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Inovacija, dolga 200 let

Vodilni proizvajalec opečnih 
gradbenih materialov v svetu

Glinena opeka Porotherm je iz-

delana z uporabo najsodobnejše 

tehnologije in strokovnega znanja 

najboljših strokovnjakov na tem 

področju ter je energetsko učin-

kovita, sodobna in okolju prijazna 

rešitev, ki zagotavlja trajnost in 

vzdržljivost, zdravo bivalno klimo 

in varen dom za prihodnje gene-

racije.

Opečni strešniki Tondach so 

naravni izdelek brez kemičnih 

dodatkov. Ponujajo številne mož-

nosti oblikovanja in barv za vse 

oblike streh. Celovite sistemske 

rešitve opečne strehe Tondach 

zagotavljajo zaščito in varnost ter 

energijsko učinkovitost v skladu z 

današnjimi vse večjimi zahtevami 

glede porabe energije.

Fasadna opeka Terca zagotavlja 

zaščito in varnost pred vremen-

skimi vplivi  in nudi izjemno ustvar-

jalno svobodo pri oblikovanju 

fasade. Ker je vsaka opeka indi-

vidualna, ustvarja brezčasno lepe 

arhitekturne rešitve z nenadome-

stljivim značajem in šarmom.

Skupina Wienerberger se je posvetila razvoju trajnostne in 
inovativne zasnove, kar se kaže v njihovih linijah izdelkov 
Porotherm, Tondach in Terca.

Zgodba skupine Wienerberger se je začela leta 1819 
v Avstriji.  V skoraj 200 letih svojega obstoja je skupina 
postala največji svetovni proizvajalec gradbenih materialov 
z več kot 260 tovarnami v 26 državah.

Streha je pomemben element hiše. Opečni strešnik 
Tondach je sestavljen iz visokokakovostne gline, 
ki je žgana do zelo trde stopnje ter tako zagotavlja 
edinstvenost in trajnost. Zaradi tega je še posebej 
obstojen, odporen na umazanijo, kemikalije, temperaturna 
nihanja in zmrzovanje. Dokazana življenjska doba 
opečnega strešnika je več kot 100 let.

Uporaba najsodobnejše tehnologije v procesu proizvodnje 
je garancija za energetsko učinkovit in trajnostni končni 
izdelek, ki je primeren tako za sodobne arhitekturne 
projekte kot tudi za tradicionalno arhitekturo.

Ker 90 % svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, 
je zdrava notranja bivalna klima zelo pomembna. Ker 
gradbeni materiali bistveno vplivajo na kakovost zraka 
v notranjih prostorih in posledično na kakovost življenja, 
lahko zares zdravo bivalno okolje dosežemo samo z 
uporabo naravnih in okolju prijaznih gradbenih materialov.

Visoka energetska učinkovitost stavb in trajnostna gradnja 
postajata vse pogostejši temi. Wienerberger ponuja 
inovativne sistemske rešitve za trajnostno, okolju prijazno 
in energetsko učinkovito gradnjo.
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Naravna in trajna
Človek že tisočletja  združuje elemente, 
kot so ogenj, voda, zrak in zemlja, da 
ustvarja gradbeni material neprimerljive 
uporabnosti in privlačnosti. Tudi danes 
glinena opeka izstopa zaradi svojih 
edinstvenih lastnosti.

Naravni material
Glineni gradbeni materiali so naravni, 

zdravi, okolju prijazni in trajnostni, saj 

njihova glavna sestavna elementa, glina 

in voda, prihajata neposredno iz narave. 

Za zagotavljanje protipožarne zaščite ali 

vlage zidne, strešne in fasadne opeke iz 

gline ni potrebno obdelovati s kemikalijami. 

Mogoče jo je reciklirati ali zdrobiti in 

ponovno uporabiti za proizvodnjo opeke 

in strešnikov, za izdelavo industrijskih 

tlakov, za utrjevanje pri gradnji cest in 

teniških igrišč ter celo kot izboljševalec tal v 

kmetijstvu ali rastlinski substrat.

Kakovost
Glineni gradbeni materiali so med najbolj 

trpežnimi in visokokakovostnimi gradbenimi 

materiali, ki so se izkazali in dokazali skozi 

stoletja. Njihova kakovost vpliva na notranjo 

mikroklimo ter stabilnost in trajnost celotne 

zgradbe. V primerjavi z nekaterimi drugimi 

tradicionalnimi ali sodobnimi materiali so 

tovrstne zgradbe neprimerno stabilnejše 

in trajnejše, stalne inovacije v proizvodnji 

glinenih gradbenih materialov pa prispevajo 

k izboljšanju kakovosti celovite sistemske 

rešitve za gradnjo.

Trajnost
Gradbeni materiali iz gline imajo dokazano 

življenjsko dobo do 150 let. Glineni 

bloki so trdni ter zaradi tega robustni in 

dimenzionalno stabilni. Opeke in strešniki, 

izpostavljeni vremenskim razmeram, so 

neobčutljivi za okoljske vplive, kot so 

ultravijolično sevanje, dež, zmrzovanje 

ali onesnaževanje. Poleg tega v primeru 

požara ne izločajo strupenih plinov. Zato 

hiše, zgrajene iz glinenega gradbenega 

materiala, zahtevajo zelo malo vzdrževanja 

in zagotavljajo trajno kakovost in lepoto, ki 

bo trajala zelo dolgo.

Varčevanje energije
Glineni bloki in opeke imajo odlične 

toplotnoizolacijske lastnosti, odlikuje pa 

jih tudi sposobnost, da v zimskem času 

ohranjajo toploto v notranjosti objekta,  

poleti pa omogočajo filtracijo toplote. 

Zaradi tega so izredno energetsko 

učinkoviti. Pogoste temperaturne 

spremembe preprečujejo tudi brez 

dodatne toplotne izolacije na fasadi ali 

sistema za klimatizacijo in prezračevanje. 

Tako prispevajo k znatnemu zmanjševanju 

potrebe po energiji med ogrevanjem ali 

hlajenjem.

Varnost in zaščita
Hiše, zgrajene iz masivnih glinenih gradbenih 

materialov, so še posebej stabilne, varne in 

lahko prenesejo težke obremenitve. Zaradi 

svoje mehanske trdnosti in stabilnosti so 

stavbe, zgrajene iz glinenih blokov, odporne 

ne samo proti vetru, vremenu, nevihti in 

snegu, ampak ščitijo tudi pred ekstremnimi 

vplivi, kot so plazovi, zemeljski plazovi 

in poplave. Glineni gradbeni materiali so 

nevnetljivi, ker so žgani že med proizvodnjo. 

Zato zidovi iz opeke preprečujejo širjenje 

ognja na sosednje prostore ali stavbe. Poleg 

tega v primeru požara ne izločajo strupenih 

plinov.

Zdrava in ugodna 
bivalna klima
Poleg tega, da v zrak bivalnega 

prostora ne oddajajo škodljivih hlapov 

ali alergenov, glineni gradbeni materiali 

lahko naravno uravnavajo vlago. To 

prispeva k zdravemu in udobnemu 

ozračju v prostorih in zagotavlja dobrobit 

tistih, ki se tam nahajajo. Zaradi dobro 

zasnovane konstrukcije opečni zidaki 

zagotavljajo toplotno izolacijo in možnost 

shranjevanja toplote. Kombinacija teh 

dveh sposobnosti določa kakovost klime 

v prostoru. Opečni zidovi v prostoru vse 

leto zagotavljajo stabilno temperaturo:  

pozimi toploto zadržujejo, poleti pa znatno 

zmanjšujejo tveganje pregrevanja.

Neskončne 
estetske možnosti
Glinene opeke, bloki, strešne opeke in 

opeke za oblaganje odlikuje klasična, 

brezčasna kakovost, hkrati pa so 

sodobne, inovativne in raznolike. Arhitekti 

danes opeko uporabljajo na sodoben in 

napreden način, ker je lepa in privlačna. 

Gradbeni materiali iz gline omogočajo 

širok spekter uporabe; njihova kompaktna 

velikost, barve in oblike pri projektiranju 

omogočajo neomejene možnosti. 

Inovacije in tehnološki razvoj ter nenehno 

izboljševanje, njihove tehnične lastnosti 

in stalno uvajanje novih modelov, oblik 

in barv zagotavljajo, da so opečni zidaki, 

strešniki in opeke za oblaganje idealni za 

inovativne in moderne stavbe.

Glina je večen material. Človek bi pričakoval, 
da tukaj ni mogoče dodati še česa drugega, 
toda vedno znova smo priča novim 
dosežkom in novim sijajnim stvaritvam. Ne 
glede na kulturo posameznega prostora 
in načina, kako opeko izdelujemo, za kaj 
jo uporabljamo in kaj z njo dosegamo, je 
to material, ki je v svojem izražanju lahko 
vedno sodoben in inovativen. Opeka je 
naravni material in tako zagotavlja zdrav in 
„zelen“ pristop h gradnji. Ljudje se vedno 
bolj zavedajo izrednega pomena narave, 
varovanja okolja in uporabe glinenega 
materiala, ki je idealen v boju za preživetje na 
našem planetu in za doseganje naravnosti 
našega življenja. 
((Andrija Rusan, Rusan arhitektura, Hrvaška)

Glina je naravni material, ki pušča veliko 
prostora za ustvarjalnost. 
(Richard Lavington, Maccreanor 

Lavington Architects, Velika Britanija)

Glina je poleg tega, da je ekonomsko 
sprejemljiv material, ki ščiti objekt pred 
zunanjimi vplivi, edini material, ki z leti 
postaja vse lepši.  
(Jeroen Geurst, Geurst & Schulze 

Architecten, Nizozemska)

Le malo je gradbenih materialov, ki so 
zaradi tisočletne uporabe kljub nenehnim 
inovacijam ohranili svoj prvotni namen. 
Njihova vloga ostaja nespremenjena. 
Žgana opeka je glavna gradbena enota. 
Najbolje se jo čuti, ko je vgrajena v topli 
dom družinske hiše. 
(Nande Korpnik, univ. dipl. ing. arh., 

Slovenija)GL
IN
A

Tako z ekološkega vidika kot tudi 
z vidika energetske in ekonomske 
učinkovitosti je glinena opeka dragocen, 
učinkovit in naraven gradbeni material, 
ki ustvarja topel dom.
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Hrvaška je država z zanimivo in dragoceno 

moderno arhitekturo. Podlaga za to 

je kakovost, ki je bila ustvarjena v 

preteklosti. Na našem prostoru se je 

vedno gradilo predvsem s tradicionalnimi, 

dokazanimi, lahko dostopnimi in predvsem 

visokokakovostnimi metodami in materiali. 

„High-tech“ gradnja ni nikoli spustila 

globokih korenin. Opeka je bila vedno 

material, ki so ga arhitekti radi  uporabljali in 

z njim eksperimentirali ter ga imeli v mislih 

že od faze zasnove, ko so uresničevali 

svoje zamisli za stvaritve.

Poslovna stavba Lumenart je bila zgrajena 

iz opeke zaradi zahtev po hitri gradnji, 

zahtevnosti lokacije in težnje po ustvarjanju 

zdrave delovne skupnosti. Opeka je 

omogočala enostaven način doseganja 

ustvarjalnih zamisli.

Gre za ustvarjalno uporabo strešnika na 

fasadi. Ta neverjetni objekt je navdih za 

posebne izzive. Tradicionalni, brezčasni 

strešnik je lahko idelna rešitev za sodobno 

gradnjo.  Uporabljen je zaobljeni bobrovec 

Tondach s svojim „retro“ značajem. Ravno 

rezani bobrovec je njegova sodobnejša 

oblika.  

Zaradi svoje prilagodljivosti se za različne 

vrste gradbenih objektov priporočajo tudi 

ostali strešniki Tondach. Enako prepričljivo 

delujejo tako pri renoviranju in sanaciji 

zgodovinskih stavb kakor tudi pri snovanju 

konceptov sodobne arhitekture. Tondach 

nudi pestro paleto možnosti izbire. 

Prepustite se željam in navdihu.

Lumenart (Hrvaška) 

Arhitekt: Andrija Rusan 

Foto: Damir Fabijanić

Biro: Alpin+ 

Avtor projekta: Vanja Gregorc Vrhovec, 

u.d.i.a. in Aleš Vrhovec, u.d.i.a.

Foto: Damjan Švarc

ReferenceReference
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Nekoč zapuščena stavba osrednjega 

dvorišča je bila posodobljena in prilagojena 

novim vsebinam: etnografskemu in 

arheološkemu muzeju ter glasbeni šoli. 

Obstoječi zelo lepo izbočeni prostori v pritličju 

so ohranjeni skupaj z obrobnimi stenami, 

medtem ko so novi, dodani elementi izdelani 

iz naravnega materiala – opeke. Objekt, ki 

je nekoč služil kot gospodarska stavba, se 

nahaja v dvoriščnem kompleksu ormoškega 

gradu in je, ne glede na sodobno umetnost 

in tehnologijo, ohranil svojo resnično lepoto. 

Pri prenovi so bili uporabljeni materiali, s 

katerimi je bil zgrajen prvotni objekt, kot 

sta opeka in peščenjak. Hrapava površina 

opeke, položene v majhne luknje, ustvarja 

neverjetne svetilne učinke. Svetloba se 

odbija, razpršuje, raztresa in „pleše“ ter 

varuje zunanjo svetlobo, vendar ne moti 

nobenega trenutka dejavnosti v prostoru.

Objekt dopolnjuje in združuje okolje, in to 

ne le s položajem v prostoru, temveč tudi 

z novim načinom uporabe tradicionalnih 

materialov. Navdih, ki nam je pomagal 

pri ustvarjanju, smo črpali iz tradicionalne 

gradnje na širšem ormoškem področju in 

okoliških obstoječih objektov. (Maruša Zorec, 

arhitektka)

Objekt Westkaai Towers 5 & 6 je novo 

zgrajeni del večjega stanovanjskega in 

poslovnega kompleksa v Belgiji. V njegov 

monumentalni subtilni izraz je vkomponirana  

edinstvena fasadna opeka. Ponavljajoči 

se niz fasade na objektu Westkaai Towers 

5 & 6 je razbit z enostavnim, a osupljivim 

motivom opeke. Objekt je prejel nagrado 

Wienerberger Brick Award 18.

Grajska pristava (Slovenija) 

Arhitekti: Maruša Zorec, Maša Živec,  

Žiga Ravnikar 

Foto: Miran Kambič 

Westkaai Towers 5 & 6, Antwerp, 

Belgija

Arhitekt: Tony Fretton Architects, Velika 

Britanija

Reference Reference
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Reference

Isto nagrado je prejel tudi objekt 

Kunstmuseum Basel Extension v Švici, ki 

se popolnoma ujema z obstoječo stavbo. 

Objekt iz sive opeke je z glavno stavbo 

povezan s podzemnim hodnikom. LED-

luči, vgrajene v reliefne utore litih opek v 

fasadi mimoidoče obveščajo o trenutnih 

razstavah. Fasado objekta Kunstmuseum 

Basel Extension sestavlja žgana opeka, 

katere naravni rdeči in rumeni toni so 

s pomočjo dušika posvetljeni v sive 

odtenke.

Foto: Miran Kambič

Kunstmuseum Basel Extension, 

Basel, Švica

Arhitekti: Christ & Gantenbein, Švica

dejavniki,  
s pomočjo  
katerih veste, 
da ravnate 
prav
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1Glineni izdelki Wienerberger so vodilni 

pri zagotavljanju rešitev za gradnjo hiš z 

nizko porabo energije. Hiša iz opeke e4 

ščiti pred nepredvidljivimi in vedno višjimi 

cenami energije, in to preprosto zato, 

ker porabi veliko manj energije kot drugi 

sistemi. Zid iz opeke pozimi ohranja toploto 

znotraj,  poleti pa zunaj. Opeka je idealna 

za uporabo obnovljivih virov energije, kot 

sta fotogalvanska energija ali biomasa. Z 

Wienerbergerjevo zasnovo gradnje gradite 

energetsko učinkovito in v energetskih 

razredih A in A+.

Orientacija hiše e4 v prostoru in vgrajeni 

izdelki so optimizirani, da je dosežena čim 

manjša poraba energije. Energija, ki se še 

vedno uporablja, prihaja iz obnovljivih virov. 

Zidovi, izdelani iz termoizolacijske opeke 

z dodatno izolacijo iz kamene mineralne 

volne, poševna streha in podstrešje, 

izolirano s 100-odstotno naravno izolacijo 

Ecose, naravno kopičenje sončne svetlobe, 

preprečevanje toplotnega mostu in 

pametna orientacija objekta v prostoru 

zmanjšujejo količino potrebne energije na 

najmanjšo vrednost.

Kopičenje toplote je potrebno. Lahko jo 

uporabimo kot del energijsko učinkovitega 

sistema za ogrevanje/hlajenje zaradi 

sevanja, tj. kopičenja toplote v zidovih iz 

opeke. Kopičenje toplote lahko prispeva 

9-odstotni prihranek pri stroških porabe 

energije.

Z uporabo toplotne kapacitete opečnate 

stene je mogoče omiliti temperaturna 

odstopanja.

V toplem podnebju se opečni zid ponoči 

hladi s pasivnim prezračevanjem. Zato čez 

dan zagotavlja nižjo temperaturo, ko je 

temperatura zraka izjemno visoka.

Visoka specifična toplotna kapaciteta 

(akumulacija) zagotavlja visoko stopnjo 

udobja poleti, ko zidne površine v hiši 

počasi hladijo prostor, udobje pa ustvarja 

tudi v zimskem času, ko akumulirano 

toploto počasi predaja (oddaja) v prostor.

Energija

Hiša e4 je zasnovana za naslednje 

namene:

 zmanjšanje energetske zahteve 

(ogrevanje–hlajenje);

 uporaba energije iz obnovljivih virov;

 uporaba brezplačne energije iz okolja in 

njeno akumuliranje. 

Hiša po predpisih 
do 31. 12. 2020.

Skoraj ničenergijska 
hiša

Hiša e4

Vir: Analiza potrebne energije za ogrevanje in hlajenje „Družinske e4 hiše“, 
Univerza v Zagrebu, Gradbena fakulteta, Zavod za materiale

20 40 60 80 100 120 140

Potrebna energija za ogrevanje in hlajenje (kWh)

Relativno v primerjavi z masivno gradnjo e4

Zelo lahka 
stavba m‘  
≤ 100 kg/m²

Lahka stavba 
250 ≥ m‘  
> 100 kg/m²

Srednje težka 
stavba  
400 ≥ m‘ 
> 250 kg/m²

Wienerberger 
e4 hiša 
550 ≥ m‘ > 
400 kg/m²

Vir: Analiza potrebne energije za ogrevanje in hlajenje „Družinske e4 hiše“, Univerza v 
Zagrebu, Gradbena fakulteta, Zavod za materiale

7750 1,00

8000 1,20

8250 1,40

8500 1,60

8750 1,80

9000 2,00
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2Pri zasnovi hiše e4 je bilo poleg 

izpolnjevanja visokih gradbenih standardov 

glede energetske učinkovitosti upoštevano, 

da mora biti sama gradnja ekonomsko 

sprejemljiva ali dostopna. Našli smo rešitve, 

ki ustrezajo najstrožjim predpisom pri 

najnižjih stroških gradnje in vzdrževanja.

Z načrtovanjem masivne gradnje z opeko 

se samodejno zmanjša poraba energije. 

Zaradi nizkih režijskih stroškov, stroškov 

upravljanja in vzdrževanja hiše e4 ter 

uporabe obnovljive energije ostajajo skupni 

stroški nizki.

Z uporabo znanja, naprednih tehnologij, 

kakovostnih materialov in inovativnih rešitev 

je bila hiša Wienerberger e4 ustvarjena 

kot odlično ravnovesje med vloženim 

in prejetim. Na ta način smo prilagodili 

dejanske potrebe in skupne stroške ter 

v največji možni meri zmanjšali tveganje 

za nepredvidljive stroške, ki bi lahko 

nastali v kasnejših fazah projekta ali med 

vzdrževanjem objekta.

Ekonomičnost 3Visoka izolacijska kakovost opečne hiše e4 

je glavni predpogoj za uporabo obnovljive 

energije in zmanjševanje emisije CO2.

Naraščajoče cene energentov in 

naraščajoče onesnaževanje okolja so vse 

bolj očitni: čas je, da premislimo o nastalih 

razmerah in se spopademo z novimi 

oblikami oskrbe z energijo. Obnovljivi viri 

energije so energija prihodnosti, toplotne 

črpalke pa predstavljajo odlično alternativo 

za učinkovito uporabo teh brezplačnih virov 

energije.

Zidane opečne stavbe imajo izjemno dolgo 

življenjsko dobo, pogosto več kot 100 let. 

Glinene opeke so robustne, stabilne in 

vzdržljive. Stavbe, ki so grajene z opeko, 

trajajo že stoletja. Poleg tega so odporne 

proti številnim vplivom, tako zunanjim – 

okoljski dejavniki, potresi in mehanski udarci 

– kot tudi notranjim - vlaga, hrup in bivanje.

Zunanje stene hiše e4 so izolirane s 

kameno volno, streha in podstrešje pa z 

naravno kameno volno ECOSE, ki temelji na 

naravnih vezivih brez fenola in formaldehida 

in nudi možnost recikliranja in ponovne 

vrnitve v proizvodnjo.

Recikliranje glinene opeke je okolju prijazen 

način njenega odlaganja. Reciklirani agregat 

iz opeke se lahko uporabi za ponovno 

proizvodnjo opeke. Okoljsko odgovorna 

in trajnostna metoda gradnje vključuje 

doseganje popolnoma zaprtega cikla 

uporabe materialov.

Ekologija

Hiša po predpisih 
do 31. 12. 2020.

Hiša po predpisih 
do 31. 12. 2020.

Hiša po predpisih 
do 31. 12. 2020.

Skoraj ničenergijska 
hiša

Skoraj ničenergijska 
hiša

Skoraj ničenergijska 
hiša

Poraba energije v obdobju 5 let v odvisnosti od 
standarda gradnje 

Delež obnovljivih virov energije v % Izpust kg CO2 /m²a

Hiša e4 2020 Hiša e4Hiša e4

Vir: Akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe do leta  
2020 (AN sNES)

Izračun narejen po: http://www.mgipu.hr/doc/EnergetskaUcinkovitost/
FAKTORI_primarne_energije.pdf

Povračilo investicije < 10 let

10% 10100 20% 20200 30% 30300 40% 40400 50% 50500 60% 6070% 7080% 80600 700

Hiša po predpisih 
do 31. 12. 2020.

Skoraj ničenergijska 
hiša

Skupni stroški za hišo v obdobju 30 let

Hiša e4

*vključeni so tudi stroški gradnje in porabe energije

20 40 60 80 100 120 140
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4Opečna hiša e4 ni razvita le s pomočjo 

znanja svetovnega tržnega prvaka 

Wienerbergerja, ampak tudi z veliko strasti 

in veselja: zaradi arhitekturne svobode, 

zdrave bivalne klime, ki ohranja ravnovesje  

temperature in vlažnosti v bivalnih 

prostorih, zaradi visoke kakovosti življenja 

in ohranjenih vrednot številnih novih 

generacij.

V sodobni družbi ljudje večino časa 

preživijo v zaprtih prostorih: doma, na 

delovnem mestu in celo v prostem 

času. Dandanes, z moderno tehnologijo 

vsenaokrog, lahko počnemo, kar hočemo 

in kadar hočemo, običajno v zaprtih 

prostorih. Poraja se vprašanje, kako to 

vpliva na naše splošno razpoloženje. 

Hiša e4 ni navadna hiša. Prilagojena je 

potrebam ljudi. Njen namen je spodbujati 

življenje v zdravih in udobnih domovih.

Ker 90 % časa preživimo znotraj hiše 

in vdihujemo zrak v njej, je za nas zelo 

pomembno zagotavljanje naravnega 

prezračevanja zraka v hiši. Dodatno ga 

podpirajo rekuperatorji svežega zraka.

Zdravo bivalno klimo v hiši omogočajo 

masivni in energetsko učinkoviti opečni 

zidovi, izolirani z naravno kameno volno, 

ki zaradi svojih lastnosti (paropropustnost 

ter toplotna, zvočna in protipožarna 

izolacija) dodatno prispevajo k zdravemu, 

udobnemu in varnemu bivanju v hiši.

Z masivno gradnjo iz opeke, ki kot vezivno 

sredstvo uporablja lepilo Dryfix.extra, 

gradimo varen dom, ki lahko vzdrži tudi 

najmočnejše potrese. Poleg izjemne 

protipotresne odpornosti opeka kot 

negorljivi gradbeni material v kombinaciji z 

ognjevarnimi oblogami zagotavlja najboljšo 

protipožarno odpornost hiše e4 ter zaščito 

njenih prebivalcev.

Talno ogrevanje je nizkotemperaturni 

sistem ogrevanja, ki se idealno kombinira s 

toplotno črpalko ter optimalno porazdeljuje 

toploto v prostoru, zato tla ostanejo topla.

Dnevna svetloba je ključna za delovanje 

našega biološkega ritma. Porazdelitev 

naravne svetlobe znotraj hiše e4 je bila 

analizirana z uporabo koeficienta dnevne 

svetlobe (KDS) kot kazalnika količine 

dnevne svetlobe. Vsi stanovanjski prostori 

hiše e4 imajo povprečno vrednost KDS 

nad 5 %.

Emocije
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Večstanovanjske stavbe

Večstanovanjske 
stavbe
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Večstanovanjske stavbe

Sodobna opečna 
gradnja

Nosilni zidovi

Mehanska odpornost in stabilnost

Potresna odpornost

Stropni sistem

Predelni zidovi

Rešitve za zidne odprtine

Zvočna izolacija

Vrhunska toplotna izolacija

Prednosti za projektante:
 preprost sistem gradnje z izjemnimi toplotnimi in drugimi  

fizikalnimi lastnostmi, ki ustrezajo vsem vašim izzivom;

 sistemske rešitve brez toplotnih mostov;

 odlična mehanska odpornost in visoka statična nosilnost;

 odlična zvočna izolacija zahvaljujoč visoki masi opeke 25 AKU 
Porotherm;

 opeka, žgana na visokih temperaturah, je najbojša rešitev za 
požarno varnost – negorljiv gradbeni material razreda A1;

 sistemske in usklajene rešitve povezovanja zunanjih in 
notranjih zidov;

 sistemske rešitve brušene opeke zagotavljajo visok nivo 
varnosti in trajnosti;

 čas sušenja opečnih zidov je zaradi suhega načina vgradnje 
brušene opeke skrajšan, suho zidovje pa preprečuje 
nastanek plesni.

