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 Aerodek 
 Aerodek Octava 

Že veste, katera oblika strešne kritine Aerodek 
Octava bi najbolj ustrezala vaši strehi?

AeroDek d.o.o.



MAJHNA TEŽA 

HITRA MONTAŽA 

 Barve kritine Octava   
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Aerodek Octava sistemi za strehe 
Lahka strešna kritina oblike klasičnega strešnika v šestih naravnih barvnih odtenkih Aerodek  Octava je idealna 

za vse oblike  streh  in  vsa  klimatska  območja.  Primerna  je  tako  za  nove  objekte  kot  prenovo  starih,  

stanovanjskih  ali poslovnih zgradb, v mestih ali na podeželju. V zadnjih 40 letih je bila strešna kritina Aerodek 

položena že na več kot 60 milijonov m²  streh  po vsej  Evropi  in  zagotavlja  maksimalno  zaščito  objektov  v  

vseh  območjih,  od ravninskega Prekmurja do visokogorja Gorenjske. 

 Strešna  kritina  Octava je  na  voljo  v  obliki  klasičnih  betonskih  ali  opečnih  strešnikov.  Združuje  namreč  trdno 

jekleno jedro z zaključnimi sloji iz naravnega mineralnega granulata. S sistemom strešne kritine Aerodek  Octava 

in  popolno  paleto  dodatnih  elementov  lahko  hitro  in  učinkovito  pokrijemo  vsako  streho  do  zadnjega  detajla  

iz enakega materiala in v isti barvi kot so strešne plošče. S popolnim sistemom strešne kritine Areodek Octava 

lahko zadovoljimo najzahtevnejše investitorje in arhitekte. 

 

 

 

Prednosti strešnega sistema Aerodek Octava
 

 Octava sistemi za strehe  potresne varnosti bistvenega pomena. 

Aerodek  Octava  odlikuje  jekleno  jedro,  ki  ji  daje  trdnost,  hkrati  pa  zmanjšuje  težo.  Posledično  vsaka  strešna 

plošča  tehta  le  eno  sedmino  tradicionalnih  opečnih  ali  betonskih  strešnikov,  kar  pomeni  tudi  lažji  transport, 

rokovanje  in  vgradnjo.  Takšne  strešne  konstrukcije  so  mnogo  lažje  in  omogočajo  projektantom,  da  za  njihovo 

izvedbo predvidijo bistveno manj materiala. Majhna lastna teža strešne kritine in tudi konstrukcije pa je s stališča

Aerodek Octava sistem strešne kritine je lahek in kompakten. Strešne plošče tehtajo le 6,7 kg/m2. Na eni paleti 

je kar 150 m2 strešne kritine. Zaradi edinstvenega načina pokrivanja z dvojnim preklopom in načinom pritrjevanja

 je polaganje Aerodek  Octava   strešne   kritine   bistveno   hitrejše,   lažje   ter   brez   umazanije   in   prahu,  

 kar  krovcem prihrani mnogo težkega dela in na koncu občutno zmanjšuje čas montaže.



NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA 

PREPRIČLJIVA GARANCIJA 

ODPORNOST NA UDARCE 

OD NIZKEGA NAKLONA STREH DO VERTIKALNIH POVRŠIN 

 Octava strešna kritina je izredno vsestranska. Uporablja se jo lahko na strehah z minimalnim naklonom 

NAJBOLJŠA VREMENSKA ZAŠČITA 

Decra Octava strešna kritina nudi maksimalno zaščito v ekstremnih vremenskih vplivih, kot so toča, sneg,  

led,  močno  sonce  in  celo  orkanski  vetrovi.  Tudi  v  najostrejših  klimatskih  pogojih  po  svetu  dokazujejo 

uspešno zaščito objektov, ki so že mnoga leta pokriti s strešno kritino Aerodek  Octava. Strešna kritina 

Octava je odporna tudi na močne orkanske vetrove. Testi so pokazali odpornost proti vetru do 160 km/h. 

TRDNO OBDELAN ZAKLJUČNI SLOJ 

Vse  Aerodek  Octava  strešne  plošče  gredo  skozi  štiri  faze  proizvodnega  postopka,  ki  obsegajo 

galvanizacijo  aluminija  in  cinka,  pranje  ter  nanašanje  zaščitnih  slojev  za  zagotavljanje  dolge  življenjske 

dobe, zaščito pred korozijo, zaključni sloj mineralnega granulata za zvočno izolacijo in zaščito pred zdrsom 

snega. 

 Octava  strešna  kritina  je  izredno  odporna  in  nudi  odlično  zaščito  pred  vremenskimi  vplivi,  zato  so  stroški 

vzdrževanja v času življenjske dobe kritine minimalni. 

Octava  strešna  kritina  ima  ob  pravilni  in  strokovni  vgradnji  30  letno  garancijo,  zato  strehe  zagotovo  ne  bo 

potrebno zamenjati v življenjski dobi objekta. 

Trdnost v kombinaciji z edinstvenim načinom vgradnje se kaže v strehi, izredno odporni na vandalizem ali nasilne 

vdora. Octava  je  zato  idealna  izbira  s  stališča  varnosti  za  stanovanjske  objekte,  gospodarska  poslopja, 

dvorane  ali  skladišča,  ki  so  pogosto  prazna,  ali  katere  koli  druge  objekte,  kjer  je  aktualna  problematika 

vandalizma.  

8°,  pa vse do vertikalnih površin 90°. 
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Vodilno ime med lahkimi kritinami
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 Aerodek AeroDek d.o.o.

Tel.: +386 1 423 66 00, Fax: +386 1 562 90 04, GSM +386 31 615 501; e-mail: info@aerodek.si; www.aerodek.si
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