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RAVNE PLOŠČE

FRANCOSKI NAČIN POKRIVANJA
Enojno pokrivanje 

40x40 cm prirezana kvadratna plošča za
8 cm-sko prekrivanje
40x40 cm prirezana kvadratna plošča za
10 cm-sko prekrivanje
40x44 cm prirezan romboid
(romboidna predloga)

ANGLEŠKI NAČIN POKRIVANJA
Dvojno pokrivanje 

20x40 cm pravokotnik, prirezan pravokotnik 
32x45 cm dvofunkcijska plošča 
(pravokotnik in prirezan pravokotnik)
40x40 cm kvadrat
30x60 cm pravokotnik in prirezan pravokotnik 
30x60 cm pravokotnik Activa
32x60 pravokotnik

MADŽARSKI NAČIN POKRIVANJA
Enojno pokrivanje 

40x44 cm romboid

NEMŠKI NAČIN POKRIVANJA
Enojno pokrivanje z dvignjenimi vrstami 

40x40 cm bogen (lok)
30x40 cm bogen (lok)
30x30 cm bogen (lok)
25x25 cm bogen (lok)
30x30 cm univerzalno
20x20 cm univerzalno

ŠVICARSKI NAČIN POKRIVANJA
Enojno pokrivanje

60x30 cm pravokotnik
40x20 cm pravokotnik
30x20 cm pravokotnik

Valovita plošča
Klasično pokrivanje

P5 
P6 
P8 

Cedral
Fasadna obloga z lesnim vzorcem

Načini pokrivanja

4I5



6I7

Izdelek

Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija kos/m² prekrivanje db/súly kos/teža teža palete

mm m² cm kos db kg

Špic šablona 40x40

400 x 400 9,8 8 1,36 960 1306

naravno siva 1,15 €

rdeča
rjava

modro črna 
svetlo siva

1,51 €

Romboidna plošča prirezana

400 x 440

8,9 8

1,84 400 736

rdeča
rjava

modro črna 
svetlo siva

2,32 €9,5 9

10,2 10

Romboid 40x44

400 x 440

8,9 8

1,86 400 744

rdeča
rjava

modro črna 
svetlo siva

2,63 €9,5 9

10,1 10

Univerzalna plošča

300 x 300 Glej spodnjo tabelo 0,75 1920 1440

rdeča
rjava

modro črna 
svetlo siva
opečnato 

rdeča

1,16 €

Univerzalna plošča

200 x 200 Glej spodnjo tabelo 0,34 2400 816

rdeča
rjava

modro črna 
svetlo siva 
opečnato 

rdeča

0,58 €

Univerzalna plošča                                                                                             strukturirana površina

300 x 300 Glej spodnjo tabelo 0,77 960 739 modro črna
rjava 1,24 €

Univerzalna plošča                                                                                             strukturirana površina

200 x 200 Glej spodnjo tabelo 0,36 2400 864
modro črna

rjava
rdeča

0,67 €

UNIVERZALNO POKRIVANJE                                               PODATKI ZA POKRIVANJE

Dimenzija
cm

Naklon
strehe

Zgornje 
prekrivanje

Stransko 
kosov/m²

Žeblji
kosov/m²

Pritrdilni kavlji
kosov/m²

Kljuka za 
fiksiranje
kom/m²

Realno stanje 
pri prekrivanju 

Univerzalno vodoravno prekrivanje 

30x30

≥25˚ 11 9 25,1 50,2  

≥30˚ 10 9 23,9 47,8  

≥35˚ 9 9 22,7 45,4  

≥45˚ 8 9 21,7 43,4  

≥55˚ 7 9 20,8 41,6  

prekrivanje zidu 4 9 18,3 36,6 18,3*

20x20 prekrivanje zidu 4 4 39,1 78,2  

Prekrivanje v obliki satovja ali univerzalno navpično prekrivanje 

30x30
prekrivanje zidu 8  24 48  

prekrivanje zidu 7  21 42  

20x20 prekrivanje zidu 4  42 84  

 ¹ pri prekrivanju zidu je pri višini nad 20 metrov, poleg žebljev obvezna tudi uporaba pritrdilnih kavljev.

Izdelek

Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija kos/m² prekrivanje stransko prekrivanje kos/teža kosov/paleta teža palete

mm m2 cm cm kg kos kg

Obokana kvadratna plošča 30x30 (Bogen) Desna/Leva

300 x 300

25,1 11 9

0,75 1920 1440

modro črna
rjava
rdeča
bela

svetlo siva

1,01 €
23,9 10 9

22,7 9 9

21,7 8 9

Obokana kvadratna plošča 25x25 (Bogen) Desna/Leva                                                                                                                           Samo za prekrivanje zidu!