Prednosti za stanovalce:
 topla površina opečnih zidov daje prijetno bivalno klimo (hitro 

ogrevanje in nižji stroški);

 visoka sposobnost akumuliranja toplote – opeka ohranja 
temperaturno ravnovesje in s tem zdravo in udobno bivanje. 
Poleti je hladno, pozimi pa toplo, stroški ogrevanja in hlajenja 
objekta pa so nižji;

 majhne zračne pore v porozirani opeki regulirajo vlago v 
prostoru (zidovi dihajo);

 odlična kvaliteta zraka v prostorih, certificirani in preverjeni 
gradbeni materiali, ki ne oddajajo škodljivih snovi, temveč jih 
absorbirajo; varen in trajen dom.

Prednosti za izvajalce:
 večji format opeke omogoča enostavno in hitro gradnjo z 

zanesljivim sistemom lepila v dozi Dryfix.extra;

 lažje rokovanje z opeko zaradi peresa in utora ter gradnja 
brez malte;

 hitra gradnja in manjše potrebe po delovni sili na gradbišču;

 manjši stroški gradnje zaradi enostavnejšega rokovanja – 
manjša potreba po uporabi dvigal in ostalih strojev;

 enostavno rezanje z električnimi ročnimi žagami, na primer 
namiznimi žagami;

 enostavna vgradnja zaščitnih konstrukcij in oblog;

 preprosto zarezovanje inštalacijskih kanalov s primernim 
rezalnim orodjem;

 dobre mehanske lastnosti opeke omogočajo preprosto 
pritrjevanje opreme na zid.

Prednosti za investitorje:
 kvalitetni masivni sistem visoke prodajne vrednosti;

 povečanje stanovanjske površine z zmanjševanjem debeline 
izolacije;

 odlični odzivi kupcev in najemnikov;

 trajna vrednost — varna naložba v prihodnost;

 visoka kvaliteta bivalnih prostorov in ugodna naravna klima.
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Večstanovanjske stavbe

Razmerje med kakovostjo in življenjsko 
dobo izdelka ter njegov vpliv na okolje 
med izkopavanjem surovin, proizvodnjo, 
prevozom, vgradnjo, uporabo in 
odstranjevanjem sta zelo pomembna. 
Opečni izdelki Porotherm so sestavni del 
koncepta trajnostne proizvodnje (angl. 
sustain production), kar v kontekstu 
zdravega in varnega doma vključuje 
uporabo naravne in trajne gline, drugih 
recikliranih materialov ter izogibanje 
nevarnim in zdravju škodljivim snovem.

Ker je varnost glavna skrb, imajo izdelki 
Porotherm odlične gradbenofizikalne 
lastnosti in zato zagotavljajo popolno 
stabilnost in odpornost objektov tudi na 
najbolj potresno ogroženih območjih. 
Da bi zagotovili visoko kakovost življenja 
in varstvo narave, posebno pozornost 
namenjamo trajnosti, možnosti reciklaže in 
ponovne uporabe, energetski in stroškovni 
učinkovitosti ter enostavnosti vgradnje.

Poleg tega izdelki Porotherm omogočajo 
optimalno bivalno klimo in tako nam 

in našim otrokom zagotavljajo zdravo 
življenjsko okolje. Neodvisne raziskave 
Inštituta za gradbeno biologijo v 
Rosenheimu in Inštituta Sentinel-Haus v 
Freiburgu so dokazale, da naši izdelki ne 
vsebujejo škodljivih snovi in da ne prihaja 
do emisij, ki bi ogrožale zdravje.

NARAVNO IN ZDRAVO BIVANJE

Z izbiro najboljših kakovostnih rešitev so možni prihranki, 
povezani z debelino zunanjega zidu. Zaradi svojih izjemnih 
toplotnih lastnosti opeka Porotherm omogoča dodatne 
prihranke: na primer pri večstanovanjskem objektu s 4 nadstropji 
in neto površino 1.600 m² so zaradi zmanjšanja debeline 
zunanjega zidu možni prihranki do 1,3 % površine. V denarnem 
znesku bi omenjeni prihranek znašal več kot 25.000 evrov. Za 
ničenergijske hiše (SNEH) je možna zvedba monolitnih zidov brez 
dodatne izolacije.

Zunanji zidovi, zgrajeni iz opeke Porotherm IZO Profi, polnjene 
s kameno volno, so brez toplotnoizolacijskih oblog na zunanji 
strani zidu. Optimalno toplotno zaščito zagotavljajo opečni 
zidaki, ki imajo integrirano kameno volno v odprtinah zidaka. 
Monolitni opečni zid predstavlja optimalno rešitev za sodobno 
trajnostno gradnjo.

VEČ BIVALNEGA PROSTORA: 
enaka toplotna izolacija

Zid Toplotnoizolacijski omet ETICS  sistem

Porotherm 25 
IZO Profi

Porobeton Armirani 
Beton

Prihranek neto površine / Debelina zidu v cm / U-vrednost 0,28 W/m²K
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Vrsta konstrukcije

Skupna debelina 
sistema (cm)

PTH 30 S PLUS 
+ izo

110
39 

PTH 25 S PLUS 
+ izo

110
37

Klasika
19*29*19

115
44 

PTH 20-50 PROFI 
+ izo

95
32 

PTH 25 PROFI 
+ izo

90
35

AB 
+ izo

95
36 

PTH 30 PROFI 
+ izo

95
38 

PRIMERJAVA CENE 
KONSTRUKCIJE: ugodnejša investicija!

 
Sistem gradnje Porotherm večkratno 
upraviči investicijo, saj vsestransko 
odgovarja na izzive, pred katerimi se boste 
znašli, upoštevajoč debelino samega zidu 

in izolacijo, toplotne lastnosti, prihranke, ki 
se ustvarijo ob gradnji, nižje manipulativne 
stroške, enostavno in čisto vgradnjo ter 
dolgo življenjsko dobo same zgradbe.
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Večstanovanjske stavbe

PRIHRANEK ENERGIJE:  
hitrejši odziv ogrevanja in nižji stroški!

Vir: Študija prof. dr. B. Trogrlić: Nestacionarni prehod toplote, Univerza v 
Splitu, Fakulteta za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo. 
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Beton 20 cm 
in kamena 

volna 13 cm 

Porotherm 32 
IZO Profi

Pomembno je vedeti, da bi potrebovali 42 ur 
in 40 minut, da bi pri AB konstrukciji notranje 
površine zidov z začetne temperature 
T0=10 °C ogreli na želeno temperaturo 
T2=21 °C, medtem ko bi se nam v enakih 
pogojih notranje površine opečnih zidov 
grajenih iz opeke Porotherm 32 IZO Profi z 
začetne temperature T0=10 °C na želeno 
temperaturo T2=21 °C ogrele že v 2 urah in 
5 minutah. Toplotni tok na notranji površini 
je q=30 W/m², kar pomeni, da je v primeru 
AB konstrukcije potrebnih 40 ur in 35 minut 
več, da dosežemo enako temperaturo kot 
pri opečnem zidu iz opeke Porotherm 32 
IZO Profi.

Prihranek energije na enoto površine znaša: 
Qprihranek=40,58 h x 30 W/m² = 1,217 kWh/m²

DIFUZIJSKA UPORNOST PREHODU VODNE PARE:  
prostori ki dihajo, zdrava in naravna bivalna klima 
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Kombinacija zidu iz opeke POROTHERM 
Profi in toplotne izolacije, ki omogoča 
prehod vlage, je odlična kombinacija za 
prijetno in zdravo bivalno klimo v objektu 
skozi celotno leto.

PREDNOSTI 
Dryfix.extra 
LEPILA v 
primerjavi z malto:  
 manjša poraba časa za delo do 50 %;

 manjša poraba materiala;

 odlična toplotna izolacija, ker ni 
toplotnih mostov zaradi maltnih 
spojnic;

 zidovje je suho – vlage zaradi malte 
ni;

 opeka se lahko vgrajuje tudi pri 
temperaturah do –5 °C.

S pomočjo inovativnih rešitev podjetja 
Wienerberger lahko ustvarimo dodatni 
zaslužek, ki ga omogoča hitrejša gradnja 
in lažja manipulacija na gradbišču. Gradnja 

s sistemom Porotherm Profi je do trikrat 
hitrejša v primerjavi z ostalimi rešitvami, 
suha gradnja pa omogoča takojšnje 
nadaljevanje del.

Vrsta konstrukcije

Poraba časa 
za gradnjo 1 m³
za gradnjo 1 m² 

AB 
 

4,35 h
0,87 h

PTH 30 
 S PLUS

2,65 h
0,80 h

PTH 25 
 PROFI

1,50 h
0,38 h

PTH 25 
S PLUS

2,45 h
0,61 h

PTH 20-50 
PROFI

1,48 h
0,30 h

PTH 30 
 PROFI

1,55 h
0,47 h

Klasika 
19*29*19

4,72 h
1,37 h

Klasika 
19*25*19

4,72 h
1,18 h

HITROST GRADNJE:  
do trikrat hitrejša gradnja; čas je denar!
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ZVOČNA IZOLACIJA:  
zaščita pred hrupom

Požarna odpornost:  
varnost in zaščita 

Porotherm 25 AKU

Projektiranje in gradnja objektov morata 
biti izvedena tako, da v primeru požara 
objekti nudijo požarno odpornost in 
stabilnost za določen čas, ki je potreben, 
da se zagotovi varnost ljudi in da se 
prepreči nadaljnje širjenje požara.

Opeka, ki je žgana na približno 1000 
°C, spada v razred negorljivih gradbenih 
materialov A1. Zidovi debeline več kot 8 
cm, grajeni z opeko Porotherm, spadajo 
v razred požarne odpornosti EI 90, nosilni 
zidovi debeline, večje  od 25 cm, pa 
pripadajo razredu požarne odpornosti REI 
180. Visoka Požarna odpornost zidov, 
grajenih iz opeke Porotherm, je dokazana 
s številnimi preizkusi, ki so bili izvedeni v  
akreditiranih požarnih laboratorijih širom 
po Evropi.

Opeka je negorljiva – z vidika požarne odpornosti je najvarnejši gradbeni material.

*obojestransko ometano a≤1,0

Zvočna izolacija je eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo 
na kvaliteto bivalnega ugodja in zdravje 
tistih, ki živijo v objektu.

Opeka Porotherm 25 AKU zaradi 
svoje velike mase in prilagojene 
geometrije ima veliko togost v smeri 
prenosa zvoka, kar ima za posledico 
izvrstne zvočnoizolacijske lastnosti. Pri 
laboratorijskem preizkušanju meritev 
zvočne izolacije zidu, grajenega iz opeke 
Porotherm 25 AKU, so izmerjeni odlični 
rezultati – izvrstnih 54 dB. Izmerjena 
zvočna izolativnost celo presega 
predpisane mejne vrednosti za zid med 
stanovanji, hodnikom in dvigalom.

Glede na to, da na zvočno izolacijo 
prostora ne vpliva samo samo prenos 
zvoka neposredno skozi zidni element, 
ne smemo zanemariti bočnih prenosov 
zvoka, kot tudi prenos zvoka skozi 
področja zidu, na katerih je ta oslabljen. 
Učinkovite tehnične rešitve detajlov za 
sistem gradnje Porothem te nezaželene 
efekte zmanjšujejo na najmanjšo možno 
vrednost.

Proizvod/požarna 
odpornost*

REI 90 REI 120 REI 180 EI 90 EI 180

Porotherm 30 Profi x x

Porotherm 25 Profi x

Porotherm 20-50 Profi x x

Porotherm 11,5 Profi

xPorotherm 10 Profi

Porotherm 8 Profi

Notranji apneni omet (1,5 cm)  
Porotherm 25 IZO Profi  

Toplotna izolacija (EPS 16 cm)

Apneno-cementni omet (2,5 cm) 
Porotherm 25 AKU  

Apneno cementni omet (2,5 cm)

Notranji apneni omet (1,5 cm) 
Porotherm 25 IZO Profi  

Lahki fasadni omet

Notranji apneni omet (1,5 cm) 
Porotherm 38 IZO Profi  

Lahki fasadni omet 

Zvočna izolativnost zidnih sistemov Porotherm

20 25 30 35 40 45 50 55

dB

Požarna odpornost je čas, v katerem gradbeni elementi ali celotna zgradba v požaru obdržijo 
svoje osnovne funkcije.

Večstanovanjske stavbe
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Javni objekti

Javni 
objekti
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Odgovornost do  
bodočih generacij

Gradnja za zdravo 
življenje
Samo najboljše je dovolj dobro za naše otro-
ke. Danes je to mišljenje pomembno vodilo 
skupnosti, ko se izbira gradbeni material za 
izgradnjo novih vrtcev. V preteklosti bila je 
zaradi nižjih investicijskih stroškov velikokrat 
izbrana montažna ali energetsko neučinko-
vita vrsta gradnje. Danes je odločitev o izbiri 
gradbenega materiala za gradnjo veliko bolj 
odgovorna – temelji na vodilu trajnostne in 
energetsko učinkovite gradnje. Gradnja z 
opeko izpolnjuje vse te zahteve, lahko je 
monolitna ali z dodano toplotno izolacijo.

Wienerbergerjev sistem opečne gradnje 
Porotherm Profi nudi optimalne izdelke za 
zdravo in ekološko sprejemljivo gradnjo. 
Najnovejše generacije opeke Porotherm IZO 
Profi, opeke z integrirano toplotno izolaci-
jo iz kamene volne, so temelji energetsko 
učinkovite gradnje in zagotavljajo odlično 
naravno klimo v prostoru. Inovativna opeka s 

pripadajočimi sistemskimi rešitvami omogo-
ča rešitve za vse vrste energetsko učinkovite 
gradnje in daje odgovor na izziv najnovejše 
strategije EU na področju energetske učin-
kovitosti stavb.

Neodvisne raziskave na Inštitutu za grad-
beno biologijo v Rosenheimu in na Inštitutu 
Sentinel Haus v Freiburgu v Nemčiji so 
dokazale, da izdelki ne vsebujejo škodljivih 
snovi in da ne prihaja do izhlapevanja emisij, 
ki bi škodljivo vplivale na zdravje.

Vedno večja pojavnost alergij pri otrocih 
je vse bolj pomemben dejavnik pri izbiri 
gradbenih materialov zanje. In nenazadnje: z 
masivno opeko je dosežena odlična zvočna 
izolacija. To seveda ne veseli le »malih ušes«.

Sodobne rešitve
Gradnja otroških vrtcev z jasnimi urbani-
stičnimi, administrativnimi in tudi finančnimi 
prednostmi predstavlja pravi izziv za arhi-

tekte. Ob tem morajo biti zgradbe energet-
sko učinkovite, ekološko sprejemljive in traj-
nostne. Vrtci, grajeni z Wienerbergerjevimi 
sistemi, združujejo funkcionalnost, ustvar-
jalnost, ekološko in trajnostno gradnjo ter 
najnovejše tehnologije na najvišji ravni.

Optimalna poraba 
energije
Visoka energetska učinkovitost je 
dosežena s kompleksnim in natančnim 
pristopom k projektiranju, s porabo 
gradbenih materialov za energetsko 
učinkovito gradnjo ter z visoko 
učinkovitim sistemom prezračevanja z 
rekuperacijo toplote. Vsi gradbeni materiali 
Wienerbergerjevega sistema jamčijo 
optimalno udobnost in kakovost objekta. 
Masivni zrakotesni opečni zidovi ustvarjajo 
zdrav bivalni prostor s prijetno in zdravo 
bivalno klimo.

Cevni sistem 
ogrevanja, integriran 
v opečnem zidu
Opeka je odlična podlaga za izvedbo 
vgradnje zidnega ogrevanja, ki se 
lahko vgradi namesto tradicionalnega 
ogrevalnega sistema. Prednost zidnega 
ogrevanja je termodinamični način 
delovanja. V prostorih je 70 % toplote 
rezultat sevanja in približno 30 % rezultat 
konvekcije.

Odlična energetska 
učinkovitost
Masivna opeka Porotherm s posebno 
geometrijo lukenj se priporoča za 
gradnjo zidov v energetsko učinkovitih 
objektih. Zahvaljujoč odlični sposobnosti 
akumulacije toplote monolitnih zidnih 
konstrukcij ohranjajo prijetno hladne 
prostore tudi v najbolj vročih poletnih 
dneh.

Gornja Radgona
enota Črešnjevci

Arhitektka: 
Mariapia Tessarolo, udia

Progrin d.o.o. Cevni sistem za integrirano stensko ogrevanje

Zvočna izolacija
Inovativni izdelki dobivajo točke tudi 
za zvočno izolacijo. Opeka Porotherm 
25 AKU je razvita za posebne zahteve 
in jo odlikuje izjemno gosta masivna 
mrežna struktura z veliko gostoto. 
Zvočnoizolacijska vrednost Rw = 54 dB pri 
debelini zidov 25 cm zadostuje kriterijem 
standardnih predpisov kot tudi zahtevam 
za višjo zvočno izolacijo. Masivni opečni 
zid je jamstvo za mir znotraj in izven 
prostora.

Otroci potrebujejo 
zdravo bivalno 
klimo!
Pri gradnji vrtcev je še posebej 
pomembno, da nas vodi misel na zdravo 
bivalno okolje, zato moramo zavestno 
izbirati materiale brez škodljivih snovi, da 
bo lahko vrtec za najmlajše istočasno raj 
za igro in oaza dobrega počutja.

Za gradnjo zidov uporabljamo opeko nove 
generacije, ki je kot vsa Wienerbergerjeva 
opeka narejena iz štirih naravnih 
elementov: ognja, zraka, vode in gline. Ne 

vsebuje škodljivih snovi in ni prisotnega 
izhlapevanja, tako da ne povzroča alergij.

 

Nizki stroški 
vzdrževanja
Otroški vrtec grajen s tem sistemom 
dvakratno upraviči investicijo. Stroški 
gradnje in vzdrževalni stroški so nižji, 
hkrati pa je vrtec zdravo bivalno okolje 
prihodnjim generacijam.

 

Varnost
Opeka s svojimi odličnimi lastnostmi 
vzdržuje najvišjo raven varnosti objekta. 
Visoka trdnost in trajnost opeke objekt 
trajno varuje pred zunanjimi vplivi in 
nepredvidljivimi vplivi iz okolja, ki so zaradi 
ekstremnih klimatskih in vremenskih 
razmer čedalje pogostejši. Opeka se 
v samem procesu proizvodnje žge na 
temperaturah okrog 900 °C in je negorljiv 
gradbeni material razreda A1. Z opeko 
dosežemo najvišjo požarno odpornost 
gradbene konstrukcije.

Porotherm 50 IZO Profi
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Celovite sistemske 
rešitve

Sistemske rešitve glinenih blokov 
Porotherm združujejo sodobno proizvodno 
tehnologijo in visoko raven združljivosti z 
okoljem.

Wienerberger ponuja opeke za vsakršne 
potrebe ter za vse vrste zidov in zidnih 
konstrukcij, kot so:

n	zunanji in notranji zidovi, ki zagotavljajo 
toplotno izolacijo;

n	nosilni in nenosilni zidovi, ki zagotavljajo 
zvočno izolacijo;

n	zidovi, odporni proti potresu;

n	protipožarni zidovi;

n	stropni sistemi;

n	toplotna izolacija za energetsko 
učinkovito prenovo.

Ta proizvodni program dopolnjujejo 
preklade nad vratnimi in okenskimi 
odprtinami, specialno oblikovani izdelki za 
reševanje posebnih detajlov, sistemsko 
izboljšana veziva za opeko, kot je npr. 
lepilo Porotherm Dryfix.extra ali toplotno 
izolativna malta za zidarska dela ter 
posebna orodja za hitro, enostavno in 
varno vgradnjo zidakov. 

Zidaki, preklade in ostali pripadajoči 
sistemski elementi Porotherm 
poenostavljajo delo in ponujajo 
visokokakovostne opečne zidove za 
celovite sistemske rešitve za različne 
tehnične zahteve.

Zunanji zidovi

MONOLITNI/ENOSLOJNI  
ZUNANJI ZID

Opečni zidaki Porotherm, ki imajo 
integrirano kameno volno, dosegajo 
odlično toplotno in zvočno izolacijo, so 
najboljša možna zaščita pred požarom 
in izpolnjujejo statične zahteve ter ne 
potrebujejo dodatne izolacije.

Masiven opečni zid iz opeke Porotherm, 
ki ima integrirano kameno volno, 
ohranja toploto in diha, ker ima dobro 
paropropustnost, ter na tak način 
zagotavlja udobno in zdravo bivalno klimo. 
Tovrstni monolitni opečni zid izpolnjuje 
zahteve za gradnjo ničenergijskih hiš in 
istočasno upošteva kriterije trajnostne 
gradnje. Izbira sistema gradnje z 
monolitnimi opečnimi zidovi je koncept 
najsodobnejše tehnologije gradnje, ki 
se vrača k naravi in načelom zdravega 
bivanja.

ZUNANJI ZID S  TOPLOTNO 
IZOLACIJSKO OBLOGO

Zunanji opečni zid iz opeke Porotherm 
se obloži s toplotno izolacijsko oblogo. 
V tovrstni kombinaciji opečni zidaki 
Porotherm poleg funkcije nosilnosti 
zagotavljajo tudi zvočno in toplotno 
izolacijo. Debelejši in masivnejši opečni 
zidovi zagotavljajo kakovostnejšo bivalno 
klimo, saj omogočajo večje temperaturno 
ravnovesje in boljšo zvočno izolacijo.

ZID Z VENTILIRANO FASADO

Ta vrsta zidu je ena najpomembnejših 
zidnih konstrukcij v številnih evropskih 
državah. Sestavljena je iz nosilnega 
opečnega zidu, plasti toplotne izolacije, 
medprostora za prezračevanje in fasade, 

narejene iz fasadne opeke, ki ponuja 
dodatno estetsko vrednost, ker se fasadne 
opeke izdelujejo v vseh barvah in oblikah, 
so zelo trajne in ne zahtevajo skoraj 
nobenega vzdrževanja.

Notranji zidovi
Nosilni in nenosilni zidovi iz opečnih 
zidakov Porotherm so popolna 
kombinacija optimalne protipožarne 
zaščite in zvočne izolacije. Opečne zidne 
površine so idealna podlaga za omete ter 
zagotavljajo  preprosto  in varno izbiro za 
nadometno montažo in visoko statično 
varnost.

Opečni stropni 
sistem
Polmontažni opečni stropni sistem 
Porotherm ustvarja idealne pogoje za 
zdravo in udobno bivalno klimo ter 
večjo energetsko učinkovitost. Ponuja 
odlično in enostavno rešitev, še posebej 
za družinske domove. Zagotavlja veliko 
prilagodljivost pri načrtovanju in uporabi 
zaradi enostavnih sistemskih komponent, 
ki so sestavljene iz nosilcev  in polnil, ki se 
polagajo med nosilce.

Dodatne prednosti so njegove odlične 
mehanske lastnosti, je negorljiv in ponuja 
dobro toplotno in zvočno izolacijo. Zaradi 
homogene opečne površine je odličen 
nosilec ometa.

Porotherm zidni 
sistemi

5 linij izdelkov 
za popoln dom

Porotherm ENERGY+
Sistem Porotherm z izjemnimi toplotnimi 
lastnostmi je namenjen za gradnjo energetsko 
učinkovitih objektov, kot so: skoraj 
ničenergijske, pasivne in nizkoenergijske hiše.

Linija izdelkov Porotherm IZO Profi 
Linija izdelkov Porotherm Profi  
Porotherm Dryfix.extra

Porotherm COMFORT
Glineni izdelki Porotherm z maltnimi žepi s 
posebno obliko S za večjo varnost. Idealni 
za gradnjo družinskih hiš in večstanovanjskih 
objektov.

Porotherm 30 S Plus 
Porotherm 25 S  
Porotherm 20 S P+E

Porotherm SPECIAL
Posebne rešitve za gradnjo s sistemom 
Porotherm, ki bodo zagotovile zdravo klimo, 
odlično zvočno zaščito in varnost ter bodo 
obdržale trajno vrednost investicije.

Porotherm 25 AKU  
Elementi za vertikalne in horizontalne vezi 
Strop Porotherm 
Preklade Porotherm

Porotherm INTERIOR
Izdelki Porotherm so namenjeni gradnji 
pregradnih zidov. So del sistema gradnje 
ENERGY+ in COMFORT. 

Porotherm 11,5 Profi  
Porotherm 10 Profi  
Porotherm 8 Profi  
Porotherm 11,5 P+E  
Porotherm 10 P+E  
Porotherm 8 P+E

Porotherm 
ECONOMY
Klasični program za gradnjo enostavnih 
objektov z omejenimi lastnostmi, kot so 
pomožni objekti, garaže in polnilno zidovje.

Poroblok 9  
Polna opeka 

Zidni sistemi
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Zidni sistemi

Sistem gradnje Porotherm z brušeno 
opeko z izjemnimi toplotnimi 
lastnostmi je namenjen gradnji 
energetsko učinkovitih objektov, kot 
so: skoraj ničenergijske, pasivne in 
nizkoenergijske hiše.

ENERGETSKA UČINKOVITOST
S sistemom gradnje Porotherm Profi 

gradite energetsko učinkovito ter 

varčujete energijo zdaj in za vedno.

KAKOVOST
Odlične mehanske lastnosti, natančnost 

vgradnje in certificiran sistem so jamstvo 

za izjemno kakovost gradbenega 

sistema Wienerberger.

HITROST GRADNJE
Z uporabo opeke Porotherm Profi lahko 

zagotovite hitrejšo gradnjo in hitrejšo 

vselitev v svoj nov dom.

