
 

 

 

Bezpečná cesta po střeše:  
Bez vrtání s novým nášlapem od HPI-CZ  
 

 

Důkladně zkontrolovat střechu před zimou, případně později zjistit, jaké 

škody napáchal sníh, nelze bezpečně bez pochůzného střešního systému. 

Díky novince v sortimentu HPI-CZ si cestu po střeše vytvoříte během 

chvilky a bez vrtání do krytiny. Univerzální nášlap Trapac® totiž stačí jen 

za tašku zaháknout a je hotovo. Tato střešní stupačka pro jednu nohu 

velmi dobře poslouží u menších střech nebo jako doplňkové opatření, 

například ke stoupacím plošinám. Sklon roštu lze upravit dle sklonu 

střechy, otvor v nášlapu je opatřen madlem pro pohodlnější a 

bezpečnější pohyb po střeše. Univerzální nášlap je určen pro pálené i 

betonové tašky, jejichž vlnám se rozměrově přizpůsobí. Více na 

www.hpi.cz. 

 

Nášlapy pro střešní tašky neboli střešní stupačky, vytvářejí nejčastěji 

přístupovou cestu ke komínům nebo třeba k anténním stožárům. 

Univerzální nášlap Trapac® (HPI-CZ) je vyroben z vysoce pevného materiálu a je opatřen povrchovými 

antiskluzovými výlisky, které zvyšují přilnavost podrážky při výstupu na střechu. Úchyt v nášlapu 

umožňuje přidržení rukou a zajistí pohodlnější a bezpečnější pohyb po střeše, spolu s menšími otvory 

v povrchu roštu pak brání shromažďování vody a sněhu. Univerzální nášlap si lze vybrat s povrchovou 

úpravou pozink nebo v barvené variantě (odstíny: cihlově červená, hnědá, černá).  

 

Univerzální nášlap Trapac® od HPI-CZ je vhodný pro pálené a betonové tašky, pro rekonstrukce střech 

i novostavby. Lze jej umístit na střechu se sklonem 20° až 50°, přičemž sklon roštu lze upravit dle 

sklonu střechy. Šířka prvku je 250 mm. Nášlap vyniká nízkou váhou, jen 1,7 kg, a přitom poskytuje 

jistotu bezpečného pohybu. Držáky jsou vzájemně zaměnitelné, prvek lze přizpůsobit 3 různým 

nejčastějším šířkám vlny krytiny (150 mm, 185 mm, 220 mm). 

 

Nášlapy se zpravidla instalují střídavě, pro jednotlivé kroky, podél svislé osy. Vzdálenost dvou nášlapů 

by měla být menší než 40 cm. Připevněte je vždy na nepoškozené, dobře držící tašky. Nosné latě, na 

kterých jsou umístěné tašky s nášlapy, musí být rovněž zcela v pořádku. Jakmile je nášlap upevněn, 

lze jej upravit v závislosti na sklonu střechy.  

 

Univerzální nášlap Trapac® si mohou stálí obchodní partneři objednat prostřednictvím 

objednávkového systému HPI-CZ. Další variantou jsou stránky www.testthebest.cz, kde HPI-CZ nabízí 

stavební materiály za zvýhodněné akční ceny. Kromě uvedených variant lze zboží objednávat také z e-

katalogu umístěného na www.hpi.cz, kde jsou uvedeny i podrobnosti o sortimentu.  

http://www.hpi.cz/
http://www.testthebest.cz/


 

O společnosti HPI-CZ 

Společnost HPI-CZ patří sortimentem, poskytovanými službami i servisem k lídrům na českém trhu v 

oblasti dodávek stavebního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletního 

sortimentu pro zateplování budov. Vyrábí pod vlastní značkou HPI nebo Klöber, a zároveň je 

výhradním či významným distributorem značek jako např. Ejot, Juta, KEW, Adfors, Mateiciuc nebo 

Catnic. 

 

Společnost HPI-CZ, s.r.o., Hradec Králové byla založena v červnu 1995 pod názvem MAGE – CZ. Tehdy 

začala na českém trhu zastupovat významnou firmu v oboru, německou MAGE GmbH. V současné 

době je společnost HPI-CZ součástí mezinárodní skupiny MONIER GROUP, největšího světového 

výrobce střešních krytin a příslušenství pro střešní krytiny. 

 

Pro další informace kontaktujte, prosím: 

 
Martin Chmelík 
HPI-CZ spol. s r. o. 
Obchodní manažer 
Tel.: +420 495 800 918 
Fax: +420 495 217 290 
Mob. +420 724 515 711 
martin.chmelik@hpi-cz.eu 

Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR 

Mob. +420 777 840 414 

simonovska@privilegepr.cz 
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