S strokovnjakom za strehe
do rešitev za novogradnjo
ali obnovo

Kot so za vsako dobro zgradbo ključni dobri in trdi temelji, mora tudi
dobra gospodarska družba temeljiti na dobri viziji in vrednotah,
s katerimi si lahko vedno znova pomagamo pri sprejemanju
strateških, pa tudi kratkoročnih odločitev.
Se posvetiti preučevanju potreb kupcev in iskanju izvirnih rešitev
zanje, ali kot buldožer rušiti že uveljavljene igralce s kratkoročnimi
obljubami in streljanjem v lastno koleno?
Ker na dolgi rok od drugega nima nihče nič in ker iskreno
verjamemo, da je na slovenskem trgu dovolj prostora za vse, ki svoje
poslanstvo opravljajo dobro, smo mi seveda vedno za prvo možnost.

In da to niso samo besede, že več kot
dvajset let dokazujemo tako, da:
• svojim krovcem nudimo popolno podporo v obliki iskanja
vrhunskih ponudnikov izdelkov in rešitev, organiziranja
izobraževalnih dogodkov in strokovnih ekskurzij ter posredovanja
raznovrstnih informacij z dodano vrednostjo,
• izjemno veliko truda vlagamo v snovanje storitev, ki krovcem
lajšajo poslovanje (HaloSTREHA in StrehoMAT),

HaloSTREHA

StrehoMAT

ProfiLIRANJE

• se svojim krovcem vseskozi trudimo biti blizu tudi fizično: poslovni
enoti imamo na ljubljanskem in mariborskem koncu, s servisnima
točkama smo prisotni na gorenjskem in dolenjskem območju,
nudimo dostavo od skladišča do skladišča, profiliranje na terenu in
dvig naročenih materialov štirindvajset ur na dan, sedem dni v tednu,

PE Ljubljana

PE Maribor

ST Novo mesto

ST Kranj

• sodelujemo pri družbenoodgovornih projektih,
kot je nacionalni projekt Botrstvo v Sloveniji in
pomoč pri prenovi in gradnji domov družinam v stiski.
Čeprav nudimo veliko tega, kar nudijo drugi, naprimer širimo nabor
(premium) znamk dobaviteljev, pokrivamo različna področja gradnje
in izvajamo prodajne akcije, nas prav zgoraj našteto dviguje iz
povprečja in brez tako intenzivnega prizadevanja za boljši jutri vseh v
branži in v skupnosti si ne bi upali trditi, da smo vaš …
… strokovnjak za strehe.
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Celovite rešitve za sisteme streh BAUDER
Izdelki in rešitve CREATON
WIENERBERGER linije izdelkov
Kovinski strešniki, strešni in fasadni sistemi,
dodatki – GERARD
PREFA — celovit sistem z močjo bika
IKO — streha s tradicijo za današnji čas
TERRAN inovacija na strehi — vedno na zalogi
MARCEGAGLIA — strešni in fasadni paneli
SWISSPEARL nova vlaknocementna
strešna plošča: za varno in elegantno streho
Izdelki iz lepljenega in žaganega lesa HASSLACHER
Plošče EGGER
Izolacijske plošče GUTEX
RIWEGA
TONDACH — varno in
udobno pod lastno streho
VELUX — izberite strešna okna po vaših željah
Strešna okna ROTO za več svobode in udobja
Zakaj Oben-Auf?

Za morebitne napake v besedilu ne odgovarjamo, vendar se zanje opravičujemo.

TWINTILE

STALNA
ZALOGA

Celovite rešitve za
sisteme streh BAUDER
BAUDER je prvo ime, ki vam pride na misel, ko govorimo o
bitumenskih trakovih, trakovih iz umetnih mas ter poliuretanski izolaciji.
Lastna proizvodnja od zasnove do končnega izdelka zagotavlja
neoporečnost izdelkov in sistemskih rešitev.

Bitumenski trak BAUDER
Hladno-samolepilni bitumenski trak je izvrstna rešitev vodotesnosti
ravnih streh, s katero se lahko izognemo varjenju.
Rešitev je primerna za namestitev kot dvoslojni zatesnitveni sistem na
beton z izolacijskim materialom PIR ali za lesene površine.
Rešitve:
• parna zapora — Bauder Super AL E Plus ali BauderTEC KSD
• prvi samolepilni sloj — BauderTEC KSA DUO ali BauderTEC KSA
• vrhnji sloj — Bauder Flex K5E ali Bauder Baukubit K5K ali
Bauder Karat

4

Bauder Super AL-E PLUS

BauderTEC KSD Feinbestreut

je elastomerni bitumenski trak za parno
zaporo, na zgornji strani iz naravnega
skrilavca, spodaj kaširan s folijo. Nosilni sloj
je kombinacija aluminija in poliestra ter flisa
iz steklenih vlaken.

je samolepilni bitumenski trak z varjenimi
spoji v funkciji parne zapore. Na zgornjo
stran je naneseno fino posutje, nosilna plast
pa je kombinacija aluminija in poliestra ter
armirne tkanine.

Dolžina: 7,5 m
Širina: 1 m
Debelina: 3,8 mm
Temperaturno območje: –20 °C do +70 °C

Dolžina: 15 m
Širina: 1 m
Debelina: 2,5 mm
Temperaturno območje: –25 °C do +70 °C

BauderTEC KSA DUO
je hladno-samolepilni elastomerni trak s folijo na zgornji in s hladno
samolepilno maso na spodnji strani, nosilna plast pa je mreža s kopreno iz
steklenih vlaken. Imamo jo za prvi samolepilni sloj — varjeni spoji.

Dolžina: 10 m
Širina: 1 m
Debelina: 3 mm
Temperaturno območje: –30 °C do +100 °C

Bauder Flex K5E Schiefer
je elastomerni bitumenski varilni trak s škriljevim posipom zgoraj in folijo
spodaj, nosilni sloj pa je iz poliestrske tkanine. Uporabljamo ga kot vrhnji
sloj zatesnitvenega sistema.

Dolžina: 5 m
Širina: 1 m
Debelina: 5,2 mm
Temperaturno območje: –30 °C do +110 °C

Bauder Baukubit K5K
je elastomerni bitumenski trak za vrhnji sloj s škriljevim posipom, nosilna
plast je iz obstojne poliestrske tkanine.

Dolžina: 5 m
Širina: 1 m
Debelina: 5 mm
Temperaturno območje: –36 °C do +120 °C

bazaltno črna

temno rjava

jesensko rjava

naravni škrilj

Bauder Karat
je vrhunski polimerni bitumenski varilni trak s škriljevim posipom na zgornji in
folijo na spodnji strani, vmesni nosilni sloj pa je iz poliestrskega kompozitnega
materiala. Ima funkcijo vrhnjega sloja.
Dolžina: 5 m
Širina: 1 m
Debelina: 5,2 mm
Temperaturno območje: –40 °C do +150 °C

zeleno bela

grafitno črna
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BAUDER bitumenski sistemi
1
2

Bitumen dvoslojno na beton
— parna zapora THERM DS 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zatesnitvena zgornja plast (Bauder KARAT)
Prva zatesnitvena plast (BauderTEC KSA DUO)
Izolacijski material (BauderPIR FA)
Parna zapora (BauderTHERM DS 2)
Predpremaz (Burkolit V)
Podkonstrukcija (Beton)

3
4
5
6

1
2

Bitumen dvoslojno na beton
— parna zapora Super AL-E PLUS
3
4
5
6
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1. Zatesnitvena zgornja plast (BauderKARAT)
2. Prva zatesnitvena plast (BauderTEC KSA DUO 35)
3. Izolacijski material (BauderPIR FA)
4. Lepilo za izolacijo (Bauder lepilna pena)
5. Parna zapora (Bauder Super AL-E PLUS)
6. Prednamaz (Burkolit V)
7. Podkonstrukcija (Beton)

1
2

Sanacija z dvoslojnim
bitumnom
1. Zatesnitvena zgornja plast
(Baukubit K5K)
2. Prva zatesnitvena plast
(BauderTEC KSA DUO)
3. Izolacijski material (BauderPIR FA)
4. Lepilo za izolacijo
(Bauder PU Schaumkleber)
5. Stara izolacija
6. Stara toplotna izolacija
(suha toplotna izolacija)
7. Stara parna zapora
8. Podkonstrukcija (Beton/Trapez/Les)

3
4
5
6
7
8

Dvoslojna zatesnitev z bitumnom na leseni podlagi
1.
2.
3.
4.

Zatesnitvena zgornja plast (Bauder Karat)
Prva zatesnitvena plast (BauderTEC KSA DUO)
Ločilni sloj (BauderFLEX TA 600, mehansko pritrjen na podlago)
Podkonstrukcija (Les)

1
2
3
4
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BAUDER
zelene strehe
Prednosti in vrednosti zelenja so neizmerne — čiščenje zraka, paša za čebele,
paša za oko … Za tovrstno ozelenitev na strehi nanesemo tanjši sloj substrata
(6-20 cm) in zasadimo nizke rastline: sedum (različne vrste), trave, odporne
na sušo (festuca ovina, festuca glauca), mah (različne vrste), zelišča (origano,
drobnjak, timijan, sivka, materina dušica, rožmarin, …), netresk (različne vrste),
kaktuse, …
Izbiramo lahko med dvema sistemoma:
• tesnilna folija — Bauder Termoplan T
• bitumenski sistem — Bauder Plant E ali Bauder Smaragd

1

1. Ozelenitev (Bauder ozelenitev
kot zaščita ravne strehe)
2. Hidroizolacijski sloj
(BauderThermoplan T 15/18/20)
3. Toplotna izolacija (BauderPIR FA)
4. Parna zapora (BauderTEC DBR)
5. Podkonstrukcija (trapezna pločevina)

2

3
4
5

Bauder Thermoplan T
je kakovostna tesnilna folija iz FPO, armirana s sintetično tkanino, ki ji zagotavlja visoko
dimenzijsko stabilnost in pretržno vrednost.

