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Lahka in potresno varna kritina
Betonski strešniki ali strešniki iz gline imajo do 7-krat večjo težo kot lahki strešniki 
Gerard®, s katerimi je mogoče prekriti isto površino strehe. To pomeni, da lahko bistveno 
privarčujete pri izdelavi ostrešja. Lahki strešniki Gerard® z utorom in edinstvenim 
sistemom pritrjevanja v primeru potresa zagotavljajo še dodatno trpežnost strehe. 
Obstajajo dokumentirani primeri, ko so se domovi s težkimi strešnimi izdelki drugih 
proizvajalcev zrušili, medtem ko so strehe Gerard® v isti ulici ostale nepoškodovane 
ali jo odnesle le z malo škode.

odpornost proti snegu, Ledu in toči
V izrednih vremenskih razmerah lahko strehe Gerard® prestanejo precejšnje 
snežno breme. Kadar je streha izpostavljena snegu, zmrzali ali ledu, se kakovost 
površinskih premazov ali substrata ne poslabša. Groba tekstura kamnitih drobcev 
bo sneg obdržala na svojem mestu, dokler se ta ne stopi. 
Strehe Gerard® so odporne proti škodi, ki jo povzročajo zrna toče velikosti do  
30 mm. Zrna toče velikosti 90 mm lahko sicer povzročijo vdolbine, vendar ne 
predrejo površinskega premaza ali substrata in tako lahko streha objekt še naprej 
varuje pred vremenskimi vplivi.

požarna odpornost
Strehe Gerard® so bile preizkušene v strogih mednarodnih požarnih preskusih. 
Negorljiva jeklena osnova in površinski premaz preprečujeta širjenje plamenov, če 
strešnike zajame ogenj. Prav tako pa zaradi nizke teže obstaja manjša možnost, 
da bi se streha zrušila.

odpornost proti hrupu
Jeklena osnova, zaščitena s kamnitimi drobci, velikost strešnikov in sistem pri-
trjevanja Gerard® zagotavljajo manjše prenašanje zvoka. www.gerardroofs.eu

www.gerardroofs.eu
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tehnične informacije tehnične informacije

okoLJu priJaZna streha
Podjetje AHI Roofing je upravičeno ponosno na svoj sloves vodilnega svetovnega 
izdelovalca vrhunskih kovinskih strešnikov s posipom iz naravnega kamna, ki jih proiz-
vajajo v enih izmed najbolj čistih in neonesnaženih okoljih na svetu. Jeklo za strešnike 
Gerard® proizvaja jeklarna New Zealand Steel, pridobivajo ga po edinstvenem post-
opku iz črnega železovega peska s plaž West Coast z otoka North Island. Jeklo je 
protikorozijsko zaščiteno z zlitino cinka in aluminija (Zincalume®).

pitna voda
Deževnica, zbrana s strehe Gerard®, je preizkušena in izpolnjuje kriterije Svetovne 
zdravstvene organizacije o kakovosti pitne vode. Priporočamo, da streho Gerard® pred 
zbiranjem pitne vode vsaj dvakrat spere močnejši dež.

odstranJevanJe/reCikLiranJe
Strešniki na strehi ne oddajajo škodljivih emisij v okolje.
Pod pogojem, da so bili strešniki nameščeni pravilno in v skladu z našimi navodili, vam 
nudimo 50-letno omejeno garancijo. Najboljši način odstranjevanja jeklenih strešnih 
kritin je reciklaža v obratih za predelavo jekla, kjer jih predelajo v nove jeklene izdelke.

Zgodovina in garanCiJa
Podjetje AHI Roofing se že več kot 50 let ukvarja s tehnologijo in izdelovanjem kovinskih 
strešnikov. Ponuja kar 50-letno garancijo na vodoodpornost.