AKUMULIRANJE TOPLOTE
Naj bo vaša hiša iz opeke najboljša 

naravna klimatska naprava.

Uspešno in energetsko učinkovito gradnjo 
poleg uporabe vrhunskih gradbenih 
materialov odlikujeta predvsem celovit 
projekt in kakovostna izvedba.

Glavne značilnosti sistema gradnje Porotherm 
IZO Profi in Profi so energetska učinkovitost, 
kakovost, sistemske rešitve, varnost in 
hitrost gradnje. Porotherm IZO Profi in Profi 
se izdelujeta z natančnim nadzorovanim 
računalniškim procesom brušenja in sta 
naraven, okolju prijazen izdelek iz gline, 
peska in žagovine, IZO Profi pa vsebuje še 
kameno volno. Po uporabi se lahko ta okolju 
prijazen izdelek 100-odstotno reciklira. Zidna 
površina zagotavlja izjemno ravnino, kar olajša 
nadaljnje delo in zmanjšuje porabo ometov. S 
sodobnim in inovativnim sistemom IZO Profi in 
Profi gradimo čisto, natančno in hitro.

Opeka Porotherm IZO Profi je polnjena s 
kamneno volno. Kamena volna ima odlične 
lastnosti toplotne in zvočne izolacije, ni 
vnetljiva, se upira staranju, ne absorbira 
vode (je hidrofobna) in je paroprepustna. S 
tem sistemom gradnje se dosega vrhunska 
toplotna izolacija. Zidovi, narejeni iz opek 
Porotherm IZO Profi in Profi, akumulirajo 
toploto in na ta način ohranjajo visoko 
temperaturo, ki jo zagotavlja sonce ali 
drugi vir toplote, in jo vračajo le, kadar se 

zniža zunanja temperatura. Zaradi tega 
ostane klima v prostorih v vseh letnih časih 
uravnotežena – pozimi se zidovi počasi 
ohlajajo, poleti pa se počasi ogrevajo.

Številne družinske hiše in hiše v nizih so 
zgrajene z opeko Porotherm Profi, zdaj pa 
vam je na razpolago razširjeni izbor izdelkov 
opeke Porotherm IZO Profi, polnjene s 
kameno volno, pri debelini zidov 25–50 cm.

Opeka Porotherm IZO Profi za zunanje 
zidove, ki zahtevajo visoko toplotno izolacijo 
brez dodatne izolacije: izdelki Porotherm 
50 IZO Profi, Porotherm 44 IZO Profi 
in Porotherm 38 IZO Profi so idealni za 
družinske hiše.

Za gradnjo večnadstropnih stanovanjskih 
stavb in objektov priporočamo opeko 
Porotherm 32 IZO Profi in Porotherm  
25 IZO Profi. 

Ena izmed prednosti opečne gradnje je 
uresničevanje arhitekturnih zamisli s strani 
investitorja. Tovrstna gradnja omogoča 
razvoj sodobnih sistemskih rešitev, pri katerih 
sodeluje tudi gradbena stroka, ki zagotavlja 
kakovostno izvedbo detajlov na gradbišču. 
S polnjenjem opeke Porotherm IZO Profi s 
kameno volno sta doseženi izjemna toplotna 
in zvočna izolacija.

5 PREDNOSTI 
GRADNJE S 
POROTHERM  
IZO PROFI:

n	prihranek energije;

n	dodatna uporabna površina;

n	prijetna in zdrava bivalna klima;

n	inovativna gradnja;

n	celovite sistemske rešitve in tehnična 
podpora.

SISTEM GRADNJE POROTHERM  
Z BRUŠENO OPEKO, POLNJENO S 
KAMENO VOLNO.
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 50 IZO Profi

Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 50 IZO Profi

Venčni opaž

Porotherm
50 IZO Profi

Porotherm
50 IZO Profi

Toplotna izolacija
Porotherm

50 IZO Profi

Porotherm
Termo preklada

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 50 IZO Profi (50 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

Parna oviraElastična vez

Bitumenska podlaga

Porotherm
50 IZO Profi

Porotherm
50 IZO Profi

AB vez
30x25 cm

Porotherm 10 Profi 
+ kamena volna 8 cm (TI)

Detajl kri�anja zunanje stene Porotherm 50 IZO Profi s poševno streho

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 50 IZO Profi (50 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 50 IZO Profi s poševno
streho

Tehnični list

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Križanje s 
poševno streho

Prerez skozi 
okno in strop

Vertikalne 
vezi

TEHNIČNI DETAJLIPorotherm 50 IZO Profi

SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije 25x50x24,9 cm

Debelina zidu d 50 cm

NF 15,96

Teža / kos m 19.3 kg/kos

Poraba opeke m² 16 kos/m²

Poraba opeke m³ 32 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 5//10 // l/m² // l/m³

Poraba DRYFIX.extra lepila 5 m²/doza

m² od m³ opeke 2,00 m²

Obtežba za m² zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra) 3,15 // 3,09 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra)   6,3 // 6,18 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,064 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,13 W/m²K

Bruto gostota ρ 620 kg/m³

Ekvivalentna specifična toplotna kapaciteta c 2,02 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 2,3/3,8

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

Tm/R2+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/DRYFIX.extra)  fk 4 // 3,3 N/mm²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 90*

Zidanje zidov z opeko Porotherm 50 IZO 
Profi v tankoslojni malti

Material
opeka 32 kos/m³

t.malta 10 l/m³

Delo
KV 1,2 h/m³

PKV 0,5 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 50 IZO 
Profi z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 32 kos/m³

DRY. 300 ml/m³

Delo
KV 1,05 h/m³

PKV 0,42 h/m³

Porotherm
50 IZO Profi

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 50
IZO Profi s pomočjo Porotherm
Profi DRYFIX vogalnika 50

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 50

 AB vez
25 x 25 cm

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 50 IZO Profi
s pomočjo Porotherm Profi DRYFIX vogalnika 50

Porotherm
50 IZO Profi

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

 AB vez
25 x 25 cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 50
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Porotherm
50 IZO Profi

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 50
IZO Profi s pomočjo Porotherm
Profi DRYFIX vogalnika 50

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 50

 AB vez
25 x 25 cm

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 50 IZO Profi
s pomočjo Porotherm Profi DRYFIX vogalnika 50

Porotherm
50 IZO Profi

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

 AB vez
25 x 25 cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 50
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VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Porotherm Dryfix.extra lepilo

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Obzidava s Porotherm 8 Profi, Porotherm Dryfix vogalnik 50

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm  preklade 12x6,5, 
Porotherm preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 
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Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.

Porotherm
50 IZO Profi
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PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 44 IZO Profi (44 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 44 IZO Profi

Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 44 IZO Profi

3 x Porotherm Termo preklada 12 x 6,5

Porotherm
44 IZO Profi

Porotherm
44 IZO Profi

Porotherm
44 IZO Profi

Porotherm 8 Profi

8 cm kamene volne (TI)

8 cm kamene volne (TI)

Elastična vez

Bitumenska podlaga

Porotherm
44 IZO Profi

Porotherm
44 IZO Profi

AB vez
28x25 cm

Porotherm 8 Profi

8 cm kamene volne (TI)

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 44 IZO Profi (44 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

Parna ovira

Detajl kri�anja zunanje stene Porotherm 44 IZO Profi s poševno streho

  Vsebina:

  Merilo:
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  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 44 IZO Profi s poševno
streho

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 44 IZO Profi
s pomo�jo Porotherm Profi Dryfix vogalnika 44

  Vsebina:

  Merilo:
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WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 44 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
Dryfix vogalnika 44

Porotherm
44 IZO Profi

Porotherm
44 IZO Profi

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

    AB vez
25x25cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 44

Porotherm
44 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

    AB vez
25x25cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 44

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 44 IZO Profi
s pomo�jo Porotherm Profi Dryfix vogalnika 44

  Vsebina:

  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 44 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
Dryfix vogalnika 44

Porotherm
44 IZO Profi

Porotherm
44 IZO Profi

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

    AB vez
25x25cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 44

Porotherm
44 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

    AB vez
25x25cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 44

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 44 IZO Profi
s pomo�jo Porotherm Profi Dryfix vogalnika 44

  Vsebina:

  Merilo:
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Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
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  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 44 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
Dryfix vogalnika 44

Porotherm
44 IZO Profi

Porotherm
44 IZO Profi

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

    AB vez
25x25cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 44

Porotherm
44 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

    AB vez
25x25cm

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 44

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

TEHNIČNI DETAJLIPorotherm 44 IZO Profi

SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije 25x44x24,9 cm

Debelina zidu d 44 cm

NF 14,05

Teža / kos m 17 kg/kos

Poraba opeke m² 16 kos/m²

Poraba opeke m³ 36,4 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 4,4 // 10 // l/m² // l/m³

Poraba DRYFIX.extra lepila 5 m² / doza

m² od m³ opeke 2,27 m²

Obtežba za m² zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra) 2,78 // 2,72 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra)   6,31 // 6,17 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,064 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,14 W/m²K

Bruto gostota ρ 620 kg/m³

Ekvivalentna specifična toplotna kapaciteta c 2,00 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 2,3/3,9

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

Tm/R2+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/DRYFIX.extra)  fk 4 // 3,3 N/mm²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 90*

Zidanje zidov z opeko Porotherm  
44 IZO Profi v tankoslojni malti

Material
opeka 36,4 kos/m³

t.malta 10 l/m³

Delo
KV 1,06 h/m³

PKV 0,4 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm  
44 IZO Profi z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 36,4 kos/m³

DRY. 341 ml/m³

Delo
KV 0,94 h/m³

PKV 0,34 h/m³

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Porotherm Dryfix.extra lepilo

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Obzidava s Porotherm 8 Profi + TI, Porotherm Profi Dryfix kot 44

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm preklade 12x6,5, 
Porotherm preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 
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* obojestransko ometan zid

Porotherm
44 IZO Profi

Križanje s 
poševno streho

Prerez skozi 
okno in strop

Vertikalne 
vezi

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.

Tehnični list
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PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 38 IZO Profi (38 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

3 x Porotherm preklada 10 x 8,5 cm

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm
38 IZO Profi

  Sadržaj:

  Mjerilo: 1:10

Wienerberger Ilovac d.o.o.
Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac
tel. +385 (0)47 694 111
fax. +385 (0)47 694 174
office.hr@wienerberger.com

Detalji Porotherm sistema gradnje

..\..\..\Downloads\Wienerberger.png

Rješavanje toplinskog mosta na
spoju nadvoja i Porotherm stropa u
zidu od Porotherm 38 IZO Profi

Porotherm 8 Profi

10 cm kamene volne (TI)

8 cm kamene volne (TI)

Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 38 IZO Profi

Detajl kri�anja zunanje stene Porotherm 38 IZO Profi s poševno streho

  Vsebina:

  Merilo:
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WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 38 IZO Profi s poševno
streho

Parna oviraElastična vez

Bitumenska podlaga

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm
38 IZO Profi

8 cm kamene volne (TI)

Porotherm
30/25 MULTI

18x18 cm

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 38 IZO Profi (38 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 38 IZO Profi
s pomo�jo Porotherm Profi DRYFIX vogalnika 38

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

  Vsebina:

  Merilo:
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tel. +386 (0)2 741 05 20
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 38 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
DRYFIX vogalnika 38

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 38

    AB vez
19x19 cm    AB vez

19x19 cm

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 38

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila Štirje trakovi Porotherm

Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka
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Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 38 IZO Profi
s pomo�jo Porotherm Profi DRYFIX vogalnika 38

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke
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  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 38 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
DRYFIX vogalnika 38

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 38

    AB vez
19x19 cm    AB vez

19x19 cm

Porotherm
38 IZO Profi

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 38

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila Štirje trakovi Porotherm

Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

TEHNIČNI DETAJLIPorotherm 38 IZO Profi

SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije 25x38x24,9 cm

Debelina zidu d 38 cm

NF 12,13

Teža / kos m 14,7 kg/kos

Poraba opeke m² 16 kos/m²

Poraba opeke m³ 42,1 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 3,8 // 10 // l/m² // l/m³

Poraba DRYFIX.extra lepila 5 m²/doza

m² od m³ opeke 2,63 m²

Obtežba za m² zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra) 2,40 // 2,36 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra)   6,31 // 6,21 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,07 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,18 W/m²K

Bruto gostota ρ 620 kg/m³

Ekvivalentna specifična toplotna kapaciteta c 2,02 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 2,3/3,9

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

Tm / R2+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/DRYFIX.extra)  fk 4 // 3,3 N/mm²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 90*

Zidanje zidov z opeko Porotherm 38 IZO 
Profi v tankoslojni malti

Material
opeka 42,1 kos/m³

t.malta 10l/m³

Delo
KV 0,92 h/m³

PKV 0,29 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 38 IZO 
Profi z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 42,1 kos/m³

DRY. 395 ml/m³

Delo
KV 0,83 h/m³

PKV 0,25 h/m³

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Porotherm Dryfix.extra lepilo

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Opečni vogalnik 30/24,9 Profi, Porotherm Profi Dryfix kot 38

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm  preklade 12x6,5, Porotherm 
preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 
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* obojestransko ometan zid

Porotherm
38 IZO Profi

Križanje s 
poševno streho

Prerez skozi 
okno in strop

Vertikalne 
vezi

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.
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Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 32 IZO Profi

  Vsebina:

  Merilo:
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tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

2 x Porotherm Termo
preklada 12 x 6,5 cm

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 32 IZO Profi (32 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)8 cm kamene volne (TI)

Venčni opaž +
4 cm kamene volne (TI)

Detajl kri�anja zunanje stene Porotherm 32 IZO Profi s poševno streho

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI OMET (4 cm)
POROTHERM 32 IZO Profi (32 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)
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  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl stikovanja zunanje stene
Porotherm 32 IZO Profi s poševno
streho

Parna oviraElastična vez

Bitumenska podlaga

Porotherm
32 IZO Profi

AB vez
19x20 cm

3 cm kamene volne (TI)

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm Profi
vogalnik 25

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 32 IZO Profi s
pomo�jo Porotherm Profi vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

  Vsebina:

  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 32 IZO
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 32 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

TEHNIČNI DETAJLIPorotherm 32 IZO Profi

SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije 25x32x24,9 cm

Debelina zidu d 32 cm

NF 10,22

Teža / kos m 14,4 kg/kos

Poraba opeke m² 16 kos/m²

Poraba opeke m³ 50 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 3,2 // 10 // l/m² // l/m³

Poraba DRYFIX.extra lepila 5 m²/doza

m² od m³ opeke 3,13 m²

Obtežba za m² zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra) 2,35 // 2,31 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra)   7,36 // 7,23 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,08 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,24 W/m²K

Bruto gostota ρ 725 kg/m³

Ekvivalentna specifična toplotna kapaciteta c 2,02 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 2,3/3,9

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

Tm / R2+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 12,5 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/DRYFIX.extra)  fk 4,8 // 4 N/mm²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 90*

Zidanje zidov z opeko Porotherm 32 IZO 
Profi v tankoslojni malti

Material
opeka 50,1 kos/m³

t.malta 10,0 l/m³

Delo
KV 1,19 h/m³

PKV 0,37 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 32 IZO 
Profi z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 50,1 kos/m³

DRY. 470 ml/m³

Delo
KV 0,95 h/m³

PKV 0,30 h/m³

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Porotherm Dryfix.extra lepilo

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Opečni vogalnik 25/24,9 Profi,  Dryfix vogalnik 32 

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm preklade 12x6,5, Porotherm 
preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 
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okno in strop

Vertikalne 
vezi

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.
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Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 25 IZO Profi
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omet

Opečni vogalnik
25/24.9
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Porotherm
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Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

TEHNIČNI DETAJLIPorotherm 25 IZO Profi

SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije 37,5x25x24,9 cm

Debelina zidu d 25 cm

NF 11,97

Teža / kos m 17,6 kg/kos

Poraba opeke m² 10,67 kos/m²

Poraba opeke m³ 42,7 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 2,5 // 10 // l/m² // l/m³

Poraba DRYFIX.extra lepila 5 m²/doza

m² od m³ opeke 4 m²

Obtežba za m² zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra) 1,91 // 1,88 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (tankoslojna m./DRYFIX.extra)   7,64 // 7,52 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,077 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,29 W/m²K

Bruto gostota ρ 755 kg/m³

Ekvivalentna specifična toplotna kapaciteta c 1,61 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 2,6/4,5

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

Tm / R2+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 12,5 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/DRYFIX.extra)  fk 5 // 4,1 N/mm²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 90*

NORMATIVI

Zidanje zidov z opeko Porotherm 25 IZO 
Profi v tankoslojni malti

Material
opeka 42,7 kos/m³

t.malta 10,0 l/m³

Delo
KV 1,22 h/m³

PKV 0,41 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 25 IZO 
Profi z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 42,7 kos/m³

DRY. 600 ml/m³

Delo
KV 0,95 h/m³

PKV 0,34 h/m³

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Porotherm Dryfix.extra lepilo

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Opečni vogalnik 25/24,9 Profi + TI

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm preklade 12x6,5, Porotherm 
preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 
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Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.
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Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 30 Profi

Porotherm
30 Profi

Porotherm
30 Profi

2 x Porotherm Termo
preklada 12 x 6,5

Porotherm
30 Profi

6 cm kamene volne (TI)

Venčni opaž (TI)

PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI

POROTHERM 30 Profi (30 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

Parna ovira

Bitumenska podlaga

Porotherm
30 Profi

Porotherm
30/25 MULTI

Porotherm
30 Profi

18x18 cm

Detajl križanja zunanje stene  Porotherm 30 Profi s poševno streho
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 30 Profi s poševno
streho

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI
POROTHERM 30 Profi (30 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

* obojestransko ometan zid

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

TEHNIČNI DETAJLIPorotherm 30 Profi

Dimenzije 25x30x24,9 cm

Debelina zidu d 30 cm

NF 9,58

Teža / kos m 15,2 kg/kos

Poraba opeke m² 16 kos/m²

Poraba opeke m³ 53,3 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 3 // 10 // l/m² // l/m³

Poraba Dryfix.extra lepila 5 m²/doza

m² od m³ opeke 3,33 m²

Obtežba za m² zidu 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

2,46 // 2,42 kN/m²

Težina m³ zida 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

  8,19 // 8,06 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,124 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,39 W/m²K

Bruto gostota ρ 800 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1+/R1+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/Dryfix.extra)  fk 3,87/3,21 N/mm²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   REI 120 min**

Zidanje zidov z opeko Porotherm 30 Profi v 
tankoslojni malti

Material
opeka 53,3 kos/m³

t.malta 10 l/m³

Delo
KV 1,17 h/m³

PKV 0,37 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 30 Profi z 
lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 53,3 kos/m³

DRY. 500 ml/m³

Delo
KV 1,05 h/m³

PKV 0,47 h/m³

    AB vez
18x18 cm

Porotherm
30 Profi

Porotherm
30 Profi

Porotherm
30 Profi

Porotherm
30 Profi

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 30

    AB vez
18x18 cm

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Porotherm Profi
Dryfix vogalnik 30

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 30 Profi s
pomočjo Porotherm Profi Dryfix vogalnika 30
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 30
Profi s pomočjo Porotherm Profi
DRYFIX vogalnika 30
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VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Porotherm Dryfix.extra lepilo

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Opečni vogalnik 30/24,9 Profi,  Dryfix vogalnik 30 

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Porotherm 30/25 MULTI, Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm  preklade 12x6,5, 
Porotherm preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 

Porotherm
30 Profi

Križanje s 
poševno streho

Prerez skozi 
okno in strop

Vertikalne 
vezi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm Profi
vogalnik 25

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 32 IZO Profi s
pomo�jo Porotherm Profi vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka
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  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 32 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke
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  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 25 IZO Profi

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm
25 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.
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Neparni red opeke Parni red opeke

Porotherm
25 Profi

Porotherm
25 Profi

    AB vez
17x17 cm

Porotherm
25 Profi

Porotherm
25 Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

  AB vez
17x17 cm

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 25 Profi s
pomočjo Porotherm Profi vogalnika 25

  Vsebina:

  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 25
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

Porotherm Profi
vogalnik 25

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Neparni red opeke Parni red opeke

Porotherm
25 Profi

Porotherm
25 Profi

    AB vez
17x17 cm

Porotherm
25 Profi

Porotherm
25 Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

  AB vez
17x17 cm

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 25 Profi s
pomočjo Porotherm Profi vogalnika 25
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 25
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

Porotherm Profi
vogalnik 25

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini bloka

Dve vertikalni liniji
Dryfix.extra lepila v vsaki
vrsti po celi višini blokaPorotherm

25 Profi

Porotherm
25 Profi

2 x Porotherm
preklada 10x8,5 cm

Porotherm
25 Profi

5 cm kamene volne (TI)

Venčni opaž (TI)

PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI

POROTHERM 25 Profi (25 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 25 Profi
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  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 25 Profi

Parna ovira

Bitumenska podlaga

Porotherm
25 Profi

AB vez
19x20 cm

Porotherm
25 Profi

Venčni opaž (TI)

Detajl križanja zunanje stene  Porotherm 25 Profi s poševno streho

  Vsebina:

  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 25 Profi s poševno
streho

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI
POROTHERM 25 Profi (25 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

* obojestransko ometan zid

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Križanje s 
poševno streho

Vertikalne 
vezi

TEHNIČNI DETAJLIPorotherm 25 Profi

Dimenzije 37,5x25x24,9 cm

Debelina zidu d 25 cm

NF 11,97

Teža / kos m 15 kg/kos

Poraba opeke m² 10,67 kos/m²

Poraba opeke m³ 42,7 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 2,5// 10,0 l/m² // l/m³

Poraba Dryfix.extra lepila 5 m²/doza

m² od m³ opeke 4 m²

Obtežba za m² zidu 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

1,96 // 1,93 kN/m²

Težina m³ zida 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

  7,84 / 7,72 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,141 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,51 W/m²K

Bruto gostota ρ 780 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1+/R1+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/Dryfix.extra)  fk 4,52 / 3,75 N/mm²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   REI 120 min**

Zidanje zidov z opeko Porotherm 25 Profi v 
tankoslojni malti

Material
opeka 42,7 kos/m³

t.malta 10 l/m³

Delo
KV 1,22 h/m³

PKV 0,41 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 25 Profi z 
lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 42,7 kos/m³

DRY. 600 ml/m³

Delo
KV 1,18 h/m³

PKV 0,44 h/m³
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SISTEMSKA OPREMA

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Porotherm Dryfix.extra lepilo

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Opečni vogalnik 25/24,9 Profi + TI

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm  preklade 12x6,5, 
Porotherm preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 

Prerez skozi 
okno in strop

Porotherm
25 Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm Profi
vogalnik 25

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 32 IZO Profi s
pomo�jo Porotherm Profi vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

  Vsebina:

  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 32 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

  Vsebina:

  Merilo:

C:\Users\hrpetmat\Documents\POSAO\EXCEL KALKULATORI\POROTHERM\Wienerberger.png

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 25 IZO Profi

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm
25 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.

Tehnični list
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Glineni izdelki Porotherm s posebno 
obliko S maltnih žepov za večjo varnost. 
Idealno za gradnjo družinskih hiš in 
večstanovanjskih objektov.

VARNOST
Velik format opeke z maltnim žepom 

v obliki S zagotavlja varno in hitrejšo 

gradnjo z manjšo porabo malte na 

potresno aktivnih področjih.

TRAJNOST
Hiše, ki so grajene z opeko Porotherm, 

predstavljajo naložbo za več generacij, 

hkrati pa ohranjajo isto kakovost bivanja 

v svojem celotnem življenjskem obdobju.

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Z izbiro sistema gradnje Porotherm S 

ste korak bližje k energetski učinkovitosti 

svojega prihodnjega doma.

COMFORT
Opeko Porotherm S odlikuje poseben dizajn (sistem maltnih 
žepov) za gradnjo na potresno aktivnih področjih (S = 
seizmični blok), saj je zidovje odpornejše proti potresnim 
silam. Sistem maltnih žepov prispeva k večkratnemu 
povečanju natezne trdnosti sten. Zaradi svoje edinstvene 
rešitve je opeka Porotherm S zaščitena s patentom.

““ “Večja potresna odpornost

Zapolnjevanje z malto

S (maltni žep)

Zidni sistemi
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Parna ovira

Bitumenska podlaga

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
30/25 MULTI

AB vez
18x18 cm

8 cm kamene volne (TI)

Detajl križanja zunanje stene Porotherm 38 S P+E s poševno streho

  Vsebina:

  Merilo:
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 38 S P+E s poševno
streho

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI
POROTHERM 38 S P+E (38 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

3 x Porotherm preklada 10 x 8,5 cm

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Porotherm 10 P+E

5 cm kamene volne (TI)

8 cm kamene volne (TI)

Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 38 S P+E
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 38 S P+E

PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI
POROTHERM 38 S P+E (38 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

AB vez
22x22 cm

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Euro vogalnik 38
Euro vogalnik 38

Zapolniti
z malto
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 38 S P+E s
pomočjo EUROVOGALNIKA 38

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm
38 S P+E s pomočjo
EUROVOGALNIKA 38

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

AB vez
22x22 cm

Zapolniti
z malto

AB vez
22x22 cm

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Porotherm
38 S P+E

Euro vogalnik 38
Euro vogalnik 38

Zapolniti
z malto
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Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 38 S P+E s
pomočjo EUROVOGALNIKA 38

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm
38 S P+E s pomočjo
EUROVOGALNIKA 38

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

AB vez
22x22 cm

Zapolniti
z malto

NORMATIVI

Porotherm 38 S P+E
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 25x38x23,8 cm

Debelina zidu d 38 cm

NF 11,59

Teža / kos m 15,3 kg/kos

Poraba opeke m² 16 kos/m²

Poraba opeke m³ 42,1 kos/m³

Poraba malte m² 69 l/m²

Poraba malte m³ 181,5 l/m³

m² od m³ opeke 2,63 m²

Obtežba za m² zidu (opeka/malte za zidanje) 3,65 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (opeka/malte za zidanje) 9,6 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,18 W/mK

U-vrednost U 0,48 W/m²K

Bruto gostota ρ 780 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Horizontalna tlačna trdnost fh 2,0 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/DRYFIX.extra) fk 4,34 N/mm²

Zidanje zidov z opeko Porotherm 38 
S P+E

Material
opeka 42,1 kos/m³

malta 181,5 l/m³

Delo
KV 2,25 h/m³

PKV 1,3 h/m³

Križanje s 
poševno streho

Prerez skozi 
okno in strop

Vertikalne 
vezi

TEHNIČNI DETAJLI

SISTEMSKA OPREMA

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Toplotno izolativna malta ali apneno cementna malta

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Euro vogalnik 38, Opečni vogalnik 30/23,8

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Porotherm 30/25 MULTI, Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5,Porotherm preklade 10x8,5,Porotherm preklade 12x6,5,Porotherm 
preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci,Polnilo Porotherm 16/60,Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema
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* obojestransko ometan zid

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 120* min

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm Profi
vogalnik 25

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 32 IZO Profi s
pomo�jo Porotherm Profi vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

  Vsebina:

  Merilo:
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WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 32 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

  Vsebina:

  Merilo:
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WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 25 IZO Profi

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm
25 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.