Dolžina: 20 m
Širina: 1,5 m
Debelina: 1,8 mm, 2,0 mm
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1
2
3
1. Ozelenitev (ozelenitev v tepihu
Bauder ali mešanica semen Bauder)
2. Nosilni sloj za vegetacijo (zemlja za
rastline Bauder Extensive)
3. Filtrirni sloj (filtrirna koprena Bauder FV 125)
4. Sloj za akumulacijo vode in drenažo
(Bauder plošča za akumulacijo vode WSP 50)
5. Zaščitni sloj (Bauder vlaknasta zaščitna
blazina FSM 600)
6. Ločilni in drsni sloj (ločilna folija Bauder PE 02)
7. Protikoreninski bitumenski trak
(Bauder Smaragd ali Bauder Plant E)

4
5
6
7

Bauder Smaragd
je vrhunski polimerni bitumenski varilni trak s škriljevim posipom na zgornji
in folijo na spodnji strani. Nosilna plast je iz poliestrskega kompozitnega
materiala. Ima protikoreninsko zaščito v skladu s smernicami FLL.
Dolžina: 5 m
Širina: 1 m
Debelina: 5,2 mm
Temperaturno območje: –40 °C do +150 °C

Bauder Plant E
je vrhunski polimerni bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po
smernicah FLL. Na zgornji strani je posut s škriljevim posipom, na spodnji je
folija, nosilni sloj pa je iz poliestrske koprene.

Dolžina: 5 m
Širina: 1 m
Debelina: 5,2 mm
Temperaturno območje: –36 °C do +120 °C
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BAUDER trakovi iz
umetnih mas FPO & PVC
Gre za enoslojni visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi
(FPO), ki je primeren za namestitev na različnih izolacijskih materialih z
lepljenjem ali mehansko pritrditev.
Rešitve:
• parna zapora: Bauder Therm DS 1 DUO ali BauderTEC DBR
• PVC folija: Bauder Thermofol U
• FPO folija: Bauder Thermofin F ali Bauder Thermoplan T

1

Industrijske lahke strehe
2

1. Zatesnitvena zgornja plast
(BauderThermoplan T 15/18/20)
2. Izolacijski material (BauderPIR FA)
3. Parna zapora (BauderTEC DBR)
4. Podkonstrukcija (trapezna pločevina)
*BROOF (t1). Zahtevam na področju prebojev
je zadoščeno z dopolnilno kopreno iz steklenih
vlaken GV120.

3
4
FM
global

1

Polaganje z lepljenjem
pri novogradnjah

2

1. Zatesnitvena zgornja plast
(BauderThermoplan SK 15/18)
2. Izolacijski material (BauderPIR FA)
3. Parna zapora (BauderTHERM DS 2)
4. Prednamaz (Burkolit V)
5. Podkonstrukcija (Beton)

3
4
5
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Bauder Therm DS 1 DUO
je hladna samolepilna parna zapora z variabilno tehniko spojev. Na zgornji
strani s trakovi Therm, spodaj hladno samolepilen, nosilni sloj sestavlja kombinacija aluminija in poliestra ter steklene tkanine.

Dolžina: 7,5 m
Širina: 1 m
Debelina: 4 mm
Temperaturno območje: –25 °C do +70 °C

BauderTEC DBR
je visokokakovostna parna zapora z aluminijasto folijo na zgornji in
samolepilna na spodnji strani, nosilni sloj je iz kombinacije aluminija in poliestra ter steklene tkanine.
Dolžina: 60 m
Širina: 1,25 m
Debelina: 0,4 mm
Temperaturno območje: –40 °C do +110 °C

Bauder Thermofol U
je sistem z vsestranskimi možnostmi uporabe in enostaven za polaganje,
mehansko pritrditev ali z obtežitvijo.

Dolžina: 20 m
Širina: 1,5 m
Debelina: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm

Bauder Thermofin F
je univerzalna tesnilna strešna folija iz umetnih mas (FPO-PP) z nosilnim
slojem iz steklenih vlaken za vsestransko uporabo.

Dolžina: 20 m
Širina: 1,5 m
Debelina: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm

Bauder Thermoplan T
je kakovostna tesnilna folija iz FPO, armirana s sintetično tkanino, ki ji
zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost in pretržno vrednost.

Dolžina: 20 m
Širina: 1,5 m
Debelina: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm
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BAUDER PVC in
FPO strešni dodatki
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Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC
Bauder zunanji
vogalnik PVC

barva: svetlo siva / temno siva

25 kos

Bauder notranji
vogalnik PVC

barva: svetlo siva / temno siva

25 kos

Bauder elementi
za obdelavo cevnih
prebojev PVC
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s termoskrčko; notranji premer 10 mm;
*možni premeri do 110 mm

Bauder vertikalni
vtočnik iz trde
plastike PVC

Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm.
Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, D 160 mm

Bauder varovalna
mreža za vertikalni
vtočnik

Nastavljiva do Φ = 200 mm.

Bauder tesnilna
manšeta za
vtočnike

Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm,
C 125 mm, Č 160 mm

Bauder okrogli bočni
vtočnik — PVC

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm.
Zunanji premer: A 90 mm, B 100 mm, C 125 mm

Bauder varovalna
mreža za bočni
vtočnik

Za premere do 200 mm.

Bauder pravokotni
bočni vtočnik
— PVC

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm.
Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm

Bauder okrogli varnostni preliv — PVC

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm.
Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 100 mm

Bauder pravokotni varnostni preliv — PVC

Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 °
Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm

Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO
Bauder
Walkwaymatte T/F

Pohodne plošče debeline 6 mm.

Bauder
Walkwaybahn T/F

Pohodna folija debeline 2,3 mm.

Bauder zunanji
vogalnik FPO

Barva: biserno bela / srebrno siva.

5 kos

Bauder notranji
vogalnik FPO

Barva: biserno bela / srebrno siva.

5 kos

Bauder elementi
za obdelavo cevnih
prebojev FPO

S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm.
Barva: biserno bela / srebrno siva
*možni premeri do 110 mm

Bauder revizijski
element FPO

Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.

Bauder T/F
vertikalni vtočnik
iz trde plastike FPO

Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm.
Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm,
Č 110 mm, D 125 mm, E160 mm

Bauder varovalna mreža
za vertikalni vtočnik

Nastavljiva do Φ = 200 mm.

Bauder tesnilna
manšeta za vtočnike

Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110
mm, D 125 mm, E 160 mm

Bauder okrogli bočni
vtočnik T/F FPO

Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm;
naklon cevi 5 °. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm,
C 90 mm, Č 110 mm

Bauder varovalna
mreža za bočni vtočnik

Za premere do 200 mm.

Bauder pravokotni
bočni vtočnik T/F FPO

Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 °.
Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm

Bauder okrogli T/F
varnostni preliv

Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm.
Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm

Bauder pravokotni
T/F varnostni preliv

Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 °.
Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm

5 kos

13

Sistemi tesnenja s
tekočo folijo BAUDER

STALNA
ZALOGA

Streha danes ni več zgolj pokrivalo našega doma, ampak opravlja številne
dodatne funkcije: služi nam naprimer kot nosilna podlaga za zasebno sončno
elektrarno, klimatske naprave in toplotne izmenjevalnike, … Posledično se je
pojavila tudi potreba po razvoju kompleksnejših detajlov prebojev (ravne) strehe
in rešitev tesnenja. Odgovor? Tekoča folija.

Bauder Liquitec PU
je enokomponentni sistem iz poliuretanske tekoče folije, ki ga lahko
na stike nanašamo neposredno iz embalaže, to lahko zapremo in
čez čas (celo čez več mesecev) ponovno uporabimo. Folija se veže z
zračno vlago in dopušča dovolj časa za natančno obdelavo detajlov in
prebojev. Ne vsebuje topil in je skoraj povsem brez vonja, prav tako ne
predstavlja posebnih zahtev glede skladiščenje.

Bauder Liquitec Reiniger
je brezbarvno čistilo na bazi Etilacetata za čiščenje gladkih, nevpojnih
površin. Pred nadaljevanjem del je potrebna popolna odhlapitev čistila.
Paziti je treba na temperaturo podlage, ki mora biti vsaj 3 °C nad točko
rosišča.

Bauder Liquitec Primer Kunststoff
je enokomponentni brezbarvni osnovni prednamaz na bazi poliuretana
z vsebnostjo topil. Predpriprava površin FPO, PVC površin. Pred
nadaljevanjem del je potrebna popolna osušitev nanosa (odvisno od
zunanje temperature) od 30 - 60 min.
Približna poraba 0,03 - 0,05 kg/m2.

Bauder Polyestervlies 165
je armirna tkanina, na voljo v širinah 21, 26, 31 in 50 cm.
Dolžina role 50 m.
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Sita vtočniki z
bitumenskimi manšetami

STALNA
ZALOGA

SitaEasy Go
je horizontalni vtočnik iz trdega poliuretana, notranji
premer 100 mm, s poglobljenim vtočnim delom. Robni
del prilagojen za integracijo PIR klina.
Bitumenska manšeta 495 x 495 mm.

SitaMore PE-Anschlussrohr
je priključna cev z integrirano manšeto in
tesnilom dolžine od 50 cm naprej.

SitaTrendy
je vertikalni vtočnik za homogen priklop na bitumensko
parno zaporo iz trdega poliuretana.
Notranji premer 90, 100 oz. 125 mm, s tesnilom.
Bitumenska manšeta 495 x 495 mm.
Možna izvedba z ogrevanjem.

SitaTrendy Aufstockelement
je vertikalni vtočnik — iz trdega poliuretana, notranji
premer 146 mm, s tesnilom.
Bitumenska manšeta 495 x 495 mm.
Višina izolacije od 60 do 320 mm.
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Toplotne izolacije
ravnih streh BAUDER
BauderPIR je visokokakovostna poliuretanska trda pena s povečanim PIRindeksom in je izolacijski material z najnižjo toplotno prevodnostjo, visoko toplotno
odpornostjo in odlično dimenzijsko stabilnostjo.
Ker so plošče BauderPIR odporne proti vročemu bitumnu, lahko nanje brez skrbi
polagamo bitumenske trakove. Prihranek energije omogočajo že plošče z manjšo
debelino, odporne so proti gnilobi in plesni in nimajo vonja.
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BauderPIR
M/MF

je izolacijska plošča za ravne strehe z obojestranskim pokrivnim slojem iz mineralne
tkanine. Je priročna in primerna tako za
majhne kot za velike površine.

Dolžina: 1,2 m
Širina: 0,6 m
Debelina: od 20 do 100 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,027 W/mK

BauderPIR
FA

je visokokakovostna izolacijska plošča za
ravne strehe z obojestranskim pokrivnim
slojem iz aluminija, primerna za velike
industrijske ravne strehe.

