CREATON AG
Področje: Izdelki
kosov/m²)

Streha

Ponvasti strešniki

MAGNUM (8,2

„MAGNUM“ - Gospodaren mega strešnik
Visoka gospodarnost po zaslugi mega formata
Združitev velikosti in kakovosti brez kompromisov s premijsko tehnologijo

Opis
S strešnikom »MAGNUM« se odpirajo nove razsežnosti oblikovanja streh v gospodarnosti in dizajnu. Ta velik in
hkrati čudovit strešnik se proizvaja z najmodernejšim postopkom visoke tehnologije v perfektni kakovosti. Kot
inovator in začetnik celotne panoge, je CREATON odprl za proizvodnjo strešnika »MAGNUM« najmodernejši
proizvodni trak v Evropi.
S porabo strešnikov 8,4 kosov/m² nudi CREATON-ov strešnik, ki ne dokazuje le zglednih kakovosti in zbuja s
svojo lepoto pozornosti, ampak postavlja tudi nova merila v razmerju cena/učinkovitost: S strešnikom
»MAGNUM« se odpira nov trg velikih gospodarnih streh.
Tehnični podatki
Velikost:

ca. 350 x 485 mm
min. ca.

povprečno ca.

maks. ca.

Pokrivna širina:

295 mm

296 mm

297 mm

Pokrivna dolžina:

390 mm

400 mm

411 mm

maks. ca.

povprečno ca.

min. ca.

Potreba strešnikov:

8,7 kosov/m²

8,5 kosov/m²

8,2 kosov/m²

Teža:

ca. 4,9 kg/kos

ca. 41,6 kg/m²

Mini paket: 4 Kosov

Paleta: 168 Kosov

Vrednosti
LAF/FLA v mm
Slemenjak

DN

10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

PF

LAF

110 110 110 100 100 100 90 90 90 90

2,5 kosov/tm

FLA

100 95

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.
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- pokrivna dolžina
Krajniki, dvovalovniki,
polovičke

Potreba
pokrivna
širina enokapni strešnik
Priključni- zračni
slemenjak,

ca. 2,5 kosov/tm

ca. 3,4 kosov/tm

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »MAGNUM« potrdile nadpovprečno varnost pred
vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri
16° s sekundarno folijo,
14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo
12° pred dežjem varno podstreho
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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