
LET

LETGAR
ANC

IJE

30
LET

GAR
ANC

IJE

NOVO

V Icopalu menimo, da mora biti streha funkcionalna. Ščititi mora pred vsemi

 vremenskimi vplivi, biti  mora biti lahka in enostavna za vgradnjo, tako da je

 primerna za vsako poševno streho. 

 Ob strokovni montaži Quadro 

 Quadro strešna kritina se lahko 

uporablja na vseh strehah z 

minimalnim naklonom 15º. 

 Quadro ima jekleno jedro debeline 
0,75 mm, kar poveča trdnost, 
hkrati pa znatno zmanjša obtežitev 

strehe. 

 Quadro strešne plošče so 

enostavne in hitre za montažo in 

majhno lastno težo (7,2 kg/m²). 

 Quadro strešne plošče so zaradi 

debelejšega jekla izredno trpežne 

in odporne na ekstremne 

vremenske vplive. 

 Quadro je primerna tako za 

novogradnje, kot tudi za prenovo 

starih streh, kjer jo lahko montiramo 

neposredno preko stare kritine. 

 nudi 30 letno garancijo. 

Prav tako tudi menimo, da je privlačna streha dodana vrednost za hišo in 

premoženje. S tem vodilom smo razvili novo strešno kritino, ki izpolnjuje 

vse te kriterije, to je kritina Quadro. Na voljo je v štirih barvah. 
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 Aerodek Quadro 

Aerodek Quadro  PREDNOSTI 

Quadro je kritina modernega videza. Tehta le sedmino betonskega strešnika.

Idealna je za novogradnje in obnove stanovanjskih ali poslovnih objektov, 

tako v mestnih, kot tudi na podeželju. Poleg strešnikov 

Quadro je  na voljo popolna paleta dodatnih elementov. 

AeroDek d.o.o.
 AeroDek 



Naklon
Najmanjši naklon 15° 
Največji naklon 90°

Dimenzije
Velikost strešnika - skupno (š x v) 1293mm x 419mm
Velikost strešnika - kritje (š x v) 1250mm x 399mm
Pokritost 0,5 m² na element (2 elementa na m²)
Debelina jekla 0,75mm
Vrsta jekla + sestava Galvanizirano jedro Zn 275 gr/m²

Teža
Teža na element 3,6kg
Teža na m² 7,2 kg

Pritrjevanje (Icopal priporočilo)
Pritrditve na element 3 kosi (6 na m²)

Letve
Razdalja med letvami 399mm (dvojno letvanje: 174 & 225mm)
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
Odpornost na UV Barvna obstojnost Qualicoat razred 2
Hrup (neposredno pod streho med
močnim dežjem) Li = 70 dB

Jekleno jedro

Galvanizirano jedro Zn 275 gr/m²

Dvostranski organski primer

Izredno odporen zgornji premaz  
Qualicoat razred 2

SONIT® BMH 40 Acoustic S patch

 

Qualicoat razred 2

Jekleno jedro

Galvanizirano jedro Zn 275 gr/m²

Dvostranski organski primer

Izredno odporen zgornji premaz 

Zvočno-izolacijski trak

Bitumno-magnetna folijal

obliž

Akustični obliž nameščen
na zadnji strani Quadro 
plošče

Tehnični podatki o proizvodu

02

Sestava
Quadro strešna plošča

Sestava
Quadro strešna plošča Akustik S

Paket                                           Quadro  Akustik S                         Quadro  kom na paleti               

                                                    160 kom                                         200 kom

Aerodek sistemi za strehe



30
LET

GAR
ANC

IJE

                                                                  črna  (71)                        

                      grafitna  (31)                                                   rdeča (35)                                                  temno siva  (41)                 
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Strešna plošča

Trikotno tesnilo)

Trikotni slemenjak Čelna obroba (široka)
leva in desna

Ravna ploščaOdkapnik (širok) Žlotni element

Večnamenski profil Sanitarni zračnik (�110 in �160) Strešni zračnik

Odvod za kolektorje

Zidna obroba
leva in desna

Slemenski prezračevalni
element

Strešne stopnice

Set za popravilo
Decra® elementov

Nosilec za anteno

Nosilec za kolektorje

Vijaki

Patch Patch 
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Fe poc. barvno ploščato 30/5 mm Točkovni snegolovFe poc. barv. dvotračni  
snegolov 30/5 mm
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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


