
GERARD
STREHA ZA  
LJUDI BREZ  
SKRBI



GERARD STREHA ZA LJUDI BREZ SKRBI

O PODJETJU 4

60 LET ZNANJA & IZKUŠENJ  6

NARAVA BI IZBRALA STREHO GERARD 8

6 DOBRIH RAZLOGOV ZA  
ZAUPANJE GERARDU 10

STREHA, KI JE ODPORNA NA NAJHUJŠE  
KLIMATSKE RAZMERE 14

NAŠA TEHNOLOGIJA JE OBSTOJNA 
IN VARNA 16

STRUKTURA MATERIALA  
STREŠNIKA GERARD 18

SISTEMSKE REŠITVE 20

GERARD KLASIK  22

GERARD TRADIcIONAL  24

GERARD OBERON  26

GERARD cORONA  28

GERARD MILANO 30

GERARD DIAMANT 32

VAŠA IZBIRA BARVE 34

NAVDIHI  36

02|03



BREZ SKRBI,  
TO JE GERARD!
V zadnjih 60 letih igramo veliko vlogo pri izboljšavah okolja, v katerem 
živijo in delajo ljudje. Z razvijanjem proizvodov in neprekinjeno 
ustvarjalnostjo smo v šestih desetletjih iznašli množico načinov, kako 
dati piko na i vaši sanjski hiši!

Danes smo vodilni svetovni proizvajalec jeklenih strešnih kritin s 
posipom. Strehe prodajamo v več kot 130 državah in na poti po svetu 
zbiramo najboljše mednarodne inovacije in sloge, ki jih nato doma delimo 
z vami.

Ponosni smo na svoje sposobnosti snovanja in konstruiranja. Prav tako 
smo zelo ponosni na svoje znanje in strokovnost, kadar se posvečamo 
izdelavi najbolj zaželenih strešnih profilov iz jekla, prevlečenega z 
naravnim kamnom. Naša paleta proizvodov je raznovrstna in dovršena 
ter ponuja različne in prefinjene strešnike ob pestri izbiri barv.

Vaš dom je vaše zavetje in zato je pomembno, da veste, da vas bo 
streha zaščitila in zavarovala tudi v najskrajnejših podnebnih razmerah. 
Zahvaljujoč izvrstni strukturi materiala, dobro premišljeni zasnovi in 
edinstvenem sistemu pritrjevanja so strehe GERARD obstojne in varne. 
To so strehe za vse letne čase in vremenske razmere.

V to brošuro smo vključili hiše in strehe, ki navdihujejo, dejstva in 
številke, ki spodbujajo nadaljnje raziskave, kombinacije, s katerimi lahko 
začnete lastni proces oblikovanja in odločanja, ter zamisli in ponudbe, ki 
nas postavljajo v sam vrh sveta, v katerem živimo, delamo in se igramo. 
Ko pišem in obračam te strani, se vprašam, kdo bi lahko to bral in se ne 
prepustil sanjarjenju ... Prepustite se užitku!

DARREN ScHULZ
Predsednik in glavni direktor skupine 
Roof Tile Group pri Fletcher Building



O PODJETJU
Podjetje AHI Roofing Ltd. je del matične  
družbe Fletcher Building, ustanovljene leta  
1909. Fletcher Building je največje podjetje  
na Novi Zelandiji.

AHI Roofing je vodilno podjetje na svetu v 
proizvodnji in tehnologiji jeklenih strešnikov s 
posipom. Prepoznavanje potreb in povpraševanja 
na trgu sta zaščitni znak našega uspeha. 
GERARD® je blagovna znamka naših strešnikov  
in uveljavljeno ime v industriji strešnih kritin.

TRADIcIJA
Pred 60 leti, leta 1957, je briljantni novozelandski inovator 
Lou Fisher izdelal prvi jekleni strešnik s posipom na svetu.  
V naslednjih petih desetletjih je bil koncept nadalje razvit  
s pomočjo najsodobnejše tehnologije za proizvodnjo 
strešnikov za potrebe svetovnih trgov.

V teh desetletjih smo se razširili po vseh celinah, saj  
je vedno več ljudi spoznalo pomembne prednosti lahke 
pločevinaste strehe.

PRISOTNI PO VSEM SVETU
Z obrati na Novi Zelandiji, v ZDA, na Madžarskem in v 
Maleziji je skupina Fletcher Building Roof Tile Group največji 
proizvajalec pločevinastih strešnikov, prevlečenih s kamenim 
posipom na svetu.

Z enajstimi regionalnimi izpostavami smo pozicionirani, da 
prekrijemo in zaščitimo več kot milijon domov in stavb po 
vsem svetu.

