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Ker strehe ne
kupujemo vsak dan!

 

 
Hrano ali oblačila kupujemo skoraj vsak dan. 
Kljub široki izbiri se hitro odločimo, izberemo 
izdelek in gremo do blagajne. Vse to 
naredimo brez pomoči drugih. Za tovrstne 
nakupe se nam sploh ni treba pripraviti ali 
predhodno raziskati zadeve. 

Pri strešnih sistemih GERARD vam strokovnjaki 
želimo pomagati, da se pripravite na to dolgoročno 
naložbo.

Za vas smo pripravili deset vprašanj, na podlagi 
katerih boste lahko našli pravo streho za svojo 
hišo.

Nakup nove strehe je popolnoma druga stvar. 
Strehe ne kupujemo vsak dan v trgovini za 
vogalom. Je zapleten projekt z novo sestavo 
strehe ter strešniki in strešnimi dodatki. To 
pomeni stroške pri katerih ne želimo tvegati. 
Nakup strehe zahteva strokovno znanje in 
priprave.
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#1 
Si želite kupiti
streho samo enkrat v življenju?

 

Upošteval bom dejstvo, da je nakup strehe dolgoročna naložba.

Streha naj traja celo življenje.

Streha GERARD traja celo življenje,
ne samo čez božič.

Mogoče vas nizka cena na m2 premami, vendar 
obstaja verjetnost, da boste na dolgi rok plačali 
veliko več. Zakaj bi kupili poceni streho, če bo 
zdržala samo 10–15 let? Potem lahko znova
zapravite veliko denarja za streho!

Predstavljajte si streho (prva znamka na katero 
pomislimo: GERARD), ki bo zagotovila zaščito 
tudi vašim vnukom!
Strehe GERARD proizvajamo že več kot 60 let, 
zato tudi ni neobičajno, da vam za vašo novo 
streho GERARD ponujamo kar 50 let jamstva.

Da o preglavicah ob menjavi ne govorimo. 
Verjamemo, da dlje kot streha varuje
in krasi dom, tem boljša je.

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 
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#2
Ali menjate streho
pri svoji hiši?
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#2
Ali menjate streho pri svoji hiši?
Ne bom pozabil na dodatni strošek, ki me čaka v primeru zamenjave
strešne konstrukcije.

Razen če kupite lahko streho, kot je recimo GERARD. Ker so naši strešniki lahki in večji, lahko krovci delajo
hitreje, vi pa lahko prej uživate v novi strehi.

Obiščite našo spletno stran, na njej boste
našli veliko uporabnih informacij o menjavi strehe:
https://www.gerardroofs.si/sl/menjava-kritine

Obstoječe konstrukcije se vam morda
sploh ne bo treba dotakniti.

Naši moderni strešniki so 7-krat (!) lažji od
tradicionalnih opečnih ali betonskih strešnikov.

V nekaterih primerih lahko streho GERARD
namestimo neposredno na vašo obstoječo kritino.

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 



#1
Would you like to 
buy a roof only once 
in a lifetime?

  / 8

www.gerardroofs.si

#3
Streha, ki si jo želite,
je težka, lažja streha
pa vam ni všeč?
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Strehe GERARD so lahke in močne, ker so narejene iz 
jekla. Strehe GERARD so čudovite, ker so prekrite z 
naravnimi vulkanskimi kamenčki.

Se sliši predobro, da bi bilo res?
Brez kompromisov s kritino GERARD.
Zato obožujemo našo znamko!
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#3
Streha, ki si jo želite, je težka,
lažja streha pa vam ni všeč?
Še nekaj o menjavi strehe:
Ne bom prezrl ravnotežja med praktičnostjo in estetiko.

 

 

Morda so vam všeč opečne ali betonske strehe, vendar 
sta tovrstna materiala pretežka za vašo staro strešno 
strukturo. Morda potrebujete lahko streho, pa vam tiste 
barvane kovinske strehe oz. strehe iz bitumenske 
skodleniso preveč všeč?

