
Izdelki in rešitve Creaton 2021
— nemška kakovost,
vedno na zalogi.



NAREJENO V

Creaton je ime za naravno opečno strešno kritino 
vrhunske kakovosti in klasične lepote z dolgo življenjsko 
dobo. Strešniki Creaton na vašo streho prihajajo 
dobesedno iz zemlje — visokokakovostna glina se po 
izkopu dva tedna vlaži v skladišču, nakar glinene kepe 
zmeljejo v svilnato maso. Pridobljeno maso zgostijo, 
s čimer dosežejo izjemno primernost za oblikovanje, 
stiskanje in rezanje. Lepo oblikovane strešnike posušijo, 
nanje nanesejo engobo ali glazuro, toplotna obdelava 
v peči pa na koncu zagotovi njihovo trdnost. Nadzor 
kakovosti v vsaki proizvodni fazi pa je zagotovilo, da bo 
na vaši strehi nameščen brezhiben strešnik.

Nemška kakovost — 
vedno na zalogi

Bobrovec
je večna klasika, tradicionalni strešnik, ki (zasluže-
no) prevladuje na naših strehah in je primeren tako 
za novogradnje kot za prekritje starejših, zlasti 
zgodovinskih zgradb — za vas ga držimo vedno 
na zalogi, in sicer v bakreno rdeči barvi.

Mere: 180 x 380 mm
Teža: 1,86 kg 
Minimalna poraba: 33,7 kos/m2 

Na paleti: 480 kos

STALNA 
ZALOGA

Letvanje 
14,5-16,5 cm

garancije
50 LE

T



Domino
je linearni gladki strešnik z nizko stopnjo krčenja in 
močno globino, ki nudi optimalno odvajanje vode v 
vseh vremenskih razmerah, zaradi visoke vsebnosti 
železovega oksida so njegove barve intenzivne in 
sijajne — v stalni zalogi je v odtenku škrilja.

Mere: 257 x 436 mm
Teža: 4,2 kg 
Minimalna poraba: 12,4 kos/m2 

Na paleti: 240 kos

Ratio
je ponvasti strešnik, ki zaradi velikega formata 
omogoča visoko stroškovno učinkovitost in hitro 
namestitev na streho. Nudimo vam ga v bakreno 
rdeči in antracitni barvni različici — alternativa, 
ki je vedno na zalogi.

Mere: 265 x 446 mm
Teža: 3,3 kg 
Minimalna poraba: 11,7 kos/m2

Na paleti: 288 kos

STALNA 
ZALOGA

STALNA 
ZALOGA

Letvanje 
35,7-38 cm

Mikado
je lep, velik in moderen gladki strešnik, ki tako pri 
prenovi starega ali prekritju novega objekta nudi 
visoko prilagodljivost in enostavno prekrivanje, varen 
oprijem in zanesljivo prezračevanje — vedno na 
zalogi v barvnem odtenku škrilja.

Mere: 275 x 446 mm
Teža: 3,4 kg 
Minimalna poraba: 11,7 kos/m2

Na paleti: 240 kos

STALNA 
ZALOGA

CENOVNO 

UGODEN

Letvanje 
34,3-37,1 cm

Cantus
je izjemno lep in velik strešnik z dolgo obstojno lepoto 
barv zaradi najkakovostnejših surovin in skrbne ob-
delave, omogoča enostavno namestitev in optimalno 
odvajanje vode — pri strokovnjaku za strehe je v 
stalni zalogi v barvi škrilja.

STALNA 
ZALOGA

Mere: 265 x 450 mm
Teža: 3,5 kg 
Minimalna poraba: 11,8 kos/m2 

Na paleti: 240 kos

Letvanje 
34,2-37,9 cm

Letvanje 
34,3-35,4 cm



DOBAVLJIVO 
PO NAROČILU

Futura
je strešnik s štirimi žametnimi variacijami 
površine z optimalnim odvajanjem vode, 
njegova izrazita stranska rebra pa pre-
prečujejo vdor deževnice tudi pri močnem 
vetru — primeren je tako za izrazito strme 
kot tudi ravne strehe.