STREHE PRODAJAMO V VEč KOT 130 DRžAVAH
Prepoznavanje in izpolnjevanje različnih potreb trgov je ključ 
do našega uspeha. V vsaki državi, v kateri proizvajamo, smo 
pridobili akreditacijo ISO 9001 in tako kupcem zagotovili, da 
so naši proizvodi zasnovani in narejeni v skladu z visokokako-
vostnimi standardi.

Naše sodobne lahke jeklene strehe varujejo več kot milijon 
domov in poslovnih stavb v več kot 130 državah po svetu 
pred izrednimi vremenskimi razmerami.
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4
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POSLOVNIH 
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LEGENDA

   Prodajne pisarne po svetu 

   Lastni obrati

   Pooblaščeni obrati

NAJSODOBNEJŠA TOVARNA V EVROPI
Leta 2009 je družba AHI Roofing odprla svoj nov 
proizvodni obrat v industrijskem mestu Várpalota na 
zahodu Madžarske. Ključne surovine dobavlja matična 
družba iz Nove Zelandije.



60 LET 
ZNANJA & 
IZKUŠENJ 
Podjetje AHI Roofing je ponosno na 
svoje poslanstvo dobavitelja vrhunskih 
strešnih izdelkov že več kot 60 let.

STREHA ZA VSAK OKUS 
Karkoli potrebujete – za dom ali za 
poslovno stavbo, novo ali ponovno 
prekrivanje, sodoben ali tradicionalen 
videz – lahko najdete rešitev v strehah 
GERARD®. Šest različnih profilov v široki 
paleti barv estetsko privlačnih in traj-
nih strešnih proizvodov GERARD® bo 
izpolnilo vse vaše konstrukcijske zahteve 
in dolgotrajno zaščitilo vašo lastnino pred 
skrajnimi naravnimi pojavi.

INOVATORJI NA PODROčJU 
STREŠNIKOV IZ JEKLA 
Prve strešnike smo razvili leta 1957 na 
Novi Zelandiji. Imamo štiri proizvodne 
obrate: na Novi Zelandiji, v Združenih 
državah Amerike (Kalifornija), v Maleziji in 
od leta 2009 na Madžarskem. Poleg tega 
licenčni proizvodni obrat v Belgiji upora-
blja našo izvirno tehnologijo in prodaja 
strešnike pod našo blagovno znamko 
Decra®.

Naš obrat z najsodobnejšo tehnologijo v 
Evropi so zasnovali naši inženirji z Nove 
Zelandije in predstavlja vrhunec več kot 
60-letnih izkušenj v proizvodnji strešni-
kov iz jekla s kamenim posipom. V njem 
izdelujemoi priljubljeno paleto strešnikov 

in celotnih strešnih sistemov GERARD®. 
Podjetje AHI Roofing je v zadnjih 50 letih 
vzpostavilo izjemno močno prisotnost v 
Evropi. Zdaj smo se z obratom v Evropi tr-
dno zavezali k temu, da izpolnimo različne 
potrebe po strešnih izdelkih vrhunske ka-
kovosti na številnih naših evropskih trgih.

Poleg tega ostajamo predani nadaljnjemu 
utrjevanju zaupanja naših kupcev.

Tam, kjer podjetje AHI Roofing vodi, drugi 
sledijo. Podjetje AHI Roofing prevladuje 
na svetovnem trgu strešnikov iz jekla s 
posipom že več kot pet desetletij. Toda 
šele v devetdesetih letih 20. stoletja so 
druga podjetja priznala naše uspehe 
in se nas trudila posnemati. Zato velja 
biti pozoren - ni vse, kar je GERARDu 
podobno, tudi GERARD. Da bi podjetje AHI 
Roofing ostalo na čelu panoge in ustre-
glo posameznim potrebam po vrhunskih 
dolgotrajnih strešnih proizvodih, se še 
naprej osredotoča na raziskave, razvoj in 
konstrukcijske inovacije.

PRVI AVTOMATIZIRANI OBRAT  
NA NOVI ZELANDIJI.
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NARAVA BI 
IZBRALA 
STREHO 
GERARD
Jeklena streha GERARD je med okoljsko 
najprijaznejšimi strehami.

JEKLO JE EKOLOŠKO  
PRIJAZEN MATERIAL
Dejansko ga je mogoče reciklirati v 
nedogled, ne da bi pri tem izgubili njegove 
lastnosti. Tako jeklena streha GERARD ob 
koncu svoje življenjske dobe ne konča na 
odlagališču odpadkov. Lahko se predela v 
drug jekleni proizvod.

PREVOZ JEKLENIH STREŠNIKOV  
ZAHTEVA MANJ ENERGIJE
Betonski in opečni strešniki so lahko veliki 
in težki. Za eno hišo je za prevoz potreben 
en tovornjak povprečne velikosti. Takšen 
tovornjak lahko prepelje toliko jeklenih 
strešnikov GERARD, da bi prekrili okoli  
10 hiš, pri tem pa bi za prevoz porabil manj 
energije in proizvedli manj škodljivih emisij 
za okolje. 