Bomo naredili kompromis? Ne.
Kot že veste, ne pri GERARDU!
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#4
Ali potrebujete zaščito pred izrednimi
vremenskimi razmerami?

 

Ne bom prezrl vremenskih pogojev, katerim je moja hiša izpostavljena.

Močni nalivi z močnimi sunki vetra in točo postajajo 
vse pogostejše vremenske razmere, streha pa mora 
dokazati, da je narejena za vse letne čase.

Strešni materiali in tehnike namestitve igrajo ključno 
vlogo, ko vaša hiša potrebuje posebno zaščito.

Vendar pa so kovinski strešniki s kamnitim posipom 
znamke GERARD zelo odporni proti vremenskim 
vplivom. Močne kovinske strehe ostanejo 
nepoškodovane tudi po kot jajce veliki toči.
Prava moč naših streh v izrednih vremenskih razmerah 
je naš vrhunski način horizontalnega pritrjevanja. 
Kot dokazujejo naši testi in pričevanja strank, naš 
edinstveni način pritrditve varuje vaš dom pred 
orkani z vetrovi do 160 km/h.

Opečno in betonsko kritino lahko odpihnejo močni 
vetrovi ali jo razbije toča. Bitumenske skodle lahko v 
relativno kratkem času poškodujejo tudi vse bolj močni 
UV-žarki

Podnebne spremembe zahtevajo izredne rešitve 
za strehe.

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 
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Ali potrebujete streho z
malo vzdrževanja?
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#5
Ali potrebujete
streho z malo vzdrževanja?

 

Ne bom prezrl preglavic, ki nastanejo zaradi strehe z visokimi stroški vzdrževanja

Če živite v višji stavbi ali bloku in vam poletne nevihte 
poškodujejo streho, ste v težavah. Streha ne varuje 
več vašega doma, postane pa lahko tudi nevarna 
zaradi odstranjenih strešnikov. Ne želite si videti, 
kako strešnik pade z višine in poškoduje stvari ali celo 
osebo na tleh. Poleg tega so vzdrževalna dela lahko 
draga, kaj šele postavljanje odra.

Da bi se izognili temu glavobolu, imamo za vas strešnike, 
ki so pritrjeni na strešno podkonstrukcijo. Vsak 
strešnik najmanj osem krat (namig: gre za kritine 
GERARD), zaradi česar je skoraj nemogoče, da bi jih veter 
razkril.

Z nami brez glavobola in visokih vzdrževalnih 
stroškov!

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 
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#6
Ima vaša hiša nizek
naklon?
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#6
Ima vaša hiša
nizek naklon?

 

Ne bom spregledal naklona strehe.

Ta dejavnik se pri prenovi strehe prevečkrat prezre. 
Zelo malo ljudi ve, da niso vse kritine primerne za nizke 
naklone.

Npr., večina opečnih strešnikov je primernih samo za 
naklone nad 25 stopinj in še to pod posebnimi 
pogoji.

Kaj narediti, če ima vaša streha nizek naklon? (GERARD, 
pridi na oder, ti si na vrsti!)

Kritine GERARD se lahko namestijo na strehe z naklonom 
od 12 stopinj naprej!

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 
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#7
Je vaša hiša na težko
dostopnem ali
goratem območju? 
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#7
Je vaša hiša na težko dostopnem
ali goratem območju?

 

Ne bom prezrl dovoza.

Če imajo veliki tovornjaki težave pri dostopu, potem 
potrebujete alternativno rešitev.

Enopasovne podeželske ceste imajo velikokrat 
prepovedano vožnjo za težka tovorna vozila.

Zelo lahke in močne kritine GERARD se lahko dostavijo 
varno do vašega doma, tudi z manjšimi dostavnimi vozili.

Ne glede na to, kje ste, vam bomo vašo novo streho 
dostavili.
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Ali živite
ob morju?
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#8
Ali živite ob morju?
Ne bom prezrl posebne mikroklime ob obali.

Vaša posebna hiša potrebuje posebno streho.