Tehnični list
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Parna ovira

Bitumenska podlaga

Porotherm
30 S Plus

Porotherm
30/25 MULTI

AB vez
18x18 cm

Porotherm
30 S Plus

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

Detajl križanja zunanje stene Porotherm 30 S Plus s poševno streho

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 30 S Plus s poševno
streho

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI
POROTHERM 30 S Plus (30 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

Porotherm
30 S Plus

2 x Porotherm
preklada 12 x 6,5 cm

6 cm kamene volne (TI)

4 cm kamene volne (TI)

Porotherm
30 S Plus

Porotherm
30 S Plus

Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 30 S Plus

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 30 S Plus

PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI

POROTHERM 30 S Plus (30 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 30 S Plus
s pomočjo Opečnega vogalnika 30/23,8

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 30 S
Plus s pomočjo Opečnega
vogalnika 30/23,8

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

   EPS 1 cm
   EPS 1 cm

AB vez
19,5x19,5 cm

zapolniti
z malto

Porotherm
30 S Plus

Porotherm
30 S Plus

Opečni vogalnik
30/23,8

AB vez
19,5x19,5 cm

zapolniti
z malto

Opečni vogalnik
30/23,8

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 30 S Plus
s pomočjo Opečnega vogalnika 30/23,8

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 30 S
Plus s pomočjo Opečnega
vogalnika 30/23,8

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

   EPS 1 cm
   EPS 1 cm

AB vez
19,5x19,5 cm

zapolniti
z malto

Porotherm
30 S Plus

Porotherm
30 S Plus

Opečni vogalnik
30/23,8

AB vez
19,5x19,5 cm

zapolniti
z malto

Opečni vogalnik
30/23,8

NORMATIVI

Porotherm 30 S Plus
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 25x30x23,8 cm

Debelina zidu d 30 cm

NF 9,15

Teža / kos m 12,1 kg/kos

Poraba opeke m² 16 kos/m²

Poraba opeke m³ 53,3 kos/m³

Poraba malte z zapolnjevanjem maltnih žepov 38 l/m²

m² od m³ opeke 3,33 m²

Obtežba za m² zidu (opeka/malte za zidanje) 2,69 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (opeka/malte za zidanje) 8,96 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,146 W/mK

U-vrednost U 0,45 W/m²K

Bruto gostota ρ 700 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Horizontalna tlačna trdnost fh 2,0 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu fk 4,34 N/mm²

Zidanje zidov z opeko Porotherm 30 S Plus

Material
opeka 53,3 kos/m³

malta 126,6 l/m³

Delo
KV 1,97 h/m³

PKV 0,43 h/m³

Križanje s 
poševno streho

Prerez skozi 
okno in strop

Vertikalne 
vezi

TEHNIČNI DETAJLI

SISTEMSKA OPREMA

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Toplotno izolativna malta ali apneno cementna malta

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Opečni vogalnik 30 /23,8 Porotherm + TI

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Porotherm 30/25 MULTI, Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm  preklade 12x6,5, 
Porotherm preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 
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* obojestransko ometan zid

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 120* min

Porotherm
30 S PLUS

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm Profi
vogalnik 25

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 32 IZO Profi s
pomo�jo Porotherm Profi vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

  Vsebina:

  Merilo:
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Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
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opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 32 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

  Vsebina:

  Merilo:
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WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 25 IZO Profi

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm
25 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.

Tehnični list



www.wienerberger.si60 61

Parna ovira

Bitumenska podlaga

Porotherm
25 S Plus

AB vez
22x20 cm

Porotherm
25 S Plus

 TONDACH OPEČNI STREŠNIK
PREČNE LETVE (4 cm)

VZDOLŽNE LETVE (6 cm)
TONDACH PAROPREPUSTNA FOLIJA

OPAŽ (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (14 cm)

OPAŽ (2 cm)
LESENA PODKONSTRUKCIJA (TERMOIZOLACIJA) (10 cm)

PARNA OVIRA
MAVČNO KARTONSKE PLOŠČE (1,5 cm)

Detajl križanja zunanje stene Porotherm 25 S Plus s poševno streho

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl križanja zunanje stene
Porotherm 25 S Plus s poševno
streho

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI
POROTHERM 25 S PLUS (25 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

AB vez
 17x17,5 cm

Porotherm
25 S Plus

Porotherm
25 S Plus

Opečni vogalnik
25/23,8

AB vez
 17x17,5 cm

Porotherm
25 S Plus

Porotherm
25 S Plus

Opečni vogalnik
25/23,8

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 25 S Plus
s pomočjo Opečnega vogalnika 25/23,8

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 25 S
Plus s pomočjo Opečnega
vogalnika 25/23,8

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Zapolniti
z malto

Zapolniti
z malto

Porotherm
25 S Plus

Porotherm
25 S Plus

2 x Porotherm
preklada 10x8,5 cm

Porotherm
25 S Plus

5 cm kamene volne (TI)

4 cm kamene volne (TI)

Rešitev toplotnega mostu na stiku preklade in Porotherm
stropa pri zidu Porotherm 25 S Plus

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Rešitev toplotnega mostu na stiku
preklade in Porotherm stropa pri
zidu Porotherm 25 S  Plus

PARKET
ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
ZVOČNA IZOLACIJA (4 cm)
TOPLOTNA IZOLACIJA (5 cm)
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TANKOSLOJNI SILIKATNI OMET (0,5 cm)
KAMENA VOLNA - TI

POROTHERM 25 S PLUS (25 cm)
NOTRANJI OMET (1,5 cm)

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 25 S

Dimenzije 37,5x25x23,8 cm

Debelina zidu d 25 cm

NF 11,44

Teža / kos m 15,5 kg/kos

Poraba opeke m² 10,67 kos/m²

Poraba opeke m³ 42,7 kos/m³

Poraba malte z zapolnjevanjem maltnih žepov 27 l/m²

m² od m³ opeke 4 m²

Obtežba za m² zidu (opeka/malte za zidanje) 2,12 kN/m²

Obtežba za m³ zidu (opeka/malte za zidanje) 8,48 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,145 W/mK

U-vrednost 0,53 W/m²K

Bruto gostota ρ 630 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Horizontalna tlačna trdnost fh 2,0 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu fk 4,34 N/mm²

Zidanje zidov z opeko Porotherm 25 S Plus

Material
opeka 42,7 kos/m³

malta 108 l/m³

Delo
KV 1,93 h/m³

PKV 0,42 h/m³

Križanje s 
poševno streho

Prerez skozi 
okno in strop

Vertikalne 
vezi

TEHNIČNI DETAJLI

SISTEMSKA OPREMA

VEZIVO ZA VGRAJEVANJE OPEKE Toplotno izolativna malta ali apneno cementna malta

IZVAJANJE VERTIKALNIH VEZI Opečni vogalnik 25 /23,8 Porotherm

IZVAJANJE HORIZONTALNIH VEZI Porotherm 30/25 MULTI, Venčni opaž

PREMOSTITEV ODPRTIN Porotherm termo preklade 12x6,5, Porotherm preklade 10x8,5, Porotherm  preklade 12x6,5, 
Porotherm preklade 6,5x23,8

STROPNI SISTEM Porotherm nosilci, Polnilo Porotherm 16/60, Polnilo Porotherm 10/60

STREHA Tondach opečna kritina in pripadajoča sistemska oprema 
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obojestransko ometan zid

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 120* min

Porotherm
25 S

AB vez
 17x17,5 cm

Porotherm
25 S Plus

Porotherm
25 S Plus

Opečni vogalnik
25/23,8

AB vez
 17x17,5 cm

Porotherm
25 S Plus

Porotherm
25 S Plus

Opečni vogalnik
25/23,8

  Vsebina:

  Merilo:

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.O.O.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
tel. +386 (0)2 741 05 20
fax. +386 (0)2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com

  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri križanju zidov Porotherm 25 S Plus
s pomočjo Opečnega vogalnika 25/23,8

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 25 S
Plus s pomočjo Opečnega
vogalnika 25/23,8

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Zapolniti
z malto

Zapolniti
z malto

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm
32 IZO Profi

Porotherm Profi
vogalnik 25

    AB vez
17x17 cm

7 cm kamene volne (TI)

Porotherm Profi
vogalnik 25

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 32 IZO Profi s
pomo�jo Porotherm Profi vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

Dve vertikalni liniji
DRYFIX.extra lepila v
vsaki vrsti po celi višini
bloka

  Vsebina:

  Merilo:
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  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje
Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm 32 IZO
Profi s pomočjo Porotherm Profi
vogalnika 25

Liha vrsta opeke Soda vrsta opeke

  Vsebina:

  Merilo:
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  M 1:10

Detajli Porotherm sistema gradnje

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi pri kri�anju zidov Porotherm 25 IZO Profi

Detajl izvedbe vertikalne AB vezi
pri križanju zidov Porotherm
25 IZO Profi

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Kamena volna
 (TI)

Toplotno-izolacijski
 omet (TI)

Štirje trakovi Porotherm
Dryfix.extra lepila

Porotherm
25 IZO Profi

Notranji
omet

Opečni vogalnik
25/24.9

Dve vertikalni liniji Dryfix.extra lepila
v vsaki vrsti po celi višini bloka

Za dodatne tehnične detajle in rešitve, prosimo obiščite našo  
spletno stran www.wienerberger.si.
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 20 S P+E

Dimenzije 37,5x20x23,8 cm

Debelina zidu d 20 cm

NF 9,15

Teža / kos m 11,7 kg/kos

Poraba opeke m² 10,67 kos/m²

Poraba opeke m³ 53,4 kos/m³

Poraba malte m² 23 l/m²

Poraba malte m³ 115 l/m³

m² od m³ opeke 5 m²

Obtežba za m² zidu (opeka/malte za zidanje) 1,65 kN/m³

Obtežba za m³ zidu (opeka/malte za zidanje) 8,25 kN/m²

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,195 W/mK

U-vrednost 0,84 W/m²K

Bruto gostota ρ 680 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Horizontalna tlačna trdnost fh 2,0 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/Dryfix.extra) fk 4,34 N/mm²

Zidanje zidov z opeko Porotherm 20 S P+E

Material
opeka 53,4 kos/m³

malta 115 l/m³

Delo
KV 2,4 h/m³

PKV 0,55 h/m³
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* obojestransko ometan zid

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 90* min

Porotherm
20 S P+E

Porotherm
20/50 S P+E

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 20/50 S P+E

Dimenzije 50x20x23,8 cm

Debelina zidu d 20 cm

NF 12,21

Teža / kos m 15,4 kg/kos

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 40 kos/m³

Poraba malte m² 18 l/m²

Poraba malte m³ 90 l/m³

m² od m³ opeke 5 m²

Obtežba za m² zidu (opeka/malte za zidanje) 1,54 kN/m³

Obtežba za m³ zidu (opeka/malte za zidanje) 7,7k N/m²

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,211 W/mK

U-vrednost 0,89 W/m²K

Bruto gostota ρ 630 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

Skupina zidaka po SIST EN 1996-1  2

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

Tlačna trdnost fb 10 N/mm²

Horizontalna tlačna trdnost fh 2,0 N/mm²

Karakteristična tlačna trdnost zidu 
(tankoslojna/Dryfix.extra) fk 5,51 N/mm²

Zidanje zidov z opeko Porotherm 20/50 S 
P+E

Material
opeka 40 kos/m³

malta 90 l/m³

Delo
KV 2,06 h/m³

PKV 0,9 h/m³
* obojestransko ometan zid

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti  REI 120* min

Tehnični list
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Izdelki Porotherm, namenjeni gradnji 
pregradnih sten. Del sistema gradnje 
ENERGY+ in COMFORT

KAKOVOST
Certificiran nadzor kakovosti ter 

enostavnost uporabe s sistemom Dryfix 

ali malto ter s povezavo po sistemu 

peresa in utora omogočata natančno 

in kakovostno izvedbo pregradnih 

zidov. Visoka požarna odpornost (EI 90) 

zagotavlja dodatno varnost in zaščito.

HITROST GRADNJE
Z uporabo sistema gradnje Dryfix gradite 

50 % hitreje in natančneje brez uporabe 

malte. Enostavnost izvedbe omogoča 

uporabo tako za rekonstrukcijo kot 

novogradnjo – čisto, suho in hitro.

SISTEM 
Je del certificiranega sistema gradnje 

Porotherm ENERGY+ in Porotherm 

COMFORT ter dopolnjuje sistemske 

rešitve, ki so skladne z opečnim rastrom 

Porotherm.

INTERIOR

Zidni sistemi
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* obojestransko ometan zid

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 20-50 Profi

Dimenzije 50x20x24,9 cm

Debelina zidu d 20 cm

NF 12,77

Teža / kos m 18,3 kg/kos

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 40 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 2 // 10,0 l/m² // l/m³

Poraba Dryfix.extra lepila 5 m²/doza

m² od m³ opeke 5 m²

Obtežba za m² zidu 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

1,43 // 1,4 kN/m²

Težina m³ zida 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

  1,43 // 1,4 kN/m³

FIZIKALNE LASTNOSTI

Toplotna prevodnost λ10, dry unit 0,144 W/mK

U-vrednost (neometan zid) U 0,64 W/m²K

Bruto gostota ρ 750 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1+/R1+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   REI 90**

Zidanje zidov z opeko Porotherm 20 Profi  
v tankoslojni malti

Material
opeka 40 kos/m³

t.malta 10 l/m³

Delo
KV 1,55 h/m³

PKV 0,4 h/m³

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 20 Profi  
z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 40 kos/m³

DRY. 750 ml/m³

Delo
KV 1,15 h/m³

PKV 0,3 h/m³

Porotherm
20-50 Profi

* obojestransko ometan zid

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 11,5 Profi

Dimenzije 50x11,5x24,9 cm

Debelina zidu d 11,5 cm

NF 7,34

Teža / kos m 10,2 kg/kom

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 69,6 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 10 // 8,7/m² // l/m³ 

Poraba Dryfix.extra lepila 10 m²/doza

m² od m³ opeke 8,7 m²

Obtežba za m² zidu 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

0,82/0,8 kN/m²

FIZIKALNE LASTNOSTI

Bruto gostota ρ 780 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih  
odstopanj

T1+/R1+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

OGNJEODPORNOST

Razred požarne odpornosti   EI 90* min

Zidanje zidov z opeko POROTHERM  
11,5 Profi v tankoslojni malti

Material
opeka 8 kos/m²

t.malta 1,15 l/m²

Delo
KV 0,3 h/m²

PKV 0,07 h/m²

   

Zidanje zidov z opeko POROTHERM  
11,5 Profi z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 8 kos/m²

DRY. 75 ml/m²

Delo
KV 0,23 h/m²

PKV 0,05 h/m²

Porotherm
11,5 Profi

Tehnični list
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* obojestransko ometan zid

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 10 Profi

Dimenzije 50x10x24,9 cm

Debelina zidu d 10 cm

NF 6,38

Teža / kos m 9,3 kg/kos

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 80 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 10 // 10 l/m² // l/m³ 

Poraba Dryfix.extra lepila 10 m²/doza

m² od m³ opeke 10,0 m²

Obtežba za m² zidu 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

0,74 // 0,73 kN/m²

FIZIKALNE LASTNOSTI

Bruto gostota ρ 700 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1+/R1+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   EI 90* min
Zidanje zidov z opeko Porotherm 10 Profi v 
tankoslojni malti

Material
opeka 8 kos/m²

t.malta 1 l/m²

Delo
KV 0,31 h/m²

PKV 0,07 h/m²

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm 10 Profi z 
lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 8 kos/m²

DRY. 75 ml/m²

Delo
KV 0,20 h/m²

PKV 0,05 h/m²

Porotherm
10 Profi

* obojestransko ometan zid

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 8 Profi

Dimenzije 50x8x24,9 cm

Debelina zidu d 8 cm

NF 5,11

Teža / kos m 7,1 kg/kos

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 100 kos/m³

Poraba tankoslojne malte 10 // 12,5 // l/m² // l/m³

Poraba Dryfix.extra lepila 10 m²/doza

m² od m³ opeke 12,5 m²

Obtežba za m² zidu 
(tankoslojna m./Dryfix.extra)

0,58 // 0,57 kN/m²

FIZIKALNE LASTNOSTI

Bruto gostota ρ 760 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK 

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1+/R1+

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   EI 90* min
Zidanje zidov z opeko Porotherm  
8 Profi v tankoslojni malti

Material
opeka 8 kos/m²

t.malta 0,8 l/m²

Delo
KV 0,31 h/m²

PKV 0,07 h/m²

   

Zidanje zidov z opeko Porotherm  
8 Profi z lepilom DRYFIX.extra

Material
opeka 8 kos/m²

DRY. 75 ml/m²

Delo
KV 0,2 h/m²

PKV 0,05 h/m²

Porotherm 8 Profi

Tehnični list
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

NORMATIVI

Porotherm 11,5 P+E

Dimenzije 50x11,5x23,8 cm

Debelina zidu d 11,5 cm

NF 7,02

Teža / kos m 9.8 kg/kos

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 69,6 kos/m³

Poraba malte m² 6 l/m²

Poraba malte m³ 52,2 l/m³

m² od m³ opeke 8,7 m²

Obtežba za m² zidu 0,88 kN/m²

FIZIKALNE LASTNOSTI

Bruto gostota ρ 760 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

Skupina zidaka po SIST EN 1996-1  2

Zidanje zidov z opeko Porotherm 11,5 P+E. 
Obračun za 1 m² zidu

Material
opeka 8 kos/m²

malta 6 l/m²

Delo
KV 0,33 h/m²

PKV 0,07 h/m²
* obojestransko ometan zid
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POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   EI 90* min

Porotherm
11,5 Profi

Tehnični list
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NORMATIVI

Porotherm 10 P+E 

FIZIKALNE LASTNOSTI

Bruto gostota ρ 720 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 920 J/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

Skupina zidaka po SIST EN 1996-1  2

Zidanje zidov z opeko Porotherm 10 P+E. 
Obračun za 1 m² zidu

Material
opeka 8 kos/m²

malta 5,5 l/m²

Delo
KV 0,33 h/m²

PKV 0,07 h/m²
* obojestransko ometan zid

NORMATIVI

Porotherm 8 P+E 

FIZIKALNE LASTNOSTI

Bruto gostota ρ 760 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 0,92 kJ/kgK

Difuzijski faktor µ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna dovoljena vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne pare 0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih od-
stopanj

T1/R1

Reakcija na požar A1

Odpornost na zmrzovanje F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli  S0

Skupina zidaka po SIST EN 1996-1  2

Zidanje zidov z opeko Porotherm 8 P+E. 
Obračun za 1 m² zidu

Material
opeka 8 kos/m²

malta 4,5 l/m²

Delo
KV 0,33 h/m²

PKV 0,07 h/m²
* obojestransko ometan zid
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Porotherm
10 Profi

Porotherm 8 Profi

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 50x10x23,8 cm

Debelina zidu d 10 cm

NF 6,1

Teža / kos m 8.9 kg/kos

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 80 kos/m³

Poraba malte m² 5,5 l/m²

Poraba malte m³ 55 l/m³

m² od m³ opeke 10 m²

Obtežba za m² zidu 0,81 kN/m²

Dimenzije 50x8x23,8 cm

Debelina zidu d 8 cm

NF 4,88

Teža / kos m 7,3 kg/kos

Poraba opeke m² 8 kos/m²

Poraba opeke m³ 100 kos/m³

Poraba malte m² 4,5 l/m²

Poraba malte m³ 56,3 l/m³

m² od m³ opeke 12,5 m²

Obtežba za m² zidu 0,67 kN/m²

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   EI 90* min

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   EI 60* min

Tehnični list
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SISTEM GRADNJE POROTHERM 
SPECIAL OBSEGA:

n	zvočnoizolacijsko opeko;

n	elemente za vertikalne vezi;

n	veziva;

n	stropni sistem;

n	preklade;

n	elemente za horizontalne vezi.

PREDNOSTI STROPNEGA SISTEMA 
POROTHERM:

n	visoka nosilnost in majhni upogibi;

n	hitra vgradnja zaradi večje razdalje med nosilci (osni razmak 60 cm, ne pa 
običajnih 50 cm);

n	manjši stroški transporta;

n	večja višina opečnega dela – boljša toplotna izolacija;

n	debelejša tlačna plošča – boljša zvočna izolacija in požarna odpornost;

n	enostavna izvedba;

n	zdrava in ugodna klima zahvaljujoč naravnemu materialu;

n	enostavno polaganje inštalacij;

n	homogena opečna površina – odlična osnova za omet.

PREDNOSTI PREKLAD POROTHERM: 
n	visoka nosilnost in majhni upogibi;

n	majhna teža;

n	hitra in enostavna vgradnja;

n	manjša količina armature zaradi prednapenjanja;

n	homogena opečna površina – odlična podlaga za omet;

n	manšji stroški transporta;

n	kakovostni in certificirani izdelki;

n	usklajenost s sistemom Porotherm.

Specialne rešitve za gradnjo s 
sistemom Porotherm, ki zagotavlja 
udobno in zdravo klimo, odlično 
zvočno zaščito, varnost in dolgoročno 
investicijsko vrednost.

SISTEMSKA REŠITEV
Sistem gradnje zidov Porotherm za 

zvočno izolacijo, vezi, strop in preklade 

zagotavljajo naravno bivalno klimo in 

kvaliteto gradnje. 

VARNO
Certificirani zidni sistemi ter visoka 

nosilnost prednapetih stropnih nosilcev 

in preklad  omogočajo rešitve tudi v 

zahtevnih konstrukcijskih situacijah.

ENOSTAVNO
Dodatni elementi, ki dopolnjujejo 

sistemske rešitve Porotherm, omogočajo 

enostavno uporabo in hitrejšo gradnjo.

SPECIAL

Zidni sistemi
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Normativi

Material

PTH 
vogalnik 4,0 kos/m

malta 0,005 m³/m

Delo
KV 0,2 h/m

PKV 0,1 h/m

Normativi

Material

PTH  
vogalnik 4,0 kos/m

malta 0,006 m³/m

Delo
KV 0,3 h/m

PKV 0,1 h/m

Normativi

Material Vogalnik 4,0 kos/m

Lepilo 0,03 l/kos

Delo
KV 0,15 h/m

PKV 0,10 h/m

Normativi

Material Vogalnik 4,0 kos/m

Lepilo 0,038 l/kos

Delo
KV 0,15 h/m

PKV 0,10 h/m

Opečni vogalnik Porotherm 25 

Dimenzije 38 x 25 x 23,8/24,9 cm

Debelina zidu d 38/30/25 cm

Teža / kos m 15,7/16,8 kg

Poraba opeke 4,0 kos/m

AB vez (obrnut redoslijed) 17x17 cm

Opečni vogalnik Porotherm 30 

Dimenzije 39 x 29 x 23,8/24,9 cm

Debelina zidu d 38/30 cm

Teža / kos m 16,1/16,8 kg

Poraba opeke 4,0 kos/m

Velikost odprtine za AB vez 19,5 x 19,5 cm

Namenjeni so izdelavi vertikalnih armiranobetonskih vezi v opečnih zidovih. Vertikalne vezi, 
izvedene iz zidnih in gotovih elementov za vertikalno vez, imajo naslednje prednosti:

a. enostavno in istočasno zidanje zidov in 
vertikalnih vezi z ozirom na to, da ni po-
trebna niti izdelava opaža niti dodatna 
povezava;

b. elementi omogočajo kvalitetno pove-
zavo med vertikalnimi vezmi in zidovi 
iz opeke, kar je zelo pomembno za 
odpornost zidov proti silam, ki jih lahko 
povzroči potres.

Vogalnik Porotherm Profi Dryfix 30 

Dimenzije 42 x 30 x 24,9 cm

Debelina zidu d 30 cm

Poraba vogalnikov 4 kos/m

Velikost odprtine za AB vez 18 x 18 cm

 
 
Vogalnik Porotherm Profi Dryfix 38 

Dimenzije 50 x 38 x 24,9 cm

Debelina zidu d 38 cm

Poraba vogalnikov 4 kos/m

Velikost odprtine za AB vez 19 x 19 cm

Elementi za vertikalne 
AB vezi

TEHNIČNE LASTNOSTITEHNIČNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI TEHNIČNE LASTNOSTI

Porotherm SPECIAL:

 Opomba: Po naročilu so dobavljivi tudi Porotherm Profi Dryfix 
vogalniki za debelino zidov 32 cm, 30 cm, 44 cm in 50 cm.  
Več informacij poiščite na spletni strani www.wienerberger.si

Tehnični list
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Dolžina (cm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325

Razpon (cm) 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

qS,d (kN/m) 5,25 4,14 3,34 2,78 2,37 2,06 1,81 1,62 1,46 1,33

Dolžina (cm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Razpon (cm) 75 100 125 150 175 200 225 250 275

qS,d (kN/m) 6,46 4,98 3,98 3,27 2,74 2,32 2,49 2,22 1,72

Preklada Porotherm 6,5 × 23,8

Dimenzije 6,5x23,8 cm

Dolžina l 100 –350 cm

V korakih 25 cm

Teža / kos m 34,3 kg/m²

Beton C 40/50-XC3

Armatura Y1960C (Ф 2,5 mm)

Stremena BHS 55.50

 

 
Prednapeta opečna preklada Porotherm je izdelek za enostavno, hitro in cenovno ugodno premo-
stitev vratnih in okenskih odprtin. Primerna je tudi za pripravo odprtine za rolete.

