
CREATON AG

„MAXIMA“ - Prilagodljiv veliki ponvasti strešnik za sanacije

Idealen sanacijski strešnik za zamenjvao stare kritine (v formatu 10)

Visoka pomičnost za 41 mm

Multitalent po zaslugi idealnih pokrivnih mer

Prijetna obdelava po zaslugi posebej gladkih prehodov brez stiskanega grebena

Enostavno in hitro prekrivanje

Prihranek pri stroških z uporabo obstoječih letev

Povečanje vrednosti Vaše strehe

Naravna »blagodejna klima« vse življenje

Opis

Ta kakovosten strešnik se predstavlja v že desetletja zanesljivi obliki in je zato vsestransko uporaben –

predvsem pri starih kritinah za neproblematičen prehod na kakovostno glino. Ta naravni izdelek trajno zvišuje

vrednost Vaše strehe, občutno izboljšuje blagodejno klimo in z optimiranim žlebljenjem dodaja povrh vsega še

dodatno prednost.

Dodatno nudi strešnik »MAXIMA« veliko barvno izbiro z vžganimi, engobiranimi in glaziranimi žlahtnimi

površinami. Tri čelna rebra nudijo izboljšano zaščito pred dežjem in s tem pametno alternativo za strešno

prekritje s povečanjem vrednosti, z najstarejšim in najboljšim gradbenim materialom, naravno glino.

Tehnični podatki

Velikost: ca. 333 x 403 mm

 min. ca. povprečno ca. maks. ca.

Pokrivna širina: 300 mm 300 mm 300 mm

Pokrivna dolžina: 310 mm 330 mm 350 mm

 maks. ca. povprečno ca. min. ca.

Potreba strešnikov: 10,8 kosov/m² 10,1 kosov/m² 9,5 kosov/m²

Teža: ca. 4,3 kg/kos ca. 43,4 kg/m²

Mini paket: 4 Kosov Paleta: 240 Kosov

Vrednosti
LAF/FLA v mm

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

G 10 LAF 60 55 50 45 35 30 30 30 30 30

3,0 kosov/tm FLA 100 95 90 80 80 75 65 55 50 40

SF 9 mit Flächenziegel 3,0 kosov/tm LAF 40 40 40 40 40 40 40 - - -

FLA 85 80 70 60 50 40 30 - - -

SF 9 s priključnim zračnim slemenjakom LAF 80 80 80 75 75 75 75 75 75 75

FLA 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA =
slemenski razmik letev

Področje: Izdelki Streha Veliki pomični strešnik MAXIMA (9,5

kosov/m²)
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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, dvovalovnik Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 3,0 kosov/tm ca. 3,3 kosov/tm

 

Obširne vodotehnične raziskave so pri našemu »MAXIMA NEU«- RG 9 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.