Če ste eden tistih srečnežev, ki živijo ob morju, se s 
povprečno streho ne morete zadovoljiti.

Zaradi izpostavljenosti soli in vlagi na obalnih 
območjih, so potrebne edinstvene strešne rešitve.

Naše 50-letno jamstvo velja tudi za priobalno 
območje.

Naravni vulkanski kamenčki kritin GERARD
ne izgubljajo barve zaradi posebne priobalne 
mikroklime z močnimi UV-žarki.

Vaša streha je varna pred korozijo saj je jeklo 
zaščiteno s posebno Aluminij cink zlitino, katera ravno 
v priobalnem območju pokaže svoje prednosti.  

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 
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#9
Bo vaša hiša izpostavljena
velikim količinam snega? 

 

Ne bom prezrl skrajnih lokalnih vremenskih razmer.

Če v dolgih hladnih zimah pade veliko snega, mora 
biti vaša streha kos tej nalogi. Zmrzal, led in sneg 
kritini Gerard prav nič ne škodi.

Naše jeklene kritine so kos velikim količinam snega, 
teksturiran površinski sloj pa zagotavlja počasno in 
varno taljenje. Zdrs snega s strehe običajno 
preprečujejo snegolovi.

Vendar je tukaj problem. Na vaši hiši niso videti lepo. 
Kritine s posipom GERARD imajo grobo površino, ki zadrži 
sneg na mestu, dokler se ne stopi. Brez neprivlačnih 
snegolovov.

Kritine GERARD varujejo vaš dom tako pozimi kot 
poleti. 

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 
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#10
Ste okoljsko ozaveščeni in vam ni
vseeno za naravo?

 

Ne bom prezrl zahtev planeta, na katerem živim.

Mi vsi smo odgovorni za prihodnost našega planeta.

O varovanju okolja je danes veliko govora. Žal pa 
večina posameznikov preveč razpravlja in 
premalo udejanja. Hvaležni smo vam, da niste eden 
izmed njih. Zemlja je čudovita, a šibka. Menimo, da
naša generacija ne prevzame planeta od svojih 
prednikov, temveč si ga izposodi od svojih otrok.

Jeklo je mogoče 100-odstotno reciklirati, brez da bi 
pri tem izgubilo svoje kvalitete. Pri postopku reciklaže 
se lahko s poboljšanjem izdela jekla najvišje kakovosti. 
Ravno zato je najbolj recikliran material na svetu. 
Industrija jekla le-to reciklira že 150 let, trenutna 
povprečna stopnja recikliranja pa je 25 %.

Kot primer vzemite transport. Kompaktne in lahke 
kritine Gerard ter učinkovito pakiranje zahtevajo zgolj 
eno osmino prevoznih zahtev enakovrednih količin 
drugih kritin . Strešniki se ne lomijo, poleg tega v 
tranzitu oz. pri nameščanju nastanejo minimalni 
odpadki.

10 ZAPOVEDI PRI NAKUPU STREHE 



Želite dodatne nasvete naših strokovnjakov?

GERARD – STREHA BREZ SKRBI
 

Streha za vse čase.  

www.gerardroofs.si

Danes smo vodilni v svetu na področju tehnologije izdelave maloformatnih kovinskih strešnikov s 
kamnitim posipom. Ponosni smo na naš dizajn in inovativni inženirski kader. Poleg tega smo zelo 

ponosni na našo tradicijo iz katere črpamo znanje pri ustvarjanju najbolj zaželenih strešnih stilov in 
profilov z naravnim kamnom na jeklu. Naša ponudba je široka in moderna z vsestranskimi in 

elegantnimi profili ter odlično izbiro barv.

Vaš dom je vaše zavetje, zato je pomembno vedeti, da vas bo streha varovala in svojo nalogo 
odlično opravljala tudi v izrednih podnebjih. Zaradi odlične strukture materialov, dovršenega 

dizajna in unikatnega sistema nameščanja so kritine GERARD trajne in varne.