LAHKA STREHA ZAHTEVA MANJ  
GRADBENEGA LESA
V primerjavi s streho iz betonskih 
strešnikov jeklena streha ne potrebuje 
toliko podpornih elementov, kar pomeni 
varčevanje z viri. Z drugimi besedami, za 
jekleno streho GERARD je potrebno manj 
dreves kot za streho iz težjih strešnikov. 

GERARD DAJE PREDNOST  
LOKALNIM PARTNERJEM
Pomembno nam je, da sodelujemo z 
lokalnimi partnerji, saj to skrajša prevozno 
pot in zmanjšuje emisije CO2.  
Če je mogoče, izkoristimo prevoz po 
železnici.

STREŠNIK: GERARD Oberon 
BARVA: Ashwood 
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6 DOBRIH RAZLOGOV ZA 
ZAUPANJE GERARDU 
Od leta 1957, ko je naš ustanovitelj Lou Fisher izdelal prvi jekleni strešnik  
s posipom na svetu, smo naš proizvod izpopolnili tako, da je učinkovit v vseh 
življenjskih okoljih.

Naši pretekli uspehi še naprej vlivajo zaupanje lastnikom hiš. Odzivi strank, ki 
smo jih prejeli v vseh teh letih, govorijo o jasnih razlogih, zakaj ljudje izberejo 
streho GERARD pred drugimi strehami.

STREHA GERARD JE VRHUNSKA  
IN cENOVNO DOSTOPNA
Ljudje prepoznajo vrhunsko streho in so pogosto presenečeni, da je skupni strošek jeklene strehe 
GERARD na dolgi rok celo nižji od skupnega stroška strehe iz drugih strešnikov.

Če živite pri obali ali na vetrovnem območju, je streha GERARD verjetno cenejša od drugih vrst streh,  
saj ne potrebuje posebnih pritrdilnih elementov za kljubovanje ekstremnim vremenskim razmeram.

STREHA GERARD JE LEPA IN DOLGOTRAJNA
Streha veliko prispeva k videzu vašega doma, zato izbira materiala, ki obdrži lep videz skozi desetletja, 
prispeva k privlačnosti vaše lastnine in vrednosti ob morebitni prodaji.

GERARD-ove večplastne prevleke, tehnologija zaščite pred UV žarki in posebni odporni pigmenti 
zagotavljajo vrhunsko odpornost na bledenje in razbarvanje zaradi okoljskih vplivov in tako bo vaš dom 
ohranil lep videz.

Tudi če vaša hiša stoji ob morju, streha GERARD ne potrebuje dodatnih posebnih materialov, dodatnih 
prevlek ali dodatnih pritrditev. Preskusi so pokazali, da so jekleni strešni materiali, prevlečeni z zlitino 
aluminija in cinka, do osemkrat odpornejši na korozijo kot strešni proizvodi iz galvaniziranega jekla. 

STREHA GERARD JE LAHKA IN ZDRžI NA SVOJEM  
MESTU V ORKANU ALI POTRESU 
Dejstvo, da je strešni sistem GERARD narejen tako, da vzdrži skoraj vsake razmere, je pomirjujoče. Jekleni 
strešni sistem GERARD dokazano vzdrži obremenitve vetra s hitrostjo 200 km/h, in to brez dodatnih pritrditev 
ali posebnih materialov.
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LED IN SNEG :) 
BREZ SKRBI, 
TO JE 
GERARD!



Ljudje, ki živijo na potresnih območjih, pogosto izberejo jekleno streho GERARD pred streho iz težjih 
strešnikov, ki je okoli 7-krat težja. Naše lahke in močne strehe so prestale mnoge potrese na Novi 
Zelandiji, domovini strehe GERARD, prav tako so se dobro izkazale pri potresih na Japonskem. 
GERARD kritina je bila izbrana tudi za popotresno obnovo pri nas v Posočju. 

STREHA GERARD NE ZAHTEVA  
VELIKO VZDRžEVANJA 
Edino vzdrževanje, ki ga v nekaterih primerih potrebuje streha GERARD na določenih mikrolokacijah 
(bližina gozda, onesnažena področja), je čiščenje z ustreznim pranjem strehe. 

Če streho uporabljate za zbiranje deževnice, se glede čiščenja posvetujte z našo službo.

GERARD strešniki pozimi ne pokajo in med nevihtami ostanejo na svojem mestu.

MONTAžA STREHE GERARD JE HITRA,  
A NATANčNA
Strehe GERARD montirajo izkušeni strokovni krovci, ki so usposobljeni za montažo po najvišjih 
standardih.

