
CREATON AG

„BALANCE“ - Uravnoteženost v obliki, razmerjih in
ekonomičnosti.

Ugodno razmerje med ceno/učinkovitostjo po zaslugi XXL formata

Izrazito žlebljenje z veliok vzdolžno pomičnostjo

Prednosti pri polaganju po zaslugi treh stabilnih obešalnih nosov

Opis

Z »BALANCE« se odpirajo povsem nove razsežnosti oblikovanja strehe v gospodarnosti in dizajnu. Zraven

visoke kakovosti in uravnoteženih razmerij predvsem za velike pa tudi za majhne strehe, skrbijo gospodarno

polaganje in najvišja varnost z izpiljeno tehniko žlebljenja za trajno obstojnost vrednosti in naredijo v strešnik

»BANCE« v resnično uspešen izdelek.

S porabo ca. 8,4 kosov/m2 nudi CREATON strešnik, ki ne dokazuje le zglednih kakovosti in zbuja s svojo

lepoto pozornosti, ampak postavlja tudi nova merila v razmerju med ceno in učinkovitostjo. Dodatno nas

prepričujajo velika pomičnost26 mm, izboljšana statika z izpiljenimi podpornimi rebri in stabilni obešalni

nosovi.

Tehnični podatki

Velikost: ca. 323 x 502 mm

 min. ca. povprečno ca. maks. ca.

Pokrivna širina: 274 mm 275 mm 277 mm

Pokrivna dolžina: 406 mm 419 mm 431 mm

 maks. ca. povprečno ca. min. ca.

Potreba strešnikov: 9,0 kosov/m² 8,7 kosov/m² 8,4 kosov/m²

Teža: ca. 4,4 kg/kos ca. 38,2 kg/m²

Mini paket: 4 Kosov Paleta: 192 Kosov

Vrednosti

LAF/FLA v mm

Slemenjak DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

PF LAF 95 90 90 80 80 80 75 75 75 75 75

2,5 kosov/tm FLA 100 95 90 80 70 60 50 45 30 25 20

LAF = razmak letev k sečišču slemena, FLA

= slemenski razmak letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF

na povpraševanje pri CREATON-u.

Področje: Izdelki Streha Ponvasti strešniki BALANCE (8,4

kosov/m²)



Potreba - pokrivna dolžina Potreba - pokrivna širina

Krajniki, dvovalovniki, polovičke Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 2,4 kosov/tm ca. 3,7 kosov/tm

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

vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri 16° s sekundarno folijo (CREATON

»UNO«), 14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«), 12° 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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