250 x 250

41,7 10 9

0,51 1200 612

modro črna
rjava
rdeča
bela

0,91 €
39,1 9 9

36,8 8 9

34,8 7 9

Obokana kvadratna plošča 30x30 (Bogen) Desno/Levo                                            S strukturirano površino

300 x 300

25,1 11 9

0,75 1920 1440
modro črna

rjava
rdeča

1,04 €
23,9 10 9

22,7 9 9

21,7 8 9

Obokana kvadratna plošča 25x25 (Bogen) Desno/Levo                                         Samo za prekrivanje zidu!                                         S strukturirano površino

250 x 250

41,7 10 9

0,51 1200 612 modro črna 0,98 €
39,1 9 9

36,8 8 9

34,8 7 9

oblikovanje slemenaoblikovanje stranskega napušča  Nemški  način pokrivanja (z dvignjenimi vrstami)
pokrivanje strehe
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Pokrivanje

Stransko prekrivanje Prekrivanje

Razm
ak

Pokrivanje na deske

71

mc 52 x 52mc 03 x 03mc 04 x 03mc 04 x 04
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 Ravne plošče



Izdelek

Tehnicni podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija kos/m² prekrivanje kos/teža kosov/paleta teža palete

mm m² cm kg kos kg

Activa z gladko površino 
Pravokotnik 32x60

320 x 600

11.9 8

1,62 480 778

 
 

cementno-
siva

 

   
1,93 €12.4 10

12.9 12

 

Pravokotnik 32x60

320 x 600

11,9 8

1,62 480 778 modro črna
svetlo siva 1,36 €12,4 10

12,9 12

Pravokotnik in Prirezan pravokotnik 30x60

300 x 600

12,7 8

1,54 960 1 478 rjava
modro črna 1,36 €13,2 10

13,7 12

Kvadrat 40x40

400 x 400

15,5 8

1,36 960 1306 modro črna
rjava 1,36 €16,5 10

17,7 12

Pravokotnik in Prirezan pravokotnik 20x40

200*400

30,5 8

0,68 1920 1306
rjava

modro črna
rdeča

1,36 €

32,6 10
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Izdelek

Tehnicni podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija db/ fedett m² zgornje stransko kos/teža kosov/paleta teža palete

mm m2 cm cm kg kos kg

Vodoravni pravokotnik 60x30 (švicarsko prekrivanje)

600 x 300

streha

1,54 960 1478

rdeča
rjava

modro črna
svetlo siva

naravno siva

1,47 €

10,5 10 12
9,8 9 11
9 8 9

fal
7 4 5

Vodoravni pravokotnik 40x20 (švicarsko prekrivanje)                 Samo za prekrivanje zidu!

400 x 200 17.4 4 4 0,68 1920 1306

rdeča
rjava

modro črna
opečnato rdeča

1,47 €

Vodoravni pravokotnik 30x20 (švicarsko prekrivanje)                Samo za prekrivanje zidu!

300 x 200 25 4 5 0,51 1800 918

rdeča
rjava

modro črna
opečnato rdeča

bela
naravno siva

1,47 €

Pravokotnik za vodoravno enojno prekrivanje 60x30              Samo za prekrivanje zidu!

600 x 300 6,3 3,5 1,54 960 1478

rdeča
rjava

modro črna
naravno siv

bela
opečnato rdeča

1,47 €

Pravokotnik za vodoravno dvojno prekrivanje 60x30

600×320

streha

1,62 480 778 modro črna
svetlo siva 1,47 €

15,1 10 29,8

13,8 9 29,8

12,8 6 29,8

fal

12,3 5 29,8

Vodoravni pravokotnik 60x30 (švicarsko prekrivanje)                                              Strukturirana površina

600 x 300

streha

1,54 960 1478 modro črna 1,47 €

10.5 10 12
9,8 9 11
9 8 9

fal
7 4 5

Vodoravni pravokotnik 40x20 (švicarsko prekrivanje)                                              Samo za prekrivanje zidu!                                           Strukturirana površina

400 x 200 17,4 4 4 0,68 1920 1306 modro črna 1,47 €

Vodoravni pravokotnik 30x20 (švicarsko prekrivanje)                                             Samo za prekrivanje zidu!                                           Strukturirana površina

300 x 200 25 4 5 0,51 1800 918 modro črna 1,47 €

Pravokotnik za vodoravno enojno prekrivanje  60x30                                            Samo za prekrivanje zidu!                                           Strukturirana površina

600 x 300 6,3 3,5 1,54 960 1478 modro črna 1,47 €

 Ravne plošče

* Za dobavni rok se pozanimajte pri našem predstavniku

Pri proizvodnji nove ravne plošče Activa se 
cementu doda titanov dioksid, ki pri razgrad-
nji onesnaževalcev zraka deluje kot katalizator. 
Pod vplivom svetlobe pride na površini plošče 
do fotokatalitične reakcije, ki zdravju škodljiv 
dušikov dioksid spremeni v neškodljiv nitrat. 
Spremenjen nitrat reagira na kalcijev hidrok-
sid, ki ga najdemo na površini vlaknastega ce-
menta, nato pa ga dež, na okolju prijazen način, 
spere s strehe. Ta reakcija se ponavlja, saj se 
katalizator in titanov dioksid ne obrabita.