Ko pride streha GERARD na cilj, pride z vsem potrebnim. Naši krovci imajo posebno opremo za razrez  
in upogibanje, tako da je montaža premišljena in brez zamud.

Nizka teža strešnikov GERARD pomeni, da jih je mogoče zlahka pripeljati na mesta, do katerih veliki 
tovornjaki ne morejo. To je še posebej pomembno v gorskih območjih, kjer so nekatera mesta dostopna 
samo z manjšimi dostavnimi vozili.

Ker so strešniki GERAD narejeni iz jekla, se ne lomijo med prevozom.

STREHA GERARD JE IDEALNA ZA PONOVNO 
PREKRIVANJE
Zamenjava strehe s kritino GERARD je preprosta. Resnici na ljubo je zamenjava strehe neprijeten nakup. 
Ko pa se že odločite za zamenjavo, želite to storiti hitro, poceni in čim bolj brezskrbno. To vam lahko 
zagotovijo krovci GERARD.

Zaradi lahkih strešnikov GERARD vam ne bo treba ojačati stare strešne konstrukcije. Ponekod lahko 
kritino GERARD položite kar na obstoječe strešnike. Tako boste prihranili čas in denar.

4. 

5. 

6. 
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KARKOLI SE 
ZGODI :)  
BREZ SKRBI,  
TO JE  
GERARD!



ODPORNOST NA VETER IN 
NEVIHTE
Orkani in močni vetrovi so dandanes verjetnejši, toda pod 
streho GERARD boste brez skrbi. Naproti vam lahko pride 
orkan s hitrostjo 200 km/h, toda streha GERARD, odporna na 
ekstremne vremenske razmere, bo vzdržala tudi to!

Z edinstvenim horizontalnim sistemom za pritrjevanje 
GERARD vsako ploščo pritrdimo horizontalno na 8 različnih 
točkah z močnimi pritrdilnimi elementi na strešne letve in s 
tem tako rekoč odpravimo strižni veter. Večina drugih strešnih 
kritin je pritrjena vertikalno in jih lahko močni vetrovi dvignejo.

NIZKA TEžA IN PROTIPOTRESNA 
ODPORNOST 
Prihranite denar z montažo lahkih strešnikov GERARD  
na svojo hišo! Veliko prihrankov lahko dosežete pri stroških 
konstrukcije, saj lahko celo stare in šibkejše strešne 
konstrukcije nosijo kritino GERARD in jih zato ni treba  
ojačati ali zamenjati.

Pri GERARD-u pravimo: „Lahka streha lahko prekosi težko 
streho“. Ker so okoli 7-krat lažji od težkih strešnikov, lahko 
ti strešniki, odporni na izredne vremenske razmere, vzdržijo 
celo manjše potrese. Obstajajo dokazani primeri, ko so se 
drugi težki strešni proizvodi zrušili, medtem ko so strehe 
GERARD v isti ulici ostale nedotaknjene oz. z minimalnimi 
poškodbami. Oslabele stene lahko prenesejo lahko streho, 
prepletajoči sistem nameščanja pa naredi streho prožno in 
hkrati močno.
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STREHA, KI JE 
ODPORNA NA 
NAJHUJŠE  
KLIMATSKE RAZMERE
Svoje domove moramo zaščititi. Bolj kot kdaj prej.  
Zaradi podnebnih sprememb potrebujemo varno streho  
za svojo hišo. Ne povprečne strehe, temveč streho, ki bo  
kljubovala izzivom prihodnosti. 
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ODPORNOST NA  
SNEG IN LED
Kamniti posip, s katerim je prevlečen vsak strešnik GERARD, 
lahko rešuje življenja. Njegova groba tekstura preprečuje 
plazenje snega in ga drži na mestu, dokler se ta ne stopi sam 
in brez škode. Strešna kritina GERARD lahko vzdrži snežne 
obremenitve, poleg tega pa se površinski sloj ne uničuje ob 
izpostavljenosti ledu ali zmrzali!

ODPORNOST NA  
TOčO 
Ekstremne podnebne spremembe lahko povzročijo točo 
ogromne velikosti, ki lahko poškoduje streho. Toda ne strehe 
GERARD! Naši strešni sistemi so odporni na poškodbe 
zaradi toče velikosti do 30 mm. Celo toča velikosti tudi do 
90 mm ne prebije strehe GERARD, zato varnost strehe pred 
vremenskimi vplivi ostaja nedotaknjena.

ODPORNOST NA HRUP
Streha GERARD je izvrstna v primerjavi z drugimi jeklenimi 
strešnimi proizvodi. Zmanjšani vpliv hrupa je posledica 
teksturiranega površinskega sloja iz kamenega posipa in 
pritrdilnega sistema, ki zmanjša prenos zvoka. S tem ko smo 
razvili ta brezskrbni strešni sistem, ki je močan, lep in tih, nam 
ne preostane drugega, kot da vam zaželimo sladke sanje!