* Zincalume® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluescope Steel Limited.

doLga živLJenJska doba
Jeklo, premazano s Zincalume®*, je dolgoročno bolj 
odporno proti rjavenju. Kombinacija zaščite cinka in 
aluminija deluje kot pregrada, kar predstavlja boljše 
lastnosti od pocinkanih prevlek v vseh okoljih. 

odpornost na veter in nevihte
Strešnike Gerard® se namesti s pomočjo našega 
edinstvenega sistema pritrjevanja. Vsak strešnik je 
posebej vodoravno pričvrščen na 8 različnih mestih. S 
to metodo je mogoče preprečiti kakršno koli puščanje 
in zagotoviti, da vsi strešniki ostanejo na mestu tudi v 
primeru izredno močnega vetra, hurikanov in tajfunov. 
Varuje tudi pred močnimi nalivi in snežnimi padavinami. 
Druge strešne kritine uporabljajo metodo navpičnega 
pritrjevanja in se zanašajo na to, da jih bo na mestu 
držala njihova teža. S tem se poveča tveganje, da bo 
sunkovit veter strešnike dvignil s strehe.

struktura materiaLa 
Ker so vsi premazi na strešnik naneseni po stiskanju, 
se težave s pokanjem ali mikrorazpokami ne pojavijo.

STREŠNIKI GERARD Z GROBO TEKSTURO

RAVNI JEKLENI STREŠNIKI
VALOVITI JEKLENI STREŠNIKI

BETONSKI STREŠNIKI
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Pooblaščeni partner GERARD®
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WHEN STRENGTH AND BRILLIANCE BECOmE ONEDiamant

Kritina, katere navdih je eden od najbolj 
čvrstih in najbolj vzdržljivih materialov, 
kar jih poznamo. Ne samo da bo 
streha GERARD DIAmANT zdržala, 
varovala vas in prihodnje generacije, 
ampak boste z 10 % večjo prekrivnostjo 
strešnika tudi prihranili, saj boste tako 
skrajšali čas montaže in zmanjšali 
stroške.

10 % večja prekrivnost
10 % manj napora

kLasik NAVDIHuJOČ, RAZPOZNAVEN IN ELEGANTEN

ODKRIVANJE PRETEKLOSTI ...  
    ... IN OHRANJANJE NJENE DEDIšČINE V PRIHODNOSTItraDicionaL

Kot pove že ime, je ta strešnik simbol 
trajne odličnosti. Odraža dolgo 
življenjsko dobo izdelkov, izdelanih  
na podlagi tradicionalnih obrtnih veščin, 
katerih kakovost je prestala preizkus 
časa.

Trajna in elegantna dediščina se 
je ohranjala iz roda v rod, danes 
pa navdihuje arhitekte, ki ponovno 
odkrivajo tradicionalne vrednote 
preteklosti. Z združitvijo dediščine 
preteklosti in zahtev sodobnega 
oblikovanja je podjetje AHI Roofing 
ustvarilo razpoznaven strešnik,  
ki nas bo popeljal skozi 21. stoletje.

DEDIšČINA TRADICIJE IN OBRTNIH VEšČIN

ZNAČAJEN IN PREPROST

corona

oBeron

Lesene skodle, s sekiro razklan les, so 
bile v preteklosti osnovni material za 
pokrivanje streh na področjih, bogatih 
z gozdovi. Strešnik Corona se zgleduje 
po naravnem, privlačnem videzu lesa, 
strehi pa poleg estetike podarja dolgo 
življenjsko dobo.

S serijo strešnikov Oberon je podjetje 
AHI Roofing poustvarilo tridimenzionalne 
skodle, ki so bile prvotno izdelane iz 
lesenih, glinenih ali bitumenskih ploščic.  
Oberon strešnik je prevlečen s slojem 
kamnitih drobcev v dveh barvah, kar 
mu daje prav poseben čar in poudari 
njegovo obliko. 

ZA DOm, KI IZSTOPAmiLano

Član družine Gerard®, strešnik 
milano – profil z brezčasnim videzom 
mediteranske strehe. Arhitekti in 
oblikovalci bodo še posebej navdušeni 
nad mehkimi, valovitimi linijami in 
mnogostranskostjo tega trpežnega 
profila, ki ga je mogoče uporabiti pri 
pokrivanju različnih stilov streh.



KO SE ZDRUŽITA MOČ IN ODLIČNOSTDiamant

Kritina, katere navdih je eden od najbolj 
čvrstih in najbolj vzdržljivih materialov, 
kar jih poznamo. Ne samo da bo 
streha GERARD DIAMANT zdržala, 
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Kot pove že ime, je ta strešnik simbol 
trajne odličnosti. Odraža dolgo 
življenjsko dobo izdelkov, izdelanih  
na podlagi tradicionalnih obrtnih veščin, 
katerih kakovost je prestala preizkus 
časa.