Mere: 300 x 482 mm
Teža: 4,3 kg 
Minimalna poraba: 10,8 kos/m2 

Na paleti: 240 kos

Letvanje 
36-38,8 cm

Harmonie
je fleksibilen ponvasti strešnik malega for-
mata, ki se izjemno lepo prilega različnim 
geometrijam strehe, njegova namestitev pa 
je enostavna, hitra in varna.

Mere: 250 x 410 mm
Teža: 3,1 kg 
Minimalna poraba: 14,2 kos/m2

Na paleti: 280 kos

DOBAVLJIVO 
PO NAROČILU

Letvanje 
32,8-35,2 cm

garancije
50 LE

T

NAREJENO V



Zarezni bobrovec
je prav tako klasik, s katerim ne morete zgrešiti — 
odlikujejo ga pudarjena struktura, izjemne možnosti 
kombiniranja in oblikovanja — je na stalni zalogi, 
dobite ga v bakreno rdeči barvi.

Mere: 205 x 400 mm
Teža: 2,5 kg 
Minimalna poraba: 19,8 kos/m2 

Na paleti: 324 kos

Letvanje 
24-28 cm

Mere: 325 x 502 mm
Teža: 4,9 kg 
Minimalna poraba: 8,4 kos/m2 

Na paleti: 192 kos

Balance
je cenovno učinkovit in uravnoteženo oblikovan 
strešnik izredno velikega formata, njegova posebna 
prednost pa so podporna rebra, ki izboljšajo struktu-
ro in preusmerjajo kondenzat.

DOBAVLJIVO 
PO NAROČILU

Letvanje 
40,6-43,1 cm

STALNA 
ZALOGA

CENOVNO 

UGODEN

Mere: 325 x 502 mm
Teža: 5,2 kg
Minimalna poraba: 8,1 kos/m2 
Na paleti: 168 kos

Rapido
je privlačen, tradicionalen strešnik izredno velikega formata, ki zara-
di podpornih reber zagotavlja dobro statiko in odvajanje vode, zara-
di velikosti pa učinkovito in ekonomično namestitev na streho — na 
voljo in vedno na zalogi je engobirani strešnik v bakreno 
rdeči, mat in sijajni črni barvi ter barvi škrilja.

Letvanje 
41-44 cm

Proizvedeno v opekarni 
Lenti na Madžarskem

STALNA 
ZALOGA



Slemenski priključni 
zračniki Creaton

Vrh čisto vsake strehe se zaključi s slemenom, ki 
strani strehe vizualno lepo poveže, poskrbeti pa mora 
tudi za zaščito pred vlago ter pravilno in učinkovito 
prezračevanje strešne podkonstrukcije.

Ker se strešniki poleti zelo segrejejo (celo do 80 °C), 
pozimi pa ohladijo (tudi do -20 °C), se posledično 
pod strešniki ogreje oziroma ohladi tudi zrak.

Poleti to pomeni, da z odvajanjem vročega zraka 
med strešnikom in strešno folijo poskrbimo, da folija 
in toplotna izolacija ne prideta v stik z vročim, ampak 
z zrakom zunanje temperature. Izolacija se tako 
spopada z manjšo temperaturno razliko, pa tudi za 
hlajenje prostora pod streho porabimo manj energije.

Pozimi pa s slemenskim zračnim sistemom omogoči-
mo neoviran odvod vlage, ki nastaja zaradi velike 
temperaturne razlike med prostorom pod strešniki in 
bivalnim prostorom pod streho.

Slemenski priključni zračnik je ustrezno prilagojen 
strešnik med zadnjim strešnikom in slemenjakom, 
ki se vodoravnemu slemenu prilega, med valovi 
strešnikov pa omogoča odprto pot vlagi in prez-
račevanje. Narejen je iz istega materiala kot strešniki, 
zato je enakega videza in zagotavlja estetsko izvedbo 
zaključka strehe.

Strešni dodatki 
Creaton



Strešna folija Creaton Duo
Za zaščito toplotne izolacije in ovoja stavbe pred vlago, ki lahko 
zaide pod površino pokrivnega materiala, so strešne folije nepo-
grešljive.