Izdelek
Tehnični podatki

Barve Neto cena 
€/kosdimenzija (mm) teža/kos kg kosov / paleta teža / palete kg

Slemenjak

400 x 160 1

125 125 naravno siva 3,86 €

180 180
rdeča
rjava

modro črna
svetlo siva

4,59 €

Osnovne plošče za oblikovanje slemena in napušča 

600 x 400 2,05 400 820 modro črna
rjava 3,39 €

600 x 300 1,54  960 1478

modro črna
rdeča
rjava
bela

svetlo siva
črna

naravno siva

4,59 €

500 x 250 1,07 540 578 modro črna 1,88 €

400 x 200 0,68 1920 1306 modro črna 1,05 €

300 x 200 0,51 1800 918
modro črna

rdeča
rjava

svetlo siva
0,86 €

Osnovne plošče za oblikovanje žlote  

400 x 400 1,37 960 1310
modro črna

rdeča
bela
rjava

2,15 €

130 x 400 0,51 1800 810 modro črna 0,93 €

Osnovne plošče za obrobe 

200 x 400 1,37 960 1310
modro črna

rdeča
rjava

naravno siva
1,16 €

150 x 300 0,51 1800 810
modro črna

rdeča
rjava

0,64 €

Osnovne plošče za oblikovanje slemena in napušča                                       S strukturirano površino

600 x 400 2,15 400 860 modro črna 4,59 €

600 x 300 1,62 480 778
modro črna

rdeča
rjava
bela

2,10 €

500 x 250 1,15 540 621 modro črna 1,93 €

400 x 200 0,72 960 691 modro črna 1,13 €

300 x 200 0,54 1800 972
modro črna

rdeča
rjava

0,92 €

Osnovne plošče za oblikovanje žlote                                                             S strukturirano površino

400 x 400 1,37 960 1310 modro črna 2,17 €

130 x 400 0,51 1800 810 modro črna 0,97 €

Osnovne plošče za obrobe                                                                             S strukturirano površino

200 x 400 1,37 960 1310 modro črna 1,25 €

150 x 300 0,51 1800 810 modro črna 0,73 €

Izdelek
Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija (mm) surovina kos / škatla teža / škatla kg

PRITRDILNI ELEMENTI

Vroče cinkani žebelj

2,8x35 vroče cinkano jeklo 1000 2,5 9,42 €

Vetrna sponka

23 baker 350 1 21,42 €

Slemenska sponka

100x20
baker 100 65,28 €

nerjaveče jeklo 100 59,16 €

Pritrdilni kavelj (za zabijanje)

40

nerjaveče jeklo

700 2

barva jekla 

71,40 €

50 700 2,25 71,40 €

60 700 2,5 78,54 €

80 700 3 78,54 €

100 700 3,5 85,68 €

120 700 4 85,68 €

Pritrdilni kavelj (za zatakniti) za letev debeline 30 mm 

40

nerjaveče jeklo

700 2

barva jekla 

178,50 €

50 700 2,25 192,78 €

60 700 2.5 192,78 €

80 700 3 199,925 €

100 700 3,5 214,20 €

120 700 4 328,44 €

Pritrdilni kavelj (za zatakniti) za letev debeline 40 mm 

60

nerjaveče jeklo

700 2,5

barva jekla 

249,90 €

80 700 3 264,18 €

100 700 3,5 285,60 €

120 700 4 328,44 €

Varnostni pritrdilni kavelj

Obstaja možnost za naročilo posebno oblikovanih pritrdilnih kavljev, ki se uporabljajo pred-
vsem na oblogah fasad vrtcev, šol in zgradb, kjer je večja nevarnost nesreč. Ti varnostni 
kavlji  zaradi svoje posebne oblike zmanjšajo možnost tveganja morebitnih poškodb, ker 
nimajo koničastih/ostrih konic.V zvezi s ceno in rokom dobave se obrnite na naše strokovne 
svetovalce. 

HOJA PO STREHI 

50 cm-ska pohodna rešetka z 2 kosoma konzol, v kompletu z dodatki 

500 Iz sintranega  
pocinkanega jekla 1

modro črna 
rdeča
rjava 

svetlo siva

69,55 €

80 cm-ska pohodna rešetka z 2 kosoma konzol, v kompletu z dodatki 

800 Iz sintranega  
pocinkanega jekla 1

modro črna
rdeča
rjava

svetlo siva

78,42 €

200 cm-ska pohodna rešetka s 3 kosi konzol, v kompletu z dodatki  

2000 Iz sintranega  
pocinkanega jekla 1

modro črna 
rdeča
rjava 

svetlo siva

156,02 €
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Vlaknocementni dodatki za ravne plošče Kovinski dodatki 



Izdelek
Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija (mm) surovina kos / škatla teža / škatla kg

ODVODI NA STREHI

Osnovna plošča z odzračno cevjo Ø 100 mm, pokrovom in gibljivim priključkom.  Uporabno pri nagibu: 20˚-50˚. 

600 x 600 PVC 1 3,8 temno siva 69,94 €

Osnovna plošča z antenskim priklopom Ø 22-75 mm. Uporabno pri nagibu: 20˚-50˚. 

