
CREATON AG

„MZ3“ - Preizkušen ponavsti strešnik

Brezčasni klasik

Visoka varnost pred vdorom snega

Robusten in zanesljiv model

Široka ponudba dodatkov

Pred dežjem varno štirikratno prekrivanje na štirikotnem strešniku

Opis

Ta ponvasti strešnik malega formata izhaja na veliko z njegovo brezčasno obliko z mehkimi linijami in iz tega

izhajajočo izredno harmonično strukturo strehe.

S svojo valovito harmonično površino in možnostjo uporabe od 12° naklona strehe, je primeren za strme in

položne strehe. Že desetletja se je posebej obnesel v področjih z veliko snega, zaradi dvojnega žlebljenja.

Istočasno ponuja dvojno obročasto žlebljenje varnost pred vdirajočo vlago. Ne nazadnje te odlične lastnosti

ponazarjajo, da je strešnik malega formata velik v obliki, kot klasik z bogato tradicijo, ki se najbolj obnese.

Tehnični podatki

Velikost: ca. 255 x 420 mm

 min. ca. povprečno ca. maks. ca.

Pokrivna širina: 203 mm 205 mm 207 mm

Pokrivna dolžina: 342 mm 350 mm 357 mm

 maks. ca. povprečno ca. min. ca.

Potreba strešnikov: 14,5 kosov/m² 14,0 kosov/m² 13,6 kosov/m²

Teža: ca. 3,5 kg/kos ca. 49,0 kg/m²

Mini paket: 6 Kosov Paleta: 240 Kosov

Vrednosti

LAF/FLA v mm

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

PMZ LAF 45 40 35 35 30 25 20 15 10

2,6 kosov/tm FLA 130 120 115 110 100 90 90 85 80

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.

Področje: Izdelki Streha Ponvasti strešniki MZ3 (13,6 kosov/m²)



Potreba - pokrivna dolžina Potreba - pokrivna širina

Krajniki, dvovalovnik Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik, kapni strešnik

ca. 2,9 kosov/tm ca. 5,0 kosov/tm

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »MZ3« 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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