Trajna in elegantna dediščina se 
je ohranjala iz roda v rod, danes 
pa navdihuje arhitekte, ki ponovno 
odkrivajo tradicionalne vrednote 
preteklosti. Z združitvijo dediščine 
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oblikovanja je podjetje AHI Roofing 
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Lesene skodle, s sekiro razklan les, so 
bile v preteklosti osnovni material za 
pokrivanje streh na področjih, bogatih 
z gozdovi. Strešnik Corona se zgleduje 
po naravnem, privlačnem videzu lesa, 
strehi pa poleg estetike podarja dolgo 
življenjsko dobo.

S serijo strešnikov Oberon je podjetje 
AHI Roofing poustvarilo tridimenzionalne 
skodle, ki so bile prvotno izdelane iz 
lesenih, glinenih ali bitumenskih ploščic.  
Oberon strešnik je prevlečen s slojem 
kamnitih drobcev v dveh barvah, kar 
mu daje prav poseben čar in poudari 
njegovo obliko. 

ZA DOM, KI IZSTOPAmiLano

Član družine Gerard®, strešnik 
Milano – profil z brezčasnim videzom 
mediteranske strehe. Arhitekti in 
oblikovalci bodo še posebej navdušeni 
nad mehkimi, valovitimi linijami in 
mnogostranskostjo tega trpežnega 
profila, ki ga je mogoče uporabiti pri 
pokrivanju različnih stilov streh.
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Lahka in potresno varna kritina
Betonski strešniki ali strešniki iz gline imajo do 7-krat večjo težo kot lahki strešniki 
Gerard®, s katerimi je mogoče prekriti isto površino strehe. To pomeni, da lahko bistveno 
privarčujete pri izdelavi ostrešja. Lahki strešniki Gerard® z utorom in edinstvenim 
sistemom pritrjevanja v primeru potresa zagotavljajo še dodatno trpežnost strehe. 
Obstajajo dokumentirani primeri, ko so se domovi s težkimi strešnimi izdelki drugih 
proizvajalcev zrušili, medtem ko so strehe Gerard® v isti ulici ostale nepoškodovane 
ali jo odnesle le z malo škode.

odpornost proti snegu, Ledu in toči
V izrednih vremenskih razmerah lahko strehe Gerard® prestanejo precejšnje 
snežno breme. Kadar je streha izpostavljena snegu, zmrzali ali ledu, se kakovost 
površinskih premazov ali substrata ne poslabša. Groba tekstura kamnitih drobcev 
bo sneg obdržala na svojem mestu, dokler se ta ne stopi. 
Strehe Gerard® so odporne proti škodi, ki jo povzročajo zrna toče velikosti do  
30 mm. Zrna toče velikosti 90 mm lahko sicer povzročijo vdolbine, vendar ne 
predrejo površinskega premaza ali substrata in tako lahko streha objekt še naprej 
varuje pred vremenskimi vplivi.

požarna odpornost
Strehe Gerard® so bile preizkušene v strogih mednarodnih požarnih preskusih. 
Negorljiva jeklena osnova in površinski premaz preprečujeta širjenje plamenov, če 
strešnike zajame ogenj. Prav tako pa zaradi nizke teže obstaja manjša možnost, 
da bi se streha zrušila.

odpornost proti hrupu
Jeklena osnova, zaščitena s kamnitimi drobci, velikost strešnikov in sistem pri-
trjevanja Gerard® zagotavljajo manjše prenašanje zvoka.
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30 mm. Zrna toče velikosti 90 mm lahko sicer povzročijo vdolbine, vendar ne 
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okoLJu priJaZna streha
Podjetje AHI Roofing je upravičeno ponosno na svoj sloves vodilnega svetovnega 
izdelovalca vrhunskih kovinskih strešnikov s posipom iz naravnega kamna, ki jih proiz-
vajajo v enih izmed najbolj čistih in neonesnaženih okoljih na svetu. Jeklo za strešnike 
Gerard® proizvaja jeklarna New Zealand Steel, pridobivajo ga po edinstvenem post-
opku iz črnega železovega peska s plaž West Coast z otoka North Island. Jeklo je 
protikorozijsko zaščiteno z zlitino cinka in aluminija (Zincalume®).