150-gramska strešna folija Creaton DUO je troslojna paropropustna 
sekundarna kritina z integriranim samolepilnim trakom za ekonomič-
no polaganje po vzdolžnih šivih folij.

Namenjena je za neprezračevane strehe, prezračevane/difuzijsko 
odprte strehe, konstrukcije z zahtevami po neprepustnosti vetra, 
strehe s polaganjem na opaž, kot zlepljena spodnja napenjalna ali 
zlepljena prekrivna sekundarna folija.

Odduhi Creaton Signum

Tudi v bivalnih prostorih pod streho se nabira kondenz vlage ali se 
pojavijo neprijetne vonjave. Kuhinjsko napo ali prezračevalni sistem 
v sanitarijah in drugih prostorih lahko napeljemo skozi streho s po-
močjo komplementarnega sistemskega elementa SIGNUM.

Na voljo je z dvema tipoma keramičnega pokrova, premera 100, 
125, 150/160 in 200 mm ter z gibljivim cevnim priključkom.

Nosilci solarnega  
sistema Creaton
Vedno več ljudi se odloča za energetsko samooskrbo in finančni 
prihranek, ki jim ju omogoča sončna elektrarna na strehi.

Nosilci solarnega sistema Creaton pomenijo konec rezanja 
strešnikov, ki lahko negativno vpliva na vodotesnost in trdnost 
strešnikov, je umazano delo in zahteva čas.

Set nosilcev solarnega sistema Creaton vsebuje posebej zasnovan 
solarni nosilec iz nerjavečega jekla, ki pri montaži ne zahteva rezanja 
strešnika, in prezračevalni zračnik, ki ustreza izbranemu modelu 
strešnika.

Število nosilcev in razdalja med njimi sta odvisna od kolektorjev.

STALNA 
ZALOGA



OBEN-AUF d.o.o. 
Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče

W: www.obenauf.si,
E: komerciala@obenauf.si 

Dostava v 24 urah
Material iz STALNE ZALOGE našega 
skladišča do vašega gradbišča z 
avtodvigalom v samo 24 urah za 
pavšalni znesek 80 evrov (doplačilo za 
razkladanje je 6 evrov na paleto).

Strehomat
Kontejnerji, iz katerih lah-
ko prevzemate materiale 
s posebno kodo 24 ur 
na dan, 7 dni v tednu.

PE Ljubljana-Črnuče 
Šlandrova ulica 4c 

1231 Ljubljana-Črnuče

Bogdan Savič 
vodja projektov 

M: 031 353 080  
E: bogdan.savic@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 16.00 

Strehomat: 15.00 - 7.00 

Servisna točka Novo Mesto 
Šmarješka cesta 65 

8000 Novo mesto

Janko Zupančič 
terenski komercialist 

M: 030 705 456 
E: janko.zupancic@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 15.00 

Strehomat: 15.00 - 7.00 

PE Maribor 
Tržaška c. 21a 
2000 Maribor

Borut Černčec 
prodajni predstavnik za les 
M: 031 495 213  
E: borut.cerncec@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 16.00 
Strehomat: 15.00 - 7.00 

Servisna točka Kranj  
Ulica Mirka Vadnova 9 
4000 Kranj

Franci Sajevic 
terenski komercialist 
M: 041 275 181 
E: franci.sajevic@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 12.00 
Servis Halo streha: 12.00 - 15.00 

NOVO

POPOLN SERVIS 
OBEN-AUF

O popolni podpori kupcem ne moremo govoriti, če imamo samo popolne 
izdelke in rešitve, ne pa tudi popolnih storitev — zato vam lahko ponudimo:
+  dostavo materialov Creaton s tovornim vozilom z dvigalom v roku 24 ur za 

pavšalni znesek 80 evrov (in razkladanje po ceni 6 evrov na paleto),
+ možnost prevzema strešnih dodatkov tudi izven delovnega časa (Strehomat) in
+ terensko ekipo podjetja Oben-Auf


