CREATON AG
Področje: Izdelki
(11,9 kosov/m²)

Streha

Reformni strešniki

TERRA OPTIMA

„TERRA OPTIMA“ - Vsestransko uporaben reformni strešnik
Brezčasno jasna izvedba
Idealno pri sanacijah s fleksibilnimi pokrivni merami do 51 mm
Visoka ekonomičnost s hitrim in enostavnim polaganjem

Opis
Reformni strešnik – na severozahodu Nemčije bolje poznan z imenom »Rheinlandziegel« (»Porenski
strešnik« – po zvezni deželi Porenje) – optimalno povezuje tradicijo z modernim. Pomični strešnik z zgornjim
zaprtjem, ki je v isti meri oblikovno lep in funkcionalen.
Tudi glede sanacije in prenove ni bilo nič prepuščeno naključju. Z velikim prostorom pomičnosti se lahko
strešniki z lahkoto prilagodijo različnim razmikom letev – kar so idealni pogoji posebej za mansardne strehe s
kratkimi škarniki. Toda »TERRA OPTIMA« se ponaša tudi z naslednjimi odličnimi lastnostmi. Dvojno žlebljenje
s stranskim odvajanjem vode optimalno varuje pred mokroto. Položna korita pa dajejo blagodejno umirjeno
strešno strukturo.
Tehnični podatki
Velikost:

ca. 262 x 441 mm
min. ca.

povprečno ca.

maks. ca.

Pokrivna širina:

219 mm

220 mm

221 mm

Pokrivna dolžina:

330 mm

355 mm

380 mm

maks. ca.

povprečno ca.

min. ca.

Potreba strešnikov:

13,8 kosov/m²

12,8 kosov/m²

11,9 kosov/m²

Teža:

ca. 3,7 kg/kos

ca. 47,3 kg/m²

Mini paket: 6 Kosov

Paleta: 288 Kosov

Vrednosti
LAF/FLA v mm
Slemenjak

DN

15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

PV

LAF

60 60 50 45 45 40 35 35

2,5 kosov/tm

FLA

90 80 75 70 55 55 50 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.

Potreba - pokrivna dolžina

Potreba - pokrivna širina

Krajniki, dvovalovniki, polovičke

Firstanschluss-Lüfterziegel, Enokapni strešnik

ca. 2,8 kosov/tm

ca. 4,5 kosov/tm

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »TERRA OPTIMA« potrdile nadpovprečno varnost pred
vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri 20° s sekundarno folijo (CREATON
»UNO«), 18° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«), 16° 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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