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Izjemna odpornost 
proti nevihtam, toči in 
močnemu vetru

Privlačen trendovski 
dizajn

Odlična protikorozijska 
zaščita jekla

Odporna na UV. Kamniti 
posip ohranja barvo skozi vso 
življenjsko dobo strešnika

Teža samo 7 kg na m2

Enostavna in hitra 
namestitev

Primerna za 
renovacije. Lahko 
se namesti tudi 
preko obstoječe 
kritine

Primerna za strehe 
z naklonim od 15° 
naprej

Nudi odlično 
odpornost proti 
hrupu

Iskanje ustrezne strehe je ključni element za vsako 
hišo. Še posebej, če je to vaš dom. Ta dolgoletna 
naložba vam mora zagotavljati zadovoljstvo in mir 
za vse življenje. Odkrijte nov stil gradnje v najnovejši 
tehnologiji strešnih sistemov GERARD®.
Z GERARD® Eleganto se združita trdnost jekla in 
stilski videz teksturirane površine kamnitega posipa. 
Izdelali smo poseben drobni granulat, ki je še posebej 

GERARD® ELEGANTA – moderna oblika v harmoniji z 
željo po preprostosti in lepoti.

primeren za naš moderen strešnik Eleganta. Njegov 
edinstven videz daje strehi privlačen izgled ter hkrati 
še dodatno izjemno povečuje odpornost na UV sevanje.
GERARD®, vodilni proizvajalec kovinskih strešnikov, 
je zdaj na voljo tudi v elegantnem, modernem dizajnu. 
Izboljšana teksturirana površinska prevleka ujame 
subtilen videz in čar ravnega modernega profila.

KAKŠNE SO PREDNOSTI Z GERARD ELEGANTA?

GERARD®

ELEGANTA



GARANCIJA
Unikatno jekleno jedro in posebni sloji 
površinske prevleke skrbijo za trpežno 
zaščito strehe vašega doma.
GERARD® vam poleg kakovostne storitve 
ponuja še 50 letno kombinirano garancijo.

TEHNIČNE INFORMACIJE
Dolžina: 1305 mm
Pokrivna dolžina: 1260 mm
Širina: 350 mm
Pokrivna širina: 320 mm
Število strešnikov na m2: 2.47
Najmanjši naklon: 15° (27%)

Odlična odpornost proti vremenskim vplivom in 
koroziji je bila dosežena z jekleno pločevino, prevlečeno  s 
cink-aluminij-magnezijevo zlitino (250 g/m2), katera daje 
jeklenemu jedru popolno korozijsko zaščito. Kombinacija 
93,5% cinka, 3,5% aluminija in 3% magnezija tvori izjemno 
stabilen sloj, ki je v industriji kovinskih strešnih kritin 
neprimerljiv. Kot zaključni sloj na strešnike nanesemo 
skrbno izbran kamniti granulat, da zagotovimo privlačen 
teksturiran izgled strehe, ki hkrati poveča odpornost na 
UV sevanje. Kamniti posip je barvan s posebno tehnologijo 
toplotne obdelave granulata. Sestavlja ga mineralno 
vezivo ter barvni pigmenti. Strešniki so sušeni pri visoki 
temperaturi, kar zagotavlja dolgotrajne lastnosti varne 
in željene strehe. Pred končnim sušenjem nanesemo 
še prozorno akrilno zaščitno plast, katera še dodatno 
utrdi kamniti posip in hkrati daje strešnikom privlačen 
sijoč videz. Vse to skupaj omogoča odpornost v najtežjih 
okoljih po vsem svetu.

SLOJI 
1. Prozorna zaščitna plast
2. Kamniti posip
3. Barvni akrilni osnovni premaz
4. Osnovni poliuretanski sloj
5. Cink-Alu-Magnezijeva zaščita
6. Jeklena pločevina 0,50 mm
7. Cink-Alu-Magnezijeva zaščita
8. Poliesterski zaščitni sloj
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