


Streha GT upošteva specif ike, ki jih predstavlja izpostavljenost 
burji in 30-odstotni naklon strehe.

Izkušnja je edini način učenja.

Najpomembnejša je zanesljivost.

Gradbeni inštitut ZRMK nam je leta 2000 podelil znak kakovosti 
v graditeljstvu za izvedbo obnove kritin na področju ohranjanja 
kulturne dediščine.
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          Henri Nouwen

Vipavska dolina je najbolj znana po burji. Sunki s hitrostjo 100 do 150 km/h so tu 

znaša kar 295,2 km/h. Takšne vremenske razmere nedvomno predstavljajo resen 
izziv za strehe.

Streha GT

Zoran Podgornik

sem moči združil z delavci iz okoliških krajev. Dvajset nas je in za nami je 
petindvajset let izkušenj.





Podlaga strehe 

izvedbe Strehe GT.

GT dobra streha?

Prednosti Strehe GT boste najboljše spoznali prek predstavitve in redosleda posameznih 
korakov izvedbe strehe.





Odkapna obroba je  iz pocinkane 
barvane e, ki je cenovno 
najugodnejša, lahko pa je tudi iz bakra 
ali podobnega materiala.
Funkcija odkapne obrobe je v tem, da 
preko nje - ko  po sekundarni 
kritini - odkapneta morebitna meteorna 
voda, ki v manjši  zaide pod kritino, 
ter kondenzna voda.

  antsuporporap ej anitirk anradnukeS
hidroizolacijska folija.  StrehaGT 
prisega na uporabo sekundarne 
kritine proizvajalca Riwega. Osnovna 
verzija je Riwega USB Classic 155 . 

 

Zelo pomembno je, da je sekundarna kritina 
prilepljena na odkapno obrobo, kakor tudi to, 
da se pri polaganju kritine spoji lepijo.

 
Na voljo so tudi folije Classic 180, 
Elefant, Protector Silver 230 in 
Protector Gold 330. Folije imajo 10 
letno garancijo, razen folij Protector, 
ki imajo 20 letno garancijo. Garancija 
velja v primeru izvedbe z dvojnim 
letvanjem.                          _



zelo pomembno, da spoje prebojev 

in podobnega pazljivo oblepimo z 
butilnim lepilnim trakom Riwega 

. Posebno pozornost 
namenimo vogalom.

Med letev in sekundarno kritino namestimo 

vijaka s sekundarno kritino.





morebitno nastajanje kondenza. 

dimenzij 4x5 cm, ki so predhodno 

Silvanolin

-

 
kritine. Izvedeno je z letvami dimenzij 4x5 cm, ki so 

potrebno strešino razdeliti na enakomerne razdalje 
med posameznimi letvami.

tako da se spodnji korec lepo prilega in da se da zgornjega 

Pri razdelbi strešine je pomembno upoštevati tudi previs 

Performant Strong. 



glede na obliko pa je lahko ravna ali 

letvanje, torej nad odkapno obrobo 

ter vstopa zrak, ki potuje pod kritino 

proti slemenu, kjer izstopi in tako 

S tem izboljšamo toplotno izolacijo 

se med letvami prvega polja 

letvi zapolni z dodatno letvijo, 

kljuke.



pripelje s strehe do tal. 

42 cm, z notranjimi nosilci oziroma 
kljukami. 

cenovno najbolj ugodna.





dimenzije 4 x 5 cm iz 

RoofRox. Ima 

obrobe in nosilne konstrukcije 
zadnjega zgornjega korca in 

 

voda, ki se nabira na robovih, odvede 

preko odkapnega roba. Pritrdimo jo 

med 50 in 60 cm.



Kapna metlica  

pod kritino.



  
Za pokrivanje Strehe GT .
Spodnji korec je vedno oglati strešnik tipa 

kataloga proizvajalca 

Gladek okrogli strešnik



  

23cm
11cm

L

L

L

L

L

L

L

L SR

L1

L2

Lp

L S

L

L

L

L

L

L

L

L SR

L1

L2

Lp

L S

sleme

špirovec

PRIMER:

520cm
34cm



Spodnji korec privijačimo v prečne letve, zgornji korec pa položimo na PU peno, ki jo je potrebno skrbno namestiti 
na spodnji strešnik tako, da vodi ne preprečimo odtoka vzdolž spodnjih strešnikov v žleb.





Sleme  je najvišji del strehe. Za prekrivanje 
slemena Strehe GT 

proizvajalca . 

je, da slemensko letev namestimo na ustrezno višino, ki 

Naslednji korak izdelave slemena Strehe GT 

je polaganje aeroslemenskega traku. Trak 

prilepimo prek spodnjih strešnikov na obeh 
straneh. Spodnji del traku je nepropusten in 

traku, ki prekriva slemensko letev, pa je za 
zrak prepusten, zato skozenj prehaja zrak, ki 
pripotuje pod kritino od kapa navzgor. Tako 

zgornjega korca.
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