Dolžina (cm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Razpon (cm) 75 100 125 150 160 185 210 225 250

qS,d (kN/m) 8,50 8,50 9,50 9,50 11,00 8,50 8,50 7,00 7,00

Termo preklada Porotherm 12 × 6,5 

Dimenzije 12x6,5 cm

Dolžina l 100-325 cm

V korakih 25 cm

Teža / kos m 14 kg/m²

Beton C 30/37 -XC3

Armatura Y1960C (Ф 2,5 mm)

Termo opečna preklada Porotherm je izdelek za enostavno, hitro in cenovno ugodno premostitev 
vratnih in okenskih odprtin pri zidovih debeline 11,5, 15, 25, 38 in 44 in 50 cm z izboljšanimi toplot-
noizolacijskimi lastnostmi, ki zmajšujejo toplotni most nad okenskimi in vratnimi odprtinami.

Preklada Porotherm 12 × 6,5 

Dimenzije 12x6,5 cm

Dolžina l 100-300 cm

V korakih 25 cm

Teža / kos m 14 kg/m²

Beton C 40/50-XC3

Armatura Y1960C (Ф 2,5 mm)

 
Opečna preklada Porotherm je izdelek za enostavno, hitro in cenovno ugodno premostitev vratnih 
in okenskih odprtin pri zidovih debeline 11,5, 15, 25, 38, 44 in 50 cm.

Dolžina (cm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Razpon (cm) 75 100 125 150 175 200 225 250 275

qS,d (kN/m) 6,46 4,98 3,98 3,27 2,74 2,32 2,49 2,22 1,72

Porotherm preklada 10 x 8,5 

Dimenzije 10 x 8,5 cm

Dolžina l 75–325 cm

V korakih 25 cm

Teža / kos m 18 kg/m²

Beton C 40/50-XC3

Armatura 1770,5 SK (Ф 5 mm)

 
 
Opečna preklada Porotherm je izdelek za enostavno, hitro in cenovno ugodno premostitev vratnih 
in okenskih odprtin pri zidovih debeline 10, 11,5, 15, 25, 38, 44 in 50 cm.

Normativi

Material
preklada 1,0 m’

malta 0,002 m³/preklado

Delo
KV 0,16 ur/preklado

PKV 0,08 ur/preklado

Normativi

Material
preklada 1,0 m’

malta 0,002 m³/preklado

Delo
KV 0,16 ur/preklado

PKV 0,08 ur/preklado

Normativi

Material
preklada 1,0 m’

malta 0,002 m³/preklado

Delo
KV 0,16 ur/preklado

PKV 0,08 ur/preklado

Normativi

Material
preklada 1,0 m’

malta 0,002 m³/preklado

Delo
KV 0,16 ur/preklado

PKV 0,08 ur/preklado

TEHNIČNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI

DOVOLJENA RAČUNSKA OBREMENITEV TERMO  PREKLAD POROTHERM 12 x 6,5 cm

DOVOLJENA RAČUNSKA OBREMENITEV TERMO  PREKLAD POROTHERM 12 x 6,5 cm DOVOLJENA RAČUNSKA OBREMENITEV PREKLAD POROTHERM 6,5 × 23,8 cm

DOVOLJENA RAČUNSKA OBREMENITEV PREKLAD POROTHERM 12 × 6,5 cm

Preklade
Porotherm SPECIAL:

Tehnični list
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	 Enostavna in hitra premostitev 
zidnih odprtin

 Premostitev zidnih odprtin z uporabo 
opečnih preklad Porotherm je izred-
no enostavna: brez opaževanja, brez 
armature, brez betoniranja, delno je 
saniran tudi toplotni most.

	Manjša količina armature zaradi 
prednapenjanja

	Kakovost izdelka
 Kontinuiran in računalniško voden to-

varniški nadzor kakovosti in neodvisni 
nadzor Inštituta IGH Zagreb zagotavlja-
ta vrhunsko kvaliteto.

	Dober nosilec ometa

	 Visoka nosilnost in majhni upogibi
 Nosilnost opečnih preklad je določena 

s statičnim izračunom in raziskavami, ki 
so izvedene na Inštitutu IGH Zagreb.

	Majhna teža

	Ugodna cena 
 Stroški so manjši, ker ni več potrebe 

po opaževanju, armaturi ali betonu in 
zahtevnem reševanju toplotnih mostov. 

	Usklajenost s sistemom Porotherm
 Vse preklade so v celoti usklajene z 

gradbenim sistemom Porotherm.

POROTHERM
PREKLADA

PODLOŽKA

ZAČASNA
PODPORA

min. 12 cmmin. 12 cm

max. 1,0     mmax. 1,0     mmax. 1,0     m

Prednosti opečnih preklad Porotherm:

Tehnični list
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Nosilci Porotherm 

Dimenzije 12×6,5 cm

Dolžina l 2,5-7,25 m

V korakih 25 cm

Teža / kos m 17 kg/m

Beton C 30/37-XC3

Armatura Y1960C (Ф 2,5 mm)

Stremena BHS 55.50

 
 
 
Nosilec Porotherm v preseku povprečno meri 6,5 × 12 cm in je sestavljen 
iz opečnih kanalov, betona trdnostnega razreda C 30/37 in prednapetih žic 
premera 2,5 mm.

Nosilce se polaga z osnim razmakom 60 cm.

Polnilo Porotherm 16/60 

Dimenzije 52x25x16 cm

NF 9,85 kom

Teža / kos m 11 kg

Poraba opeke 6,7 kos/m²

 

Parket

58 dB

Cementni estrih

Polietilen 0,25 mm

Izolacija EPS T 22/20

Armirani beton

Porotherm polnilo 16/60

OPOMBA: Potrebno je izdelati statični izračun.

Porotherm 60 je opečno stropno polnilo, s katerim se izpolnjuje prostor med položenimi nosilci 
Porotherm, in sicer v smeri pravokotno na nosilce.

Normativi

Material

Nosilec 1,67 m’/m²

Polnilo 16/60 6,7 kos/m²

Polnilo 10/60 po projektu

Armatura 2,5 kg/m²

Beton 0,076 m³/m²

Malta 0,0005 m³/m²

Delo
KV 0,46 h/m²

PKV 1,76 h/m²

Izdelava stropa Porotherm: polaganje nosilcev 
Porotherm in polnil, polaganje in vezanje armature ter 
betoniranje tlačne plošče debeline 6 cm.

Normativi

Material
Nosilci
do 5 m 1,6 m’/m²

Delo
KV 0,46 h/m²

PKV 1,76 h/m²

Material
Nosilci
nad 5 m 1,6 m’/m²

Delo
KV 0,54 h/m²

PKV 1,84 h/m²

Porotherm gredica

Podložno polnilo Porotherm

 
Dimenzije 52x25x10 cm

NF 6,2 kom

Teža / kos m 9 kg

Poraba 1,67 kos/m²

Podložno polnilo Porotherm je element, ki dopolnjuje stropni sistem Porotherm. Uporablja se ga 
namesto opaža za betoniranje prečnega ojačitvenega rebra. Razen višine, ki znaša 10 cm, so ostale 
dimenzije enake kot pri stropnem polnilu Porotherm 60.
Uporablja se za razpone večje od 3,0 m, kadar je stropno konstrukcijo treba ojačati s prečnim 
ojačitvenim rebrom.

Prerez A-A

Tloris

Porotherm polnilo

Detajl naleganja stopnišča na strop Porotherm

Detajl strešne plošče, izvedene s pomočjo 
stropa Porotherm

TEHNIČNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI

ZVOČNE KARAKTERISTIKE

Porotherm 60

Stropni sistem
Porotherm SPECIAL:

      4ϕ12

Armatura tlačne plošče
min. R-131 ili Q-131

Tlačna plošča min. 6 cm
beton min. C 20/25

stremena ϕ8/25 cm
15

min. 2 PTH nosilca
kot izgubljen opaž

 TONDACH STREŠNA KRITINA
PREČNE LETVE (4 cm)
KONTRA LETVE (5 cm)

PAROPREPUSTNA VODONEPREPUSTNA
 FOLIJA (TONDACH FOL K)

DESKE (2 cm)
ŠPIROVCI (TERMOIZOLACIJA) (18 cm)

PARNA OVIRA
POROTHERM STROP 16+6 cm (22 cm)

NOTRANJI OMET 1,5 cm

Porotherm
nosilci

Porotherm
polnilo

stopnice

armatura
tlačne plošče

armatura po
 statičnem izračunu

Tehnični list
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Tip 
nosilca

Svetla 
odprtina 

L0 (m)

Računski 
razpon LR (m)

Dolžina nosilca 
L (m)

Odpornost MRD 

(kNm/m)
Projektna obtežba 

qd (kN/m2)
Največja koristna 

obtežba  
qk (kN/m2)

POG 6 2,5 2,58 2,75 14,22 15,08 5,0

POG 6 2,75 2,83 3,00 14,22 12,64 4,0

POG 7 3,00 3,08 3,25 16,59 12,57 4,0

POG 8 3,25 3,33 3,50 18,95 12,38 3,5

POG 9 3,50 3,58 3,75 21,32 12,13 3,5

POG 10 3,75 3,83 4,00 23,71 11,89 3,5

POG 12 4,00 4,08 4,25 28,44 12,60 4,0

POG 13 4,25 4,33 4,50 30,81 12,17 3,5

POG 14 4,50 4,58 4,75 33,17 11,76 3,5

POG 16 4,75 4,83 5,00 37,92 12,13 3,5

POG 17 5,00 5,08 5,25 40,29 11,69 3,0

POG 17 5,25 5,33 5,50 40,29 10,66 2,5

POG 19 5,50 5,58 5,75 45,03 10,90 2,5

POG 19 5,75 6,83 6,00 45,03 10,00 2,0

POG 19 6,00 6,08 6,25 45,03 9,22 1,5

Prikaz stropa z enojnimi nosilci

Prikaz stropa z dvojnimi nosilci

TABELA NOSILNOSTI STROPA Z RAZMAKOM NOSILCEV 60 cm 

TIP NOSILCA
POG 

6
POG 

7
POG 

8
POG 

9
POG 
10

POG 
12

POG 
13

POG 
14

POG 
16

POG 
17

POG 
19

SVETLA ODPRTINA L0 (m) 3,50 3,75 4,00 4,25 5,00 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,50

IZRAČUNANI RAZPON LR (m) 3,58 3,83 4,08 4,33 5,08 5,33 5,58 5,83 5,83 6,08 6,58

DOLŽINA NOSILCA L (m) 3,75 4,00 4,25 4,50 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,75

NAJVEČJI IZRAČUNANI RAZPONI STROPA Z DVOJNIMI NOSILCI ZA STANOVANJSKE ZGRADBE* 
(LASTNA TEŽA + STALNA OBTEŽBA 2,0 kN/m² + KORISTNA OBTEŽBA 2,0 kN/m²)

TABELA NOSILNOSTI STROPA Z DVOJNIMI NOSILCI ZA KORISTNO OBTEŽBO q

* Predelni zidovi v smeri razpona stropa, razen lahkih zidov iz mavčnih plošč, niso vključeni.

Tip nosilca POG 6 POG 7 POG 8 POG 9 POG 10 POG 12 POG 13 POG 14 POG 16 POG 17 POG 19

Svetla 
odprtina  

L0 (m)

Izračunani 
razpon   
LR (m)

Dolžina 
nosilca   
L (m)

Lastna teža + stalna obtežba 2,0 kN/m²
+ koristna obtežba 2,0 kN/m²

3,00 3,08 3,25 5,06

3,25 3,33 3,50 3,61 5,06

3,50 3,58 3,75 2,46 3,71 4,96

3,75 3,83 4,00 1,52 2,26 3,71 4,73

4,00 4,08 4,25 - 1,72 2,68 3,58 4,60

4,25 4,33 4,50 - - 1,82 2,62 3,53 5,25

4,50 4,58 4,75 - - - 1,82 2,63 4,16 4,87

4,75 4,83 5,00 - - - - 1,87 3,24 3,88 4,57

5,00 5,08 5,25 - - - - - 2,45 3,03 3,65 4,85

5,25 5,33 5,50 - - - - - 1,77 2,30 2,86 3,96 4,55 5,65

5,50 5,58 5,75 - - - - - - 1,67 2,18 3,18 3,72 4,72

5,75 5,83 6,00 - - - - - - - 1,58 2,49 2,99 3,91

6,00 6,08 6,25 - - - - - - - - 1,89 2,35 3,19

6,25 6,33 6,50 - - - - - - - - - 1,79 2,56

6,50 6,58 6,75 - - - - - - - - - - 2,00

Tehnični list
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Stropno polnilo (klasično) 

Dimenzije 43x25x14 cm

Teža / kos m 9,4 kg

Poraba opeke 8 kos/m²

Klasičnega stropnega polnila ni mogoče uporabiti v stropnem sistemu Porotherm oziroma ga ni 
mogoče nalegati na nosilce Porotherm.
Klasično stropno polnilo se polaga med klasične polmontažne opečne stropne nosilce — pravokot-
no na os smeri polaganja nosilcev.

Porotherm 25 AKU 

Dimenzije 37,5x25x23,8 cm

Debelina zidu d 25 cm

NF 11,44 NF/kom

Teža / kos m 19,8 kg

Poraba opeke 10,7 kos/m²

Poraba opeke 42,7 kos/m³

Poraba malte 27 l/m² 

Koliko m² zidu pozidamo z 1 m³ opeke 4 m²

Prostorninska teža 10,4 kN/m³

Teža na m² zidu 2,6 kN/m²

Tlačna trdnost fb 20 N/mm²

Horizontalna tlačna trdnost fbh 3 N/mm²

Koeficient toplotne prevodnosti λdesign,mas
0,26 W/mK

Bruto volumen ρ 910 kg/m³

Specifična toplotna kapaciteta c 920 J/kgK

Difuzijski faktor μ 5/10

Računska masna vlažnost xr 2,6 %

Maksimalna računska vlažnost xmax 5,4 %

Računska debelina sloja kondenzirane vodne 
pare

0,05 m

Razred razpona / Razred dopustnih odstopanj T1/R1

Reakcija na požar A1

Zmrzlinska odpornost F0

Vsebnost aktivnih topljivih soli S0

Skupina po SIST EN 1996-1-1 2

TEHNIČNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI

MEHANSKE KARAKTERISTIKE

FIZIKALNE LASTNOSTI

TEHNIČNE LASTNOSTI

POŽARNA ODPORNOST

Razred požarne odpornosti   EI 120 min*

ZVOČNE LASTNOSTI

Opečni zid Porotherm 25 AKU 54 dB**

*Obojestransko ometan zid. **Izmerjena zvočna izolativnost, ZAG Ljubljana št. P593/15-520-1a.

Normativi

Zidanje zidov z opeko Porotherm  
25 AKU. Obračun za 1 m³ zidu

Material
opeka 42,7 kos/m³

malta 108 l/m³

Delo
KV 2,12 h/m³

PKV 0,46 h/m³

Zvočnoizolacijska opeka

Element za horizontalne 
AB vezi

Porotherm SPECIAL:

Porotherm SPECIAL:

Stropna ispuna
tradicionalna

Venčni opaž 

Dimenzije 100x5x16/18/20/22 cm

Teža / kos m 1,6 kg

Poraba 1 kos/m

Debelina 5 cm

Koeficient toplotne prevodnosti (XPS) λ 0,035 W/mK

Sponka za fiksiranje – za višino vezi ≥20 cm, 
poraba 1 kos/m’

Venčni opaž je idealna rešitev za izvedbo toplotne izolacije v območju horizontalne armiranobe-
tonske vezi, ki istočasno služi kot izgubljeni opaž v fazi izvedbe stropa Porotherm pri betoniranju. 
Sestavljen je iz ekstrudiranega polistirena (XPS) debeline 5 cm, ki preprečuje nastanek toplotnega 
mostu v območju vezi AB vezi in z njim povezane kondenzacije vodne pare. Je dober nosilec ometa 
ter zagotavlja izredno ravnost površin in manjšo porabo malte za omete.

Tehnični list
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Zidovje je tisočletja star konstrukcijski 

material, v številnih oblikah sestavljen 

iz zidakov in malte, ki zidake povezuje. 

Osnovni nosilni element – zidak je 

bodisi tak, kakršnega najdemo v naravi 

(neobdelan kamen), bodisi je material 

(zemlja ali glina), ki ga je oblikoval in 

obdelal (žgal) človek, da je zidake lažje 

zlagal in jim dal večjo trdnost. Podobno 

velja za malto, ki zidake povezuje v bolj ali 

manj homogeno strukturo.

Med vsemi materiali je opeka tista, ki 

poleg trdnosti zagotavlja najprijetnejše 

lastnosti za bivanje. Čeprav še danes 

tudi na potresno najbolj ogroženih 

območjih sveta stojijo tisočletja stare 

zidane stavbe, se je zidanih konstrukcij 

po krivici dolgo časa držal sloves, da 

niso primerne za gradnjo tam, kjer 

so pogosti močni potresi. Prav zaradi 

odličnih gradbenofizikalnih lastnosti 

opečnega zidovja, ki ugodno vplivajo 

na bivalno počutje, in izsledkov številnih 

eksperimentalnih raziskav, s katerimi so 

dokazali, da se pravilno zasnovane in 

sezidane zidane stavbe ne obnašajo prav 

nič drugače kot stavbe iz sodobnejših 

materialov, se je opečno zidovje kot 

gradbeni material obdržalo. Seveda 

osnovna oblika zidaka ni več klasična 

opeka. Da bi zmanjšali porabo surovin 

in izboljšali toplotnoizolativne lastnosti 

zidovja, ne da bi poslabšali trdnost, so bile 

razvite tudi nove tehnologije proizvodnje in 

tehnologije zidanja.

Projektiranje zidanih konstrukcij je še 

danes v veliki meri osnovano na tradiciji 

in izkušnjah. Zato celo sodobni standard 

za projektiranje potresno odpornih 

konstrukcij Evrokod 8-1 dopušča, da 

se na potresnih območjih lahko brez 

računskega preverjanja zidajo stavbe, 

Pravila gradnje zidanih stavb 
na potresnih območjih

ki izpolnjujejo splošne zahteve, ki so 

povezane s zasnovo konstrukcije po 

tlorisu in višini, z razporeditvijo zidov 

in mehanskimi lastnostmi materialov. 

Takšnim stavbam pravimo „enostavne 

zidane stavbe“ (slika 1). Seveda je 

višina enostavnih zidanih stavb odvisna 

od sistema zidanja, količine nosilnih 

in konstrukcijskih zidov, izražene v 

odstotkih tlorisne površine etaže, in 

od pričakovane seizmičnosti lokacije, 

na kateri stavba stoji. Če zahteve, ki 

jih mora na določenem potresnem 

območju izpolnjevati „enostavna zidana 

stavba“, niso izpolnjene, njihova potresna 

odpornost ni več samoumnevna, pač 

pa jo je treba preveriti z računom. 

Čeprav analize kažejo, da bi se omejitev 

lahko ublažila, je pri nas višina stavbe 

s povezanim zidovjem, katere potresne 

odpornosti ni treba preveriti z računom, 

na območjih z največjo potresno 

nevarnostjo omejena na dve etaži.

Zidovje kot gradbeni material ima zaradi 

svojih trdnostnih lastnosti omejitve pri 

uporabi. Zato s klasičnim, nearmiramim in 

povezanim zidovjem, kot ga uporabljamo 

pri nas, ne moremo zidati stavb 

neomejene višine. Računske analize 

kažejo, da bi pravilno zasnovane stavbe s 

povezanim zidovjem lahko zidali do višine 

5 ali 6 etaž, seveda z ustreznim računskim 

dokazom o njihovi potresni odpornosti 

(slika 2). Seveda pa uporabnost opečnega 

zidovja kot materiala s tem ni omejena. 

Višinskih omejitev, oziroma omejitev 

zaradi trdnostnih lastnosti takorekoč ni, 

če zidovje uporabimo za polnilne zidove 

v visokih armiranobetonskih okvirnih ali 

mešanih konstrukcijah. Tudi v takšnem 

primeru zidovje ni nujno samo dodatna 

obtežba konstrukcije, pač pa ji lahko tudi 

pomaga pri prenosu potresne obtežbe.

Povezano zidovje
Zidovje je material, v osnovi sestavljen iz 

zidakov in malte oziroma lepila, ki zidake 

povezuje. Zidovje je nehomogen material, 

ki učinkovito prenaša tlačne obremenitve 

običajne težnostne obtežbe, manj pa je 

sposobno prenašati strige in upogibne 

momente, ki v konstrukciji nastanejo 

med potresom. Sposobnosti zidovja, 

da prenaša vodoravne sile, se najbolje 

izkoristijo, če zidana stavba deluje kot 

škatlast sistem povezanih zidov. Med 

seboj ločeni zidovi so med potresom, pa 

tudi sicer, zelo ranljivi, sploh če obtežba 

deluje pravokotno na njihovo ravnino. 

Pri sodobnih zidanih stavbah zidove 

v višini stropov povezujejo vodoravni 

povezovalni elementi, zidne vezi in stropne 

konstrukcije. Medtem ko vodoravne vezi 

zidove samo povezujejo, stropi med 

potresom delujejo kot toge vodoravne 

diafragme, ki vztrajnostne potresne sile 

med zidove tudi porazdelijo v sorazmerju 

z njihovimi togostmi. Izkušnje so 

pokazale, da se obnašanje zidanih stavb 

med potresom še izboljša, če zidove 

na ustreznih mestih dodatno povežemo 

tudi z navpičnimi vezmi. Pravilno 

zasnovan sistem vodoravnih in navpičnih 

povezovalnih elementov prepreči 

razpadanje zidovja in omogoči, da 

zidovi opravljajo svojo osnovno funkcijo, 

tj. prevzemajo navpično obtežbo tudi 

potem, ko jih potres že močno poškoduje. 

Tak sistem zidanja imenujemo zidana 

konstrukcija s povezanim zidovjem. Še 

nedavno praviloma armiranobetonske vezi 

zaradi današnjih gradbenofizikalnih zahtev 

vse bolj nadomeščajo armiranoopečne, pri 

katerih se armatura vezi vstavlja v posebej 

oblikovane votlake in zaliva z betonom, 

v katerem je kameni agregat zamenjan z 

opečnim.

Po analizah parametrov v skladu z 

evropskim standardom SIST EN 1998-

1 in izračuni je mogoče graditi zidano 

konstrukcijo tudi do 6 nadstropij, odvisno 

od koncepta projekta. Zagotovljena je 

možnost uporabe primernih, zanesljivih 

in modernih orodij za izračun zidanih 

konstrukcij. Če projektirate ali gradite 

zidano konstrukcijo, vam podjetje 

Wienerberger brezplačno nudi 

programsko opremo AmQuake.

Evropski standard za projektiranje zidanih 

konstrukcij Evrokod 6-1 v poglavju 6.9 

„Povezano zidovje“ daje samo nekaj 

navodil za računsko preverjanje povezanih 

zidov na strižno oziroma vodoravno 

obtežbo. Glede na to, da povezovalni 

elementi niso mišljeni kot nosilni elementi 

za prevzem navpične in vodoravne 

obtežbe, Evrokod 6-1 določa, da se pri 

preverjanju odpornosti povezanega zidu 

na vodoravno obtežbo, ki deluje v ravnini 

zidu, upošteva samo doprinos zidovja 

in betona, ne pa tudi doprinos armature 

navpičnih vezi. Ta se lahko upošteva le 

pri preverjanju elementa na vodoravno 

obtežbo, ki deluje pravokotno na ravnino 

zidu.Slika 1: Tloris preproste zidane stavbe

Slika 2: Potres: Nadstropnost zidanih stavb.

Po analizah parametrov, v skla-
du z evropskim standardom 
SIST EN 1998-1, in izračuni 
je mogoče graditi zidano kon-
strukcijo tudi do 6 nadstropij, 
odvisno od koncepta projekta. 
Zagotovljena je možnost upora-
be primernih, zanesljivih in mo-
dernih orodij za izračun zidanih 
konstrukcij. Če projektirate ali 
gradite zidano konstrukcijo, vam 
podjetje Wienerberger brezplač-
no nudi programsko opremo 
AmQuake.

Pripombe: V modelu izračuna s pomočjo programa AmQuake je upoštevana os 
betonskega dvigala. Rezultatov ni mogoče neposredno primerjati s številkami iz 
tabele št. 9.3, po evropski normi SIST EN 1998-1. 

   Zid debeline 25 cm
   Zid debeline 30 cm
   Maks. število nadstropij po SIST EN 1998-1
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Postojna
0,200

Kočevje
0,125

Koper
0,100

Nova Gorica
0,175 Ljubljana

0,250

Kranj

0,225

Maribor
0,100

Celje
0,150

M. Sobota
0,100

Ptuj
0,125

Novo mesto
0,175

Potresna karta Slovenije
povratna doba 475 let

Model za izračun po programu 
AmQuake
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Zahteve glede razporeditve navpičnih vezi 

po tlorisu, dimenzij in minimalne armature 

najdemo v poglavju 9: „Posebna pravila za 

zidane konstrukcije“ standarda Evrokod 

8-1: „Projektiranje potresno odpornih 

konstrukcij“. Že sama definicije sistema 

zidanja pove, da se vodoravne in navpične 

vezi zabetonirajo šele po končanem zidanju. 

Da bi bile učinkovite, morajo biti med seboj 

in z glavno nosilno konstrukcijo ustrezno 

povezane. Če so armiranobetonske, se 

navpične vezi po opaženju zalijejo na zob, 

sicer se na zob vgradijo votlaki z luknjami 

pravokotnega ali krožnega prereza, v katere 

se vloži armatura, ki se zalije z ustrezno 

malto. Če je stik med vezjo in zidom 

gladek, se navpične zidne vezi z zidom, 

ki ga objemajo, povežejo s sidri (stremeni) 

premera ne manj kot Φ 6 mm, vgrajenimi v 

zid v mesebojnem razmaku ne manj kot 60 

cm in ustrezno sidranimi v vodoravne rege 

zidovja.