Dolžina: 1,4 m
Širina: 1,2 m
Debelina: od 60 do 240 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK

BauderPIR
FA TE

je talna izolacijska plošča s povečano
tlačno trdnostjo za terase. Pokrivni sloj je iz
aluminija in je brez preklopnega spoja.

Dolžina: 1,2 m
Širina: 0,6 m
Debelina: od 20 do 160 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK

BauderPIR
FA 2 %

je visokokakovostna standardizirana
naklonska plošča z visoko izolativno
zmogljivostjo in dimenzijsko stabilnostjo.
Uporabljamo jo za izvedbo naklona (2 %)
na ravnih strehah.

Dolžina: 1,2 m
Širina: 1,2 m
Debelina: od 30 do 230 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK

BauderPIR FA 2 %
ALU kaširana PIR-naklonska izolacija
Naklonska izolacija BauderPIR FA je kakovostna standardna naklonska izolacija v ploščah,
kaširanih z ALU z l-vrednostjo 0,022 W/mK. BauderPIR KFS žlotni oziroma
BauderPIR GFS slemenski element na eni strani poenostavljata polaganje v predelu žlot
in grebenov, po drugi strani pa odpravljata potrebo po prirezovanju materiala.

Potrebnih je samo osem različnih
naklonskih izolacijskih plošč BauderPIR
FA, da se z enoslojnim polaganjem izvede
naklon od 30 mm do 230 mm na dolžini
9,60 m. Dodatno se lahko dolžina z
uporabo posebne naklonske izolacijske
plošče (naklon od 5 mm na 30 mm)
podaljša na 10,80 m.
Naklonske izolacijske plošče BauderPIR FA
so izdelane v standardnih formatih, ki so na
zalogi in so vedno hitro na voljo.
Naklonska izolacija BauderPIR FA je
primerna tako za strešne bitumenske
sisteme kot tudi za sisteme s tesnilnimi
folijami iz umetnih mas.
Za optimalno odvajanje vode se lahko
sistem dopolni z optimiziranim vzdolžnim
linijskim sistemom za odvajanje vode
BauderPIR T LES.

Prednosti nove naklonske izolacije
BauderPIR FA Gefälle:
•	
standardizirane naklonske plošče so dobavljive
takoj in neposredno iz skladišča
• učinkovite rešitve žlotnih in slemenskih površin
• koeficient toplotne prevodnosti λ 0,022 W/mK
največja toplotna izolativnost pri minimalni višini 		
•	
vgradnje
•	
optimizirana strukturirana površina za manjši odsev
in lažje polaganje
•	
uveljavljen, dimenzijsko stabilen in visoko zmogljiv
izolacijski material
• visoka tlačna trdnost

Primerno za polaganje na vse vrste izravnanih
vodoravnih površin s končnim naklonom 2 %*

* Polaganje z naklonom 2 % ustreza tehničnim predpisom
v večini evropskih držav. Pri upoštevanju Bauder navodil za
polaganje se zagotovi zanesljivo odvodnjavanje strešnih površin.
Za predlagane sistemske sestave s tesnilnimi produkti Bauder
se obrnite na našo tehnično službo.

BauderPIR Les Set
Nov sistem sestavlja pet kompletov, ki se lahko razprostrejo čez
2 m. Kombinacija ustreznih kompletov zagotavlja želeno vzdolžno
odvajanje vode. Največja dolžina posameznega sistema LES (torej
četrtina piramide na sliki) je 10 m. Za popolno piramido potrebujete
štiri sisteme, s kompleti petih sistemov pa lahko sestavite piramido
z dolžino 20 m.

17

Toplotne izolacije
strmih streh BAUDER
BAUDER ne sledi trendom — vzpostavlja jih. Trende preprečavanja
izgube toplotne energije z ustvarjanjem celovitih sistemov izolacij strmih
streh. Oglejmo si jih.

1
3

Neizolirana strešna
konstrukcija

2

Sistem sestavljajo:

4
5
6

7

1. Material za kritino
2. Strešna letev
3. Kontra letev
4. Kombinirani elementi za toplotno izolacijo
(BauderPIR SDS)
5. Izolacija med špirovci za zrak
6. Špirovci
7. Parna zapora, neprepustna
za zrak (BauderDB)
8. Nova obloga na strani prostora

8

1

Strešna konstrukcija
z obstoječo notranjo oblogo

2

Sistem sestavljajo:

1. Kritina
2. Strešna letev
3. Kontra letev
4. Kombinirani elementi za
toplotno izolacijo (BauderPIR SDS)
5. Parna ovira (Bauder Vario)
6. Izolacija med špirovci
7. Špirovci
8. Obstoječa notranja obloga

3
4
5

6
8
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7

1

Strešna konstrukcija
brez notranje obloge

3

4

Sistem sestavljajo:

1. Kritina
2. Strešna letev
3. Kontra letev
4. Elementi za toplotno izolacijo
na špirovcih (BauderPIR PLUS)
5. Parna zapora, sekundarno
varovanje (BauderTOP TS 40 NSK)
6. Obloga in špirovci

STALNA
ZALOGA

2

5
6

Bauder PIR SDS
je izolacijska plošča iz mineralne koprene za neposredno polaganje na
špirovce ali lesen opaž, ki jo odlikujejo enake lastnosti kot PIR AZS.
Dolžina: 1,8 m
Širina: 1,2 m
Debelina: 80 do 120 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,026 W/mK / 0,025 W/mK

Bauder PIR Plus
je izolacijska plošča iz polimernega bitumna s kaširano aluminijasto folijo v
vlogi sekundarne kritine — zaradi utorov in peresa ter samolepilnih robov
folije omogoča hitro in enostavno montažo.
Dolžina: 1,8 m
Širina: 1,2 m
Debelina: 80 do 200 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,022 W/mK

Bauder PIR Eco S
je toplotna izolacija z visokim deležem biomase, ki dosega visoko izolativnost,
robno spajanje na pero in utor. Zgoraj je kaširana z difuzijsko odprto tkanino.

Dolžina: 1,2 m
Širina: 0,6 m
Debelina: 125 mm in 160 mm
Toplotna prevodnost: (λ) 0,024 W/mK in 0,023 W/mK

19

Varovalni sistemi za
ravne in strme strehe
Bauder SECUTEC
Delo na strehi ni hec in samo trenutek nepazljivosti je včasih dovolj, da se zgodi najhujše.
Z ograjami, sistemi z jeklenicam in sidrišči lahko najhujše preprečimo.

Varnostna ograja za ravne strehe
je učinkovit varnostni sistem, ki ga odlikuje hitra in ekonomična montaža in varuje neodvisno od dodatne opreme delavca, saj preprečuje
dostop do roba strehe.
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Izdelki in rešitve
Creaton

STALNA
ZALOGA

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.

OV

NAREJEN

LET

50

garancije

Bobrovec
je večna klasika, tradicionalni strešnik, ki (zasluženo) 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
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Letvanje
14,5-16,5 cm

Ratio

Domino

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.

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: 265 x 446 mm
Teža: 3,3 kg
Minimalna poraba: 11,7 kos/m2
Na paleti: 288 kos

Mere: 257 x 436 mm
Teža: 4,2 kg
Minimalna poraba: 12,4 kos/m2
Na paleti: 240 kos

Letvanje
35,7-38 cm

Optima
je lep, velik in moderen pomični strešnik z zgornjim
zaprtjem, ki se z lahkoto prilagaja različnim razmikom
letev. Zato je še posebej primeren za mansardne strehe s kratkimi škarniki. Dvojno žlebljenje s stranskim
odvajanjem vode optimalno varuje pred mokroto —
na voljo pa je v barvi škrilja.

Mere: 262 x 444 mm
Teža: 3,3 kg
Minimalna poraba: 11,9 kos/m2
Na paleti: 288 kos

Letvanje
33-38 cm

Letvanje
34,3-35,4 cm

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

NAREJEN

DOBAVLJIVO
PO NAROČILU

Futura

LET

50

garancije

je strešnik s štirimi žametnimi variacijami
površine z optimalnim odvajanjem vode,
njegova izrazita stranska rebra pa preprečujejo 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

DOBAVLJIVO
PO NAROČILU

Harmonie
je fleksibilen ponvasti strešnik malega formata, 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
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Letvanje
32,8-35,2 cm

Proizvedeno v opekarni
Lenti na Madžarskem
Rapido
STALNA
ZALOGA

je privlačen, tradicionalen strešnik izredno velikega formata, ki zaradi podpornih reber zagotavlja dobro statiko in odvajanje vode, zaradi 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.

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

Letvanje
41-44 cm

DOBAVLJIVO
PO NAROČILU

STALNA
ZALOGA

Zarezni bobrovec

Balance

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

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

Mere: 205 x 400 mm
Teža: 2,5 kg
Minimalna poraba: 19,8 kos/m2
Na paleti: 324 kos

Mere: 325 x 502 mm
Teža: 4,9 kg
Minimalna poraba: 8,4 kos/m2
Na paleti: 192 kos

Letvanje
24-28 cm

Letvanje
40,6-43,1 cm
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STALNA
ZALOGA

Wienerberger
linije izdelkov
Kot najbolj izpostavljen zaščitni element stavbe streha mnogim
predstavlja občutek varnosti in šarma. Kakšna bi vaša streha morala biti?
Moderna ali retro? Kontinentalna ali mediteranska?

Tondach glineni strešniki so izdelki vrhunske kakovosti, ki so narejeni
izključno iz naravnih materialov, in so optimalna rešitev za vse vrste streh.
Strešniki Tondach so enako impresivni pri prenovi tradicionalnih stavb
kot pri uresničevanju drznih konceptov moderne arhitekture. Kakovost
celotne sistemske rešitve prispeva k stabilnosti in varnosti celotne strehe.
Zelo širok spekter obstojnih barv strešnikov Tondach dobimo z naravnim
postopkom engobiranja in glaziranja, kar vam omogoča popolno
ustvarjalno svobodo.

+ Popolna simbioza dizajna in
funkcionalnosti
+ Vrhunska varnost in zaščita
+ Širok spekter obstojnih barv
+ Hitra in enostavna gradnja
+ Celovite sistemske rešitve
+ 33 let jamstva

Bobrovec
STALNA
ZALOGA

Strešniki Bobrovec izžarevajo enostavno in nevsiljivo
lepoto. Tradicionalna zaobljena oblika spominja na
kritino, ki smo jo nekoč kot otroci z veseljem risali na
strehah hiš.

