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Tradition
Lastnosti in prednosti:
Vsestranska uporaba od minimalnega naklona 8º
vse do vertikale.
Osmina teže tradicionalnih strešnih kritin.
Mineralni granulat prebarvan s keramičnim barvanjem
omogoča izredno obstojnost barv.
Protizdrsna površina ponuja dodatno zaščito za krovce
kot tudi zaščito pred zdrsom snega.
Manjši stroški vgradnje.
Primerna za vse tipe streh.

Naziv

Tradition Plus

Specifikacija

Galvanizirano jedro ZM 250 g/m²

Garancija

30 let

Unique
Lastnosti in prednosti:
Manj kot osmina teže tradicionalnih betonskih ali
keramičnih strešnikov.
Štirje unikatni procesi zaščite površine.
Večja barvna obstojnost kot pri standardno barvanih
alternativah.
Premaz, ki je okolju prijazen in nestrupen omogoča
uporabo deževnice.
Po uporabi se strešniki lahko reciklirajo.

Naziv

Unique

Unique Plus S

Specifikacija

Prašno lakirani zgornji sloj;
galvanizirano jedro
ZM 250 g/m²

Prašno lakirani zgornji sloj;
galvanizirano jedro
ZM 250 g/m² Acoustic

Garancija

30 let

30 let

Robust
Lastnosti in prednosti:
Osmina teže tradicionalnih strešnih kritin.
Mineralni granulat prebarvan s keramičnim barvanjem
ponuja izredno trajnost barve.
Protizdrsna površina ponuja dodatno zaščito za krovce
kot tudi zaščito pred zdrsom snega.
Teža kritine omogoča prihranke pri nakupu lesene
podkonstrukcije strehe.
Hitrejša in ugodna vgradnja ter enostavna uporaba
na vseh oblikah streh.

Naziv

Robust Plus

Specifikacija

Galvanizirano jedro ZM 250 g/m²

Garancija

30 let

Firenze
Lastnosti in prednosti:
Vgrajuje se na strehe od 15º vse do vertikale.
Osmina teže keramičnih ali betonskih mediteranskih
kritin.
Visoka odpornost na vremenske neprilike.
Hitra vgradnja.
Po izgledu posnema stare mediteranske kritine.
Enostavno rokovanje.

Naziv

Firenze Plus

Firenze Plus P

Specifikacija

Galvanizirano jedro
ZM 250 g/m²

Prašno lakirani zgornji sloj;
galvanizirano jedro
ZM 250 g/m²

Garancija

30 let

30 let

Quadro
Lastnosti in prednosti:
Moderen in brezčasen izgled.
Primeren za novogradnje kot obnove.
Možnost vgradnje na obstoječo streho.
Izredno lahek – ca.7,2 kg/m².
Stilsko dovršena barvna paleta.
Zaščiten pred korozijo.
30 letna garancija.
0,75 mm debela jeklena sredica.

Naziv

Quadro Plus

Quadro Plus S

Specifikacija

Prašno lakirani zgornji sloj;
galvanizirano jedro
ZM 250 g/m²

Prašno lakirani zgornji sloj;
galvanizirano jedro
ZM 250 g/m² Acoustic

Garancija

30 let

30 let

Garancija
KAKOVOST IZDELKA
Aerodek postavlja nove meje kakovosti v svetu kovinskih strešnih kritin. Kritina Aerodek
je narejena, da traja in zanesljivo ščiti pred vremenskimi neprilikami ter vam zagotavlja
dolgoletno nepropustno zaščito. Z vgradnjo izdelkov Aerodek si zagotovite miren
spanec v vseh vremenskih razmerah.

ZAGOTOVLJENO, DA TRAJA
Za vse naše izdelke Aerodek vam zagotavljamo 30-letno garancijo. Proizvodnja
v skupini BMI je certiﬁrana iz strani urada BCAA in je v skladu s standardom ISO 9001.
Izdelek Aerodek je preizkušena in kakovostna strašna kritina, kateri zaupajo stranke po
celem svetu.

Zakaj izbrati
BMI Aerodek?
1. HITRA VGRADNJA
2. LAHKA KRITINA
Aerodek strešniki so tudi do 8x lažji od primerljive tradicionalne kritine, s čimer se zmanjša
tudi strukturna obtežba objekta.
Jekleno notranje jedro, strešnikom Aerodek zagotavlja manjšo težo in volumensko
učinkovitost, kar dokazuje dejstvo, da je za transport uporabljenih manj naporov.
Preračunano na strehe, lahko z enim polnim kamionom prekrijemo isto površino, za
katero bi potrebovali kar osem enakih nakladov betonskih ali keramičnih strešnikov.

3. ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI NEPRILIKAMI
Strešniki Aerodek so testirani in odporni proti vetru do hitrosti 270 km/h in nevihtami z
večjimi nalivi. Ponujajo zaščito pred vrsto vremenskih vplivov kot so npr.: dež, toča, sneg,
led, sončni žarki. Zato ne preseneča, da se strešniki Aerodek uporabljajo v nekaterih
vremensko najbolj izpostavljenih delih sveta.
4. GARANCIJA
Strešniki Aerodek imajo 30 letno garancijo. Izdelava kakovostnih strešnikov stoji pri nas
na prvem mestu.
5. MINIMALNI NAKLON: 8º
Izredno prilagodljivi strešniki Aerodek se lahko vgrajujejo na strehe z minimalnim
naklonom 8º kot tudi na vertikalnih površinah.
6. TRAJNOST
Strešniki Aerodek so izdelani iz jekla, ki sodi med najbolj uporabljene materiale na svetu.
Ca. 25 % novega izdelka je proizvedenega iz recikliranih materialov, kar je primerljivo z
betonskimi in keramičnimi alternativami. Ko je čas za menjavo, se strešniki Aerodek
lahko reciklirajo.
Lažji in enostavnejši za pakiranje in transport. Aerodekov sistem pomaga pri zniževanju
emisij CO₂ in potrebi po fosilnih gorivih. Zmanjšuje potrebo po težkih kamionskih
prevozih in s tem povečanimi izpusti ter posledično pripomore k znižanju težav povezanih
z zdravjem, kot so pljučne bolezni ali astme.
7. ZA NOVOGRADNJE IN OBNOVE
Strešniki Aerodek so idealna izbira za obnove, saj se lahko polagajo preko obstoječih
strešnih površin, kar zmanjšuje čas in strošek vgradnje. Širok nabor barv omogoča, da se
nova kritina odlično ujema z že obstoječimi potezami vašega objekta.
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