ODPORNOST NA OGENJ
Hiša se lahko pod težko streho zruši, a manj verjetneje pod 
lahko streho GERARD iz jeklene pločevine! Strešni sistem 
GERARD je odporen na ogenj, saj negorljiva osnova iz jekla 
in površinski sloji preprečujejo širjenje plamenov. Ker je vsak 
strešnik trdno pritrjen na osmih točkah, je malo verjetno, da 
se bo streha porušila, prav tako pa bo preprečila prehajanje 
isker v hišo. Zaradi tega so strehe GERARD prestale stroge 
mednarodne požarne preskuse.
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NAŠA TEHNOLOGIJA  
JE OBSTOJNA 
IN VARNA
Strešna kritina, ki jo ponujamo, je visokokakovostna, trajna, 
lahka in tehnološko napredna ter kaže visoko zmogljivost  
v izrednih vremenskih razmerah.

NIZKA TEžA
To dejstvo nenehno poudarjamo, saj so zaradi tega strehe 
GERARD prilagodljive in varne. Če stene vašega doma oslabi 
požar ali premikanje zemlje, pomislite, kaj lahko povzroči 
streha, ki je 10-krat težja kot streha iz jeklenih strešnikov. 
Razlika med streho, ki tehta 1 tono, in streho, ki tehta 10 ton, 
je velika, kadar ta nevarno visi na vašimi glavami in glavami 
vaših družinskih članov ter morebitnih prisotnih nujnih služb.

PRITRDITEV, KI OMOGOčA 
VISOKO ODPORNOST NA VETER
Prava moč naših streh v hudih vremenskih razmerah je 
posledica našega vrhunskega sistema pritrjevanja. Vse strehe 
GERARD imajo strešnike, ki so med seboj pritrjeni in trdno na 
svojem mestu zaradi sistema horizontalne pritrditve. Zaradi 
tega so naše strehe neverjetno močne in odporne na veter.

VZGONSKA SILA VETRA
Kadar izgubite streho zaradi močnih vetrov, ni pravilno reči, da 
je streho odpihnilo. V resnici gre za kombinacijo neravnovesja 
med visokim pritiskom, ki ga ustvari veter, ki piha nad 
streho. To ustvari vzgon, ki ga je mogoče primerjati z enakim 
principom, ki tvori visoki in nizki pritisk na krilu letala in s tem 
dvigne letalo. 
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ODPORNOST NA VETER RAZLIčNIH VRST STREHE
Orkanski vetrovi so dokazali pomembne prednosti 
horizontalne pritrditve streh GERARD. Močni vetrovi,  
ki pihajo nad streho, povzročijo razliko v zračnem tlaku  
med notranjostjo in zunanjostjo strehe.

Močnejši je veter, višja je razlika v pritisku, to pa povzroči 
„vzgonsko silo vetra“ pravokotno na streho. Ta vzgonska sila 
vetra je glavni razlog poškodb streh, ki so pritrjene vertikalno, 
saj ta pritrdilni element preprosto izvleče. Pri horizontalni 
pritrditvi pri strehah GERARD se morajo pritrdilni elementi 
odlomiti, da bi streha popustila, kar pa je malo verjetno, saj je 
vsak strešnik pritrjen z najmanj osmimi pritrdilnimi elementi.

90 MM – DEJANSKA 
VELIKOST TOčE, KI JE 
PADLA V SYDNEYJU  
LETA 1999 IN NI 
PREDRLA STREHE 
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ODPORNOST NA TOčO
Močno deževje, visoka vlaga in toča so razmeroma pogosti 
vremenski pojavi in streha se mora izkazati kot streha za vse 
letne čase. Naše strehe so prestale preskuse vzdržljivosti na 
skrajnih koncih sveta. Preskusi so pokazali, da toča premera 
do 30 mm ne povzroči niti udrtine na strehi GERARD. 
Enaki preskusi so nakazali, da lahko toča premera 35 mm 
povzroči udrtine na teksturirani površini strešnikov GERARD 
v ekstremnih razmerah, vendar pa toča premera do 90 mm 
še vedno ne prebije teksturnega zaključnega sloja oz.ne 
predre jeklene osnove. V dežju ali toči vas bo streha GERARD 
varovala in ščitila vaš dom v vseh vremenskih razmerah.