600 x 600 PVC 1 2,3 temno siva 67,44 €

Osnovna plošča 

600 x 600 PVC 1 1,8 temno siva 46,41 €

Strešna lina

600 x 600 alumínium  1 temno siva 143,39 €

Izolirano izstopno okno, z integriranim priključnim elementom in vgradnim okvirjem

550 x 780 1 18 temno siva 254,50 €

ZAŠČITA PRED SNEGOM

Snegolov

450 Pocinkano                       
barvano jeklo 50 12,5

modro črno 
rdeče 
rjavo 

svetlo sivo
1,35 €

Kovinski podpornik protisnežne rešetke za podeskano streho 

Pocinkano                       
barvano jeklo

modro črno 
rdeče 
rjavo 

svetlo sivo
31,31 €

Protisnežna rešetka dolžine 2 m 

Pocinkano                       
barvano jeklo

modro črno 
rdeče 
rjavo 

svetlo sivo
11,93 €

Spoj za protisnežno rešetko   

Pocinkano                       
barvano jeklo

modro črno 
rdeče 
rjavo 

svetlo sivo
0,24 €

PRIPOMOČKI ZA PREZRAČEVANJE

Prezračevalni trak 

100 × 5000   PVC 24    črni
rdeči 5,42 €

Univerzalni prezračevalni element (prerez prezračevanja 40 cm²)

370 x 380  alumínium  0,7 modro črni 10,60 €

Izdelek
Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija (mm) surovina kos / škatla teža / škatla kg

PRIPOMOČKI ZA PREZRAČEVANJE

Slemensko-grebenski prezračevalni element (prerez prezračevanja 156 cm²/m )

2000 aluminij 5 15 temno sivo 75,65 €

Spoj za slemensko-grebenski prezračevalni element 

 aluminij   temno sivo 3,41 €

Zaključni element za slemensko-grebenski prezračevalni element 

  aluminij   temno sivo 5,88 €

Mreža za slemensko-grebenski prezračevalni element 

 5000 × 145 nerjaveče jeklo   jeklena 34,36 €

DODATKI ZA MANJŠE FASADNE ELEMENTE 

Profil fuge

110 x 300  aluminij 100 1,12  aluminij 58,82 €

Žebelj za fasadno oblogo

2,3 x 37
pocinkano jeklo

1000 1,2
V  barvah  

fasadnih oblog

53,73 €

2,3 x 37 100 0,12 7,23 €

VARNOST NA STREHI

Varnostni kavelj, pritrjen na tram 

pocinkano jeklo

pocinkano 17,71 €
modro črno 

rdeče 
rjavo 

svetlo sivo
18,53 €

Varnostni kavelj, ki se na tram lahko pritrdi skozi podeskano površino 

 pocinkano jeklo  

pocinkano 16,18 €
modro črno 

rdeče 
rjavo 

svetlo sivo
16,85 €

Dodatno pritrdilno okovje za tram 

 pocinkano jeklo  pocinkano 3,14 €

Dodatno pritrdilno okovje za podeskane površine 

 pocinkano jeklo  pocinkano 3,38 €

SEKUNDARNE KRITINE

CREATON „UNO“ 120g/m2

1500 x 50000 1 8 temno siva 69,00 €/rolo 
(0,92 €/m2)

CREATON “DUO” (150 g/m2)

1500 x 50000 1 9,5 temno siva 92,00 €/rolo  
(1,22 €/m2)

CREATON “TRIO” (210 g/m2)

1500 x 50000 1 16,1 temno siva 176,00 €/rolo
(2,35 €/m2)

CREATON “QUATTRO” (350 g/m2)

1500 x 25000 1 14,5 temno siva 206,00 €/rolo
(5,50 €/ m2)
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Plastični in kovinski dodatki za ravne plošče 



Valovita plošča 
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Izdelek

Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija potrebna 

količina prekrivanje kos / paleta kosov / paleta teža / palete

mm materiala mm kg kos kg

585 Valovita plošča  (P5) 

višina valov: 51 mm
razdalja med valovii: 177 mm

uporabna širina: 873 mm
površina plošče: 0,5382 m²

920 x 585 0,4 m2/db 12,5 6,7 300 2050

naravno siva 4,06 €

črna
temno rdeča
opečnato rdeča

višnja
rjava

zelena

4,81 €

875 Gotika (P5)

višina valov: 51 mm 
razdalja med valovi: 177 mm  

uporabna širina: 873 mm 
površina plošče: 0,805 m²

920 x 875 0,655 m2/db 12,5 10,6 200 2120

naravno siva 5,71 €
črna

temno rdeča
opečnato rdeča

višnja
rjava

zelena

7,12 €

Priporočena področja uporabe:
družinske hiše, večstanovanjske zgradbe
počitniške hiše, lesene hiše
majhne in srednje velike industrijske in kmetijske zgradbe 
odlične za pokrivanje streh z majhnim naklonom (od 7°)

Proizvod

Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kos

dimenzija potrebna 
količina kos / teža kosov / paleta teža / palete

mm materiala kg kos kg

Dvodelni slemenjak (spodnji-zgornji v paru)

 350 x 920 1,17 4,20 160 672 v vseh 
barvah 6,83 €

Enokapni slemenjak

 300 x 180 x 920 1,17 5,8 50 290 v vseh 
barvah 10,01 €

Zaključek za enokapni slemenjak (desni-levi)

300 x 180 1,80 20 36 v vseh 
barvah 6,57 €

Slemenska kapa

246 x 625 1,5 db/m 1,20 100 120 v vseh 
barvah 3,34 €

Začetni element slemenske kape

246 x 625 1,20 100 120 v vseh 
barvah 3,75 €

Čelna obroba tipa “S” (desna-leva)

