
Osobní záruka Vedag

Osobní záruka Vedag 
záruční doby

Popis produkt ů skladby 
Záruka v 
letech Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr

12 EUROFLEX VEDATOP® SU  VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 12 EUROFLEX Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 12 EUROFLEX 

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 12 EUROFLEX VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 
Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství,  parozábrana na beton, 
penetrační nátěr

12
VEDAFLOR® 
WS-X VEDATOP® SU  VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství,  parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDAFLOR® 
WS-X Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství,  parozábrana na beton, 
penetrační nátěr

12
VEDAFLOR® 
WS-X VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství,  parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDAFLOR® 
WS-X

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt fóliové 
střešní hydroizolace, parozábrana 
na beton, penetrační nátěr 

11,5
Vedafol®  F 
15 VEDAGARD® AL-V4E        

VEDAG asfaltový 
penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDASPRIN
T® VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr

12
VEDASPRIN
T® VEDATOP® SU  VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr

12
VEDASPRIN
T® Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDASPRIN
T® 

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, horní pás Broof(t3), 
parozábrana na beton, penetrační 
nátěr 12

VEDATOP® 
S5 (t3)

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, horní pás Broof(t3), 
parozábrana na beton, penetrační 
nátěr 

12
VEDATOP® 
S5 (t3) VEDATOP® TM VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt fóliové 
střešní hydroizolace, parozábrana 
na beton, penetrační nátěr 

11,5

VEDAPLAN® 
MF Color 
střibrošedý VEDAGARD® AL-V4E        

VEDAG asfaltový 
penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt fóliové 
střešní hydroizolace, parozábrana 
na beton, penetrační nátěr 

11,5
VEDAPLAN® 
MF černý VEDAGARD® AL-V4E        

VEDAG asfaltový 
penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDAFLEX® 
SP

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDAFLEX® 
SP VEDATOP® SU  VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDAFLEX® 
SP VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton, 
penetrační nátěr 12

VEDAFLEX® 
SP Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® AL-V4E        VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  12 EUROFLEX VEDATOP® SU  

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  

12 EUROFLEX VEDAG Turbo TU®
VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  

12 EUROFLEX Vedapor TS (Top Star)
VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 

12
VEDAFLOR® 
WS-X VEDATOP® SU  

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr 12

VEDAFLOR® 
WS-X Vedapor TS (Top Star)

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr

12
VEDAFLOR® 
WS-X VEDAG Turbo TU®

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  

12
VEDASPRIN
T® VEDAG Turbo TU®

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 12

VEDASPRIN
T® VEDATOP® SU  

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  12

VEDASPRIN
T® Vedapor TS (Top Star)

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  12

VEDAFLEX® 
SP VEDATOP® SU  

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  12

VEDAFLEX® 
SP VEDAG Turbo TU®

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na beton s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou, penetrační nátěr  12

VEDAFLEX® 
SP Vedapor TS (Top Star)

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, horní pás Broof(t3), 
parozábrana na beton s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou, 
penetrační nátěr 12

VEDATOP® 
S5 (t3) VEDATOP® TM 

VEDAGARD® ES-
PLUS                   VEDAG asfaltový penetrační nátěr 

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5 EUROFLEX Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® SK/FR              
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5 EUROFLEX VEDATOP® SU  VEDAGARD® SK/FR              
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5 EUROFLEX VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® SK/FR              
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5 EUROFLEX 

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLOR® 
WS-X VEDATOP® SU  VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLOR® 
WS-X Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLOR® 
WS-X

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLOR® 
WS-X VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt fóliové 
střešní hydroizolace,  parozábrana 
na  trapézový plech 11

Vedafol®  F 
15 VEDAGARD® SK/FR              
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDASPRIN
T® VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDASPRIN
T® VEDATOP® SU  VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDASPRIN
T® Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDASPRIN
T® 

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt fóliové 
střešní hydroizolace,  parozábrana 
na  trapézový plech 11

VEDAPLAN® 
MF Color 
střibrošedý VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt fóliové 
střešní hydroizolace,  parozábrana 
na  trapézový plech 11

VEDAPLAN® 
MF černý VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLEX® 
SP

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLEX® 
SP VEDATOP® SU  VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLEX® 
SP VEDAG Turbo TU® VEDAGARD® SK/FR              
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na  
trapézový plech 11,5

VEDAFLEX® 
SP Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, horní pás Broof(t3), 
parozábrana na  trapézový plech

11,5
VEDATOP® 
S5 (t3) VEDATOP® TM VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, horní pás Broof(t3), 
parozábrana na  trapézový plech 11,5

VEDATOP® 
S5 (t3)

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD® SK/FR              

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5 EUROFLEX VEDATOP® SU  VEDAGARD SK- Plus
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDAFLEX® 
SP VEDATOP® SU  VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v  
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDAFLOR® 
WS-X VEDATOP® SU  VEDAGARD SK- Plus
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDASPRIN
T® VEDATOP® SU  VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5 EUROFLEX VEDAG Turbo TU® VEDAGARD SK- Plus
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDAFLEX® 
SP VEDAG Turbo TU® VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v  
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDAFLOR® 
WS-X VEDAG Turbo TU® VEDAGARD SK- Plus
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDASPRIN
T® VEDAG Turbo TU® VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5 EUROFLEX Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD SK- Plus
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou 11,5

VEDAFLEX® 
SP Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v  
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou 11,5

VEDAFLOR® 
WS-X Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDASPRIN
T® Vedapor TS (Top Star) VEDAGARD SK- Plus
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5 EUROFLEX 
VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDAFLEX® 
SP

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt 
hydroizolace vegetační střechy v  
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou

11,5
VEDAFLOR® 
WS-X

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, parozábrana na 
trapézovém plechu nebo na 
podkladu na bázi dřeva s termicky 
aktivovatelnou horní vrstvou 11,5

VEDASPRIN
T® 

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD SK- Plus

Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, horní pás Broof(t3), 
parozábrana na trapézovém plechu 
nebo na podkladu na bázi dřeva s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou 11,5

VEDATOP® 
S5 (t3)

VEDATECT PYE G 200 S 
4 VEDAGARD SK- Plus
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Osobní záruka Vedag
Osobní záruka na produkt v 
dvouvrstvém hydroizolačním 
souvrství, horní pás Broof(t3), 
parozábrana na trapézovém plechu 
nebo na podkladu na bázi dřeva s 
termicky aktivovatelnou horní 
vrstvou

11,5
VEDATOP® 
S5 (t3) VEDATOP® TM VEDAGARD SK- Plus
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