STREHA GERARD –  
BREZ SILE VZGONA

BETONSKA/
OPEčNA STREHA – 
SILA VZGONA

RAVNA/VALOVITA/
REBRASTA STREHA –  
SILA VZGONA

90 mm

30 mm
35 mm



STRUKTURA MATERIALA 
STREŠNIKA GERARD
Jekleni strešniki GERARD so narejeni s kemičnim spajanjem  
plasti visokokakovostnih surovin, ki povezani tvorijo izjemno  
moč, trpežnost in privlačen videz.
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NAŠ SKRIVNI REcEPT: FORMULA ZA  
ZAŠčITNI SLOJ IZ ALUMINIJA IN cINKA

Zn
cink

43,4% 

Al
Aluminij

55% 

Si
Silicij

1,6%

LAHKA, MOčNA IN ODPORNA  
NA KOROZIJO
Jeklena strešna kritina GERARD se prične z močjo  
in odpornostjo jekla vrhunske kakovosti, prevlečenega  
na obeh straneh z zaščitnim slojem iz aluminija in 
cinka. Strešna kritina GERARD zagotavlja vrhunsko 
obstojnost v vsakem okolju in precej daljšo življenjsko 
dobo kot galvanizirane jeklene strehe.

Jekleni strešniki GERARD so oblikovani s stiskanjem pred  
nanosom zaključnih zaščitnih slojev. S tem se izognemo 
težavam z mikrorazpokami, ki se lahko pojavijo pri stiskanju 
na upognjenih delih izdelkov, narejenih iz jekla, ki je bilo 
prebarvano pred stiskanjem.

žIVLJENJSKA DOBA

GALVANIZIRANI STREŠNIKI 100% cINK 22 let

100 let

STREŠNIKI GERARD

50 let

GERARD STREHA ZA LJUDI BREZ SKRBI
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TRPEžNI VEčSLOJNI 
POVRŠINSKI PREMAZI
Zaključni sloji so zapečeni tako, da zagotavljajo dosledno 
enakomeren premaz. Gre za več kot dvakrat debelejši 
premaz barve kot na izdelkih iz jekla, ki se navadno 
prebarvajo vnaprej. Naši strešniki so prevlečeni z osnovnim 
premazom, ki veže polimere, granuliranim naravnim 
kamnom ali kamnom, prevlečenim s keramiko, in prozorno 
akrilno glazuro. Končni izdelek je močna kombinacija do 
devetih zaščitnih slojev.

VAŠA PREDNOST - 
50-LETNA GARANcIJA 
ZA STREHO GERARD
Zaščitna zlitina aluminija in cinka zagotavlja 
vrhunsko odpornost na korozijo, zaradi česar bo vaša 
streha GERARD zdržala mnogo dlje kot galvanizirana 
jeklena streha. Zato lahko smelo ponudimo 50-letno 
garancijo za vašo streho GERARD.

AKRILNA GLAZURA

PLAST KAMNITEGA POSIPA

OSNOVNI PREMAZ 

2-MIKRONSKI SLOJ AKRILNE SMOLE 

cINK-ALUMINIJEVA ZAŠčITA

JEKLENA OSNOVA 

cINK-ALUMINIJEVA ZAŠčITA

2-MIKRONSKA AKRILNA SMOLA

KERAMIčNI PREMAZ

NARAVNI KAMNITI DROBcI



SISTEMSKE  
REŠITVE 
Karkoli želite ali načrtujete – novo streho ali prenovo stare – je lahko vaš  
sanjski dom naloga, ki jemlje pogum. Tisti s posebnim strokovnim znanjem 
postanejo naši najboljši prijatelji, ko preučujemo zamisli in načrte. Da bi dosegli 
želeni videz in učinek, moramo posvetiti pozornost najmanjšim podrobnostim.

PROFILI 
Paleta strešnikov GERARD ponuja različne profile. Vaša izbira je odvisna od stila in 
lokacije vašega sanjskega doma.

DODATKI
Zračniki, nosilci za solarne panele, platforme in še več – vsi so 100-odstotno združljivi z našo 
strešno kritino. Prav tako boste našli barvo, ki prispeva k privlačnemu videzu vašega doma. 
Na sliki kažemo nekatere značilne zaključke in dodatke ter njihovo mesto na strehi. Vse 
informacije o zaključkih in dodatkih boste našli v katalogu dodatkov, lahko pa povprašate tudi 
naše strokovnjake.

ZAKLJUčNI ELEMENTI
Lepota je v podrobnostih. Da bi zagotovili brezhiben videz vaše strehe GERARD, izdelujemo zaključne 
elemente, ki so popolnoma združljivi z našo paleto jeklenih strešnikov. Zaključni elementi zagotavljajo 
funkcionalnost in estetiko strešnih robov. Zaključni element je bistveni strešni element, tako glede 
delovanja kot tudi vizualno. Izberete lahko element, ki se natančno ujema z vašo streho GERARD  
ali pa kontrastne barve za poseben učinek. 
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KLASIK TRADIcIONAL OBERON cORONA MILANO DIAMANT