Po standardu morajo biti vodoravni 

povezovalni elementi izvedeni nad 

konstrukcijskimi, nosilnimi in veznimi 

zidovi v višini vsakega stropa oziroma 

tako, da razmak med njimi v navpični 

smeri ni večji od 4 m. Navpične vezi 

morajo biti izvedene na vogalih in stičiščih 

konstrukcijskih, nosilnih ali veznih zidov 

oziroma ob prostih robovih vsakega 

konstrukcijskega zidnega elementa in 

na obeh straneh katere koli odprtine 

s površino, večjo od 1,5 m². Če bi bila 

mesebojna razdalja med dvema veznima 

elementoma večja od 5 m, pa morajo 

biti vgrajene tudi v samem zidu. Ena 

od dimenzij vezi pravokotnega prereza 

je navadno enaka debelini zidu. Da bi 

se vgradil toplotno izolativni sloj, je pri 

zidu, debelejšem od 150 mm, dimenzija 

v prečni smeri lahko tudi manjša od 

debeline zidu, vendar ne manj kot 150 

mm. Površina prereza vzdolžne armature 

ne sme biti manj kot 300 mm², oziroma 

1 % površine prereza vezi, armatura 

pa mora biti v vogalih in stičiščih zidov 

ustrezno stikovana in sidrana.

Nedavne eksperimentalne raziskave 

obnašanja stavb s povezanim zidovjem, 

sezidanih v modelnem in naravnem 

merilu, pri katerih so bile navpične vezi 

razporejene in armirane v skladu z 

zahtevami standarda, med potresom 

kažejo, da so zahteve standarda glede 

gostote porazdelitve vezi po tlorisu 

in količine armature navpičnih vezi 

pretirane. Preveliko število navpičnih 

amiranobetonskih zidnih vezi spremeni 

pričakovane porušne mehanizme, saj vezi, 

ki naj bi bile samo povezovalni elementi, 

začnejo prevzemati vlogo stebrov 

armiranobetonske okvirne konstrukcije. 

Navpične zidne vezi ne pomenijo samo 

izboljšane sposobnosti sipanja energije 

(duktilnosti) konstrukcije, pač pa izboljšajo 

tudi njeno podpornost. Preiskave 

posameznih zidov so pokazale, da se 

potresna odpornost povezanih zidov 

v primerjavi z odpornostjo zidov brez 

navpičnih vezi poveča za več kot 50 %, 

sposobnost deformacij pa za več kot 400 

%. Tolikšno povečanje ni zanemarljivo, 

vendar ga po določilih standardov za 

projektiranje v računskem preverjanju ne 

smemo upoštevati, čeprav že imamo na 

razpolago ustrezne računske modele. 

Dovolj je argumentov, da bi standardi 

nove generacije, ki jih tehnični odbori 

že pripravljajo, upoštevali izsledke 

raziskav in omejili količno navpičnih vezi 

v tolikšni meri, da bi odigrale predvsem 

povezovalno vlogo, če že povečajo 

odpornost, projektantom pa dopustili, da 

to tudi računsko upoštevajo.

Zidovje kot 
polnilo v okvirni 
armiranobetonski 
konstrukciji
Odprt prostor v stavbah z 

armiranobetonsko ali jekleno okvirno 

nosilno konstrukcijo se navadno pregradi 

s predelnimi stenami, ki ločujejo prostore 

in določajo arhitekturno zasnovo tlorisa 

stavbe po posebnih željah uporabnikov. 

Ker se predelne stene postavljajo 

po končani gradnji glavne nosilne 

konstrukcije, je zidovje zanje idealen 

material. Zidane stene so dovolj močne, 

da vzdržijo udarce in druge vplive obtežbe 

pravokotno na svojo ravnino, hkrati pa 

nudijo tudi ustrezno zvočno zaščito. 

Material se enostavno transportira in 

pripravi na mestu samem, za zidanje 

pa ne rabimo opažev kot pri betonskih 

predelnih stenah.

Pri prenašanju navpične, težnostne 

obtežbe je zidano polnilo tipični 

sekundarni nenosilni element, ki nič ne 

prispeva k nosilnosti glavne konstrukcije, 

pač pa jo s svojo težo le dodatno 

obremenjuje. Situacija se močno 

spremeni v primeru potresa. Takrat zidano 

polnilo postane pomemben element 

konstrukcije, ki hočeš nočeš sodeluje 

pri prevzemu vodoravne obtežbe. Ker 

se polnila navadno tesno stikujejo s 

konstrukcijo, preprečujejo, da bi ta 

med potresom prosto zanihala. Zato se 

spremenijo njene dinamične lastnosti, 

s tem pa tudi velikost pričakovanih 

potresnih sil. Ker se nihajna doba stavbe 

zaradi togih polnil skrajša, so potresne sile 

navadno večje, kot bi bile, če bi okvirna 

konstrukcija prosto zanihala. Zaradi 

povezanosti z glavno konstrukcijo na 

stičnih območjih med okvirom in polnili 

nastanejo interakcijske sile, ki vplivajo na 

obnašanje elementov okvirnega sistema 

in celotne konstrukcije, lahko v tolikšni 

meri, da se mehanizem obnašanja glavne 

konstrukcije bistveno spremeni. V kolikšni 

meri in kako zidana polnila vplivajo na 

glavno nosilno konstrukcijo, je močno 

odvisno od tega, kako so polnilni zidovi z 

njo povezani in kje so postavljeni. Analize 

poškodb po potresih so pokazale, da 

je njihov vpliv včasih ugoden, medtem 

ko so se okvirne konstrukcije zaradi 

neupoštevanja neugodnega vpliva polnil 

tudi porušile, čeprav bi brez njih potres 

prestale brez hujših posledic.

Če so polnila enakomerno razporejena 

po konstrukciji, lahko pričakujemo, da 

se bo potresna odpornost osnovne 

konstrukcije povečala. Drugače je, če 

njihova razporeditev v tlorisu ali po višini 

konstrukcije ni pravilna. Nepravilna 

razporeditev polnil v tlorisu praviloma 

povzroča zelo neugodne torzijske 

pojave, nepravilne razporeditve po višini 

okvira pa nezvezne spremembe togosti 

po višini, kar pomeni koncentracijo 

obremenitev na območjih zmanjšane 

togosti. Ravno tako neugodne so delne 

zapolnitve okvira v posameznih etažah, 

ki spremenijo lokalne obremenitve 

armiranobetonskih elementov in praviloma 

privedejo do kritičnih strižnih porušitev 

armiranobetonskih stebrov in prečk.

Načelno obstajata dve možnosti, kako 

kontrolirati obnašanje okvirnih konstrukcij 

z zidanimi polnili med potresom. Prva 

možnost je, da zidana polnila sezidamo 

kot sekundarne nekonstrukcijske 

elemente stavbe in jih s posebnimi 

detajli popolnoma ločimo od glavnega 

konstrukcijskega sistema, tako da ne 

bodo ovirala nihanja glavne konstrukcije 

med potresom. V tem primeru so polnila 

sekundarni elementi in pomenijo samo 

dodatno obtežbo konstrukcije. Vendar je 

tudi takšna polnila treba zavarovati pred 

prevrnitvijo oziroma porušitvijo zaradi sil, 

ki delujejo pravokotno na njihovo ravnino.

Lahko pa izkoristimo odpornost zidovja 

in zidana polnila sezidamo kot del 

konstrukcijskega sistema. V tem primeru 

bodo polnila prevzela delež potresne 

obtežbe, s svojimi poškodbami pa bodo 

sodelovala tudi pri sipanju energije 

celotne konstrukcije. Z ustreznimi detajli, 

s katerimi povečamo duktilnost polnilnih 

zidov in zagotovimo učinkovito sidranje 

v elemente glavnega nosilnega sistema 

(armatura v vodoravnih regah in sidranje 

le-te v stebre), lahko bistveno izboljšamo 

potresno odpornost glavne okvirne 

konstrukcije, pa tudi sposobnost sipanja 

energije med potresom.

Zidana polnila so v obeh primerih 

sezidana po končani gradnji glavne 

okvirne konstrukcije, zato niso Slika 3: Izvedba vertikalne AB vezi skladno s SIST EN 1998-1-1 (Evrokod 8)

Slika 4: Izvedba horizontalne in vertikalne 
AB vezi v območju zidne odprtine

Slika 5: Izvedba vertikalne AB vezi s 
pomočjo Porotherm Dryfix vogalnikov
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projektirana za prenos navpičnih 

težnostnih obtežb. Ker je njihova 

izvedba enostavna in ekonomična, 

lahko pa precej prispevajo k odpornosti 

glavne konstrukcije, se zidana polnila 

pogosto uporabijo tudi kot element, 

s katerim utrdimo obstoječo podajno 

okvirno konstrukcijo in izboljšamo njeno 

neustrezno obnašanje med potresom. 

Z upoštevanjem splošnih pravil lahko 

dosežemo dober učinek.

Standard za projektiranje potresno 

odpornih konstrukcij Evrokod 8-1 zidana 

polnila obravnava v sklopu projektiranja 

armiranobetonskih okvirnih konstrukcij v 

poglavju 5.9: „Lokalni vplivi zaradi opečnih 

ali betonskih polnil“. Določila ne govorijo 

toliko o zidovju polnila, pač pa o tem, 

kako projektirati glavno armiranobetonsko 

konstrukcijo, da se izognemo morebitnim 

negativnim posledicam njene interakcije s 

polnilom med potresom.

Če je polnilo sezidano po celotni višini 

stebrov, se vpliv polnila navadno modelira 

z diagonalo (razporo) med dvema 

diagonalno nasprotnima vozliščema. 

Vodoravna komponenta sile v diagonali 

je enaka strižni odpornosti polnila, ki 

se določi na podlagi prestrižne trdnosti 

vodoravnih reg zidu, za dolžino stika 

med polnilom in okvirom pa se privzame 

navpična projekcija širine diagonalne 

razpore. Različni računski modeli 

privzemajo različne širine razpore, 

navadno je to kar četrtina dolžine.

Porušni mehanizmi okvirov z zidanimi 

polnili so odvisni tako od popolnosti stika 

kot tudi od razmerij med mehanskimi 

lastnostmi polnila in glavne okvirne 

konstrukcije. Če želimo vplive polnil 

natančneje analizirati, uporabimo enega 

od računskih modelov, ki jih je mogoče 

najti v literaturi.

Standard Evrokod 8-1 tudi opozarja, 

da lahko porušitev zidanih polnil med 

potresom v pritličju stavbe povzroči 

nastanek nepravilnosti obnašanja 

konstrukcije. To možnost je treba ustrezno 

upoštevati in stebre vzdolž cele višine 

pritličja obravnavati kot kritično območje 

in jih primerno objeti s stremeni. Standard 

podaja tudi pravila, kako armirati stebre, 

če so po višini le delno podprti s polnilom, 

oziroma je polnilo sezidano samo na 

eni strani stebra, pa tudi kako položiti 

armaturo v drugih primerih nepravilnosti.Slika 6: Zid kot polnilo AB okvira (pogled)

Slika 7: Zid kot polnilo AB okvira (prerez)
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Horizontalna izolacija
Po izdelavi temeljev in prve plošče je 
potrebno položiti hidroizolacijo. To je 
zelo pomembno, saj s tem preprečimo 
kasnejšo drago sanacijo vlažnih zidov. 
Širina hidroizolacije mora biti 15 cm 
širša, kot je debelina zidu, da se lahko 
spoji z izolacijo pod estrihom.

Zidanje prve vrste
Po natančni izravnavi podložnega sloja 
malte na še vlažno malto začnemo 
polagati opeko. Polaganje opeke se 
izvaja zelo previdno – ena poleg druge po 
sistemu peresa in utora brez maltanja po 
vertikalnih spojnicah. Zelo pomembno je, 
da je prva vrsta opeke položena natančno 
in da je vsaka opeka poravnana. 
Poravnavanje opeke se izvede linijsko 
po dolžini zidu in diagonalno po površini 
opeke s pomočjo zidarske libele.

Sloj malte za izravnavo 
Po položitvi hidroizolacije je treba 
označiti položaj in debelino zidu. Pred 
zidanjem je treba izravnati podlago 
na mm natančno. To naredimo s 
slojem malte, debelim 1,5 cm, ki ga 
začnemo nanašati na najvišji točki 
temeljne plošče. Priporoča se uporaba 
toplotnoizolativne malte, da zmanjšamo 
vpliv vertikalnega toplotnega mostu.
S pomočjo posebnega orodja 
– Nivelirmaxa si pomagamo pri 
natančnosti izvedbe izravnalnega sloja 
malte pod prvo vrsto opeke. Nadzor 
izravnave malte se izvaja s pomočjo 
daljše alumijske letve.

Priprava lepila Porotherm Dryfix.extra 
Pločevinko z lepilom Dryfix.extra je pred uporabo treba pretresti in jo pritrditi 
na adapter pištole za nanos lepila. Na koncu izhoda iz pištole za lepilo se 
natakne poseben plastični adapter v obliki črke Y za opeko Porotherm IZO 
Profi. S pomočjo Y-adapterja na koncu izhoda pištole se lepilo razdeli na 
dva tanjša trakova lepila na vsaki strani opeke. Tako se lepilo nanese na 
keramično podlago opeke v štirih nizih. Širina niza lepila odgovarja debelini 
notranje stene opeke. Pred začetkom zidanja je potrebno odviti varnostni 
vijak na pištoli in pritisniti vzvod (približno 2 sekundi), da se cev napolni z 
lepilom in se lepilo pojavi na koncu cevi. Izhod lepila se nadzoruje s pritiskom 
na vzvod pištole in s pomočjo regulacijskega vijaka na pištoli za nanos lepila.

Zidanje s sistemom 
Porotherm IZO Profi 

Priprava opeke Porotherm IZO 
Profi
Najprej z naležnih površin očistimo 
prah in opeko dobro navlažimo z vodo 
s pomočjo zidarskega čopiča. Na 
izravnano prvo vrsto opeke nanesemo 
2 paralelna trakova lepila. Premer 
nanesega lepila naj bo približno 3 
cm in naj bo od roba brušene opeke 
oddaljen približno 5 cm. Pri debelini 
zidu 12 cm ali manj (nenosilni zidovi) 
se na opeko nanese le 1 trak lepila.

Zidanje 
Po nanosu lepila se opeka previdno 
položi na vodoravno spojnico opeke z 
minimalnim preklopom 1/3 dolžine ope-
ke. Ko opeko položimo, je ne smemo 
več premikati. Po uporabi lepila obvezno 
zapremo varnostni ventil na pištoli za lepi-
lo. Pištolo za nanos lepila vedno pustimo 
na napolnjeni pločevinki lepila. Ploče-
vinko lepila po uporabi vedno pustimo v 
pokončnem položaju. Če pištolo sname-
mo s pločevinke, jo je vedno treba očistiti 
s pomočjo čistila za lepilo. Vertikalne 
vezi pri debelini zidov 50 cm, 44 cm, 38 
cm in 32 cm je mogoče izvesti s po-
močjo vogalnikov Dryfix, ki pomagajo pri 
zmanjšanju vpliva toplotnega mostu na 
območju armiranobetonskih vertikalnih 
vezi. Priporoča se stransko podpiranje 
vogalnikov Dryfix s podporniki pred vgra-
dnjo betona, da se zaradi bočnih priti-
skov zaradi vibriranja betona ne polomijo 
stranice vogalnikov Dryfix. Natančnejša 
navodila najdete na spletni strani www.
wienerberger.si.

Zidanje s sistemom 
Porotherm Profi 

Horizontalna hidroizolacija
Po izdelavi temeljev in prve plošče je 
treba položiti hidroizolacijo. To je zelo 
pomembno, saj s tem preprečimo 
kasnejšo drago sanacijo vlažnih zidov. 
Širina hidroizolacije mora biti 15 cm 
širša, kot je debelina zidu, da se lahko 
spoji z izolacijo pod estrihom.

Zidanje prve vrste
Po natančni izravnavi podložnega sloja 
malte na še vlažno malto začnemo 
polagati opeko. Polaganje opeke 
se izvaja zelo previdno – ena poleg 
druge po sistemu peresa in utora 
brez maltanja po vertikalnih spojnicah. 
Zelo pomembno je, da je prva vrsta 
opeke položena natančno in da je 
vsaka opeka poravnana. Poravnavanje 
opeke se izvede linijsko po dolžini zidu 
in diagonalno po površini opeke s 
pomočjo zidarske libele.

Sloj malte za izravnavo
Po položitvi hidroizolacije je treba označiti 
položaj in debelino zidu. Pred zidanjem 
je potrebno izravnati podlago na mm 
natančno. To naredimo s slojem malte, 
debelim 1,5 cm, ki ga začnemo nanašati 
na najvišji točki temeljne plošče. Priporoča 
se uporaba toplotnoizolativne malte, da 
zmanjšamo vpliv vertikalnega toplotnega 
mostu. S pomočjo posebnega orodja – 
Nivelirmaxa si pomagamo pri natančnosti 
izvedbe izravnalnega sloja malte pod prvo 
vrsto opeke. Nadzor izravnave malte se 
izvaja s pomočjo daljše alumijske letve.

Priprava lepila Porotherm  
Dryfix.extra 
Pločevinko lepila Porotherm Dryfix.
extra je pred uporabo treba pretresti in 
jo pritrditi na adapter pištole, nato pa 
odviti varnostni ventil in pritisniti vzvod 
(približno 2 sekundi), da se cev napolni 
z lepilom in se lepilo pojavi na koncu 
cevi pištole za lepilo. Izhod lepila se 
nadzoruje s pritiskom na vzvod pištole 
in s pomočjo regulacijskega vijaka na 
pištoli za nanos lepila. 

Priprava opeke Porotherm Profi
Najprej z naležnih površin očistimo prah in 
opeko dobro navlažimo z vodo s pomočjo 
zidarskega čopiča. Na izravnano prvo 
vrsto opeke nanesemo 2 paralelna trakova 
lepila. Premer traku naj bo približno 3 cm 
in naj bo od roba brušene opeke oddaljen 
približno 5 cm. Pri debelini zidu 11,5 cm ali 
manj (nenosilni zidovi) se nanese le 1 trak 
lepila.

Zidanje
Po nanosu lepila se opeka previdno 
položi na vodoravno spojnico opeke 
z minimalnim preklopom 1/3 dolžine 
opeke. Ko opeko  položimo, je ne 
smemo več premikati. Po uporabi lepila 
obvezno zapremo varnostni ventil na 
pištoli za lepilo. Pištolo za nanos lepila 
vedno pustimo na napolnjeni pločevinki 
lepila. Pločevinko lepila po uporabi 
vedno pustimo v pokončnem položaju. 
Če pištolo snamemo s pločevinke, jo je 
vedno treba očistiti s pomočjo čistila za 
lepilo. Vertikalne vezi pri debelini zidov 
50 cm, 44 cm, 38 cm in 30 cm je 
mogoče izvesti s pomočjo vogalnikov 
Dryfix, ki pomagajo pri zmanjšanju 
vpliva toplotnega mostu na območju 
armirano betonskih vertikalnih vezi. 
Priporoča se stransko podpiranje 
vogalnikov Dryfix s podporniki pred 
vgradnjo betona, da se zaradi bočnih 
pritiskov zaradi vibriranja betona ne 
polomijo stranice vogalnikov Dryfix.
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Zidanje s sistemom 
Porotherm COMFORT 

Horizontalna hidroizolacija
Po izdelavi temeljev in talne plošče je po-
trebno položiti horizontalno hidroizolacijo, 
da preprečimo kapilarni dvig vode iz zemlje 
po opečnih zidakih. To je zelo pomembno, 
saj se tako preprečuje drago naknadno 
saniranje vlažnih zidov. Za hidroizolacijo se 
uporablja polimerni premaz. Hidroizolacija 
se najprej polaga preko temeljev pod zido-
vi, tako da je na notranji strani približno 15 
cm širša od zidu — za kasnejši preklop z 
izolacijo tal.   

Izravnalni sloj malte
Po polaganju hidroizolacije je potrebno 
označiti položaj in debelino zidov glede 
na projekt. Pred zidanjem zidov je 
potrebno izravnati podlago. Površina 
se izravnava z malto, ki se nanaša 
v debelini zidu, debelina podložne 
malte pa znaša najmanj 1 cm. Tlačna 
trdnost malte mora biti najmanj M5. Za 
izravnalni sloj malte se lahko uporabi 
vnaprej pripravljena toplotnoizolacijska 
malta.

Priprava opeke
Pred vgradnjo je potrebno opeko dobro 
namočiti in iz naležne površine odstraniti 
prah, najbolje jo je nekaj minut v paleti 
polivati z vodo iz cevi za zalivanje, nato 
pa pustiti, da stoji 15–20 min. Polivanje 
služi temu, da opeka med zidanjem ne 
bi vpijala vlage iz malte ter s tem oslabila 
njene vezivne lastnosti. Uporaba morske 
ali nečiste vode za polivanje opeke ali za 
pripravo malte ni dovoljena.

Zidanje prve vrste 
Opeka Porotherm S se polaga na še 
vlažni sloj izravnalne malte. Izredno 
pomembno je z največjo pozornostjo 
izvesti točno postavitev, nato pa 
preveriti ravnino površine ter jo po 
potrebi popraviti s pomočjo 3–4 m 
dolge aluminijaste letve in gumijastim 
zidarskim kladivom.

Malta
Malto nanašamo z zidarsko žlico na 
horizontalno vrsto po celotni širini 
zidnega elementa. Debelina malte je 
med 8 in 15 mm. Ob zidanju maltni 
žep zapolnjujemo z malto. Ob uporabi 
toplotnoizolacijske malte se ustvarja 
dodatni prihranek energije (približno  
15 %). 

Zidanje
Z zidanjem nadaljujemo z običajno 
zidarsko povezavo z minimalnim 
preklopom opek 30 %. Opeko 
Porotherm S se polaga eno poleg 
druge in se jo spaja po sistemu pero 
in utor. Med zidanjem je potrebno 
nadzorovati ravnino površine z libelo 
in gumijastim kladivom. Pozimi se ne 
sme zidati, kadar so temperature nižje 
od +5 °C.

Rezanje opeke
Vsako naknadno brušenje ali 
izdelava žlebov v zidovih zgradbe, 
ki ni bilo predvideno v projektu, 
je mogoče izvesti le ob pisnem 
soglasju projektanta. Opeka se reže 
s pomočjo vodne žage ali z žago 
„aligator“.  

Prekinitve dela 
Mineralna volna je pri opeki 
Porotherm IZO Profi neposredno 
hidrofobirana in zato ne vpija vode. 
Vseeno je treba opeko Porotherm IZO 
Profi – kot vse gradbene materiale – 
zaščititi pred vdorom vlage. Ob koncu 
dela in zlasti ob daljšem obdobju 
mirovanja je zato treba nedokončane 
zidove in okenske parapete prekriti s 
folijami ali bitumenskimi trakovi.

Pomembno je vedeti

Zidanje pozimi 
Če zidate pozimi, je treba zidove 
zaščititi pred mrazom. Zidovi, katerih 
zidanje ni končano pred začetkom 
zimskega mraza, pa je potrebno 
zaščititi na ustrezen način. Pozimi se 
ne sme zidati, kadar so temperature 
nižje od –5 °C. Če se lepilo Dryfix.extra 
uporablja pozimi, ga je na gradbišču 
pred uporabo treba imeti na toplem 
mestu (npr. v vedru z vročo vodo).

Rezanje in rezkanje
Opeko Porotherm IZO Profi lahko v vseh 
smereh režemo tako suho kot mokro z 
običajnimi gradbiščnimi rezalnimi stroji, 
npr. s strojem za rezanje opeke, tračno 
žago ali z žago aligator. Vlakna mineralne 
volne se preprosto odrežejo in se ne za-
tikajo. Tudi majhne kose, široke le nekaj 
centimetrov, lahko brez težav režete in 
so zadostno stabilni. Ročno dolbenje 
rež v zidovje načeloma ni dovoljeno. 
Reže lahko preprosto naredite z utornim 
rezkarjem za zidovje z vzporedno de-
lujočimi diamantnimi ločilnimi ploščami. 
Tudi pri rezkanju se vlakna mineralne 
volne ne zatikajo v ločilne plošče, ampak 
jih te prerežejo. Izrezi za elektro doze se 
izvedejo s kronskim vrtalnikom. Izvrtani 
material (zdrobljena opeka in mineralna 
volna) lahko pri tem večinoma odstranite 
z vrtalno krono.

Lepilo Porotherm Dryfix.extra 
Lepilo Porotherm Dryfix.extra je 
enokomponentno lepilo z visokimi 
vezivnimi lastnostmi. Lepilo je trajno in 
vodoodporno.
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Pomembno je vedeti
Vgradnja preklad 
Porotherm

Preklop opeke
Zidanje je potrebno izvajati s pravilnimi 
zidarskimi povezavami, preklop pa 
mora znašati najmanj eno četrtino 
dolžine zidnega elementa > od 30 %.

Pritrjevanje opreme na zidove
Na popolnoma očiščene zidove želimo 
pogosto pritrditi pohištvo ali opremo. Pri 
zidanih konstrukcijah iz opečnih votlakov 
lahko pride do problemov, če sta oprema 
in pohištvo težka. Problem je mogoče 
rešiti z dolgimi vijaki in pripadajočimi 
vložki. Drugi primerni način je vbrizgavanje 
injektirne mase v opečne votlake, ki luknje 
zidnega elementa napolni kot balon. 
Vbrizgana injektirna masa se strdi in tako 
bolje pričvrsti vijak. Oprema se lahko 
pričvrsti tudi na posebne vijake. Vgradijo 
se v plast malte med zidanjem, ko se 
gradbeni material strdi.

Zidanje pozimi 
Če zidate pozimi, je potrebno zidove 
zaščititi pred mrazom. Zidove, katerih 
gradnja ni zaključena pred začetkom 
zime, je potrebno zaščititi na ustrezen 
način. Pozimi, kadar so temperature nižje 
od 5 °C, se ne sme zidati brez dodajanja 
posebnih dodatkov, ki omogočajo 
zidanje v nizkih temperaturah.