Mere: 190 x 400 mm
Teža: 1,9 kg
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STALNA
ZALOGA

Fidelio

Figaro

je strešnik velikega formata z dvojno, globoko čelno
in stransko zarezo. Preprost in harmoničen, prežet z
nevsiljivo lepoto, poln decentnega zagona.

je strešnik ravnih linij in je estetsko dovršen.
Skozi številne barvne možnosti odraža eleganco.
Premišljene tehnične lastnosti (dvojna stranska in
čelna zareza za varno odtekanje vode ter popoln
program dodatnih elementov za streho) zagotavljajo
varnost in funkcionalnost.

Mere: 267 x 451 mm
Teža: 3,9 kg

Mere: 240 x 421 mm
Teža: 3,23 kg

STALNA
ZALOGA

STALNA
ZALOGA

Jupiter

Saturn

je idealen za renoviranje in sanacije. Z vgradnjo originalnih dodatnih strešnih elementov zagotavljamo hitro
in učinkovito sanacijo strehe.

je idealen za renoviranje in sanacije. Vgradnja
originalnih dodatnih strešnih elementov zagotavlja
hitro in učinkovito sanacijo strehe.

Mere: 290 x 485 mm
Teža: 3,95 kg

Mere: 290 x 485 mm
Teža: 4 kg
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Kovinski strešniki, strešni in
fasadni sistemi, dodatki –
GERARD
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
STALNA
ZALOGA

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

STALNA
ZALOGA

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

STALNA
ZALOGA

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
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Minimalni
naklon: 12 °

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
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Elegantna rešitev za vašo
streho: Gerard Eleganta

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

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.

NOVO

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

Standardne barve Gerard

OD

CHESTNUT

R

CHARCOAL

Charcoal

Rosso

REDWOOD
SPANISH RED

CHESTNUT

SPANISH RED

Chestnut

SAPPHIRE
Spanish
Red

Redwood

Deep Black

CHARCOAL
FOREST Green
GREEN
Forest

CEDAR
Cedar

PEPPER
CEDAR

SAPPHIRE

Ashwood

FOREST GREEN
Bark

Eclipse

Dark Silver

Standardne barve Gerard Eleganta

OD

ASHWOOD
TUSCANY

SAGE

Črna

Rjava

SAGE
ROSSO

ANTICO

ROSSO

TUSCANY

ANTICO

Rdeča

patch

patch

Standardne barve Twintile

base colour

BURGUNDY

base colour

DY

BARK
RAVINE

BARK

patch
patch

patch

our

Terakota
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ECLIPSE

RAVINE

base colour
base colour

base colour

Antracit

Rjava
ECLIPSE
SUNSET

patch

patch

Mat črna

Visoko sijajna
bordo rdeča
SUNSET

patch
patch

patch

Visoko
sijajna črna

Minimalni
naklon: 15 °

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
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PREFA — celovit sistem
z močjo bika
Aluminij je močan material, narejen da traja več generacij, odlikuje pa ga tudi lep
videz, zato je naš izbrani material za vsakega lastnika nepremičnine, ki da nekaj
nase — nudimo celovite strešne in fasadne sisteme, ki so med seboj izvrstno
usklajeni, v svojem portfelju imamo več kot 5000 izdelkov z originalnimi pritrdilnimi
INFORMACIJE
materiali v različnih oblikah in barvah, na katere nudimo kar 40-letno jamstvo.

CELOVIT SISTEM PREFA

Kupcu pa se posvetimo osebno in svetujemo v vseh fazah gradnje, od
zasnove do realizacije, naše sisteme pa montirajo samo ustrezno usposobljeni
strokovnjaki.

Močan sistem je več kot vsota njegovih delov.
3

1

9

2

5

4

11

6

12

10
7

8
13

17

14
15

16

18

1. jet-zračni slemenjak
2. strešna plošča R.16
3. prehodna plošča in prezračevalna cev

8. čelna obroba

14. kotni žleb – pravokotni

9. obroba in obloga dimnika

15. pravokotna iztočna cev (iztočna cev)

4. podkonstrukcija
za fotovoltaične2.sisteme
1. jet-zračni
slemenjak;
strešna plošča R.16; 3. prehodna plošča in prezračevalna
10. strešni varovalni kavelj na podložnih elementih
16. Siding
žlotapodkonstrukcija za fotovoltaične sisteme; 5. žlota; 6. sistem za linijski snegolov
cev;5. 4.
11.
obroba
za
strešno
okno
17. podložna plošča
s sistemom
vlaganja
6. sistem za linijski
snegolov snegolovnih palic; 7. snegolov; 8. čelna obroba; 9. obroba in obloga
12. pravokotni elementih;
žleb (strešni žleb) 11. obroba za strešno
18. sistem
protipoplavne zaščite
dimnika;
10. vlaganja
strešni
varovalni
okno;
s sistemom
snegolovnih
palic kavelj na podložnih
12.7.pravokotni
žleb (strešni žleb); 13. žlebni
izpust
pravokotni
| pravokotno
13. žlebni
izpust –
– pravokotni
| pravokotno
zunanje koleno zunanje
snegolov
koleno;
14. kotni žleb – pravokotni; 15. pravokotna iztočna cev (iztočna cev); 16. Siding;
Predstavljen je izbor izdelkov iz obsežne ponudbe PREFA na podlagi prikazanega objekta.
17. podložna plošča; 18. sistem protipoplavne zaščite
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6

PREFA, MOČNO PODJETJE

Symbolfoto

Strešni in fasadni sistemi
MONTAŽNI SOLARNI SISTEM Sistemi za odvodnjavanje strehe
nudijo popolno zaščito pred snegom, nevihtami
so izdelani, da vzdržijo različne (tudi ekstremne)
Najpojavi,
vaša in
streha dela za vas.
in različnimi ekstremnimi vremenskimi
vremenske razmere in vpliv UV-žarkov —
to desetletja. Pri tem pa ostaneta videz in barva
strešni žlebovi so zaradi tehnologije izdelave
Sončna energija sodi med najbolj okolju prijazne oblike energije, hkrati pa investitor z njenim izkoriščanjem
elementov PREFA praktično nespremenjena.
iz predbarvanih
aluminijastih
trakov sogljikovega
prematudi privarčuje denar. Z njeno uporabo se ne porabljajo
dragoceni viri, niti
ne sprošča škodljivega
dioksida.
Sistemi so izjemno prilagodljivi površinam
zom, nanešenim z valjčkom, izjemno trpežni
vašega objekta in primerni za vse vremenske
in obstojni, popravila in dodatna barvanja niso
razmere in temperaturne razlike. PODKONSTRUKCIJA ZA FOTOVOLTAIČNE SISTEME
potrebna.
PREFA s sistemom solarnih izdelkov nudi dodelan sistem, ki je odlično usklajen s strešno kritino. V primerjavi z mnogimi drugimi pritrditvami fotovoltaičnih modulov ta sistem ne omejuje lastnosti in dolge življenjske
dobe strešne kritine PREFA. Montažni sistem neprestano razvijamo, zato vseskozi ustreza najnovejšemu stanju
tehnike. Za vsak strešni sistem PREFA je na voljo ustrezna pritrditev – od malih formatov do PREFALZ kritin
s stoječim zgibom. Na prvem mestu je varnost, zato svetovanje in dimenzioniranje podkonstrukcije izvedejo
izključno strokovnjaki iz tehničnega oddelka podjetja PREFA oziroma usposobljeni distribucijski partnerji. Tudi
montažo lahko izvedejo samo profesionalni strokovni izvajalci.

TA PRED POPLAVAMI
Montažni
vna montaža, hitra
zaščita solarni sistemi

SOLARNI SISTEM
poenostavijo vgradnjo fotovoltaike,PREFA
našeMONTAŽNI
podkonstrukcije
pa

nem pojavu močnega dežja ali nalivov se velike količine vode valijo po cestah in poteh v smeri
so fleksibilne, popolnoma usklajene s strešno
kritiko,
varne
o hiš ali garaž. Tudi reke in potoki lahko poplavijo. Hitro nastanejo poplave
vodni
in blatni
1. nosilectersolarnih
sistemov
Vario plazovi,
in zaradinanenehnega
razvoja
jamčijo
o cela naselja. To pusti poškodbe
gradbeni konstrukciji
zaradi
vode, ustreznost
in umazanijo vnajnovejšim
notranjosti
2. nosilec
solarnih
sistemovče
PREFALZ
a vrtovih in terasah. Voda
s silno močjo
prodre pod hiše,
omaja njihovo
statiko
in lahko,
vodaVario
in
zahtevam
proizvajalcev
sončnih
elektrarn.
reta skozi vrata in okna, povzroči, da bivanje v njih ni več možno.
3. nosilec solarnih sistemov Sunny

PRAVLJEN ZA UPORABO,
PREDNOSTI ROBUSTNE PREFA PROTIPOPLAVNE
1. nosilec solarnihZAŠČITE
sistemov
Vario
KORAJ NEVIDEN
IZ ALUMINIJA

2. nosilec
bustno protipoplavno zaščito
lahko solarnih
ko je to potrebno, in jo nato
spet
3. nosilec
solarnih
e, po demontaži pa je tako rekoč nevidna.
meščeni stenski profili se lahko barvno
dizajnu fasade.

sistemov PREFALZ Vario
¬ Kadarkoli
¬ Majhna teža
sistemov
Sunny
pripravljena za
uporabo

4

ilo

6

5

profil

10

5
1

pona

8

je izjemno robustna in fleksibilna — lahko jo
MONTAŽNI SOLARNI SISTEM
13
zmontirate, ko pričakujete močnejši naliv, ki bi
lahko povzročil vdor večje količine vode in blata
v objekt, ter odmontirate in preprosto pospravite, ko je ne potrebujete.