TRIKOTNI 
SLEMENJAK

OKROGLI 
SLEMENJAK

čELNA OBROBA ODKAPNA  
PLOčEVINA



ZAčETNI GREBENSKI 
SLEMENJAK

DVOcEVNI ELEMENT SANITARNI  
ZRAčNIK 

TROKRAKI 
SLEMENJAK

PLATFORMA T- SLEMENJAK ZIDNA OBROBA 

ODKAPNA PLOčEVINAžLOTASLEMENSKA 
PLOčEVINA

ZIDNA OBROBAVENTILAcIJSKI 
ZRAčNIK G2

čELNA OBROBA

SLEMENJAK

VAROVALNO SIDRO

NOSILEc ZA  
SOLARNE PANELE



POKRIVNA DOLžINA

1265 mm

POKRIVNA ŠIRINA

369 mm

STREŠNIKI/m2

2.14

TEžA/m2

6.53 kg

MINIMALNI NAKLON

12° (21%)

STREŠNIKI GERARD KLASIK SO NAREJENI ZA 
DOMOVE, KI POTREBUJEJO DRZNEJŠI, MOČNEJŠI 
VIDEZ, IN ZDRUŽUJEJO SODOBNE INOVAcIJE S 
ŠARMOM PRETEKLOSTI.

01
GERARD® 
KLASIK
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GERARD KLASIK 
je lep in trajen strešnik. Strešniki GERARD CLASSIC 
prispevajo k videzu in varnosti vsakega doma ali poslovne 
stavbe.

Vsak strešnik je stisnjen iz visokokakovostnega jekla s 
prevleko aluminija in cinka, ki daje jeklu izjemno moč, 
tradicionalni strešnik pa smo izpopolnili z lepim videzom 
posipa iz naravnega kamna.



POKRIVNA DOLžINA

1250 mm

POKRIVNA ŠIRINA

367 mm

STREŠNIKI/m2

2.18

TEžA/m2

6.56 kg

MINIMALNI NAKLON

12° (21%)

BREZČASNI IN ELEGANTNI STREŠNIK GERARD 
TRADIcIONAL IMA VALOVITO OBLIKO, ZNAČILNO 
ZA TRADIcIONALNE STREŠNIKE IZ ŽGANE GLINE.

02
GERARD® 
TRADIcIONAL
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GERARD TRADIcIONAL 
je primeren za nove strehe in prenove streh kjerkoli v Evropi 
ter je na voljo v široki paleti klasičnih in sodobnih strešnih 
barv s teksturiranim kamnitim posipom. 

Minimalni naklon strešine je 12 °. 
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S PREPOZNAVNIM STILOM, KI SE UJEMA S SODOBNO IN 
TRADIcIONALNO ARHITEKTURO, DAJE STREŠNIK GERARD 
OBERON VAŠI STREHI TRDNOST IN ZNAČAJ.

03
GERARD® 
OBERON

POKRIVNA DOLžINA

1260 mm

POKRIVNA ŠIRINA

369 mm

STREŠNIKI/m2

2.15

TEžA/m2

6.69 kg

MINIMALNI NAKLON

15° (27%)

GERARD STREHA ZA LJUDI BREZ SKRBI



GERARD OBERON 
je na voljo v paleti naravnih barv in poustvarja tridimenzion-
alne skodle, ki so bile prvotno narejene iz lesenih, glinenih ali 
bitumenskih ploščic. 

GERARD Oberon je lahko prevlečen s kamnitim posipom 
v dveh barvah, kar mu daje prav poseben čar in še poudari 
njegovo obliko. 
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STREŠNIK GERARD cORONA ODRAŽA ŠARM 
KOLONIALNIH ČASOV TER POUSTVARJA VIDEZ IN 
OBČUTEK ROČNO NAREJENIH LESENIH SKODEL.

04
GERARD® 
cORONA

POKRIVNA DOLžINA

1250 mm

POKRIVNA ŠIRINA

371 mm

STREŠNIKI/M2

2.16

TEžA/M2

6.76 kg

MINIMALNI NAKLON

15° (27%)

GERARD STREHA ZA LJUDI BREZ SKRBI



GERARD cORONA
črpa navdih iz naravnega, privlačnega videza lesa, 
strehi pa poleg estetike podarja dolgo življenjsko dobo. 
Lepo se poda tako stanovanjskim, kot tudi poslovnim 
objektom.
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STREŠNIK GERARD MILANO JE NAVDIHNILA 
TRADIcIONALNA OBLIKA RIMSKIH STREŠNIKOV IN JE 
ČISTEGA IN KLASIČNEGA VIDEZA. NJEGOVA BREZČASNA 
OBLIKA ZASIJE V POLNEM SIJAJU ZLASTI NA STREHAH  
S STRMIM NAKLONOM.

