- předfakturou
- u smluvních partnerů dle platné smlouvy
• číslo telefonu, faxu
• druh výrobku, přesný název, barvu a množství
• místo určení (přesnou adresu, telefon)
• palety: výměnou při dodání zboží, nebo na zálohu
• způsob skládání palet - vlastní
- zajistí dodavatel
Pozn.: Výrobu pultových a lomených tašek je nutné objednat minimálně 10 dnů
před plánovaným termínem odběru střešní krytiny. Zruší-Ii zákazník objednávku,
bude mu fakturována částka za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.

3) CENY
Ceny jsou určeny ceníkem BESK, s. r. o., platným v době vystavení faktury. Jsou stejné pro všechny barevné odstíny.

4) PŘEDMĚT DODÁVKY
Předmětem dodávky jsou výrobky ﬁrmy BESK, které odpovídají ČSN EN 490. Dále zboží, uvedené v prospektech a cenících ﬁrmy BESK.

5) VÝDEJ ZBOŽÍ
Zboží je vydáváno zásadně po jeho zaplacení. U smluvních
partnerů se výdej řídí platnou dohodou.

6) SPLNĚNÍ DODÁVKY
Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím,
nebo pověřeným zástupcem. Kupující je povinen překontrolovat úplnost a neporušenost dodávky dle dodacího listu. To se
netýká betonového zboží v originálním balení. V tomto případě
kontroluje jen počet palet. Případnou reklamaci uplatní kupující ihned u řidiče, který vydá potvrzení o reklamaci.
Zboží zůstává majetkem ﬁrmy BESK do doby jeho úhrady.

minimální životnost 80 let

Zboží je dodáváno na paletách EUR 800 x 1200 mm, zapáskované a balené ve smršťovací fólii. Palety zálohujeme 205,- Kč
+ DPH za kus, za nevratné palety účtujeme 130,- Kč + DPH
za kus. Záloha na palety propadá ve prospěch ﬁrmy BESK,
pokud nejsou odběratelem na vlastní náklady vráceny do 40
dnů od dodání zboží. Za balení, manipulaci a opotřebení palet
účtujeme 50,- Kč + DPH za paletu.
Doprava ucelené zakázky zdarma - to je veškerého materiálu, potřebného na pokrytí střechy. Firma BESK dodá objednané zboží na místo určení do 14 dnů po zaplacení faktury,
nebude-Ii dohodnuto jinak. Pokud bude zboží objednáno více
jak 14 dnů a ﬁrma BESK v době jeho dodání nebude některé
zboží mít na skladě, zajistí jeho dodání zákazníkovi na vlastní
náklady do 10 dnů.
Za složení palet hydraulickou rukou účtujeme 90,- Kč + DPH
za 1 paletu. Palety se zbožím se mohou pokládat jen na pevný a rovný povrch. V žádném případě se nesmějí skladovat
na sebe. Při vlastním skládání palet neručíme za poškozené
zboží.

8) ODPOVĚDNOST ZA VADY,
REKLAMACE, ZÁRUKA
Firma BESK poskytuje záruku 30 let na užitné vlastnosti tašek
dané ČSN EN 490 a 15 let na střešní doplňky. Podmínkou pro
poskytnutí záruky je dostatečné odvětrání střešní krytiny. To
je zaručeno umístěním min. 10 ks větracích tašek na 100 m2
střešní krytiny. Záruka se nevztahuje na vady, způsobené nesprávnou montáží krytiny (viz ČSN 731901).
Zjevné závady musí být reklamovány ihned - viz bod 6). Skryté závady, tj. poškození zboží v originálním balení, do 3 dnů
po jejich zjištění. Reklamace se uplatňuje písemně s přiloženým dodacím listem. Prodávající si vyhrazuje právo odstranit
reklamované vady dle vlastního rozhodnutí. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací
nebo uložením - viz bod 7). Prodávající si vyhrazuje právo prohlídky zboží před rozhodnutím o uznání reklamace.

9) ZAVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V ostatních neuvedených případech platí příslušná ustanovení
Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.
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Technické parametry

KVALITA - betonová krytina BESK
se vyrábí na italské lince z prvotřídních surovin:
• portlandský cement
• barvivo: oxidy železa
• křemičitý písek
• povrchová úprava: dvojnásobný akrylátový nástřik špičkové
kvality

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE PRO POUŽITÍ KRYCÍ
ŠTÍTOVÉ OBRUBY VHODNÉ PRO STŘECHY,
KTERÉ NESVÍRAJÍ PRAVÝ ÚHEL

PŘEDNOSTI
• hladká povrchová úprava: matná u BESK EXTRA / lesklá
se zvýšenou ochranou povrchu u BESK SUPER
• atraktivní vzhled
• vysoká mrazuvzdornost
• příznivé ceny
• vysoká pevnost
• životnost min. 80 let

A - střešní lať, B - zakončovací lať, C - krycí štítová obruba,
D - krokev, n - počet tašek

KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE PRO POUŽITÍ
KRAJOVÝCH TAŠEK

TECHNICKÉ ÚDAJE
rozměry: délka 420 mm, šířka 330 mm, síla cca 11,5 mm
hmotnost: cca 4,3 kg / ks
potřeba: cca 10 ks / m2
zatížení střechy: cca 43 kg / m2 - srovnatelné s pálenou
krytinou

A - střešní lať, B - zakončovací lať, C - krajová taška, n - počet tašek
Krajové tašky připevnit

VYRÁBĚNÉ ODSTÍNY
1 - břidlicově černá
2 - červenohnědá
3 - tmavě hnědá
4 - cihlově červená
5 - višňová

DÉLKA KROKVÍ A ROZMÍSTĚNÍ LATÍ
kladení hřebene nasucho

matná BESK EXTRA

1

2

3

4

5

LATĚNÍ
• řídí se vzdáleností krokví a sklonem střechy
• min. síla latí je 30 x 50 mm
• do horských oblastí doporučujeme latě min. 40 x 50 mm

lesklá BESK SUPER

sklon střechy

rozteč latí

poznámka

12° - 16°

max. 315 mm

bednění + vodotěsná hydroizolace

17° - 22°

max. 320 mm

pojistná hydroizolace

23° - 35°

max. 330 mm

nad 35°

max. 340 mm

při sklonu střechy nad 45° doporučujeme každou pátou tašku upevnit

záruka 30 let na tašky a 15 let na střešní doplňky

PŘÍSLUŠENSTVÍ
V rámci kompletní nabídky dodáváme:
• střešní doplňky
• střešní okna
• plastový okapový systém

SLUŽBY NAVÍC
• poradenská činnost zdarma
• výpočet střechy zdarma
• zprostředkování odborného položení krytiny
• doprava ucelené zakázky zdarma
• doprava chybějícího zboží do 48 hodin
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Váš dodavatel

BESK, s. r. o., 503 33 Praskačka 25
tel.: 495 588 125, fax: 495 588 103, 603 783 273, e-mail: besk@besk.cz, www.besk.cz
obchodní zástupci: 604 306 075, 739 450 561, 734 817 455

