
CREATON AG

„DOMINO“ - Ravni gladki strešnik

Doslednost v obliki in tehniki

Hrbtna tehnologija reber za stabilnost in odvajanje kondenzacijske vode

Opis

S strešnikom »DOMINO« smo dosegli izredno posrečeno povezavo edinstvenih prednosti pravega glinenega

strešnika z modernimi predstavitvami za dizajn našega časa. Markanten dizajn strešnika »DOMINO«

zaznamuje maksimum formalne izrazne moči pri popolni opustitvi odvečnih stilnih sredstev. Istočasno pa ta

strešnik dokazuje optimalno funkcionalnost in ekonomičnost – za krovce in investitorje.

»DOMINO« je v pravem pomenu besede zelo lep primer superiornosti pristne kakovostne blagovne znamke.

Stopničasta kritja zanesljivo ščitijo pred vdorom vode in umazanije. »DOMINO« je strešnik na vrhuncu našega

časa – za strehe vseh investitorjev, ki cenijo premočrtnost.

Tehnični podatki

Velikost: ca. 257 x 436 mm

 min. ca. povprečno ca. maks. ca.

Pokrivna širina: 223 mm 224 mm 225 mm

Pokrivna dolžina: 343 mm 348 mm 354 mm

 maks. ca. povprečno ca. min. ca.

Potreba strešnikov: 13,1 kosov/m² 12,7 kosov/m² 12,4 kosov/m²

Teža: ca. 4,0 kg/kos ca. 50,8 kg/m²

Mini paket: 4 Kosov Paleta: 240 Kosov

Vrednosti

LAF/FLA v mm

Slemenjak DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

PD LAF 95 90 85 85 85 85 85 85 85

2,5 kosov/tm FLA 85 80 70 60 50 40 30 25 15

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA =

slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na

povpraševanje pri CREATON-u.

Potreba - pokrivna dolžina Potreba - pokrivna širina

Področje: Izdelki Streha Gladki strešniki DOMINO (12,4

kosov/m²)



Krajniki, dvovalovniki, polovičke Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik
ca. 2,9 kosov/tm ca. 4,5 kosov/tm

 

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »DOMINO« potrdile nadpovprečno varnost pred

vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri 20º s sekundarno folijo (CREATON

»UNO«), 18º z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«), 16º pred dežjem varno podstreho

(CREATON »TRIO«) potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi

podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri

naročilu prosim nujno navesite dolžino letev! 

Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.
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