Opečne preklade Porotherm so 
sestavljene iz opečne skodelice Preklade 
Porotherm ter armiranega betonskega 
jedra. Beton je kvalitete C 35/45, 
armatura je tovarniško prednapeta. 

Preklade Porotherm odlikuje združljivost 
s kompletnim opečnim sistemom 
Porotherm. Prednapete opečne preklade 
Porotherm se uporabljajo za premostitev 
vratnih in okenskih odprtin.

Polaganje
Prednapeto opečno preklado Porotherm 
je treba previdno položiti na horizontalno 
poravnano podlogo iz malte. Naleganje 
preklade Porotherm na zid mora na 
obeh straneh preklade znašati vsaj: 
 za preklade dolžine do 175 cm: 12 

cm; 
 za preklade dolžine od 200 do 225 

cm: 20 cm; 
 za preklade dolžine od 300 do 325 

cm: 25 cm.

Vgradnja 
Pred zidanjem je potrebno zgornjo 
površino preklade in zidnih elementov 
namočiti z vodo, da dosežete boljši 
oprijem med preklado in opeko. Za 
tlačni pas nad preklado Porotherm 
priporočamo uporabo opeke Porotherm, 
rezane po meri s primernim rezilom. Za 
določene debeline zidu je ob uporabi 
preklad Porotherm 8 × 23,8 cm treba 
uporabiti tudi izolacijske plošče, ki se 
vstavijo med dve prekladi.

Podpiranje 
Preklade se podpirajo na polovici 
razpona za svetle odprtine 1 m < L < 
2 m in na 1/3 razpona, če so svetle 
odprtine 2m < L < 3m.

min 12 cm

1m 1m 1m

Na osnovi projekta za gradbene 
konstrukcije se izdelajo vertikalne vezi za 
potresno odpornost objekta. Minimalna 
armatura vertikalne vezi je 4Ø12 mm, 
stremena Ø6 mm/15 cm, ob preklopu 
vertikalne armature najmanj 80 cm. Da 
se izognemo pojavu toplotnega mostu, 
je potrebno element za vertikalno vez 
dodatno izolirati. V ta namen se lahko z 
zunanje strani postavi toplotna izolacija 
ali izolacijski material, kot sta mineralna 
volna ali stiropor. Priporoča se uporaba 
opečnih vogalnikov ali vogalnikov Dryfix.

Vertikalne 
vezi
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Vgradnja stropnega 
sistema Porotherm 
Osnovni elementi stropnega sistema 
Porotherm so prednapeti opečno betonski 
nosilci (POG) Porotherm in opečna 
polnila Porotherm 60. Dva elementa, 
ki dopolnjujeta in ustvarjata celovito 
sestavo, sta: Porotherm venčni opaž 
(pomožni element in idealna rešitev za 

toplotno izolacijo stropne konstrukcije, 
ki obenem služi kot izgubljeni opaž v 
fazi izvedbe horizontalne vezi stropa) ter 
Porotherm podložno polnilo (izgubljeni 
opaž za izvedbo prečnega betonskega 
ojačitvenega rebra, ki se izvaja pri razponu 
stropa večjem od 3 m).

Porotherm nosilce se polaga na končno 
vrsto nosilnega zidu na horizontalno 
poravnano podlago iz sveže malte debeline 
1 cm. Osni razmik gredic znaša 60 cm, kar 
pospešuje gradnjo, vendar ne zmanjšuje 
nosilnosti. 

Porotherm nosilce je potrebno položiti 
na zid z vsaj 12 cm naleganja. Točni osni 
razmik gredic je najlaže doseči tako, 
da na vsakem koncu nosilca položimo 
stropno polnilo. Preostali prostor med 
Porotherm nosilci se nato izpolni z 
opečnimi elementi (Porotherm 60 stropno 
polnilo), in sicer v smeri pravokotno na 
položene nosilce. Elementov stropnega 
polnila se ne sme položiti na nosilni 
zid. Prostor, ki je preostal po polaganju 
stropnega polnila in nosilcev, je potrebno 
zapolniti s Porotherm nosilci tako, da jih 
polagamo enega poleg drugega. Ti nosilci 
služijo namesto izgubljenega opaža, saj 
opečno polnilo ne sme nalegati na zidove, 
temveč zgolj na nosilce. 

Pred betoniranjem tlačne plošče je 
potrebno spone na nosilcih dvigniti za 45°, 
da te prevzamejo svojo funkcijo prevzema 
strižnih sil. Dostava spon v ležečem 
položaju je potrebna zaradi lažjega 
transporta. Za vezavo stropne konstrukcije 
in horizontalnih AB vezi je predvidena 
vezna armatura po obodu stropa, ki je 
vsidrana v strop in AB vez.

Najmanjša količina rebraste armature 
je Ø 8 mm po vsakem nosilcu. 
Dolžina palice, ki jo zarijemo v 
betonsko ploščo med spone, znaša 
najmanj 80 cm. Zaščitni sloj betona 
nad armaturo mora biti min. 2 cm. 
Spoje zidov in stropov je potrebno 
povezati z armiranimi betonskimi 
horizontalnimi vezmi. Beton teh 
spojev je potrebno dodatno izolirati, 
za kar se predlaga izdelek Porotherm 
venčni opaž. Vgrajuje se na zunanje 
zidove z zunanje strani horizontalnih 
AB vezi. Deluje kot toplotna zaščita, 
preprečuje ustvarjanje toplotnih 
mostov in kondenzacijo vodne pare, 
hkrati pa nadomesti leseni opaž.

Porotherm  
podložno polnilo

Podpiranje

Za razpone večje od 3,0 m je potrebno 
strop ojačati s prečnim ojačitvenim rebrom. 
Betonsko ojačitveno rebro se izvede 
nad elementom Porotherm podložno 
polnilo. Porotherm podložno polnilo se 
postavlja med nosilce, in sicer vzporedno 
s stropnim polnilom ter pravokotno na 

njihovo vzdolžno os. Ker so nižji od 
stropnega polnila, nam omogočajo 
izvedbo ojačitvenega rebra. Armirano 
betonsko ojačitveno rebro se formira nad  
Porotherm podložnim polnilom. Minimalna 
armatura ojačitvenega rebra je 4 Ø 12 mm, 
povezana s stremeni Ø 8 mm/25 cm.

Podpiranje se izvede s sistemom 
podpornikov, ki se postavljajo na razmaku 
max. 175 cm. Podpiranje je potrebno 
izvesti tako, da se podpornike postavi pod 
Porotherm podložna polnila, saj morajo 
le-ta  služiti kot nadomestek za opaže, 
njihova nosilnost je manjša od Porotherm 
polnila.  Podpornike se sme odstraniti, ko 
beton doseže predvideno tlačno trdnost, 
vendar nikakor ne prej kot 21 dni od dneva 
betoniranja. 

Tlačna plošča debeline 6 cm se izvaja 
iz betona kvalitete vsaj C20/25. Poraba 
betona znaša 0,076 m³ betona na m² 
stropa (76 lit/m² stropa). Za armaturo 

tlačne plošče se uporabljajo varjene mreže. 
Pri tem je potrebno uporabiti mrežo min 
R- 131 ali po statičnem izračunu močnejšo 
armaturo. 

Opomba — pred betoniranjem 
zgornje plošče morate opečno polnilo 
dobro namočiti!
Beton je najbolje vgraditi brez prekinitve, 
kadar pa je prekinitev neizogibna, se mora 
izvesti nad nosilnim zidom ali opečnim 
elementom v smeri osi nosilca. Površino 
betonske plošče je treba poravnati takoj 
po vgradnji betona ter beton nato pravilno 
negovati. 

3,00 1,00 

4,00 1,30

5,00 1,70

6,00 2,00

7,00 2,30

Razpon med                     Nadvišanje 
nosilnimi zidovi (m)                       (cm)
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Stropni sistem Porotherm je polmontažni 
sistem opečnih izdelkov za izgradnjo 
medetažnih stropnih konstrukcij opečnih 
zgradb.

Visoka nosilnost in 
majhni upogibi
Nosilnost stropnega sistema Porotherm 
je določena s statičnim izračunom in 
raziskavo, izvedeno na inštitutih IGH 
Zagreb in ZAG Ljubljana. Izračun je 
narejen po evropskih predpisih za 
armiranobetonske in prednapete 
konstrukcije Eurocode 2 (SIST EN 1992 
-1).

Manjša količina 
armature pri 
prednapenjanju
Armatura je iz tovarniško prednapetih in 
visokokvalitetnih hladno vlečenih jeklenih 
žic. Način prednapenjanja je t. i. adhezijsko 
prednapenjanje pred strjevanjem betona, 
ki se izvaja na stezi za prednapenjanje, 
s čimer se sila iz jeklenih žic z adhezijo v 
obliki tlaka prenaša na beton.

Enostavna, hitra 
in ekonomična 
gradnja 
Pri polaganju opečnega polnila med nosilci 
Porotherm ni potrebno izvesti opaža za 
betoniranje tlačne plošče. Z uporabo 
Porotherm podložnega polnila pa odpade  
opaž za betoniranje prečnega ojačitvenega 
rebra. Z vgradnjo venčnega opaža se 
izognemo opažu po obodu stropne plošče 
in dodatni toplotni izolaciji armiranon 
betonske horizontalne vezi.

Manjši stroški 
transporta
Spone na nosilcih Porotherm so pri 
transportu položene tako, da nosilec 
zavzema manj prostora kot klasični opečni 
nosilci z rešetkasto armaturo.

Boljša toplotna 
izolacija
S poroznostjo in večjo višino opečnega 
elementa (stropno polnilo) dosežemo 
boljšo toplotno izolacijo.  Rezultat je 
kakovostna in udobna bivalna klima ter 
večja energetska učinkovitost. Tako hkrati 
prihranite denar in zaščitite naravno okolje.

Boljša zvočna 
izolacija
Zvočna izolacija, ki jo zagotavlja gradbeni 
material, je zelo pomembna pri kasnejši 
uporabi zgrajenega objekta. Ljudje, ki 
živijo v objektu, se morajo za doseganje 
mirnega in zdravega življenja dobro počutiti 
in se hkrati zaščititi pred hrupom iz okolja. 
To predvsem velja za objekte, v katerih je 
potrebno vzdrževati tiho bivanjsko okolje, 
kot so bolnišnice, šole, pisarne ter seveda 
stanovanjske zgradbe in družinske hiše.

Stropno polnilo Porotherm je izdelano iz 
gradbenega materiala, ki s svojo strukturo 
z zračnimi porami duši zvočne valove. Da 
dosežete popoln učinek zvočne izolacije, 
mora biti stropna konstrukcija zgrajena na 
pravilen način. V osnovi je zvočna izolacija 
povezana s težo konstrukcije. Ker so 
opečni elementi stropnega polnila lahki, 
se nad stropnim sistemom Porotherm 
priporoča izvedba plavajočega estriha. S 
tem se odpravlja problem zvočne izolacije. 
Tudi tlačna plošča (6 cm) pomeni boljšo 
zvočno izolacijo. 

Akustične lastnosti 
V skladu z veljavnimi tehničnimi 
smernicami EN 15037 -1 je mogoče 
zvočno izolacijo izvedenega stropa 
namesto preizkušanja oceniti. Zvočno 
izolacijo je mogoče oceniti iz mase na 
posamezno ploščo po formuli:

Rw = 40 log (MR) – 56 + (3/8) (MR / ht (dB) 
(Enačba iz dodatka L - standarda EN 15037)

pri čemer je:  
MR masa stropa u kg/m²  
ht višina stropa v cm

Za MR = 550 kg/m² i ht=22 cm znaša 
Rw = 109,6 - 56 + 9,4 = 63 dB

Kompletni stropni 
sistem
Elementi stropnega sistema Porotherm 
(nosilci Porotherm, stropno polnilo Porot-
herm 60, venčni opaž Porotherm – rešitev 
za toplotno izolacijo horizontalne vezi AB – 
in podložno polnilo Porotherm, ki omogoča 
betoniranje prečnega ojačitvenega rebra 
brez izdelave dodatnega opaža) predstav-
ljajo celotni sistem za stropno konstrukcijo.

Odpornost na 
ogenj
Opeka ne gori in tako trajno zaščiti 
vaš dom. Izgradnja stropnega sistema 
Porotherm pomeni izredno varnost. V 
primeru požara se ne ustvarjajo strupeni 
plini. Stropni sistem Porotherm izpolnjuje 
pomembne tehnične zahteve glede 
požarov.

Razred požarne varnosti je opredeljen ob 
izpolnjevanju treh kriterijev:

	mehanska trdnost – z ohranjanjem 
nosilnosti preko določenega obdobja 
(R);

Prednosti gradnje s stropnim 
sistemom Porotherm 

	toplotna izolacija – srednja temperatura 
140 °C in največja temperatura 180 °C 
na strani, ki ni izpostavljena požaru (l);

	ohranjanje celovitosti v požaru z 
odsotnostjo gorljivih plinov v bližini 
strani, ki je izpostavljena požaru (E).

Po tabeli določen razred požarne 
odpornosti stropa Porotherm v skladu z 
normo EN 15037-1 za strop, ki ni prekrit 
z ometom na spodnji strani, znaša REI 
30. Večjo požarno odpornost je mogoče 
doseči z dodatkom mavčnega ometa 
ali katerega drugega zaščitnega sloja na 
spodnji plošči stropa.

Dober nosilec 
ometa
Zaradi izredno ravne površine stropni 
sistem Porotherm predstavlja optimalni 
izbor, saj se s tem zmanjša strošek porabe 
ometa pri dokončni obdelavi.

Prijetna klima in 
zdravo bivanje
Stropno polnilo Porotherm ima difuzijske 
lastnosti, ko gre za vlago. Zahvaljujoč svoji 
mikroporoznosti, uravnava stropno polnilo 
Porotherm vlažnost zraka v notranjih 
prostorih. Opečno polnilo prejema vlago in 
jo nato vrača, če je zrak v notranjosti suh. 
V prostorih s stropnim polnilom Porotherm 
vedno vlada prijetna in zdrava klima.

Enostavna 
napeljava inštalacije
Votli deli vzdolž opečnih elementov 
omogočajo enostavno in hitro napeljavo 
vseh inštalacij brez nepotrebnega 
razbijanja ali izdelave kanala na stropni 
površini.

Konkurenčna cena 
stropa Porotherm
Cena stropa Porotherm na m² je manjša od 
cene klasičnega polmontažnega stropa.

Kakovost izdelka
Izdelki Porotherm so proizvedeni v skladu 
s strogimi predpisi in zadoščajo visokim 
evropskim standardom kakovosti. Stropni 
sistem Porotherm zagotavlja življenje 
v kakovostnem in varnem domu za 
več generacij. Armatura nosilcev je iz 
visoko kvalitetnih tovarniško prednapetih 
jeklenih žic, beton znamke C 40/50 pa je 
prilagojen statičnim zahtevam.

Celovit sistem 
gradnje
Celovit sistem gradnje Porotherm je tisto, 
kar pri gradnji omogoča enostavnost. 
Stropni sistem Porotherm je del celovitega 
sistema gradnje Porotherm in je 
popolnoma kompatibilen z njim. Uporaba 
celotnega sistema v vseh fazah gradnje 
prinaša celo vrsto prednosti. 

Zidni sistemi
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Nosivi zidovi

ENERGY+

Porotherm IZO Profi 
– opeka, polnjena s 
kameno volno
Porotherm 50 IZO Profi
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 50 

cm iz porozirane opeke toplotne prevodno-

sti 0,064 W/mK in dimenzij 25 x 50 x 24,9 

cm ter z lepilom Porotherm Dryfix.extra. V 

ceno so vključeni vse delo, material, po-

možna sredstva in pomožni material, opaž, 

rezanje opeke za zidarsko vez, končna 

obdelava vertikalnih špalet odprtine, glajenje 

površin okenskih parapetov ter gradbeni 

oder. Izvedba natančno po navodilih  

proizvajalca.

količina: m³

Porotherm 44 IZO Profi
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 

44 cm iz porozirane opeke toplotne 

prevodnosti 0,064 W/mK in dimenzij 25 

x 44 x 24,9 cm ter z lepilom Porotherm 

Dryfix.extra. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, opaž, rezanje opeke za zidarsko 

vez, končna obdelava vertikalnih špalet 

odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

 
Porotherm 38 IZO Profi
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 

38 cm iz porozirane opeke toplotne 

prevodnosti 0,070 W/mK in dimenzij 25 

x 38 x 24,9 cm ter z lepilom Porotherm 

Dryfix.extra. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, opaž, rezanje opeke za zidarsko 

vez, končna obdelava vertikalnih špalet 

odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Porotherm 32 IZO Profi
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 

32 cm iz porozirane opeke toplotne 

prevodnosti 0,080 W/mK in dimenzij 37,5 

x 32 x 24,9 cm ter z lepilom Porotherm 

Dryfix.extra. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, opaž, rezanje opeke za zidarsko 

vez, končna obdelava vertikalnih špalet 

odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Porotherm 25-38 IZO 
Profi
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 

25 cm iz porozirane opeke toplotne 

prevodnosti 0,077 W/mK in dimenzij 37,5 

x 25 x 24,9 cm ter z lepilom Porotherm 

Dryfix.extra lepila. V ceno so vključeni 

vse delo, material, pomožna sredstva in 

pomožni material, opaž, rezanje opeke za 

zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih 

špalet odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Porotherm Profi

Porotherm 30 Profi
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 30 

cm iz porozirane opeke toplotne prevodnosti 

0,124 W/mK in dimenzij 25 x 30 x 24,9 cm 

ter z lepilom Porotherm Dryfix.extra. V ceno 

so vključeni vse delo, material, pomožna 

sredstva in pomožni material, opaž, rezanje 

opeke za zidarsko vez, končna obdelava 

vertikalnih špalet odprtine, glajenje površin 

okenskih parapetov ter gradbeni oder. 

Izvedba natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Porotherm 25 Profi
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 

25 cm iz porozirane opeke toplotne 

prevodnosti 0,141 W/mK in dimenzij 37,5 

x 25 x 24,9 cm ter z lepilom Porotherm 

Dryfix.extra. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, opaž, rezanje opeke za zidarsko 

vez, končna obdelava vertikalnih špalet 

odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Porotherm 20-50 Profi
Zidanje opečnih zidov debeline 20 cm iz 

porozirane opeke toplotne prevodnosti 

0,144 W/mK in dimenzij 50 x 20 x 24,9 cm 

ter z lepilom Porotherm Dryfix.extra. V ceno 

so vključeni vse delo, material, pomožna 

sredstva in pomožni material, opaž, rezanje 

opeke za zidarsko vez, končna obdelava 

vertikalnih špalet odprtine, glajenje povr-

šin okenskih parapetov ter gradbeni oder. 

Izvedba natančno po navodilih proizvajalca..

količina: m²

COMFORT

Porotherm S
Porotherm 30 S Plus
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 

30 cm iz porozirane opeke toplotne 

prevodnosti 0,146 W/mK in dimenzij 25 

x 30 x 23,8 cm ter lahke malte: zidni 

element npr. Porotherm 30 S Plus 

in malta Porotherm LM5. V ceno so 

vključeni vse delo, material, pomožna 

sredstva in pomožni material, opaž, 

zapolnjevanje fug, rezanje opeke za 

zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih 

špalet odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter potrebni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Porotherm 25 S
Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 

25 cm iz porozirane opeke toplotne 

prevodnosti 0,145 W/mK in dimenzij 37,5 x 

25 x 23,8 cm ter lahke malte: zidni element 

npr. Porotherm 25 S in malta Porotherm 

LM5. V ceno so vključeni vse delo, material, 

pomožna sredstva in pomožni material, 

opaž, zapolnjevanje fug, rezanje opeke za 

zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih 

špalet odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Porotherm 20 S P+E
Zidanje opečnih zidov debeline 20 cm iz 

porozirane opeke toplotne prevodnosti 

0,195 W/mK in dimenzij 37,5 x 20 x 23,8 

cm ter lahke malte: zidni element npr. 

Porotherm 20 S P+E in malta Porotherm 

LM5. V ceno so vključeni vse delo, material, 

pomožna sredstva in pomožni material, 

opaž, zapolnjevanje fug, rezanje opeke za 

zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih 

špalet odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m²

 
INTERIOR
Predelni zidovi

Porotherm  
Profi 
Porotherm 11.5 Profi
Zidanje predelnih opečnih zidov debeline 

11,5 cm z zidnim elementom dimenzij 50 x 

11,5 x 24,9 cm: zidni element npr. Porotherm 

11,5 Profi in lepilo Porotherm Dryfix.extra. V 

ceno so vključeni vse delo, material, pomož-

na sredstva in pomožni material, opaž, reza-

nje opeke za zidarsko vez, končna obdelava 

vertikalnih špalet odprtine, glajenje površin 

okenskih parapetov ter gradbeni oder. Izved-

ba natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m²

Porotherm 10 Profi
Zidanje predelnih opečnih zidov debeline 

10 cm z zidnim elementom dimenzij 

50 x 10 x 24,9 cm: zidni element npr. 

Porotherm 10 Profi in lepilo Porotherm 

Dryfix.extra. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, opaž, rezanje opeke za zidarsko 

vez, končna obdelava vertikalnih špalet 

odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m²

Porotherm 8 Profi
Zidanje predelnih opečnih zidov debeline 

8 cm z zidnim elementom dimenzij 50 x 8 

x 24,9 cm: zidni element npr. Porotherm 

8 Profi in lepilo Porotherm Dryfix.extra. 

V ceno so vključeni vse delo, material, 

pomožna sredstva in pomožni material, 

opaž, rezanje opeke za zidarsko vez, 

končna obdelava vertikalnih špalet 

odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m²

Popisi del
Prenos popisov – www.wienerberger.si

Troškovnik
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Porotherm S
Porotherm 20/50 S P+E
Zidanje predelnih opečnih zidov debeline 

20 cm iz opeke dimenzij 50 x 20 x 

23,8 cm in  lahke malte: zidni element 

npr. Porotherm 20/50 S P+E in malta 

Porotherm LM5. V ceno so vključeni 

vse delo, material, pomožna sredstva in 

pomožni material, zapolnjevanje fug, opaž, 

rezanje opeke za zidarsko vez, končna 

obdelava vertikalnih špalet odprtine, 

glajenje površin okenskih parapetov ter 

gradbeni oder. Izvedba natančno po 

navodilih proizvajalca.

količina: m²

Porotherm 11.5  P+E
Zidanje predelnih opečnih zidov debeline 

11,5 cm iz opeke dimenzij 50 x 11,5 x 

23,8 cm in lahke malte: zidni element npr. 

Porotherm 11,5 P+E in Porotherm LM5. 

V ceno so vključeni vse delo, material, 

pomožna sredstva in pomožni material, 

zapolnjevanje fug, opaž, rezanje opeke za 

zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih 

špalet odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m² 

Porotherm 10 P+E 
Zidanje predelnih opečnih zidov debeline 10 

cm iz opeke dimenzij 50 x 10 x 23,8 cm in  

lahke malte: zidni element npr. Porotherm 

10 P+E in malta Porotherm LM5. V ceno 

so vključeni vse delo, material, pomožna 

sredstva in pomožni material, zapolnjevanje 

fug, opaž, rezanje opeke za zidarsko vez, 

končna obdelava vertikalnih špalet odprtine, 

glajenje površin okenskih parapetov ter 

gradbeni oder. Izvedba natančno po 

navodilih proizvajalca.

količina: m²

Porotherm 8 P+E
Zidanje predelnih opečnih zidov debeline 

8 cm iz opeke dimenzij 50 x 8 x 23,8 

cm in  lahke malte: zidni element npr. 

Porotherm 8 P+E in malta Porotherm 

LM5. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, zapolnjevanje fug, opaž, rezanje 

opeke za zidarsko vez, končna obdelava 

vertikalnih špalet odprtine, glajenje 

površin okenskih parapetov ter gradbeni 

oder. Izvedba natančno po navodilih 

proizvajalca.

količina: m²

Oblaganje betonskih ali opečnatih vogalov 

z opečnatim blokom debeline 10 cm z 

vključenim sidranjem v nosilni zid: zidni 

element Porotherm 10 Profi ali Porotherm 

10 P+E. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, opaž, rezanje opeke za zidarsko 

vez in gradbeni oder. Izvedba natančno 

po navodilih proizvajalca.

količina: m²

Oblaganje betonskih ali opečnatih vogalov 

z opečnatim blokom debeline 8 cm z 

vključenim sidranjem v nosilni zid: zidni 

element Porotherm 8 Profi ali Porotherm 

8 P+E. V ceno so vključeni vse delo, 

material, pomožna sredstva in pomožni 

material, opaž, rezanje opeke za zidarsko 

vez in gradbeni oder. Izvedba natančno 

po navodilih proizvajalca.

količina: m²

SPECIAL
Zvočnoizolacijski zidni element

Porotherm 25 AKU
Zidanje nosilnega zidu debeline 25 cm 

z opeko Porotherm 25 AKU za dosega-

nje predpisane zvočne izolacije 54 dB. 

Dimenzije opeke so 37,5 x 25 x 23,8 cm. 

