CREATON AG
Področje: Izdelki

Streha

Ponvasti strešniki

VIVA (12,7 kosov/m²)

„VIVA NEU“ - Položen ponvasti strešnik
Vsestransko uporaben
Engobe in glazure so nanesene za najboljši barvni učinek v celoti v nožnem predelu, tudi na hrbtni strani
Prijetna obdelava po zaslugi posebej gladkih prehodov brez stiskanega grebena

Opis
Z njegovim valovanjem se strešnik »VIVA NEU« uvrša med brezčasne lepotce. Karakteristična poteza, ki daje
temu strešniku harmoničen površinski učinek in se združuje s solidnimi gospodarnimi prednostmi. Tako skrbi
štirikratno prekrivanje, skupaj z dvojnim vodnim stolpcem, za visoko varnost, medtem ko je po zaslugi
klasičnega formata nadvse fleksibilen in vsestransko uporaben.
Tudi pri relativno položnih strehah sprejmete s strešnikom »VIVA NEU« absolutno pravilno odločitev, kajti
strešnik se lahko polaga do naklona strehe 12° z pred dežjem varnim podstrešjem. Po zaslugi njegovih
mehkih robov brez stiskanega grebena je ta strešnik pri izvajalcih najbolj priljubljen.
Tehnični podatki
Velikost:

ca. 268 x 403 mm
min. ca.

povprečno ca.

maks. ca.

Pokrivna širina:

218 mm

220 mm

222 mm

Pokrivna dolžina:

342 mm

350 mm

355 mm

maks. ca.

povprečno ca.

min. ca.

Potreba strešnikov:

13,4 kosov/m²

13,1 kosov/m²

12,7 kosov/m²

Teža:

ca. 3,5 kg/kos

ca. 45,8 kg/m²

Mini paket: 4 Kosov

Paleta: 240 Kosov

Vrednosti
LAF/FLA v mm
Slemenjak

DN
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70
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-

-

3,0 kosov/tm
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100 95
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70 65 55 50 -

-

-

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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Potreba - pokrivna dolžina

Potreba - pokrivna širina

Krajniki, dvovalovnik

Firstanschluss-Lüfterziegel, Enokapni strešnik

ca. 2,9 kosov/tm

ca. 4,6 kosov/tm

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »VIVA NEU«-RG12 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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