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Moderna in trajna oblika lesenih skodel
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Vodilno ime med lahkimi kritinami
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 AeroDek Stratos (novo ime  Robust) 

AeroDek d.o.o.



Idealna je za strehe, kjer želimo ohraniti videz tradicionalnih lesenih skodel v visokogorju ali za eleganten zaključek na arhitekturno
minimalistično zasnovanih objektih.

Moderna in trajna oblika lesenih skodel

 moderne objekte.

            rjava (03)                            antracit (07)                      poprovo siva (11)               briljantno črna  (17)                 antik siva (21)          
                      

Kritina Aerodek Stratos je z unikatnim in elegantnim videzom
 idealna  za  najširši  spekter  uporabe,  zlasti  za  projekte  s 
strehami posebnih oblik in zaključnim videzom ali  za kritine 
na  območjih,  kjer  lokalni  materiali  predstavljajo  pomemben 
element pri oblikovanju objektov. Aerodek Stratos je na voljo 
v petih  barvah  in  združuje  vse  prednosti lahkega 
strešnega  sistema Aerodek. Ponuja  tudi  izredno  trdno  ter 
vremensko varno  rešitev  za  visokogorske  in  arhitekturno

 videz  težke  kritine  iz  skrilavca  ali  betonskih  strešnikov,
 vendar tehta le sedmino teže betonskih alternativ.

Strešna kritina Aerodek Stratos  ima specifično obliko, ki ponazarja 
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Tehnični podatki o proizvodu

Naklon
Najmanjši naklon 15°
Največji naklon 90°

Dimenzije
Velikost strešnika - skupno (š x v) 1300mm x 360mm
Velikost strešnika - kritje (š x v) 1230mm x 322mm
Pokritost 0,39 m² na element (2,54 element na m²)
Debelina jekla 0,43mm 
Vrsta jekla + sestava Galvanizirano jedro Zn 275 gr/m² ali Alzn 150 gr/m²

Teža
Teža na element 2,8 kg
Teža na m² 7,2 kg

Pritrjevanje
Pritrjevanje Decra® Priporočeno pritrjevanje Decra®
Pritrditve na element 4 kosi (10 na m²)

Letve
Razdalja med letvami 319mm
Letev središčne razdalje (največ) Najmanjša debelina letev (priporočena)
600mm 38mm x 30mm (v x š)
900mm 50mm x 30mm (v x š)
1200mm 50mm x 50mm (v x š)

Uporaba
Glej navodila za montažo

Odpornost na vreme
Obremenitev snega Do 1400 kg/m²
Odpornost na UV Barvna obstojnost
Vodotesnost na: Naklon 15° intenzivnost dežja 2 L/m² pri hitrosti vetra 14 m/sec
Hrup (neposredno pod streho med
močnim dežjem) Li = 65 dB

Prosojna zaščitna plast

Naravni mineralni granulat

Nanesena akrilna smola

Epoksi premaz

Galvanizirano jedro Zn 275 gr/m² 
ali Alzn 150 gr/m²

Paket

kom na paleto 280 kom

strešna plošča

Sestava
Aerodek
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ISO 9001
ISO 14001

Kontrola kvalitete

Strokovna montaža Tehnična pomoč

9

 vse faze izdelave v proizvodnji do končnega kupca.

Strešna  kritina  Stratos®  je  izdelana  po  strogih 
merilih  kakovosti.  Vsaka  strešna  plošča  ima  na 
hrbtni strani  kontrolno  serijsko  številko,  datum 
proizvodnje  in  oznako  proizvajalca.  Na  ta  način 
proizvajalec nudi popolno kontrolo in sledljivost skozi

Za pravilno in strokovno montažo strešne kritine 
Aerodek skrbijo naši dolgoletni pooblaščeni krovci 
z bogatimi izkušnjami in znanjem na najvišjem nivoju. 
Na tak način lahko zagotavljamo, da bosta vrhunska 
strešna kritina in odlična montaža rezultat za izjemno 
kvalitetno in trajno streho.

Aerodek vodilna lahka strešna kritina nudi 
celotno tehnično podporo na vsaki stopnji vašega 
projekta, od načrtovanja do izvedbe. Poleg tega pa 
vam tudi po opravljenem delu nudimo najboljši 
poprodajni servis in skrbimo, da bo vaša streha 
vedno v najboljši kondiciji.
Pokličite Aerodek prodajni oddelek ali tehnično 
pomoč in z veseljem vam bomo ustregli. 

Že veste, katera oblika strešne kritine 
Aerodek Stratos najbolj ustrezala vaši 

strehi?
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