150 x 212 x 
1625 0,67 db/m 7,00 32 224 v vseh 

barvah 8,53 €

Čelna obroba tipa “S” za dvodelni slemenjak (desni-levi) 

150 x 212 1,70 100 170 v vseh 
barvah 4,66 €

Slemenski priključek za lesene dele

140 x 275 x 920 1,17 db/m        4,40 50 220 v vseh 
barvah 6,82 €

Čelna obroba tipa “S” za lesene dele 

140 x 275 1,80 20 36 v vseh 
barvah 4,97 €

Odduh ali odvod za dim 

Ø 125 1,25 1 1,25 v vseh 
barvah 27,95 €

920

920

49

49

17 47

871
177

57 6

177165

148
873

88,559,5 177

177

177

177

177

177

64

64

30
95

46
0

46
0 58

5
12

5

12
5

871

Valovita plošča  - P5 Vlaknocementni dodatki za valovite plošče 

P5-1.250 Valovita plošča 

višina valov: 51 mm 
razdalja med valovi: 177 mm  

uporabna širina: 873 mm 
površina plošče: 1,15 m²

920 x 1.250 0,943
m2/kos 12,5 16,0 100 1600

naravno siva 8,80 €

črna
temno rdeča

opečnato 
rdeča
višnja
rjava

zelena

11,41 €

P5-2.500 Valovita plošča

višina valov: 51 mm 
razdalja med valovi: 177 mm  

uporabna širina: 873 mm 
površina plošče: 2,3 m²

920 x 2.500 1,968
m2/kos 12,5 31,5 75 2360

naravno siva 18,90 €
črna

temno rdeča
opečnato 

rdeča
višnja
rjava

zelena

20,67 €

Ponudba barv

BL 00                         BL 12                            BL 11                           BL 22
       svetlo siva                    temno rdeča                  opečnato rdeča                       višnja

     BL 31                           BL 91
     zelena                               črna

     BL 21
       rjava  



Izdelek

Tehnični podatki

Barve €/kosdimenzija potrebna 
količina prekrivanje teža / kos kosov / paleta teža / palete

mm materiala mm kg kos kg

1250 Valovita plošča  (P6) 

višina valov: 51 mm
razdalja med valovi: 177 mm
uporabna širina: 1050 mm
površina plošče: 1,371 m²

1250 x 1097

1,155 m2/db 150

16 100 1650

naravno siva 8,63 €

zelena
opečnato 

rdeča
višnja
rjava

temno rdeča
črna

11,41 €
1,1025 m2/db 200

1,05 m2/db 250

1600 Valovita plošča  (P6) 

višina valov: 51 mm
razdalja med valovi: 177 mm
uporabna širina: 1050 mm
površina plošče: 1,7552 m²

1600 x 1097

1,523 m2/db 150

20,6 100 2060

naravno siva 11,18 €

zelena
opečnato 

rdeča
višnja
rjava

temno rdeča
črna

14,13 €
1,470 m2/db 200

1,418 m2/db 250

1830 Valovita plošča  (P6)

višina valov: 51 mm
razdalja med valovi: 177 mm
uporabna širina: 1050 mm
površina plošče: 2,001 m²

1830 x 1097

1,764 m2/db 150

28,1 100 2810

naravno siva 13,32 €

zelena
opečnato 

rdeča
višnja
rjava

temno rdeča
črna

16,96 €
1,712 m2/db 200

1,659 m2/db 250

2500  Valovita plošča  (P6) 

višina valov: 51 mm
razdalja med valovi: 177 mm
uporabna širina: 1050 mm
površina plošče: 2,743 m²

2500 x 1097

2,468 m2/db 150

31,5 75 2363

naravno siva 18,90 €

zelena
opečnato 

rdeča
višnja
rjava

temno rdeča
črna

20,67 €
2,415 m2/db 200

2,363 m2/db 250

Dobavljive mere: 1220 x 1097 mm in 2130 x 1097 mm

18I19

Hullámpalák – EKOPALA

Priporočena področja uporabe: 
kmetijska poslopja   
industrijske zgradbe   
posebna skladišča (umetnih gnojil, soli)    
posebne proizvodne hale    
prizidki, npr.: garaža, nadstreški itd. 

naravno siva

Izdelek

Tehnični podatki

Barve €/kosdimenzije potrebna 
količina prekrivanje kos / teža kosov / paleta teža / palete

