Kovinski strešniki,
strešni in fasadni sistemi, dodatki –
GERARD, kralj med strehami

Premium blagovni znamki GERARD ne pravimo zaman
“kralj med strehami” — z edinstveno kovinsko kritino
s kamnitim posipom, ki jo odlikujejo inovativen način
namestitve, odpornost na najrazličnejše vremenske
nevšečnosti in kar 50-letno jamstvo, boste svojemu
domu dobesedno nadeli krono.

Gerard Klasik
je privlačen kovinski strešnik za streho z nizkim naklonom (od 12° naprej),
pri katerem se srečata tradicija in inovativnost. Stisnjen je iz izredno trpežnega jekla S280GD z zaščito iz aluminija in cinka ter obdelan s posipom
iz naravnega kamna. Na voljo v petih standardnih barvah brez doplačila.

Letvanje: 369 mm
Poraba: 2,15 kos/m2
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

Minimalni
naklon: 12°

Gerard Corona
je kovinski strešnik, ki posnema teksturo skodel iz cedrovine, kakršne so
v 17. in 18. stoletju v Novi svet prinesli evropski priseljenci. Primeren je za
naklone streh od 15° naprej, brez doplačila pa ga lahko dobite v šestih
standardnih barvah.

Letvanje: 371 mm
Poraba: 2,20 kos/m2
Teža: 3,05 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

Minimalni
naklon: 15°

Gerard Diamant
je racionalni kovinski strešnik za naklone od 14° naprej, s katerim boste
prekrili več ter tako prihranili na času in stroških. Brez dodatnega plačila
je na voljo v šestih standardnih barvah.

Letvanje: 398 mm
Poraba: 2,00 kos/m2
Teža: 2,98 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,40 mm

Minimalni
naklon: 14°

Gerard Tradicional
je elegantni kovinski strešnik s posipom iz naravnega
kamna, je valovite oblike in posnema tradicionalne sredozemske strešnike iz žgane gline. Primeren je za namestitev
na strehe z naklonom od 12 ° naprej, dobite pa ga v štirih
standardnih barvah brez doplačila.
Letvanje: 367 mm
Poraba: 2,15 kos/m2
Teža: 3,01 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

Minimalni
naklon: 12°

Gerard Milano
je tehnološko dovršen in brezčasen kovinski strešnik z
mehkobo tradicionalnih rimskih strešnikov in čistega, klasičnega videza. Izvrstno se obnese na strehah z naklonom
od 12 ° naprej, brez dodatnega plačila pa je na voljo v treh
standardnih barvah.

Letvanje: 369 mm
Poraba: 2,24 kos/m2
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

Minimalni
naklon: 12°

Gerard Oberon
je kompakten in izjemno lep kovinski strešnik s podobo
skodel in je primeren za strehe z naklonom od 15 ° naprej.
Brez doplačila ga boste dobili v dveh standardnih barvah.

Letvanje: 369 mm
Poraba: 2,20 kos/m2
Teža: 2,95 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

Minimalni
naklon: 15°

Gerard Alpine
je lep kovinski strešnik za strehe naklona od
15 ° naprej, ki je navdih za svojo obliko dobil po
klasičnih kamnitih kritinah iz skrilavca, tehnološke inovacije pa mu zagotavljajo izjemno
mehansko odpornost in dolgoročno kakovost.
Na voljo je v dveh standardnih barvah brez
doplačila.

Minimalni
naklon: 15°

Letvanje: 368 mm
Poraba: 2,18 kos/m2
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

NOVO

Nova, elegantna rešitev
za vašo streho:
Gerard Eleganta

Gerard Eleganta je najnovejša kovinska kritina na slovenskem trgu,
ki jo odlikuje elegantna pravokotna tekstura s posluhom za minimalistične arhitekturne rešitve in naravne materiale. Eleganta se odlično
odreže pri naklonih streh od 15 ° naprej, brez doplačila pa je na voljo
v treh standardnih barvah.

Letvanje: 320 mm
Poraba: 2,47 kos/m2
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,50 mm

Minimalni
naklon: 15°

Rešitev
sestavljajo tudi
različni dodatki,
slemenjaki,
obrobe in
zračniki.

TWINTILE

Premium strešni in fasadni
sistemi TwinTile
TwinTile je drugo ime za strešne in fasadne sisteme vrhunske kakovosti in izjemne lepote, ki širijo meje
ustvarjalnosti arhitektov. Enako primerni so tako za gradnjo novih kot za obnovo starejših objektov.

Qube in Qube
Acoustic

Twin
Acoustic

Rombo
20-30-40

Plano

sta atraktivna jeklena strešnika
z izjemno trpežno prašno barvo
za prekritje streh z naklonom
od 15 ° naprej. Strešnik Qube
Acoustic odlikuje tudi izvrstna
absorbcija zvoka, oba pa sta
odporna na UV-žarke. Najdete ju
v šestih standardnih barvah brez
doplačila.

je kovinski strešnik, sestavljen iz
dveh slojev, zlepljenih z zvočno
izolativnim polimernim lepilom,
ki kljub robustni obliki ostaja
peresno lahek. Namenjen je streham z naklonom od 15 ° naprej,
med šestimi barvami boste brez
doplačila gotovo našli svojo.

Letvanje: 321 mm
Poraba: 2,47 kos/m2
Teža: 2,60 kg/kos

Minimalni
naklon: 15°

Letvanje: 367 mm
Poraba: 1,95 kos/m2
Teža: 3,28 kg/kos

Minimalni
naklon: 15°

je vrhunsko zasnovan in izjemno
oblikovan fasadni element za optimalno in privlačno izvedbo, ki
s sistemom za nevidno pritrditev
na steno fasado lepo poveže v
celovito zgodbo s streho. Brez
doplačila lahko izbirate med
šestimi standardnimi barvami.