2

ec

ČITA PRED POPLAVAMI

1

Zaščita pred poplavami
9

rofil

krov

3

¬ Primerna za
skladiščenje

¬ Hitra in enostavna
montaža

ofil

osilec

2

7

3

1. stenski profil; 2. iztisnjen profil; 3. talno
tesnilo; 4. sredinski profil; 5. natezna spona; 6.
vpenjalo; 7. talni nosilec; 8. stenski nosilec; 9.
vogalni pokrov; 10. pokrov
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Iko — streha
s tradicijo za
današnji čas
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Iko bitumenske strešne skodle predstavljajo
idealno rešitev za strešno kritino novogradnje ali
obnovo strehe na obstoječem objektu. V širokem
naboru oblik in barv boste zagotovo našli, kar
iščete, kakovost izdelkov in rešitev pa jamčimo
z enkratnim Platinum garancijskim sistemom, ki
krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža,
transport) in izdelkom.

Armourglass PLUS
STALNA
ZALOGA

je nova skodla pravokotne oblike, narejena iz APP
modificiranega bitumna, ki zagotavlja kakovost, višjo
za svoj razred. Skodla nudi izvrstno zaščito pred
UV-žarki in upogljivost pri nižjih temperaturah, zato
je primerna za vse vremenske razmere. Odlikuje pa
jo tudi močan nosilec iz steklenih vlaken z izjemno
natezno trdnostjo.
Dolžina: 1000 mm (± 3)
Širina: 336 mm (± 3)
Teža: 11,6 kg/m²
Pokrivna površina na paket: 2 m²
Število skodel v paketu: 14

črna, amazon zelena, dvojno rjava, opečnato rdeča, skrilavec

Cambridge Xpress

STALNA
ZALOGA

je najučinkovitejša laminirana skodla na svetu. Ponaša
se z merami, ki so večje od standardnih, zaradi česar
omogoča čvrstejšo pritrditev in hitrejše polaganje.
Primerna je za različne oblike in naklone streh in je
idealna za obnovo strehe na obstoječem objektu.

Dolžina: 1038 mm (± 3)
Širina: 340 mm (± 3)
Teža: 11,4 kg/m²
Pokrivna površina na paket: 2 m²
Število skodel v paketu: 20

amazon zelena, rjava cedra, skrilavec Harvard, Eastern siva

dvojno črna, jesensko rjava, stari bor, riviera rdeča
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Terran inovacija na strehi
— vedno na zalogi
Terran Kft je madžarsko podjetje v družinski
lasti, ki proizvaja strešnike od leta 1920.
Ima pet najsodobnejših tovarn in posluje
po vsej srednji Evropi. Letna proizvodnja
in prodaja znašata okoli 65 milijonov
strešnikov 1/1. V Sloveniji nudi valovite in
ravne strešnike v štirih nivojih zaščite, in
sicer: ColorSystem, Elegant, Resistor in
ClimaControl. Na prav vse strešnike nudi
50–letno jamstvo. Njihova ponudba seveda
vključuje tudi vso dodatno opremo za
izvedbo strehe.

NOVO

Solarni strešnik Generon
z integriranimi
sončnimi celicami
Od letos je na slovenskem trgu na
voljo elegantni in inovativni solarni
strešnik Generon z integriranimi
sončnimi celicami. Streha ima
velik vpliv na končni videz hiše, s
strešnikom Generon pa končno
dobimo energijo iz obnovljivih virov
in zelo lepo, elegantno streho
v enem. To pomeni tudi višjo
vrednost naše nepremičnine.
Make your roof ready for the sun
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Zenit
O
NOV
nejši
moč ik
strešn

Strešnik Zenit je ravni strešnik izjemno čistih linij, narejen za sodobne
potrebe. Zenit druge generacije je plod nenehnega razvoja in izboljšav.
Dodatne ojačitve in sprememba rebrastega in preklopnega profila v
preseku strešnika zagotavljajo večjo odpornost na lom in neurja. Zaščita
Resistor predstavlja najvišji možni nivo zaščite in daje strešniku sijajen
videz. Silikon omogoča najhitrejše odtekanje umazanije.

STALNA
ZALOGA

Zenit

STALNA
ZALOGA

Onix

Zenit

Granit

Strešnik druge generacije odlikujejo čiste
linije in natančnost dimenzij. V barvi Onix
(črna barva) je izjemno priljubljen pri vseh
novogradnjah.

Barvo Granit (temno siva) iščejo vsi, ki želijo ravni strešnik v barvi antracita ali podobne barve.
Sodobni slog v kombinaciji z zaščito Resistor in
sijajem zadovolji tudi najzahtevnejše kupce.

Mere: 330 x 420 mm
Teža: 4,9 kg
Minimalna poraba: 10,75 kos/m2
Na paleti: 216 kosov

Mere: 330 x 420 mm
Teža: 4,9 kg
Minimalna poraba: 10,75 kos/m2
Na paleti: 216 kosov

Letvanje
28–31 cm

LET

50

jamstva

50

LET

Letvanje
28–31 cm

jamstva

37

Marcegaglia
— strešni in fasadni paneli
Marcegaglia je italijanska industrijska skupina, ki se je z razvojno
usmerjenostjo in stabilno rastjo razvila v največjega neodvisnega
preoblikovalca jekla na svetu.

Samostojni izolacijski paneli
Strešni panel z alu folijo
(na spodnji strani)

Strešni panel z
bitumenskim slojem

PGB TK5 AC*

PGB TK5 CF

Debelina: 20 - 100 mm

Debelina: 20 - 100 mm

Na zalogi v rjavi in antracit barvi,
v debelini 30 mm.

Na zalogi v rjavi in antracit barvi,
v debelini 30 mm.

Strešni panel za hleve
iz steklenih vlaken
(na spodnji strani)

Zidni in strešni
paneli

PGB T13 MONO
PGB TV 5
Debelina: 20 - 100 mm
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Izolativni zidni paneli
Izolativni zidni paneli iz poliuretana

PGB PR2

PGB PDD

Debelina: 25 mm - 150 mm

Debelina: 25 mm - 150 mm

Izolativni zidni panel
iz mineralne volne

PGB PSS

PGB PWD

Debelina: 25 mm - 150 mm

Debelina: 50 mm - 150 mm

Izolativni zidni paneli z nevidnim pritrditvenim sistemom

PGB PDD FN

PGB PSS FN

Debelina: 50 - 100 mm

Debelina: 50 - 100 mm
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NOVO
Swisspearl nova vlaknocementna strešna plošča: za
varno in elegantno streho!
STRUCTA, nova strešna plošča podjetja Eternit Slovenija navdušuje s svojo
tekočo geometrijo, trdnostjo in vzdržljivostjo. Medsebojni preplet valov in ravnine
ustvarja eleganten in strukturiran videz strehe.
Vsaka strešna plošča Structa je na strešno konstrukcijo pritrjena dvakrat, zato je
izjemno odporna proti nevihtam. Proizvodni postopek, ki je preizkušen že vrsto let,
pa zagotavlja strešnim ploščam Structa najvišjo kakovost. Zahvaljujoč velikemu
formatu je mogoče strešne plošče Structa hitro in ekonomično namestiti in so
primerne za strešne naklone od 11 ° dalje.

Višina: 625 mm
Širina: 1165 mm
Debelina: 7,5 mm
Poraba: 1,9 kos/m2
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Dobavljiva
v 6 naravnih
barvah.

Vlaknocementne strešne
kritine Swisspearl
Strešne in fasadne plošče podjetja Eternit
Slovenija so namenjene oblaganju masivno
in montažno zgrajenih novih stavb, kot tudi
objektov, ki potrebujejo prenovo strehe ali
fasade. Plošče ne ustrezajo le sodobnim
tehničnim, fizikalnim in gradbenim zahtevam,
temveč zagotavljajo tudi kakovostno bivanje
in sodoben dizajn. Ekološko neoporečne
vlaknocementne plošče Swisspearl dodatno
prispevajo k prijetnemu bivalnemu počutju kakor
tudi naravnemu in sodobnemu videzu stavb.

• trdnost in trajnost
• barvna obstojnost
• paroprepustnost
• negorljivost
• odpornost proti različnim vremenskim razmeram
• prilagojenost visokim arhitekturnim zahtevam
• visoka estetika
• 10-letna garancija
• 50-letna trajnostna doba
• visoka kakovost

Structa
Nova vlaknocementna strešna
plošča ponuja številne prednosti
pred drugimi strešnimi materiali.

črna. temno siva, siva, svetlo rdeča, rdeče rjava, svetlo siva

Ravna kritina
Idealna izbira za najzahtevnejše arhitekturne izvedbe, saj omogoča izvedbo loma
strešine, prehod na fasado ter izdelavo globeli, slemena, grebena in podobno. Nudi
rešitve za najbolj razgibane strešne površine z nakloni od 15 ° dalje.
Ravna kritina s svojo gladko površino, različnimi dimenzijami in sistemi pokrivanja
ter načinom pritrjevanja s kljukicami ustvarja izredno eleganten videz streh in ponuja
številne prednosti za vašo streho.

Valovitka®
Izredno praktična kritina, namenjena za prekrivanje različnih
tipov objektov. Zaradi svoje dolžine je primerna tako za
položne kot strme strehe z nakloni od 7 º navzgor.
Valovitka® se odlikuje po svojih fizikalno-mehanskih lastnostih,
je naravi prijazna in energetsko učinkovita, poleg tega pa tudi
estetsko dovršena, saj s svojo obliko doseže mehko, valovito
površino. V kombinaciji z ročno oblikovanimi zaključnimi
elementi v barvi plošč, različnimi dolžinami in profili ustvarja
naravno in lepo streho za različne zahteve in želje.
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Izdelki iz lepljenega in žaganega
lesa HASSLACHER
HASSLACHER je pomemben igralec na področju izdelkov in rešitev za lesno gradnjo, žagan in
lepljen les. Lepljen les ima precej boljše lastnosti od masivnega lesa, je izredno stabilen in čvrst.

STALNA
ZALOGA

STALNA
ZALOGA

Lepljeni nosilci BSH

Lepljeni nosilci KVH

Opaži

se ponašajo z visoko nosilnostjo, dimenzijsko stabilnostjo in izjemno fleksibilnostjo,
saj jih lahko poljubno oblikujemo. Omogočajo hitro in suho gradnjo, dolžine velikih
razponov in visoko toplotno izolacijo, odporni so proti ognju in kemikalijam. Pozitivni vpliv na okolje je dodaten plus: material
je obnovljiv in 100-odstotno primeren za
ponovno uporabo.

nudijo najvišjo možno varnost dolžinskega spoja s preizkušeno natezno
trdnostjo (skladno z avstrijskim standardom B 4125 ali ETA-13/0644), visoko
toplotno izolacijo in odpornost proti
ognju in kemikalijam, zaradi tehničnega
sušenja pa tudi izjemno dimenzijsko
stabilnost.

iz tehnično sušenega in grobo obdelanega lesa se izjemno dobro obnesejo
kot stenske, talne in stropne obloge,
montažni fasadni elementi, oboki ter
druge večnamenske konstrukcije, ki
zahtevajo močne (v skladu s standardom EN 14081) in natančno izdelane
deske z ravnim robom ali utorom.