05
GERARD® 
MILANO

POKRIVNA DOLžINA

1215 mm

POKRIVNA ŠIRINA

369 mm

STREŠNIKI/m2

2.23

TEžA/m2

6.76 kg

MINIMALNI NAKLON

12° (21%)

GERARD STREHA ZA LJUDI BREZ SKRBI



GERARD MILANO 
je primeren za nove strehe in prenove streh v kateremkoli 
okolju. Arhitekti in oblikovalci bodo še posebej navdušeni nad 
mehkimi, valovitimi linijami profila, ki ga je mogoče uporabiti 
pri pokrivanju hiš različnih stilov, vse do naklona strešine 12°.
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STREŠNIK GERARD DIAMANT JE NAVDIHNIL EDEN 
IZMED NAJTRDNEJŠIH IN NAJOBSTOJNEJŠIH 
MATERIALOV, KI JIH POZNA ČLOVEK. Z NJIM 
BOSTE PRIHRANILI 10% PRI ČASU PREKRIVANJA 
IN ZMANJŠALI STROŠKE ZA 10%.

06
GERARD® 
DIAMANT

POKRIVNA DOLžINA

1270 mm

POKRIVNA ŠIRINA

398 mm

STREŠNIKI/m2

1.98

TEžA/M2

6.28 kg

MINIMALNI NAKLON

14° (25%)

GERARD STREHA ZA LJUDI BREZ SKRBI



GERARD DIAMANT 
Strešnik GERARD DIAMANT nudi več vrednosti za vaš 
denar! Streha s strešniki GERARD DIAMANT ne bo le 
trpežna in varovala vas in prihodnje generacije, temveč 
boste z 10-odstotno dodatno prekrivnostjo strešnika 
prihranili, saj boste skrajšali čas montaže in znižali stroške.



VAŠA IZBIRA  
BARVE
Zunanjost hiše veliko prispeva k skupnemu vtisu vašega doma.  
Čeprav je pogosto prezrta do konca gradbenega projekta, lahko 
zunanja barvna shema doda vaši hiši jasnost, veličino in globino.  
Ko boste pregledovali barvne možnosti, boste spoznali, da so strehe 
GERARD na voljo v široki paleti barv, ki pretanjeno izpopolnijo ali pa 
odločno poudarijo vašo streho.
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BURGUNDY DEEP BLACK DARK SILVER

REDwOOD CHESTNUT SPANISH RED SAPPHIRE

PEPPER CHARCOAL CEDAR FOREST GREEN

ASHwOOD SAGE TUSCANY ROSSO



OLD 
OSNOVNA BARVA

BARVNI 
POUDAREK

BARVNI 
POUDAREK

BARVNI 
POUDAREK

PATINA GREY 
OSNOVNA BARVA

BARVNI 
POUDAREK

BARK 
OSNOVNA BARVA

BARVNI 
POUDAREK

BARVNI 
POUDAREK

ECLIPSE 
OSNOVNA BARVA

BARVNI 
POUDAREK

PATINA ROSSO 
OSNOVNA BARVA

RAVINE 
OSNOVNA BARVA

BARVNI 
POUDAREK

GALAxY 
OSNOVNA BARVA

SUNSET 
OSNOVNA BARVA

BARVNI 
POUDAREK

RUSTIqUE 
OSNOVNA BARVA

BARVNI 
POUDAREK

MONTEREY 
OSNOVNA BARVA



GERARD THE WOORY-PROOF ROOF

NAVDIHI

01

02 03

36|37 GERARD STREHA ZA LJUDI BREZ SKRBI



04

05 09

08

07

06

NO. PROFIL BARVA

01 GERARD cORONA cHARcOAL

02 GERARD cORONA FOREST GREEN

03 GERARD OBERON EcLIPSE

04 GERARD cORONA ASHWOOD

05 GERARD cORONA REDWOOD

06 GERARD cORONA cHARcOAL

07 GERARD KLASIK SAPPHIRE

08 GERARD cORONA cHARcOAL

09 GERARD cORONA cHARcOAL



GERARD THE wOORY-PROOF ROOF

NAVDIHI

03

01 02
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05

04

06 10

09

08

07

NO. PROFIL BARVA

01 GERARD cORONA ASHWOOD

02 GERARD cORONA cHARcOAL

03 GERARD cORONA cHARcOAL

04 GERARD DIAMANT cHARcOAL

05 GERARD cORONA cHARcOAL

06 GERARD cORONA ASHWOOD

07 GERARD cORONA cHARcOAL

08 GERARD MILANO BURGUNDY

09 GERARD OBERON EcLIPSE

10 GERARD cORONA SPANISH RED



www.gerardroofs.si

AHI Roofing d.o.o.
Dunajska cesta 129, SI-1000 Ljubljana
T:  +386 (0)1 56 00 730
E:  info@ahiroofing.si

POOBLAšČENI PARTNER GERARD


