Katalog – cenik 2019

BITUMENSKA SKODLA

IKO

PREMIUM
PARTNER

Iko je eden vodilnih strokovnjakov za bitumenske skodle že od leta 1951. Bitumenske skodle se lahko polagajo na vseh oblikah streh,
tudi na tistih arhitekturno najzahtevnejših. Iko ponuja širok nabor oblik in pester barvni spekter. Visok nivo kvalitete zagotavljajo z enkratnim
Platinum garancijskim sistemom, ki krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža, transport) in izdelkom.
Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

8,10 €/m2

9,88 €/m2

ARMOURGLASS PLUS
®

Dolžina skodle (glede na normo EN544) 1000 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544) 336 mm (± 3)
Teža ± 11,4 kg/m²
Pokrivna površina/paket 2 m²
Skodle/paket 14
m²/paleto 132
Teža/paleto ca. 1,5 t
Oprijemljivost granul (EN 12039) max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1) 900 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1) 500 N/50 mm
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1) 3,00 %
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1) 150 N
Odpornost na zunanji ogenj BroofT1
Reakcija na ogenj razred E

Bitumenske skodle pravokotne oblike,
ki presegajo najzahtevnejše evropske
standarde. Te strešne skodle vsebujejo
APP modificiran bitumen, vertificiran
s TÜm certifikatom. Ena od prednosti
skodel PLUS je odlična zaščita pred
UV žarčenjem in zelo dobra upogljivost pri nižjih temperaturah. Zaradi
tega so Armourglass skodle plus idealne za vse klimatske razmere. Druga
prednost pa je v močni armaturi oz.
nosilcu iz steklenih vlaken, kar omogoča izjemno dobro natezno trdnost.

Izjava o lastnostih www.ikodop.eu
Platinum garancija 10 let
Skupno jamstvo - warranty system 20 let
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* na zalogi

CAMBRIDGE XPRESS
Dolžina skodle (glede na normo EN544)

349 mm (± 3)

Teža

± 11,4 kg/m²

Pokrivna površina/paket

20

paketi/paleto

45
800 N/50 mm

Natezna sila po širini* (EN 12311-1)

550 N/50 mm

Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1)

BroofT1
razred E

Izjava o lastnostih

www.ikodop.eu

46

52*

Ljubljana | Maribor | Novo mesto

9,50 €/m2

11,59 €/m2

Cambridge xpress so najučinkovitejše
laminirane (dvoslojne) skodle na svetu.
Dimenzija skodel je večja kot pri drugih
standardnih skodlah, zato zagotavlja
čvrstejšo pritrditev (še posebej na
strmih strehah) in hitrejše polaganje.
Cambridge xpress je odlična rešitev pri
obnovi streh. Primeren je za vse oblike
streh in na voljo v osmih barvnih tonih.

130N

Reakcija na ogenj

Skupno jamstvo - warranty system
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3,50 %

Odpornost na zunanji ogenj

Platinum garancija

50*

max. 1,2 g

Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)

49

3,10 m²

Skodle/paket
Oprijemljivost granul (EN 12039)

43*

1038 mm (± 3)

Širina skodle (glede na normo EN544)

15
25 let

53*

54

55

* na zalogi
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Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

6,50 €/m2

7,93 €/m2

SUPERGLASS
Dolžina skodle (glede na normo EN544) 1000 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544) 336 mm (± 3)
Teža ± 9,6 kg/m²
Pokrivna površina/paket 3 m²
Skodle/paket 21
paketi/paleto 51
Oprijemljivost granul (EN 12039) max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1) 900 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1) 600 N/50 mm
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1) 3,50 %
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1) 140 N
Odpornost na zunanji ogenj BroofT1
Reakcija na ogenj razred E

Prednosti Superglass skodel:
• Vrhunske 3-listne skodle z visoko
vsebnostjo bitumna
• Najdlje preizkušene in najpogosteje
uporabljene skodle
• Zelo ugodna cena
• Zelo odporne proti obledelosti barv
Ko naročate skodle Cambridge, za
prekrivanje grebena in slemena uporabite Superglass pravokotne skodle ali
že pripravljen začetni trak v ustreznih
barvah.

Izjava o lastnostih www.ikodop.eu
Platinum garancija 5
Skupno jamstvo - warranty system 15 let
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* na zalogi

ARMOURBASE® PRO PLUS
Dimenzija (d x š)
Prekrivna površina

0,5 mm

11,5 kg - 33
kom/paleto

Raztezek po dolžini (EN 12311-1)
Raztezek po širini (EN 12311-1)
Hladna upogljivost spodnje površine (EN 1109)

Galvanizirani žeblji 1 KG
Dolžina 25 mm (582)

54,00 €/m2

65,88 €/m2

Pri vseh naklonih IKO priporoča uporabo podlage pod strešnimi skodlami. To
je lahek bitumenski trak s poliestrskim
400 N / 50 mm nosilcem, obojestransko zaščiten s po300 N / 50 mm lipropilenskim filmom. Omogoča lahko,
hitro in čisto polaganje.
40 %
IKO Armourbase Pro PLUS je sodobna
50 %
in elastična bitumenska podlaga s
- 40 °C
posebnim bitumenskim pasom za
samozlepljenje pri preklopih.
Zaradi teh samolepilnih pasov pri nizkih
naklonih (15-26°) ni potrebno 50 %
prekrivanje. To tudi zagotavlja dodatno
zaščito pred penetracijo vode ob
pritrditvenih točkah

Debelina

Natezna sila po širini* (EN 12311-1)

310 mm

30 m²

Teža/rolo
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)

Plastal Stick

30 x 1 m

Galvanizirani žeblji 5 KG

Dolžina 25 mm (2910 kom) in 35 mm (2150 kom)

Cena brez DDV

Cena brez DDV

Cena brez DDV

2,80 €/m

2,90 €/m

13,90 €/m2

Cena z 22 % DDV

Cena z 22 % DDV

Cena z 22 % DDV

3,42 €/m2

3,54 €/m2

16,96 €/m2
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www.obenauf.si
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