mm materiala mm kg kos kg

1250 Valovite plošče  (P8) 

višina valov: 40 mm
razdalja med valovii: 150 mm

uporabna širina: 1050 mm
površina plošče: 1,413 m²

1250 x 1130

1,155 m2/kos 150

18 100 1850

naravno siva 8,62 €

temno rdeča
opečnato 

rdeča
višnja
rjava

zelena
črna

11,17 €
1,1025 m2/

kos 200

1,05 m2/kos 250

1750 Valovite plošče  (P8) 

višina valov: 40 mm
razdalja med valovii: 150 mm

uporabna širina: 1050 mm
površina plošče: 1,978 m²

1750 x 1130

1,68 m2/kos 150

25,0 100 2550

naravno siva 12,68 €

temno rdeča
opečnato 

rdeča
višnja
rjava

zelena
črna

15,68 €
1,628 m2/kos 200

1,575 m2/kos 250

2500 Valovite plošče  (P8)

višina valov: 40 mm
razdalja med valovii: 150 mm

uporabna širina: 1050 mm
površina plošče: 2,825 m²

2500 x 1130

2,468 m2/kos 150

35,0 60 2150

naravno siva 16,36 €

svetlo siva
opečnato 

rdeča
višnja
rjava
črna

 19,81 €
2,415 m2/kos 200

2,363 m2/kos 250
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Priporočena področja uporabe:
kmetijska poslopjaindustrijske zgradbe    
posebna skladišča (umetnih gnojil, soli)
posebne proizvodne hale   
prizidki, npr: garaže, nadstreški itd.

naravno siva

Valovita plošča  - P6 Valovite plošče  - P8

*O barvnih možnostih in rokih dobave se pozanimajte pri internem sodelavcu za prodajo.

*O barvnih možnostih in rokih dobave se pozanimajte pri internem sodelavcu za prodajo.
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BL 11
 opečnato rdeča

BL 22
   višnja

BL 00
  svetlo siva 

BL 91
    črna

BL 31
zelena

BL 21   
rjava

Proizvod

Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija potrebna 

količina kos / teža kosov / paleta teža / palete

mm materiala kg kos kg

Dvodelni slemenjak (spodnji-zgornji v paru)

 350 x 1097 1,05 kosov/m 6,21 160 993,6 v vseh 
barvah 16,94 €

Slemenska kapa

 246 x 625 1,5 kosov/m 1,20 100 120 v vseh 
barvah 3,34 €

Začetni element slemenske kape

246 x 625  1,20 100 120 v vseh 
barvah 3,75 €

Čelna obroba

300 x 300 x 
2500 0,4 kosov/m 19,50 100 1950 v vseh 

barvah 24,02 €

Čelna obroba za dvodelni slemenjak 

310 x 310 4,00 40 160 v vseh 
barvah 6,89 €

Odduh ali odvod za dim

Ø 125  1,25 1 1,25 v vseh 
barvah 28,25 €

 

Hullámpala kiegészítôk szálcementbôl - Ekopala

Izdelek

Tehnični podatki

Neto cena
€/komdimenzija potrebna 

količina kom / teža kosov / paleta teža / palete
Barve

mm materiala kg kos kg

Dvodelni slemenjak (spodnji-zgornji v paru)

 350 x 1170 1,05 kosov/m 5,50 60 330 v vseh 
barvah 16,94 €

Slemenska kapa

 246 x 625 1,5 kosov/m 1,20 100 120 v vseh 
barvah 3,34 €

Začetni slemenjak

246 x 625 1,20 100 120 v vseh 
barvah 3,75 €

  Čelna obroba

280 x 280 x 
1195 0,84 kosov/m 5,90 75 443 v vseh 

barvah 8,82 €

Vlaknocementni dodatki za valovite plošče

Proizvod

Tehnični podatki

Neto cena
€/kosdimenzija surovina teža/kos kosov/paleta teža/škatlo

mm kg teža/palete

Prozorna valovita plošča  (P5) 

 875 x 920 PVC 1,465 200 293 22,24 €

Prozorna valovita  (P6) 

 2500 x 1097 PVC 2 200 2000 38,50 €

Prozorna valovita  (P8) 

2500 x 1130 PVC 2 200 2000 33,91 €

Plastični distančnik k osvetlitvi valovite plošče

PVC 0,50 €
Samovrtalni pritrjevalni vijak za kovino 

6,3x110 mm pocinkano jeklo 0,01 100 10 41,82 €

Samovrtalni pritrjevalni vijak za les 

6,5x100 mm  pocinkano jeklo 0,01 100 10 49,98 €

Tesnilni trak

Ø 8 butilni kavčuk, 
poliisobutilen 8,25 1 8.25 30,58 €

Prezračevalni element (z 2 kosoma pritrjevalnih vijakov in 5x60 mm tesnilnim trakom)

125 x 300 PVC 0,325 1 0.325 9,42 €

kapni prezračevalni element z glavnikom

7x1000 PVC 1 2,00 €

Dodatki za valovite plošče - ostali dodatkiVlaknocementni dodatki za valovite plošče 
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Izdelek

Tehnični podatki

Barve Neto cena
€/kosdimenzija 

(mm)
uporabna 
površina*

kos/teža
kg

kosov / 
paleta

kos

teža / 
palete

kg
Cedral

Cedral C00, C01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,14,15,18,19,30,31,32,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 **

 Fasadna plošča Cedral 
* s 30 mm prekrivanjem**

za izbor barv prosite katalog Cedral 

10 x 190 x 3600  
(netto 0,684 m2) *0,576 m2 11,00 144 1 590 v ** barvi 14,52 €

Cedral CL 104,105 **

 Fasadna plošča Cedral 
* s 30 mm prekrivanjem**

za izbor barv prosite katalog Cedral 

10 x 190 x 3600  
(netto 0,684 m2) *0,576 m2 11,00 144 1 590 v ** barvi 17,13 €

Cedral Click
Cedral Click C01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,14,15,18,19,30,31,32,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 **