pitna voda
Deževnica, zbrana s strehe Gerard®, je preizkušena in izpolnjuje kriterije Svetovne 
zdravstvene organizacije o kakovosti pitne vode. Priporočamo, da streho Gerard® pred 
zbiranjem pitne vode vsaj dvakrat spere močnejši dež.

odstranJevanJe/reCikLiranJe
Strešniki na strehi ne oddajajo škodljivih emisij v okolje.
Pod pogojem, da so bili strešniki nameščeni pravilno in v skladu z našimi navodili, vam 
nudimo 50-letno omejeno garancijo. Najboljši način odstranjevanja jeklenih strešnih 
kritin je reciklaža v obratih za predelavo jekla, kjer jih predelajo v nove jeklene izdelke.

Zgodovina in garanCiJa
Podjetje AHI Roofing se že več kot 50 let ukvarja s tehnologijo in izdelovanjem kovinskih 
strešnikov. Ponuja kar 50-letno garancijo na vodoodpornost.

* Zincalume® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluescope Steel Limited.

doLga živLJenJska doba
Jeklo, premazano s Zincalume®*, je dolgoročno bolj 
odporno proti rjavenju. Kombinacija zaščite cinka in 
aluminija deluje kot pregrada, kar predstavlja boljše 
lastnosti od pocinkanih prevlek v vseh okoljih. 

odpornost na veter in nevihte
Strešnike Gerard® se namesti s pomočjo našega 
edinstvenega sistema pritrjevanja. Vsak strešnik je 
posebej vodoravno pričvrščen na 8 različnih mestih. S 
to metodo je mogoče preprečiti kakršno koli puščanje 
in zagotoviti, da vsi strešniki ostanejo na mestu tudi v 
primeru izredno močnega vetra, hurikanov in tajfunov. 
Varuje tudi pred močnimi nalivi in snežnimi padavinami. 
Druge strešne kritine uporabljajo metodo navpičnega 
pritrjevanja in se zanašajo na to, da jih bo na mestu 
držala njihova teža. S tem se poveča tveganje, da bo 
sunkovit veter strešnike dvignil s strehe.

struktura materiaLa 
Ker so vsi premazi na strešnik naneseni po stiskanju, 
se težave s pokanjem ali mikrorazpokami ne pojavijo.
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 Prozorni akrilni nanos
naravni kamniti drobci
osnovni Premaz
zaščitni nanos akrilne smole
cink-aluminijeva Prevleka
jeklena osnova
cink-aluminijeva Prevleka
zaščitni nanos akrilne smole

INDUSTRIJSKO OKOLJE

ZMERNO OBALNO PODNEBJE

EKSTREMNO OBALNO PODNEBJE

GALVANSKA PREVLEKA

GALVANSKA PREVLEKA

GALVANSKA PREVLEKA

ZINCALUME PREVLEKA

ZINCALUME PREVLEKA

ZINCALUME PREVLEKA

Lahka in potresno varna kritina
Betonski strešniki ali strešniki iz gline imajo do 7-krat večjo težo kot lahki strešniki 
Gerard®, s katerimi je mogoče prekriti isto površino strehe. To pomeni, da lahko bistveno 
privarčujete pri izdelavi ostrešja. Lahki strešniki Gerard® z utorom in edinstvenim 
sistemom pritrjevanja v primeru potresa zagotavljajo še dodatno trpežnost strehe. 
Obstajajo dokumentirani primeri, ko so se domovi s težkimi strešnimi izdelki drugih 
proizvajalcev zrušili, medtem ko so strehe Gerard® v isti ulici ostale nepoškodovane 
ali jo odnesle le z malo škode.

