CREATON AG
Področje: Izdelki
(8,1 kosov/m²)

Streha

Zarezni/dvokoritni strešniki

RAPIDO

„RAPIDO“ - Fleksibilen zareznik v velikem formatu
Značilen tradicionalni model v XXL formatu
Velika pomičnost 31 mm nudi največjo fleksibilnost
Presenetljivo razmerje med ceno in učinkom z zmanjšano porabo strešnikov le ca. 8,1 kosov/m²

Opis
»RAPIDO« združuje tradicijo in tehniko v perfekten dvokoritni zareznik, ki je s svojim posebej velikim formatom
nadvse ekonomičen. Zraven ekstremne zanesljivosti in lepote, ki zbuja pozornost, prihajajo pri strešniku
»RAPIDO« zraven vse lastnosti CREATON-ovega vrhunskega izdelka z zelo dobrim razmerjem med ceno in
učinkovitostjo. Rezultat navdušuje s porabo le 8,1 kosov/m2, odlično varnostjo po zaslugi pretehtane tehnike, ki
omogoča hitro polaganje in hkrati zmanjšuje porabo. Zraven značilne tehnike žlebljenja z dvojnim stranskim
žlebljenjem in visokim robom skrbijo srbijo hrbtna podporna rebra in trije obešalni nosovi za trajno varnost.
Velika pomičnost v čelnem predelu nudi pri vsakem naklonu strehe najvišjo fleksibilnost, pri kateri bodo imeli
investitorji veselje desetletja.
Tehnični podatki
Velikost:

ca. 325 x 502 mm
min. ca.

povprečno ca.

maks. ca.

Pokrivna širina:

277 mm

278 mm

280 mm

Pokrivna dolžina:

410 mm

425 mm

440 mm

maks. ca.

povprečno ca.

min. ca.

Potreba strešnikov:

8,8 kosov/m²

8,4 kosov/m²

8,1 kosov/m²

Teža:

ca. 4,9 kg/kos

ca. 41,1 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°

PR

LAF

75

2,5 kosov/tm

FLA

110 95 85 75 65 60 50 35 30 30

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.

70 70 65 60 60 60 60 60 55

Potreba pokrivna dolžina
Krajniki, dvovalovniki, polovičke

Potreba pokrivna širina
Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 2,4 kosov/tm

ca. 3,6 kosov/tm

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