Fasadna plošča Cedral 
* s 14 mm prekrivanjem**

za izbor barv prosite katalog Cedral 

12 x 186 x 3600 
(netto 0,684 m2) *0,626 m2 13,20 115 1520 v ** barvi 21,83 €

Dodatki

dimenzija 
Tehnični podatki

Barve €/kos
dimenzije (mm) surovina teža / 

škatla
pakirano

m/kos
vijak Cedral, skrito pritrjevanje, s prekrivanjem 

4,2 x 45 nerjaveče jeklo 200 1 27,91 €

Vijak Cedral, vidljivo pritrjevanje 

4,8 x 38 torx nerjaveče jeklo 100 1 v vseh barvah 25,16 €

Cedral, rebrast žebelj

2,8 x 45 nerjaveče jeklo 200 1 6,11 €

Pritrjevalni  Click  z vijakom

nerjaveče jeklo 250 1 64,58 €

Vertikalni distančnik

vroče cinkano 1 2,64 €

Tesnilni trak za fuge

100 x 0,5 PE 30 m črna 8,31 €

Fasadne obloge Cedral in dodatki 
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Izdelek
Tehnični podatki

Barva Neto cena
€/kosdimenzija 

(mm)
surovina kos / škatla

pakirano
m/kom

Prezračevalnik Cedral L profil

50 x 30 aluminij 2,5 m 7,82 €

Prezračevalnik Cedral L profil

70 x 30 aluminij 2,5 m 10,96 €

Prezračevalnik Cedral L profil

100 x 40 aluminij 2,5 m 14,24 €

Zunanji 90°-ski simetrični kotni profil Cedral 

aluminij 3,0 m v vseh barvah 35,66 €

Notranji 90°-ski kotni profil Cedral 

aluminij 3,0 m v vseh barvah 26,60 €

Zunanji 90°-ski asimetrični kotni profil Cedral 

aluminij 3,0 m v vseh barvah 31,18 €

Cedral, priključni profil

45/15/8 aluminij 3,0 m v vseh barvah 20,48 €

Cedral, zaključni profil 

45/27/8 aluminij 3,0 m v vseh barvah 23,97 €

Cedral, začetni profil

30/10/30/9 aluminij 3,0 m v vseh barvah 21,52 €

Cedral, navpični  profil za fuge

aluminij 3,0 m v vseh barvah 25,39 €

Izdelek
Tehnični podatki

Barva Neto cena
€/kosdimenzija 

(mm)
surovina kos / škatla

pakirano
m/kom

Cedral zaključni + povezovalni profil

 aluminij 3.0 m C01,02,03,05,
07,08,10 79,95 €

Cedral korekcijska barva

  0,5 l minden színben 34,98 €

ETERSILAN

  0,5 l 24,10 €

Cedral rezalnik z ročajem

 1 kos  332,05 €

Distančna objemka Cedral za  30 mm prekritje

 2 kos  388,99 €

BOSH listi za vbodno žago

T141 HM 3 kos  53,12 €

LEITZ 4-zobna diamantna rezalna plošča

D 160/20  1 kos  224,19 €

Zobati  diamantni rezalnik  LEITZ 4

D 190/20  1 kos  224,19 €

24I25

Cedral fasadne obloge in dodatki 
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Splošni pogoji dostave in prodaje

1. Ta cenik velja za naročila, oddana po 1. februarja 2017. Z obja-
vo cenika se razveljavijo vsi prejšnji ceniki in sklenjeni sporazumi 
s CREATON South-East Europe Kft. Vse cene so v evrih in so 
brez DDV. Pri obračunu skonta ali posebnega popusta se cena 
palete in stroški prevoza ne upoštevajo. Cene in Garancijski po-
goji veljajo na območju Slovenije (končni naslov za dostavo in 
vgradnjo).

2. V splošnih primerih, naročeno blago pripeljejo tovornjaki brez 
naprav za raztovarjanje.Kupec mora poskrbeti za pravilno in pra-
vočasno raztovarjanje blaga.  V primeru dostave manjših količin 
se zaračuna doplačilo 40 Eur, če je bruto vrednost blaga manjša 
od 500 Eur.

3. V določenih primerih je možna dostava blaga z razkladanjem. 
Pristojbina za uporabo našega tovornjaka z dvigalom znaša: 4 
Eur po paleti. V primeru dobave na eno lokacijo valovitih plošč 
in ravnih plošč manj kot 10 palet, pa se zaračunava še dodatno 
plačilo v višini 40 Eur. Razkladanje z dvigalom je možno zagoto-
viti na lokacijah, ki so dostopne za motorna vozila. Če lokacija ni 
primerna oziroma dostopna, mora kupec zagotoviti drugo mesto 
za raztovarjanje. Vse dodatne stroške iz tega naslova ali stroške 
ponovne dostave, krije kupec.