odpornost proti snegu, Ledu in toči
V izrednih vremenskih razmerah lahko strehe Gerard® prestanejo precejšnje 
snežno breme. Kadar je streha izpostavljena snegu, zmrzali ali ledu, se kakovost 
površinskih premazov ali substrata ne poslabša. Groba tekstura kamnitih drobcev 
bo sneg obdržala na svojem mestu, dokler se ta ne stopi. 
Strehe Gerard® so odporne proti škodi, ki jo povzročajo zrna toče velikosti do  
30 mm. Zrna toče velikosti 90 mm lahko sicer povzročijo vdolbine, vendar ne 
predrejo površinskega premaza ali substrata in tako lahko streha objekt še naprej 
varuje pred vremenskimi vplivi.

požarna odpornost
Strehe Gerard® so bile preizkušene v strogih mednarodnih požarnih preskusih. 
Negorljiva jeklena osnova in površinski premaz preprečujeta širjenje plamenov, če 
strešnike zajame ogenj. Prav tako pa zaradi nizke teže obstaja manjša možnost, 
da bi se streha zrušila.

odpornost proti hrupu
Jeklena osnova, zaščitena s kamnitimi drobci, velikost strešnikov in sistem pri-
trjevanja Gerard® zagotavljajo manjše prenašanje zvoka. www.gerardroofs.eu

www.gerardroofs.eu
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Lokacije  
po svetu

tehnične informacije tehnične informacije

okoLJu priJaZna streha
Podjetje AHI Roofing je upravičeno ponosno na svoj sloves vodilnega svetovnega 
izdelovalca vrhunskih kovinskih strešnikov s posipom iz naravnega kamna, ki jih proiz-
vajajo v enih izmed najbolj čistih in neonesnaženih okoljih na svetu. Jeklo za strešnike 
Gerard® proizvaja jeklarna New Zealand Steel, pridobivajo ga po edinstvenem post-
opku iz črnega železovega peska s plaž West Coast z otoka North Island. Jeklo je 
protikorozijsko zaščiteno z zlitino cinka in aluminija (Zincalume®).

pitna voda
Deževnica, zbrana s strehe Gerard®, je preizkušena in izpolnjuje kriterije Svetovne 
zdravstvene organizacije o kakovosti pitne vode. Priporočamo, da streho Gerard® pred 
zbiranjem pitne vode vsaj dvakrat spere močnejši dež.

odstranJevanJe/reCikLiranJe
Strešniki na strehi ne oddajajo škodljivih emisij v okolje.
Pod pogojem, da so bili strešniki nameščeni pravilno in v skladu z našimi navodili, vam 
nudimo 50-letno omejeno garancijo. Najboljši način odstranjevanja jeklenih strešnih 
kritin je reciklaža v obratih za predelavo jekla, kjer jih predelajo v nove jeklene izdelke.

Zgodovina in garanCiJa
Podjetje AHI Roofing se že več kot 50 let ukvarja s tehnologijo in izdelovanjem kovinskih 
strešnikov. Ponuja kar 50-letno garancijo na vodoodpornost.

* Zincalume® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluescope Steel Limited.

doLga živLJenJska doba
Jeklo, premazano s Zincalume®*, je dolgoročno bolj 
odporno proti rjavenju. Kombinacija zaščite cinka in 
aluminija deluje kot pregrada, kar predstavlja boljše 
lastnosti od pocinkanih prevlek v vseh okoljih. 

odpornost na veter in nevihte
Strešnike Gerard® se namesti s pomočjo našega 
edinstvenega sistema pritrjevanja. Vsak strešnik je 
posebej vodoravno pričvrščen na 8 različnih mestih. S 
to metodo je mogoče preprečiti kakršno koli puščanje 
in zagotoviti, da vsi strešniki ostanejo na mestu tudi v 
primeru izredno močnega vetra, hurikanov in tajfunov. 
Varuje tudi pred močnimi nalivi in snežnimi padavinami. 
Druge strešne kritine uporabljajo metodo navpičnega 
pritrjevanja in se zanašajo na to, da jih bo na mestu 
držala njihova teža. S tem se poveča tveganje, da bo 
sunkovit veter strešnike dvignil s strehe.

struktura materiaLa 
Ker so vsi premazi na strešnik naneseni po stiskanju, 
se težave s pokanjem ali mikrorazpokami ne pojavijo.

STREŠNIKI GERARD Z GROBO TEKSTURO

RAVNI JEKLENI STREŠNIKI
VALOVITI JEKLENI STREŠNIKI

BETONSKI STREŠNIKI
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