Višina

15-milimetrski opaž
Mere : 15 x 116 x 4000 mm
Kakovost: AB – US

Višina

480

240

440

220

400

200

360

190

320

180

280

170

240

160

200

150

160

140

140

130

120

120

100

100

Širina

STALNA
ZALOGA

80

100 120 140 160 180 200 220

Širina

19-milimetrski opaž
Mere : 19 x 116 x 4000 mm
Kakovost: AB – VEH
19-milimetrski opaž
Mere : 19 x 146 x 4000 mm
Kakovost: AB – VEH

60

80

100

160

STALNA
ZALOGA

Žagan les
Za izdelke iz žaganega lesa HASSLACHER pridejo v poštev samo najboljši izbrani hlodi, obdelani in oblikovani z najnovejšimi tehnologijami rezanja s krožnimi in tračnimi žagami, nežno
tehnično sušeni glede na namen, kar zagotavlja končnemu izdelku ravno pravšnjo vlažnost.
Stalno na zalogi letve, morali, deske in čelne deske.
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Plošče EGGER
Z izdelki in rešitvami za lesno gradnjo in notranjo ureditev Premium
blagovne znamke EGGER ne morete zgrešiti. V naši ponudbi
boste OSB plošče s trakovi iz usmerjeno nasutih mikrofurnirjev
in paroprepustne DHF plošče našli vedno na zalogi.

STALNA
ZALOGA

EGGER OSB 3
je plošča, primerna zlasti za gradnjo novih objektov iz lesenih
okvirjev, odlično pa se obnese tudi pri obnovi obstoječih
zgradb z visokimi zahtevami za varčevanje z energijo pri
relativni vlažnosti do 85 %. Profil na utor in pero z razmikom
enega milimetra omogoča trdno prileganje plošč, ki skupaj
tvorijo natančno in ravno površino brez upogibanja plošč ali
oslabljene trdnosti pritrdilnih elementov.

Debelina: 15, 18, 22 in 25 mm
Mere: 2500 x 650 mm (pero in utor)

STALNA
ZALOGA

EGGER OSB 4
je konstrukcijska plošča za lesno gradnjo, po strukturi in
uporabnosti sorodnica OSB 3, s to razliko, da so njeni robovi
ravni, a izjemno trdni. Izdelana je zgolj iz vlaken iglavcev, ki
zagotavljajo nadpovprečne tehnične lastnosti, naprimer visoka obremenljivost in dimenzijska stabilnost, odlično tesnenje
zraka, …

Debelina: 22 mm (pero in utor) , 15 mm (brez peresa in utora)
Mere: 2500 x 1250 x 22 mm (pero in utor),
2800 x 1250 x 15 mm (brez peresa in utora),
3000 x 1250 x 15 mm (brez peresa in utora)

EGGER DHF
STALNA
ZALOGA

je paroprepustna plošča za zunanje obloge
streh in sten s profilom na utor in pero, ki
omogoča prehod zračne vlage iz notranjosti
objekta v zunanjost in tako preprečuje nastajanje kondenza v notranjosti konstrukcije. Zaradi
preprostega sistema polaganja je gradnja hitra
in kakovostna, s temi ploščami pa ne boste
obremenili okolja — les, iz katerega so narejene,
namreč ne vsebuje nikakršnih škodljivih snovi.
Zelo lepo se ujamejo z izolacijo z vpihovanjem.
Debelina: 15 mm
Mere: 2500 x 675 mm x 15 mm
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Izolacijske
plošče GUTEX
GUTEX je ime za vrhunske izolacijske plošče iz naravnih materialov
za strehe in fasade, ki so odlična izbira tako pri obnovi stare kot pri
gradnji nove zgradbe. Odlikujejo jih izredna paroprepustnost, odlične
toplotne in zvočne izolativne lastnosti ter enostavno odstranjevanje in
reciklaža.
Fasadne plošče GUTEX Thermowall so izjemno odporne na
neugodne vremenske vplive, zimsko obdobje preživijo z lahkoto, zato
lahko nepremičnina, ki ste jo končali konec jeseni, na fasadni omet
brez težav počaka do pomladi.
Strešne plošče iz lesnih vlaken GUTEX zelo dobro zadržijo toploto
in zvok, vaša streha bo z njimi optimalno izolirana ne glede na
vremenske razmere.
Izdelki in rešitve Premium blagovne znamke GUTEX so pri
strokovnjaku za strehe na stalni zalogi.

š n a pl oš

š n a pl oš

Gutex Multiplex Top

Gutex Ultratherm

je izolacijska strešna plošča iz lesnih vlaken, ki kot sekundarna kritina s homogeno
zgradbo nudi optimalno zaščito proti dežju
ter toplotno in zvočno izolacijo. Namestitev
je enostavna in hitra.

je izolacijska strešna plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo in z odličnim U-faktorjem.
Primerna je za nadgradnjo izolacije starih in
novih stavb, namestite pa jo enostavno in
hitro.

Debelina: 35 mm
Mere: 2500 x 750 mm
Toplotna prevodnost: λD (W/mK) 0,045
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Debelina: 60 mm / 80 mm
Mere: 1760 x 600 mm
Toplotna prevodnost: λD (W/mK) 0,042
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Gutex Thermowall NF

Gutex Thermoinstal

je idealna toplotnoizolacijska fasadna
plošča iz lesnih vlaken za zunanjo toplotno izolacijo. Je enostavna za namestitev,
odporna na udarce, izjemno paroprepustna
in s certifikatom dokazano biološko varna
(natureplus© certified).

je tlačno trdna izolacijska notranja
inštalacijska plošča iz lesnih vlaken
z enoslojno homogeno zgradbo in
izrezkanimi inštalacijskimi kanali. Omogoča
ustvarjanje neprekinjene toplotne izolacije
servisnih kanalov (vodovodne, električne
in komunikacijske povezave), je biološko
varna in primerna za reciklažo.

Debelina: 60 mm
Mere: 1800 x 600 mm
Toplotna prevodnost: λ (W/mK) 0,042

Debelina: 50 mm
Mere: 1250 x 600 mm
Toplotna prevodnost: λ (W/mK) 0,041

STALNA
ZALOGA

Gutex Thermofibre

Gutex Thermoflex

je izolacija iz lesenih vlaken oziroma
kosmičev v rinfuzi, ki se vpihujejo v
stenske in talne medprostore. Z natančno
odmerjenim tokom vpihovanja zapolnite
čisto vsak kotiček znotraj konstrukcije in
tako zagotovite enotno plast izolacije, pri
čemer se kosmiči zaradi izjemne lahkosti ne
posedajo.

je prilagodljiva mehka izolacijska plošča
iz lesnih vlaken za učinkovito in dolgotrajno izolacijo vmesnih prostorov med škarniki
in tramovi, med notranjimi in zunanjimi
stenskimi konstrukcijami ter kot izolacija
med špirovci. Ker je lahka in izjemno prožna, omogoča enostavno rezanje, izvrstno
prileganje in odlično izolacijo.

Toplotna prevodnost: λD (W/mK) 0,045
Masa (po vpihovanju): 28 kg/m3

Debelina: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160,
180, 200, 220 in 240 mm
Mere: 1350 x 575 mm
Toplotna prevodnost: λ (W/mK) 0,036
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Oben-Auf
Top SK 185
STALNA
ZALOGA

je 185-gramska vodoneprepustna folija z visoko prepustnostjo vodne pare in
izjemno odpornostjo na sončno svetlobo
— izpostavljena ji je lahko do štiri mesece,
s čimer si lahko podaljšate čas za izbiro
strešne kritine.

Dolžina role: 50 m
Širina: 1,5 m
Gramatura: 185 g/m2
Vrednost Sd: 0,07 m

RIWEGA
Paroprepustne folije za poševne strehe “voda-veter”
USB Protector
Head FH 330

• Protipožarno izboljšano zaradi faktorja FH.
• Močna in vztrajna proti vsakršnemu
trganju.
• Visoka vodoodbojnost tudi v ekstremnih
pogojih.

Širina: 1,5 / 3,0 m
Dolžina: 40 m
Gramatura: 340 g/m2
Vrednost Sd: 0,1 m

USB
Elefant

• Vodoodporna folija, ki zelo diha.
• Idealno za hidroizolacijo lesenih in
betonskih streh.
• Groba površina, združljiva z malto
in peno.

Širina: 1,5 / 3,0 m
Dolžina: 40 / 30 m
Gramatura: 235 g/m2
Vrednost Sd: 0,07 m

je 155-gramska vodoneprepustna/paroprepustna folija iz treh plasti, najlažja strešna
in hkrati najtežja stenska folija (za toplotno
izolacijo v prezračevanih fasadah).

Dolžina role: 50 m
Širina: 1,5 m
Gramatura: 155 g/m2
Vrednost Sd: 0,07 m

• Idealna kot notranja obloga izolacije,
položena na notranjost sten in stropa.
• Enostavno polaganje, zahvaljujoč
polprozornosti.

Širina: 1,5 / 3,0 m
Dolžina: 50 m
Gramatura: 100 g/m2
Vrednost Sd: 20 m

USB Micro
150 Vario

•P
 arna ovira, ki spreminja higrometrične
lastnosti.
• Velika odpornost na trganje zahvaljujoč
povišani gramaturi.
• Idealna folija za vpihovane izolacije.

Širina: 1,5 m
Dolžina: 50 m
Gramatura: 150 g/m2
Vrednost Sd: 0,2 - 20 m

DS 188
ALU

•V
 grajena na stropu in na notranji strani
stene, zaradi odsevanja pomaga zadrževati toploto znotraj objekta.
• Večja mehanska odpornost zaradi ojačitvene mreže.