4. Blago, dostavljeno v skladišče ali na gradbišče, je treba pri 
prevzemu takoj pregledati. Morebitne škode, povzročene med 
prevozom, mora kupec navesti na dobavnici že pri prevzemu in 
to potrditi s podpisom, oziroma s podpisom voznika tovornjaka. O 
nastali situaciji je treba nemudoma obvestiti tudi podjetje CREA-
TON, dobavnico pa po faksu poslati na CREATON South-East 
Europe Kft. CREATON za škodo, oz. pomanjkljivosti, nastale po 
prekladanju in nadaljnjem prevozu blaga, ne prevzema nobene 
odgovornosti.
Reklamacij za lom, ki nastane med prevozom s strani naročnika 
(oziroma njegovega pooblaščenca), ne sprejemamo.

5. Za Evro-palete zaračunavamo neto 9 Eur po kosu. Za vračilo 
brezhibno ohranjenih, nepoškodovanih palet dajemo dobropis v 
neto vrednosti 8 EUR. V primeru vračil, pri katerih bo za prevoz 
in plačilo poskrbelo podjetje CREATON (prevzem in kontrola pa-
let poteka v tovarni!), zagotavljamo povračilo prevoznih stroškov, 
za obseg katerih se je treba pred vračilom dogovoriti z našimi 
disponenti.
Posebni popust se obračuna na vrednost blaga, in ne velja za 
stroške prevoza, palet in razkladanja.

6. Datum dostave, naveden na potrdilu o prevzemu naročila, je 
zgolj informativne narave. V primeru dostave iz tovarne bomo 
kupca obvestili o datumu dostave. 

7. Prvovrstna kakovost naših izdelkov v vseh točkah presega 
vrednosti navedene v standardih MSZ EN.  Poleg tega uspešno 
uporabljamo tudi sisteme o zagotavljanju kakovosti ISO 9001, 
o varstvo okolja ISO 14001 in o varnosti pri delu in ohranjanju 
zdravja MSZ 28001. Dobavljene izdelke je treba vgraditi v skladu 
s standardom MSZ-EN, s splošno sprejetimi predpisi v krovstvu 
ter dodatnimi tehničnimi navodili našega podjetja. Pri uveljavljan-
ju garancije se v primeru odstopanj med predpisi proizvajalca in 
drugimi pravili uporabljajo predpisi proizvajalca.

8.  Vračilo blaga , v nepoškodovani, neodprti embalaži in pri bruto 
vrednosti nad 100 Eur je mogoče samo na osnovi predhodne-
ga dogovora. Za kritje stroškov zaradi vračila lahko kot dobropis 
obračunamo izključno vrednost blaga, ki ustreza neto nabavni 
ceni, zmanjšani za 25%. Na prevozne stroške ne obračunavamo 
dobropisa. Vračilo poškodovanega, umazanega blaga in blaga 
po individualnem naročilu ni mogoče. Vračilo je mogoče samo v 
proizvodno enoto, od koder je bilo blago dobavljeno.

9. V zvezi z drugimi pogoji veljajo določbe Splošnih pogojev 
poslovanja, ki so del tega cenika oziroma se nahajajo na hrbtni 
strani računov.

Splošni pogoji poslovanja Creaton South East Europe d.o.o., kot prodajalca

Barvne rešitve 

Ko pomislimo 
na mavrico, 
se upravičeno 
sprašujemo: lepa 
je, lepa, vendar 
neotipljiva. Zdaj 
se je tudi vi 
lahko dotaknete!  
Izdelki, ki jih 
distribuira  
CREATON,  so 
danes dosegljivi 
že celo v vseh 
mavričnih 
barvah. Ni 
mogoče sanjati 
o takšni posebni 
barvi, ki  ne bi 
bila uresničljiva 
s pomočjo 
CREATONA.  
Za vse to se 
je zahvaliti 
za edinstveni 
razvoj  Centra 
CREATON 
Coating, ki 
od leta 1965 
proizvaja  barvila/
barve za izdelke  
CREATON. 
Nemška tovarna 
z veliko tradicijo 
je nepremagljiva 
pri obarvanju 
mineralnih 
površin.

Barvne kode

 = Gladka površina
 = Strukturirana površina
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Načini kritja Vrsta Skrilavci za streho in fasado

Nemško kritje 30 × 30 br     

25 × 25 br     

20 × 20 br    

Univerzalni skrilavec 30 × 30 pl     

25 × 25 lr 

20 × 20 lr      

Univerzalni skrilavec 30 × 30 lr      

20 × 20 lr      

Angleško kritje
(dvojno kritje)

40 × 40 lr  

30 × 30 pk  

32 × 60 pk   

30 × 60 pk  

20 × 40 pk  

30 × 60 pk 

20 × 40 pk  

Francosko kritje rombna šablona 40 × 44 pk 

Francosko kritje  vogalni kvadrat 40 × 40 pk    

Švicarsko kritje 60 × 30 pk       

40 × 20 pk     

30 × 20 pk       

Madžarsko kritje rombasti skrilavec 40 × 44    

Fasadna obloga z majhnimi elementi 60 × 30 pk      

Dopolnilni skrilavci ali plošče 60 × 40 pk  

60 × 30 pk      

50 × 25 pk 

40 × 20 pk 

40 × 40 pk      

40 × 13 pk 

30 × 20 pk      

Robni skrilavec za slemenjak in 
robove 

40 × 20 zk  

30 × 15 zk   

br = bogenškega reza                 pk = pravakotni, kvadrat                   zk = zaokrožen              lr =  lokastega reza
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