Poraba: 25 ali 11,11 ali
7,11 kos/m2
Teža: 7
 ,47 ali 6,13 ali
5,64 kg/m2

je zanesljiv in trajen kovinski fasadni sistem iz 0,5-milimetrskega jekla. Lakiran je s poliestrsko
prašno barvo in daje vsakemu
objektu izjemno moderen in eleganten videz, v šestih standardnih barvah brez doplačila.

Poraba: 3,63 kos/m2
Teža: 5,34 kg/m2

Dodatki za strehe Gerard
Strešniki so samo en del zgodbe vaše strehe Gerard. Z vsemi dodatki, ki jih ponuja Premium
blagovna znamka, predstavlja celovito rešitev, ki vaši strehi zagotavlja varnost in privlačen videz.

Strešna folija

ali sekundarna kritina se uporablja za zaščito podstrešij in toplotnoizolacijskega sloja
pred vlago, vetrom, prahom, dežjem, snegom, kondenzom in morebitnim puščanjem.
Strešne folije Gerard so inovativne in kakovostno izdelane, predvsem pa prijazne do
okolja in zdravja.

Gerard
Standard

je trpežna difuzijsko odprta strešna folija
za podeskane strešine, na obeh straneh
prevlečena z mikroporoznim polipropilenskim filmom in laminirana z netkanim propilenom. Je visoko paroprepustna in odporna
na UV svetlobo.

Dolžina: 50 m
Širina: 1,5 m
Teža: 150 g/m2

Gerard
Performance

je trpežna štirislojna folija, izdelana na osnovi
laminata z dvema slojema netkanega polipropilena in monolitnega poliuretanskega filma.
Ojačitvena armirana polipropilenska mreža
zagotavlja večjo varnost krovcev med delom

Dolžina: 50 m
Širina: 1,5 m
Teža: 140 g/m2

Gerard
Extreme

je dvoslojna strešna folija s slojem termoplastičnega poliuretana za visoko odpornost
folije proti raztezanju in trganju. Laminiranje z
lepljenjem zagotavlja enakomerno zglajenost
poliestrskih vlaken.

Dolžina: 50 m
Širina: 1,5 m
Teža: 170 g/m2

Zračniki in
odduhi Gerard

Kar se dogaja pod streho, ni vedno dobro, da tam tudi ostane. Naprimer zrak v kuhinji,
kopalnici ali pralnici. Prilagojeni naklonu in barvi izbrane strehe poleg praktične nudijo tudi
estetsko vrednost.

Sanitarni zračnik
Gerard G15-45 ISO

je sanitarni zračnik, ki omogoča priklop različnih prezračevalnih naprav iz bivalnih prostorov in predstavlja izvrstno rešitev priklopa rekuperacijskega sistema. Možen je priklop cevi
od 95 mm do 160 mm.

Sanitarni zračnik
Gerard G110

je vrhunski sanitarni zračnik za priklop različnih prezračevalnih naprav, naprimer kuhinjske nape, kopalniški hventilatorjev in odduhov iz sanitarnih sistemov. Mogoč je priklop
110-milimetrskih cevi.

Prezračevalni
zračnik Gerard G2

je zračnik, ki zagotavlja odvod zraka iz prezračevalnega kanala pod kritino, kadar izstopa
preko slemena ni možno izvesti. S priklopom 110-milimetrske cevi omogoča odvod zraka
iz bivalnih prostorov.

Elementi za vgradnjo
solarnih sistemov
Nosilec solarnega
panela

je element za hitro in enostavno namestitev solarnega sistema na praktično vse modele
strešnikov Gerard ob upoštevanju naravnih pogojev in nacionalnih predpisov o vgradnji
solarnih sistemov na poševne strehe.

Dvocevni
element

je namenjen prehodu dveh cevi do premera 27 mm. Vgrajena gumirana manšeta se premeru cevi popolnoma prilagodi in tako zagotavlja 100-odstotno vodotesnost.

Enocevni
element

omogoča zatesnitev preboja cevi solarnega sistema do premera 69 mm. Vgrajena gumirana manšeta zaradi popolne prilagoditve premeru cevi jamči 100-odstotno vodotesnost.
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uporabnikom nudijo rešitev za temelje energetske samooskrbe
z naravnimi viri energije. Pripravite vse za sončno elektrarno z elementi, ki jih dobite na enem mestu.
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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 izdelkov lesnega programa v roku 48 ur (s kombijem, tovornjakom z
nakladalno rampo ali tovornim vozilom z dvigalom),
+ možnost prevzema strešnih dodatkov tudi izven delovnega časa (Strehomat) in
+ terensko ekipo podjetja Oben-Auf

PE Ljubljana-Črnuče
Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče
Bogdan Savič
vodja projektov
M: 031 353 080
E: bogdan.savic@obenauf.si

PE Maribor
Tržaška c. 21a
2000 Maribor

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

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

Servisna točka Novo Mesto
Šmarješka cesta 65
8000 Novo mesto

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

Janko Zupančič
terenski komercialist
M: 030 705 456
E: janko.zupancic@obenauf.si

Servisna točka Kranj
Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

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

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

Dostava v 48 urah
Material iz STALNE ZALOGE našega
skladišča do vašega gradbišča z
avtodvigalom v samo 48 urah za
pavšalni znesek 80 evrov (doplačilo za
razkladanje je 6 evrov na paleto).

Strehomat
StrehoMAT

Kontejnerji, iz katerih lahko prevzemate materiale
s posebno kodo 24 ur
na dan, 7 dni v tednu.

OBEN-AUF d.o.o.
Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče
W: www.obenauf.si,
E: komerciala@obenauf.si