Širina: 1,5 m
Dolžina: 50 m
Gramatura: 170 g/m2
Vrednost Sd: 200 m

DS 46 PE

•V
 ečja mehanska odpornost zaradi ojačitvene mreže.
• Povsem ustavi delež prehoda vodne pare
in zagotavlja popolnoma zrakotesen ovoj
zgradbe.

Širina: 1,5 m
Dolžina: 50 m
Gramatura: 110 g/m2
Vrednost Sd: 40 m

Riwega USB
Classic Light
STALNA
ZALOGA

USB Micro
100/20
STALNA
ZALOGA
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Akrilni in butilni lepilni trakovi in kartuše za
popolno tesnjenje “voda-zrak-veter”

STALNA
ZALOGA

Tape 1 PE

•Z
 elo visoka elastičnost nudi enostavno
vgradnjo kjer koli in kamor koli.
• Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi
odlično tesnjenje.

Širina: 50 / 60 mm
Dolžina: 25 m
Debelina: 0,27 - 0,29 mm
Vrednost Sd: ~12 m

Tape Green

• Odlično razmerje kakovost/cena
• Odličen za lepljenje spojev parnih ovir in
lesenih površin.
• Z akrilnim lepilom brez topil z dobrim
oprijemom.

Širina: 60 / 100 / 150 mm
Dolžina: 25 m
Debelina: ~0,28 mm
Vrednost Sd: ~40 m

Tape 1 PAP

•O
 dličen za tesnjenje vseh prekinitev
parnih ovir in zapor ter lesenih površin.
• Podlaga iz tretiranega papirja, le za
notranjo uporabo.

Širina: 60 mm
Dolžina: 25 m
Debelina: 0,32 - 0,34 mm
Vrednost Sd: ~5 m

Tape UV

•N
 eprekosljiva UV-obstojnost in odpornost
na staranje.
• Tesnjenje prezračevanih fasad in soncu
izpostavljenih spojev.
• Trdnost nosilne podlage ne dopušča
deformacij.

Širina: 60 / 80 / 300 mm
Dolžina: 25 m
Debelina: 0,30 - 0,32 mm
Vrednost Sd: ~16 m

Tape 2 AC

•N
 amensko izdelan za tesnjenje spojev
folij.
• Z akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje.
• Hitra vgradnja.

Širina: 20 / 50 mm
Dolžina: 50 m
Debelina: 0,22 - 0,24 mm
Lepilna moč: ≥25 N/25 mm

Tape 2 BU

•O
 dličen za lepljenje strešnih folij na vsak
tip podlage.
• Zagotavlja lepljivo tesnjenje tudi v primerih
premikanja tesnjenih podlag.

Širina: 20 mm
Dolžina: 25 m
Debelina: 1,5 mm
Gostota: ~1,3 g/cm3

Sil Butyl

• Butilna osnova.
• Idealen izdelek za lepljenje strešnih in
stenskih folij.
• Visoka elastičnost tudi v primeru premikanja struktur.

Vsebina Kartuša: 310 ml
Vsebina Klobasa: 600 ml
Gostota: ~1,65 g/cm3
Poraba: ~10 / 20 m

Sil AC

• Lepilo na bazi estrov akrilne kisline.
• Idealen izdelek za lepljenje strešnih in
stenskih folij.
• Močno lepljiv, brez topil se dobro prilagaja
mestu nanosa.

Vsebina Kartuša: 310 ml
Vsebina Klobasa: 600 ml
Gostota: ~1,00 g/cm3
Poraba: ~30 / 40 g/m
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Pripomočki za popolno zrakotesno
in vodotesno tesnjenje strehe
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Coll Flexi

• Enostranski butilni trak.
• Visoka elastičnost omogoča raznovrstno
vgradnjo.
• Zagotavlja lepljivo tesnjenje okroglih
izhodov.

Širina: 100 mm
Dolžina: 15 m
Debelina: 1,5 mm
Gostota: ~1,4 g/cm3

Primer
Spray

•O
 dličen oprijem na večino gradbenih
materialov.
• Za stabilizacijo nestabilnih in vlažnih
površin pred uporabo lepil in trakov.

Vsebina: 500 ml
Poraba: ~30 - 70 m
Temp. vgradnje: -10 C / +30°C
Temp. obstojnost: -20 C / +80°C

Valjček iz
mehke gume

• Valjček s plastičnim ročajem.
• Namenjen pritiskanju lepilnih trakov na
neravne in grobe površine.

Širina: 5 cm
Uporaba: polaganje lepilnih trakov
Tip podlage: groba / neravna /
mehka

Top
Seal

•T
 esnilo za preboje žebljev in vijakov v
kartuši.
• Odličen za tesnjenje pred prehodom
vode, zraka, vetra na folijah.

Vsebina: 1000 ml
Gostota (20 C): ~ 1,15 g/cm3
Viskoznost (20 C): ~1500 mPa.s
Formacija kože (20 C): ~12 min.

Tip KONT

•E
 nostransko lepljivo tesnilo za preboje
žebljev in vijakov.
• Odličen za tesnjenje pred prehodom
vode, zraka, vetra na folijah.

Širina: 60 / 70 / 80 mm
Dolžina: 30 m
Debelina: 3 mm
Gostota: 25 / 30 kg/m3

Tip KONT
Bitum

•B
 itumensko tesnilo za preboje žebljev in
vijakov v traku.
• Odličen za tesnjenje pred prehodom
vode, zraka, vetra na folijah.
• Odporen na dilatacije in vibracije zahvaljujoč visoki elastičnosti.

Širina: 60 / 70 / 80 mm
Dolžina: 25 m
Debelina: ~1,2 mm
Vodni stolpec: >1000 cm

GAE ST

•T
 esnilo za spoje med lesom in ostalimi
gradbenimi gradniki.
• Visoka tlačna odpornost tudi pri velikih
obremenitvah.
• Posebej odporen na staranje in UV-žarke.

Širina: 125 / 250 mm
Dolžina: 25 m
Deformacija s stiskanjem: 52 kN/m2
Dimenzije EPDM cevk: ~10 mm

GAE STG
Double

•T
 esnilo za spoje med lesom in ostalimi
gradbenimi gradniki.
• Prekine prehajanje vibracij pohodnega
udarnega zvoka za izboljšanje udobja.

Širina: 85 mm
Dolžina: 25 m
Debelina: 3 mm
Gostota: 1,3 g/cm3

AIR Stop
Universal

•T
 esnilo z rahlo narezanimi prehodnimi
luknjami za otimalen oprijem cevi.
• Uporablja se tako na strehi, kot na stenah
(lepi se na folijo).

Mere 60/135: 345 x 345 mm
Mere 2/55: 195 x 195 mm
Debelina: 0,27 - 0,29 mm
Vrednost Sd: ~60 m

Pritrdilni elementi

STALNA
ZALOGA

Performant
Strong

• Izjemno močan vijak s samovrtalno
konico.
• Izjemna prodornost pri vseh vrstah lesa.
• Opremljen s posebno konico z dvojnim
navojem proti pokanju lesa.

Dolžina: 35 - 600 mm
Ø: 3,5 - 12 mm
Torx nastavek: T15 - T40
Certifikat: ETA 12/0373

Isolant TC

•V
 ijak z dvojnim navojem za uporabo pri
vgradnji izolacijskih plošč.
• Enostavno za uravnavanje distance.

Dolžina: 280 - 472 mm
Ø: 8 mm
Torx nastavek: T40
Certifikat: ETA 12/0373

Construct TC
- cilindrična
glava

• Samovrtalni vijak s celotnim navojem.
• Idealen za ojačitev lesenih konstrukcij.

Dolžina: 120 - 1000 mm
Ø: 8 - 10 mm
Torx nastavek: T40 - T50
Certifikat: ETA 12/0373

Construct
TS - konična
glava

• Samovrtalni vijak s celotnim navojem.
• Idealen za ojačitev lesenih konstrukcij.

Dolžina: 160 - 600 mm
Ø: 8 - 12 mm
Torx nastavek: T40 - T50
Certifikat: ETA 12/0373

RKR

• Ojačani vogalnik.
• Uporaben pri gradnji lesenih objektov.
• Iz pocinkanega jekla S250 GD + Z275.

Višina: 95 / 135 / 285 mm
Globina: 85 mm
Širina: 65 mm
Debelina: 3,5 mm

ABR255

• Ojačani vogalnik.
• Les / les + les / beton.
• Iz pocinkanega jekla S250 GD + Z275.

Višina: 120 mm
Globina: 100 mm
Širina: 255 mm
Debelina: 3 mm
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Tondach — varno in
udobno pod lastno streho
Strešni sistemi Tondach predstavljajo celovito rešitev za streho.
Visokokakovostna strešna okna Tondach so novo poglavje uspešne
zgodbe Wienerberger, ki streho zaokrožijo v popolno celoto.

10

Zakaj Tondach? Tondach strešna okna so izdelana iz borovega lesa,
impregnirana z vakuumom in pobarvana z akrilnim lakom, imajo
energetsko varčna protivlomna stekla, odlično zvočno in toplotno
izolacijo ter visoko nepropustnost. V notranjost dovajajo več naravne
svetlobe in uravnavajo optimalno količino zraka v prostoru, s tem pa
ustvarjajo zdravo mikroklimo v vašem domu.

L ET
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ZALOGA

jamstva

Tondach SmartPro
so lepo oblikovana okna z okvirjem okrepljene strukture in energetsko varčnim protivlomnim steklom. Zaradi troslojno lakiranega okvirja s poliuretanskim lakom v beli barvi so še
posebej primerna za prostore z višjo stopnjo vlage, na primer kuhinjo ali kopalnico.
Mere: 55 x 78 cm, 66 x 118 cm, 78 x 98 cm,
78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 94 x 140 cm
U-vrednost: 1,3 W / m2K
Zvočna izolacija: 35 dB

Tondach EnergyPlus
so privlačna okna z okvirjem standardne debeline, ki je strukturno okrepljen s protivlomno zaščito in premazan s slojem ekološkega akrilnega laka v naravni barvi.
Ta okna nudijo stekla visoke energijske in protivlomne odpornosti ter imajo komplet
štirih tesnil.
Mere: 55 x 78 cm, 66 x 118 cm, 78 x 98 cm,
78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 94 x 140 cm
U-vrednost: 1,3 W / m2K
Zvočna izolacija: 35 dB

Tondach Project

je možno
Vsak model
jbolj
dobiti v 6 na ah.
nzij
iskanih dime

je sodobno in estetsko dovršeno vsestransko strešno okno s standardnim energijsko
varčnim termoizolacijskim steklom, središčnim vzmetenjem in dvema tesniloma.
Mere: 55 x 78 cm, 66 x 118 cm, 78 x 98 cm,
78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 94 x 140 cm
U-vrednost: 1,3 W / m2K
Zvočna izolacija: 32 dB
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Dodatki
K Tondach strešnim oknom kot dodatna obvezna oprema sodijo premium obrobe in set
toplotne izolacije iz ovčje volne, paroprepustne in vodotesne membrane ter lepilnega traku.
Opcijsko lahko okno opremite tudi z zunanjimi tendami sive barve in notranjimi senčili,
ki so na voljo v modri ali bež barvi.

A

A, B, C - ovčja volna v
različnih dimenzijah

C

D - paroprepustna in
vodotesna membrana

C
B

E - lepilni trak
D

E

A

Zunanja tenda
na razpolago
v sivi barvi

Notranje senčilo
na razpolago v modri
in bež barvi
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Velux — izberite strešna
okna po vaših željah
Skupina VELUX že več kot 80 let ustvarja boljši prostor za
življenje po vsem svetu. S svojimi strešnimi okni izkoriščajo
dnevno svetlobo in ustvarjajo bolj zdrave pogoje za bivanje,
delo, učenje, igro in sprostitev. Ponujajo strešna okna za
poševne in ravne strehe, svetlobnike, dekorativna senčila,
izdelke proti pregrevanju, rolete ter izdelke za avtomatsko
uravnavanje kakovosti zraka v vsakem domu.
Z vami bodo pri načrtovanju gradnje ali prenove mansarde
in vam nudili podporo pri izbiri ustreznih izdelkov VELUX za
dolgoletno zadovoljstvo. Ponujajo brezplačno svetovanje
na objektu, izvajalce povežejo z arhitekti, izkušenimi pri
načrtovanju mansard in zagotavljajo rezervne dele za vse
svoje izdelke.

Materiali okvirjev
Na voljo so klasična,
sredinsko vpeta strešna
okna z ročico zgoraj,
panoramska strešna
okna, ki so vpeta zgoraj
in na sredini ter različne
kombinacije strešnih
oken, strešni balkon in
izhod na strešno teraso.

Leseni okvir, končno
lakiran z belim lakom
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Leseni okvir, oblit s
poliuretansko zaščito
bele barve

Leseni okvir,
končno lakiran z
brezbarvnim lakom

Zasteklitev
Strešna okna VELUX imajo lepljeno notranje steklo ter kaljeno zunanje steklo.

Zasteklitev

Toplotna prehodnost stekla,
U-stekla

Toplotna prehodnost okna,
U-okna

Zvočna izolativnost okna (dB)

Safety Plus

Dvoslojna

1,0 W/m2K

1,3 W/m2K

35 dB

Energy Star

Troslojna

0,7 W/m2K

1,1 W/m2K

35 dB

Silent Energy Star

Troslojna

0,6 W/m2K

1,0 W/m2K

37 dB

Senčila in rolete za strešna okna VELUX

Zunanje rolete za zatemnitev,
zaščito proti pregrevanju in
boljšo izolacijo hrupa.

Zunanje mrežasto senčilo
za senčenje in zaščito proti
pregrevanju

Notranja senčila za
zatemnitev, senčenje ali
izolacijo v več kot 70 barvnih
odtenkih in otroških motivih

Elektrifikacija strešnih
oken in senčil VELUX
Elektrificirana strešna okna in senčila VELUX
INTEGRA ® imajo že vgrajen senzor za dež in
omogočajo enostavnejše upravljanje s pomočjo
stenskega stikala ali preko mobilne aplikacije
VELUX App Control.
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Strešna okna Roto
za več svobode
in udobja
STALNA
ZALOGA
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S premišljeno tehniko dobimo popolno udobje z obilico svetlobe, prostim
dostopom do okna in neoviranim
pogledom. Vključno z enostavnim
upravljanjem. “Doživite Roto” resnično
pomeni več svetlobe in več udobja: pri
odprtem oknu okensko krilo ne sili v
prostor, kljuka pa je nameščena spodaj
in omogoča enostavno upravljanje.
Odpiranje, zračenje in položaj za čiščenje so nastavljivi z eno roko, idealno
dopolnitev pa predstavljajo električne
zunanje rolete. Roto pomeni tudi 15 let
jamstva in nemško kakovost.

Designo R4
je strešno okno z vpetjem v sredini, na voljo v
leseni ali PVC izvedbi. Kompleksna zasteklitev
(kaljeno steklo z nanosom na zunanji in lepljeno
steklo na notranji strani) zagotavlja visoko stopnjo varnosti in zaščite pred soncem, standardna tovarniška izolacija pa prihranek energije.

Ug vrednost: 1.1
Uw vrednost: 1.3
g vrednost: 48 %
Razred zvočne zaščite: III
Razred zračne tesnosti: 4

Designo R7
je strešno okno s povišano osjo odpiranja, ki
ga lahko dobite v PVC ali leseni izvedbi. Ozki
profili omogočajo, da se v prostor razlije še več
svetlobe, lepljeno in kaljeno steklo pa zagotavlja
večjo varnost in zaščito pred soncem in toploto. Učinkovita toplotna izolacija pa pomeni tudi
prihranek energije.

Ug vrednost: 1.1
Uw vrednost: 1.3
g vrednost: 48 %
Razred zvočne zaščite: III
Razred zračne tesnosti: 4
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Zakaj Oben-Auf?
STALNA
ZALOGA!

optimalna
podpora, rešitve in
stalna zaloga

centralno skladišče
za strešne panele, les
in lesno gradnjo

15.000 m2
skladiščnih kapacitet

ProfiLIRANJE

HaloSTREHA

StrehoMAT

profiliranje
na terenu

storitve za lažje poslovanje naših
partnerjev (HaloSTREHA, StrehoMAT)

24/7
dostava od
skladišča do skladišča

Premium
blagovne
znamke
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strokovne ekskurzije
in izobraževalni dogodki

dvig naročenih
materialov 24/7

Bauder (ravne strehe, zelene strehe, toplotne izolacije), Gerard
(kovinske kritine), Creaton in Tondach (opečne kritine), Prefa
(aluminijaste kritine), Iko (bitumenske skodle), Marcegaglia (strešni in
fasadni paneli), Terran (betonska kritina), Swisspearl (vlaknocementne
kritine), Hasslacher, Gutex, Egger, Riwega (les in lesni izdelki),
Velux, Roto in Tondach (strešna okna).

Kako do želenih materialov
kot končni kupec?
Strokovnjak za strehe posluje predvsem s podjetji in samostojnimi podjetniki, ki nudijo gradbene storitve (krovci, tesarji, kleparji, izvajalci montažnih hiš, …), zato smo se
odločili, da vam kot končnemu kupcu omogočimo, da do ponudbe materialov za vaš
projekt pridete v sodelovanju z enim od naših partnerskih izvajalcev.
Povpraševanje z našimi partnerskimi izvajalci se splača
Predvsem pa je enostavno. Obiščite stran za oddajo povpraševanja na
www.obenauf.si/povprasevanje-fizicna-oseba, izberite izvajalca, ki vam je glede
na lokacijo vašega objekta najbližji, ki izvaja storitev z materiali, po katerih povprašujete, ali pa po blagovni znamki materialov.
Prikazal se vam bo ožji izbor izvajalcev, ki smo jih vas skrbno izbrali. Izberite tistega,
ki se za vaš projekt zdi najustreznejši, in izpolnite obrazec za oddajo povpraševanja.

Priprava ponudbe je delo
In vsako delo se plača, zato moramo pripravo ponudbe končnim kupcem ustrezno
ovrednotiti in zanjo izdati račun — a to se vam pri oddaji povpraševanja prek omenjene strani ne bo zgodilo. Še več, zanjo boste nagrajeni z 12,5 % nižjo ceno.

Obiščite: www.obenauf.si/povprasevanje-fizicna-oseba
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Strokovnjaki za strehe

Bogdan Savič
vodja projektov
M: 031 353 080
E: bogdan.savic@obenauf.si

Gašper Duhovnik
vodja enote Ljubljana
M: 070 550 479
E: gasper.duhovnik@obenauf.si

Matjaž Muhič
vodja enote Maribor
M: 031 345 308
E: matjaz.muhic@obenauf.si

Franci Sajevic
vodja servisne točke Kranj
M: 041 275 181
E: franci.sajevic@obenauf.si

Janko Zupančič
vodja servisne točke Novo Mesto
M: 030 705 456
E: janko.zupancic@obenauf.si

Matjaž Beranek
komercialist Ljubljana
M: 031 891 321
E: matjaz.beranek@obenauf.si

Srečko Vukovič
komercialist Ljubljana
M: 030 479 419
E: srecko.vukovic@obenauf.si
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Maksimiljana Martinčič
komercialistka Maribor
M: 041 388 320
E: maksimiljana.martincic@obenauf.si

Monika Lajnšček
komercialistka Maribor
M: 030 706 089
E: monika.lajnscek@obenauf.si

Peter Markič
komercialist Maribor
M: 051 610 080
E: peter.markic@obenauf.si

Rok Gašperlin
komercialist Kranj
M: 031 582 297
E: rok.gasperlin@obenauf.si

Matej Ostanek
komercialist Novo Mesto
M: 031 782 277
E: matej.ostanek@obenauf.si
Anže Grčar
terenski komercialist za Gorenjsko,
Primorsko in Osrednjeslovensko
M: 070 857 403
E: anze.grcar@obenauf.si
Žan Grešovnik
terenski komercialist za Koroško in Savinjsko
M: 031 518 513
E: zan.gresovnik@obenauf.si

Borut Černčec
terenski komercialist za Podravje in Pomurje,
les in lesna gradnja
M: 031 495 213
E: borut.cerncec@obenauf.si
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OPTIMALEN
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
Gašper Duhovnik
vodja enote
M: 070 550 479
E: gasper.duhovnik@obenauf.si

PE Maribor
Tržaška c. 21a
2000 Maribor

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

Matjaž Muhič
vodja enote Maribor
M: 031 345 308
E: matjaz.muhic@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
vodja servisne točke
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
vodja servisne točke
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

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 7 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