V ceno so vključeni vse delo, material, 

pomožna sredstva in pomožni material, 

opaž, zapolnjevanje fug, rezanje opeke za 

zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih 

špalet odprtine, glajenje površin okenskih 

parapetov ter gradbeni oder. Izvedba 

natančno po navodilih proizvajalca.

količina: m³

Stropni sistem

Porotherm strop
Polaganje stropnih nosilcev Porotherm dol-

žine do 5,00 m, polaganje polnil Porotherm 

med nosilci ter armiranje in betoniranje 

tlačne plošče debeline 6 cm. V ceno so 

vključeni vse delo in material ter potreben 

gradbeni oder, podporniki ipd.

količina: m²

Porotherm strop
Polaganje stropnih nosilcev Porotherm 

dolžine od 5,25 m do 6,75 m, polaganje 

polnil Porotherm med nosilci ter armiranje 

in betoniranje tlačne plošče debeline 6 

cm. V ceno so vključeni vse delo in mate-

rial ter potreben gradbeni oder, podpor-

niki ipd.

količina: m²

Venčni opaž Porotherm
Vgradnja venčnega opaža po obodu 

plošče. Obodni zidni element služi kot 

izgubljeni opaž in kot izolacija horizontalne 

vezi AB. V ceno so vključeni vse delo in 

material ter gradbeni 

količina: m1

Preklade

Dobava in vgradnja prednapetih opečnih 

Termo preklad Porotherm dimenzij 12 x 6,5 

cm, dolžine do 2,50 m. V ceno so vključeni 

vse delo in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Dobava in vgradnja prednapetih opečnih 

Termo preklad Porotherm dimenzij 12 x 6,5 

cm, dolžine od 2,75 m do 3,00 m. V ceno 

so vključeni vse delo in material ter gradbeni 

oder.

količina: m1

Dobava in vgradnja prednapetih opečnih 

preklad Porotherm dimenzij 10 x 8,5 cm, 

dolžine do 2,50 m. V ceno so vključeni vse 

delo in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Dobava in vgradnja prednapetih opečnih 

preklad Porotherm dimenzij 10 x 8,5 cm, 

dolžine od 2,75 m do 3,25 m. V ceno so 

vključeni vse delo in material ter gradbeni 

oder.

količina: m1

Dobava in vgradnja prednapetih opečnih 

preklad Porotherm dimenzij 8 x 23,8 cm, 

dolžine do 2,50 m. V ceno so vključeni vse 

delo in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Dobava in vgradnja prednapetih opečnih pre-

klad Porotherm dimenzij 8 x 23,8 cm, dolžine 

od 2,75 m do 3,00 m. V ceno so vključeni vse 

delo in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Vertikalne vezi

Opečni vogalnik  
Porotherm 30  
(Porotherm Profi in Porotherm S)

Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih 

vezi z opečnim vogalnikom Porotherm 30 

in oblaganje s toplotno izolacijo (npr. EPS, 

heraklit ali kamena volna), odvisno od 

debeline zidu. V ceno vključeno vso delo 

in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Opečni vogalnik  
Porotherm 25  
(Porotherm Profi in Porotherm S)

Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih 

vezi z opečnim vogalnikom Porotherm 25 

in oblaganje s toplotno izolacijo (npr. EPS, 

heraklit ali kamena volna), odvisno od 

debeline zidu. V ceno vključeno vso delo 

in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Betonski vogalnik 30 
(Porotherm Profi in Porotherm S)

Zidanje vertikalnih protipotresnih zid-

nih vezi z betonskim vogalnikom 30 in 

oblaganje s toplotno izolacijo (npr. EPS, 

heraklit ali kamena volna), odvisno od 

debeline zidu. V ceno vključeno vso delo 

in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Betonski vogalnik 25 
(Porotherm Profi in Porotherm S)

Zidanje vertikalnih protipotresnih zid-

nih vezi z betonskim vogalnikom 25 in 

oblaganje s toplotno izolacijo (npr. EPS, 

heraklit ali kamena volna), odvisno od 

debeline zidu. V ceno vključeno vso delo 

in material ter gradbeni oder.

količina: m1

Vogalnik Porotherm 
Profi Dryfix 
(Porotherm Profi in IZO Profi 50,  

44, 38, 32 in 30)

Zidanje vertikalnih protipotresnih zidnih 

vezi z vogalnikom Porotherm Profi Dryfix 

in po potrebi podpiranje le-teh pred 

betoniranje vezi AB, odvisno od debeline 

zidu. V ceno vključeno vso delo in material 

ter gradbeni oder.

količina: m1

Troškovnik
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Fasadni sistemi

Terca – kreativne 
rešitve fasade

Oblike in stili za 
prave ljubitelje 
umetnosti v 
arhitekturi
Edinstvenost tradicionalnih in sodobnih 

arhitekturnih storitev je pridobljena s 

kombinacijo formatov, barv in površin 

fasadne opeke Terca. Od polne ali 

perforirane opeke do slip opeke, 

od klasično elegantne in očarljivo 

rustikalne vse do modernih gladkih 

površin. Terca ponuja odgovor tudi 

na najstrožje zahteve arhitektov.

Gradite za zdravo in 
moderno življenje
Ljudje, za katere projektirate in gradite, 

si zaslužijo, da za njih porabite naravne 

materiale, v katerih se bodo odlično 

počutili. Fasadna opeka Terca je s svojimi 

edinstvenimi lastnostmi odličen izbor za 

takšno gradnjo. Omogoča visoko zaščito 

pred vremenskimi vplivi, odporna je na 

ogenj in v objektu odseva spokojnost.

S fasadno opeko Terca ustvarjate 

brezčasno lepe ambiente, objekte 

nenadomestljivega značaja

in edinstvenega čara.

Zaščitni sloj za vse 
vrste objektov
Fasadna opeka služi najprej kot zaščitni 

sloj proti vremenskim vplivom in prispeva 

tudi k zaščiti pred poletno vročino. 

Odporna mora biti na vplive dežja, 

sunke vetra in mehanske poškodbe 

ter pripomore pri zvočni izolaciji 

celotne konstrukcije. Poleg tega je 

fasadna opeka deloma izpostavljena 

velikim temperaturnim razlikam.

Fasadni zid je potrebno zgraditi iz 

materiala z minimalnim vpijanjem 

vode, odpornim na zmrzovanje. 

Terca fasadna opeka je optimalna 

rešitev za takšne zahteve!

Naravni material 
s tradicijo
Fasadna opeka Terca združuje starodavno 

tradicijo z moderno tehnologijo proizvodnje 

čistega, naravnega gradbenega 

materiala. S fasadno opeko Terca bolj 

kot kadarkoli prej izpolnjujete najvišje 

cilje ekonomskih in ekoloških kriterijev 

zahtevnosti vaših strank. Fasadna 

obloga iz Terce predstavlja trajno zaščito 

ovoja zgradbe, ki še po nekaj desetletjih 

vzdržuje svoj prvobitni izgled in funkcijo.

Zidni elementi, ki 
ustvarjajo identiteto
„Pokaži mi, kako gradiš in pokažem ti, 
kdo si“ - že pesnik Christian Morgenstern 

se je ukvarjal z individualnostjo pri gradnji 

stanovanj. Obličje hiše nosi trajni podpis 

njenih stanovalcev in arhitektov. Fasadna 

opeka Terca ponuja izredno kreativno 

svobodo pri oblikovanju fasade, saj ima 

vsaka posamezna opeka svoj doprinos. 

Minimalna odstopanja barve prispevajo k 

estetskim kontrastom iz vseh pogledov. 

Z ozirom na strukturo glinenega materiala 

in višino temperature žganja opeke se 

fasadna opeka Terca pojavlja v živahno 

rumenih, toplo rdečih, zemeljsko rjavih ali 

diskretno sivih odtenkih. Terca ustvarja 

igro svetlobe in sence ter daje občutek 

posebnosti vsake posamezne opeke. 

Eksperimentirajte s perspektivami 

in dovolite svetlobi, da deluje.

Terca polna fasadna opeka 

Terca slip opeka
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Terca prezračevana 
fasada
Dvoslojne zidove je načeloma mogoče 

izvesti z ali brez sloja zraka. Na splošno 

daje sloj zraka večjo mero gotovosti glede 

na prehod vlage skozi izolacijo, posebno 

pri uporabi fasadnega zidu kot zunanjega, 

ter pri uporabi izolacijskega materiala, 

občutljivega na vlago (steklena volna, 

kamena volna). Zaradi tega je potrebno dati 

prednost varianti izvedbe s slojem zraka 

oziroma z ventilirano fasado. Pri ventilirani 

fasadi se vlaga, ki z notranje strani pronica 

skozi zid, odvaja s kroženjem zraka za 

zidom iz fasadne opeke, medtem ko lahko 

padavinske vode brez škode vplivajo na 

notranji strani zidu iz fasadne opeke.

Pri izvedbi ventilirane fasade je potrebno 

izvesti zračni sloj minimalno 4 cm, z 

ventilacijskimi odprtinami navzgor in 

navzdol. Pri tem je pomembno paziti, da 

pri zidanju malta ne pride v zračni prostor.

Ventiliranje je potrebno zagotoviti tudi 

pri odprtini na fasadnih zidovih. Tako 

je potrebno v območju oken dodatno 

razporediti odprtine za ventiliranje v 

delu parapeta in podboja. Odprtine 

za zrak morajo biti razporejene 

tako, da je zagotovljen nemoteni 

izhod prodrle padavinske vode. 

učinkovitost stavb. Zidovi iz Porotherm 

IZO Profi opeke so edinstveni, saj nudijo 

visoko toplotno izolacijo in s pomočjo 

visokih akumulativnih sposobnosti 

zadržujejo toploto. Akumulirano toploto 

vračajo nazaj v prostor, ko zunanja 

temperatura pade. Zaradi tega ostane 

klima v prostoru uravnotežena skozi 

celotno leto – pozimi se stene počasi 

hladijo, poleti pa se počasi segrejejo.

Terca slip opeka
Terca slip opeke so tanke fasadne 

glinene ploščice, ki nudijo neskončno 

ustvarjalnost  pri novogradnji ali prenovi. 

Zasnovane so tako za notranjo kot 

zunanjo uporabo in dajejo enak videz 

kot običajna fasadna opeka Terca. 

Enostavno in hitro ustvarjanje navdihujočih 

notranjosti in fasad z brezčasno 

kombinacijo dediščine in kreativnosti  

omogoča širok izbor opeke Terca slip v 

različnih slogih, barvah in teksturah.

Terca slip opeka je 100% naravni izdelek, 

iz visoko kakovostne gline. Narejena je s 

pomočjo štirih naravnih elementov: ognja, 

vode, zraka in zemlje. Je dragocen, zdrav 

in varčen gradbeni material, ki ustreza 

vsem zahtevam sodobne trajnostne 

gradnje. Ponuja zanesljivo trajno zaščito 

pred vplivi okolja, kot so veter, mraz, 

vročina, vlaga, kemikalije in alge. 

V primerjavi s fasadami z zaključnimi 

sloji iz različnih ometov, Terca slip opeke 

nudijo kvaliteten zaščitni sloj fasade brez 

potrebe po obnovi barve ali drugega 

vzdrževanja. Vrednost nepremičnine se 

ohrani, stroški vzdrževanja se zmanjšajo.

Izjemne toplotne 
lastnosti Porotherm 
IZO Profi opeke
Nosilno konstrukcijo tovrstnih fasad 

predstavlja zid iz  Porotherm IZO Profi 

opeke, ki je namenjena za gradnjo 

energetsko učinkovitih stavb, kot 

so: skoraj nič energijske, pasivne in 

nizkoenergijske hiše. Stabilen ovoj 

Porotherm IZO Profi opeke je napolnjen 

s kameno volno, ki ima odlične toplotne 

lastnosti, je negorljiva, kljubuje staranju, 

ne vpija vode in je paroprepustna. Tako 

se dosežejo neprimerno boljše vrednosti 

koeficienta toplotne prehodnosti U (do 

0,13 W/m2K) ob izpolnjevanju trenutnih 

in prihodnjih zahtev za energetsko 

Zračni kanal

1

1   Terca slip opeka
2   Porotherm 38 IZO Profi
3   Porotherm 32 IZO Profi
4   Plan 18
5   Paropropustna folija
     Tondach FOL Thermo DT
6   Porotherm preklada
7   Porotherm polnilo 60
8   Porotherm nosilec
9   Semmelrock tlakovci

2

3

6 7 8

4
5

9

Porotherm
30 Profi

Porotherm
30 Profi

Porotherm
30 Profi

Sidranje Terca 
fasadne opeke

- Terca fasadna opeka
- Prezračevalni kanal
- Kamena volna (TI)
- Porotherm 30 Profi
- Notranji omet

Porotherm
30 Profi
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Običajne velikosti odprtin (vrat in oken) 

so usklajene z osnovnim modulom. 

Vendar točne mere ni mogoče obdržati. 

Zaradi tega se enakomernost dosega z 

zmanjšanjem ali povečanjem spojne rege.

Meritveno razmerje v vertikalnem preseku 

odgovarja plastni meri in znaša za opeko 

normalnega formata (NF) 7,7 cm.

 n Naležna rega: 1,2 cm

 n Višina opeke: 6,5 cm

 n Slojna mera: 7,7 cm

Tlorisni modul 13 cm je osnovan na dolžini 

opeke 25 cm in širini spojne rege 1,0 

cm. Za formate opek je vedno potrebno 

odbiti mero rege od mere modula. Tako 

ima opeka normalnega formata dolžino 

25 cm in širino spojne rege 1,0 cm. 

Za formate opeke je vedno potrebno 

odbiti mero rege od mere modula. Tako 

ima opeka normalnega formata (NF) 

dolžino 25 cm (toleranca je upoštevana) 

s spojno rego 26 cm in širino opeke 12 

cm s spojno rego 13 cm. Višina opeke 

znaša 6,5 cm s spojno rego 7,7 cm.

Modul (13 cm) je osnova za definiranje 

modula za projektiranje in osnova 

za gradbeno orientacijsko mero. 

Iz njega izhajajo, z odbijanjem ali 

dodajanjem mere za spojno rego 1,0 

cm. Orientacijske mere za gradnjo:

 n začetna mera: n x 13 + 1

 n zunanja mera: n x 13 - 1

 n končna mera: n x 13

n … število dela polovice opeke

Vgradnja Terca 
fasadne opeke
Terca fasadna opeka se načeloma zida 

v polno fugo, kar pomeni, da se zida v 

zidarskem vezu, enakem polovici opeke. 

Ta mera preklopa za opeko normalnega 

formata ne sme biti manjša od 4,5 cm.

Raster projektiranja

Da bi zagotovili optimalno povezovanje 

fasadnega zidu, se je potrebno 

držati meritvenega razmerja — 

modula. Rasterska mera navadno 

določa pojavno sliko zgradbe s 

fasadnimi zidovi iz klinker opeke.

Terca slip opeka 
– rešitve za 
kontaktne fasade
Poleg prezračevanih fasad, je zelo 

pogosta arhitekturna rešitev na našem 

področju tudi kontaktna fasada. V tem 

primeru je toplotna izlolacija prekrita 

z lepilom, Terca slip opeka kot končni 

sloj pa spet omogoča neskončno 

kreativnost pri videzu fasade. Prednost 

tega sistema je odlična toplotna, zvočna 

in protipožarna izolacija. Za izolacijski 

material se priporoča kameno volno zaradi 

njenih toplotnih lastnosti, negorljivosti in 

paroprepustnosti. Poleg svobodne izbire 

oblikovanja posamezne fasade, Terca slip 

opeka dosega večjo mehansko odpornost 

sistema in zaščito pred morebitnimi 

dolgoročnimi poškodbami. Akumulirana 

toplota v takšnem konstrukcijskem sklopu 

prispeva k udobnem bivanju v notranjosti.

114

1

1  Porotherm Profi (nosilni zid)
2  Lepilna malta
3  Fasadna izolacijska plošča (do 300 mm)
4  Armirni sloj
5  Sidro
6  Lepilo za obloge
7  Terca slip opeka
8  Fugirna masa

IFC_UUID
instanceID
prm0_name
prm0_type
prm0_value
prm1_name
prm1_type
prm1_value
prm2_name
prm2_type
prm2_value
prm3_name
prm3_type
prm3_value
prm4_name
prm4_type
prm4_value
prm5_name
prm5_type
prm5_value
prm6_name
prm6_type
prm6_value

2
3
4
5

6
7
8

13 13

25 251 1 25

13

mera odprtine

zunanja mera mera projekcije

1. vrsta

2. vrsta

mera projekcije

13 13 13
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Spoj nosilnega zidu 
in Terca fasade
Spoj nosilnega zidu in Terca fasade se 

zagotavlja z vgradnjo nerjavečih sider v 

določenem rasteru. Potrebna količina 

sider je 5 kom/m², na večjih višinah pa 

7 kom/m². Pri odprtinah, dilatacijah in 

na robnih poljih je potrebno dodatno 

sidranje na vsakih 25 cm (4 kom/m¹). 

Za prevzemanje vertikalne obremenitve 

s strani fasadne opeke in prenašanje 

le-teh na notranji nosilni sloj se 

uporabljajo kovinske konzole. 

V naslednjih primerih je potrebno 

ojačati fasadni zid:

 n pri debelini zidu 120 mm, naslonjenem 

po polni širini na betonski temelj ali 

ploščo — po višini minimalno vsakih 6

 n naslonjenem minimalno 2/3 

širine pri debelini zidu 120 mm 

na vsakem nadstropju

 n nad (za podboje) preširokih odprtinah 

 n če zaradi gradbene fizike fasadni 

zid ni postavljen na temelj 

ali na konzolno ploščo.

vključevati spremembe dolžine 

zaradi temperaturnega raztezanja.

Poleg horizontalnih so v fasadnem 

zidu potrebne tudi vertikalne dilatacije. 

Male fasadne površine, posebno na 

družinskih hišah se večinoma dilatirajo 

na glavnih kotih zgradbe. Tam nastane 

zaradi pritiska in strižnega premikanja 

največja statična obremenitev na 

fasadnem zidu. Daljše fasadne površine 

se delijo na polja največ 10 m.

Skozi dilatacijske fuge je potrebno 

razčlenjene gradbene dele sidrati in 

armirati, s čimer omogočimo gibanje 

brez trenja. To pomeni, da morajo biti 

deli zidov, ki se dvigajo iz temelja, z 

dilatacijskimi fugami ločeni od delov 

zidu, ki visijo nad konzolami.

Dilatacijske fuge je potrebno s primernim 

trajnoelastičnim materialom trajno in 

neprepustno zapreti. Širina fuge mora, 

odvisno od izbranega tesnilnega materiala, 

vključevati spremembe dolžine zaradi 

Dilatacijske fuge
Zaradi različnih deformacij zunanjih in 

notranjih zidov iz opeke je potrebno 

v fasadi razporediti horizontalne 

in vertikalne dilatacijske fuge.

Priporočeno je, da horizontalni razmak 

dilatacijskih fug znaša največ 10 mm, 

vertikalno po višini največ 2 nadstropji. 

Tako je potrebno pri visoko izolativnih 

podlagah, zelo osvetljenih temnih 

površinah in pri izpostavljenosti dežju 

izbrati majhne razmake med fugami.

Fassadenlösungen

25 

Bei stark besonnten Flächen, dunklen Oberfl ächen und/oder bei 
Verblendschalen mit geringer Masse sind die geringeren Abstän-
de zu wählen.

Wandaufbau Dehnungsfugenabstand (m) bei:
Ziegelmauerwerk Kalksandstein-

Mauerwerk
Mit Luftschicht 10,0 – 12,0 6,0 – 8,0

Mit Luftschicht und 
Wärmedämmung 10,0 – 12,0 6,0 – 8,0

Mit Kerndämmung 6,0 – 8,0 5,0 – 8,0

Art der Wandkonstruktion
Bei größeren Fassadenflächen werden folgende Dehnungsfugen-
abstände empfohlen:

VF VF
Fugenanordnung mit Eckfuge

Ausbildung

Entlang der Dehnungsfugen muss die Verblendschale mit drei zu-
sätzlichen Luftschichtankern je lfdm. Randlänge befestigt werden 
(siehe auch „Verankerungen“).

Die durch Dehnungsfugen getrennten Fassadenabschnitte sind in 
sich fest gefügte Wandscheiben, die mit Drahtankern zwar an der 
tragenden Wand befestigt werden, deren freie Beweglichkeit in 
vertikaler Richtung aber sichergestellt werden muss. Dies ist vor 
allem bei Gebäuden mit mehreren Geschossen wichtig, da sich 
bei einer durchgehenden Verblendschale die unterschiedlichen 
Verformungen von Außen- und Innenschale in der Höhe addieren. 
Die Anschlüsse an Türen und Fenster sind darauf auszurichten.

Gemäß DIN 1053-1 sind vertikale Dehnungsfugen und horizonta-
le Dehnungsfugen „mit einem geeigneten Material dauerhaft und 
dicht zu schließen“. Dazu eignen sich Fugendichtungsmassen, 

 Dichtungsbänder aus Polyurethan-Schaumsto� mit Spezialimprä-
gnierung oder Kunststo� klemmprofile.
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Vorschlag der Fugenausbildung: 
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau
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5

4

3

2

(min. 15 mm)

m
m

05
–

04

m
m

02
–

21

20 mm

1
5

124

Vertikale Dehnungsfuge Horizontale Dehnungsfuge
unter Mauerwerkskonsolankern

Vorschlag der Fugenausbildung: 
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau

 Fuge gestaucht
 Fuge gedehnt
 Geschlossenzelliges Schaumstoffprofil 

Elastoplastischer Fugendichtstoff
 Haftgrundierung

½ LR ≤ 4,00
Verschieberichtung

VF

VF

Ruhepunkt

HF = Horizontale Dehnungsfuge
VF = Vertikale Dehnungsfuge

Ve
rs

ch
ie

be
ric

ht
un

g

½
 L

R 
≤

4,
00

RL

VF

VF

VF

L R

L R

HF

HF

1/2 LR≤
m0,4 1/2 L R

≤ 4,0 m

VF

VF
VF

VF

L R

VF
VF

VF VF

1

2

3

3

4

5

5

4

3

2

(min. 15 mm)

m
m

05
–

04

m
m

02
–

21

20 mm

1
5

124

Vertikale Dehnungsfuge Horizontale Dehnungsfuge
unter Mauerwerkskonsolankern

Vorschlag der Fugenausbildung: 
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau

 Fuge gestaucht
 Fuge gedehnt
 Geschlossenzelliges Schaumstoffprofil 

Elastoplastischer Fugendichtstoff
 Haftgrundierung

½ LR ≤ 4,00
Verschieberichtung

VF

VF

Ruhepunkt

HF = Horizontale Dehnungsfuge
VF = Vertikale Dehnungsfuge

Ve
rs

ch
ie

be
ric

ht
un

g

½
 L

R 
≤

4,
00

RL

VF

VF

VF

L R

L R

HF

HF

1/2 LR≤
m0,4 1/2 L R

≤ 4,0 m

VF

VF
VF

VF

L R

VF
VF

VF VF

1

2

3

3

4

5

5

4

3

2

(min. 15 mm)

m
m

05
–

04

m
m

02
–

21

20 mm

1
5

124

Vertikale Dehnungsfuge Horizontale Dehnungsfuge
unter Mauerwerkskonsolankern

Vorschlag der Fugenausbildung: 
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau

 Fuge gestaucht
 Fuge gedehnt
 Geschlossenzelliges Schaumstoffprofil 

Elastoplastischer Fugendichtstoff
 Haftgrundierung

½ LR ≤ 4,00
Verschieberichtung

VF

VF

Ruhepunkt

HF = Horizontale Dehnungsfuge
VF = Vertikale Dehnungsfuge

Ve
rs

ch
ie

be
ric

ht
un

g

½
 L

R 
≤

4,
00

VF

VF

VF

HF

HF

1/2 LR≤
m0,4 1/2 L R

≤ 4,0 m

VF

VF
VF

VF

L R

VF
VF

VF VF

1

2

3

3

4

5

5

4

3

2

(min. 15 mm)

m
m

05
–

04

m
m

02
–

21

20 mm

1
5

124

Vertikale Dehnungsfuge Horizontale Dehnungsfuge
unter Mauerwerkskonsolankern

Vorschlag der Fugenausbildung: 
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau

 Fuge gestaucht
 Fuge gedehnt
 Geschlossenzelliges Schaumstoffprofil 

Elastoplastischer Fugendichtstoff
 Haftgrundierung

½ LR ≤ 4,00
Verschieberichtung

VF

VF

Ruhepunkt

HF = Horizontale Dehnungsfuge
VF = Vertikale Dehnungsfuge
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Horizontale und 
vertikale Dehnungsfugen 

Fassadenlösungen
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Wandkonstruktionen
Verankerungen für zweischaliges Mauerwerk

Verankerungen

Die Mauerwerksschalen sind gem. DIN EN 1996-2 durch geeig-
nete Luftschichtanker aus nichtrostendem Stahl zu verbinden.
Dabei soll der vertikale Abstand der Anker zueinander höchstens
50 cm und der horizontale Abstand höchstens 75 cm betragen
(s. Bild 1). Die Mindestanzahl der Anker je m² Wandfläche wird nach
DIN EN 1996-2/NA entsprechend der nachfolgenden Tabelle vor-
gegeben.

 
Zusätzlich sind drei Anker je lfdm Randlänge an allen freien Rän-
dern anzuordnen, z. B. von Ö�nungen, an Gebäudeecken, entlang
der Dehnungsfugen und an den oberen Enden von Außenschalen.
Neben Drahtankern gem. DIN EN 845-1 mit einem Durchmesser
≥ 4 mm sind auch andere Ankerformen (z. B. geformte Blechanker)
und Dübel im Mauerwerk zulässig, wenn deren Brauchbarkeit nach
den bauaufsichtlichen Vorschriften nachgewiesen ist. Spezielle
Luftschichtanker für Planziegel-Hintermauerwerk (Bild 3) können
mit ihren abgeflachten Enden in Dünnbettfugen eingelegt werden.

Mindestanzahl htmin von Drahtankern je m² Wandfläche
(Windzonen nach DIN EN 1991-1-4 / NA)

Gebäudehöhe

Windzonen
1 bis 3

Windzone 4 
Binnenland

Windzone 4
Küste der Nord-

und Ostsee
und Inseln der

Ostsee

Windzone 4
Inseln der
Nordsee

h ≤ 10 m 7a 7 8

10 m < h ≤ 18 m 7b 8 9

18 m < h ≤ 25 m 7 8c nicht zulässig

a in Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker / m²
b in Windzone 1: 5 Anker / m²
c ist eine Gebäudegrundrisslänge kleiner als h / 4: 9 Anker / m²

Schalenabstand Verankerung

40–150 mm
Wienerberger Luftschichtanker (WB LSA),

zweiteilig

100–170 mm Multi-Luftschichtanker (Bever GmbH)

120–210 mm Multi-Plus-Luftschichtanker (Bever GmbH)

Die Verwendung von Tropf- und Klemmscheiben mit Abtropf-
nasen (Bild 4) verhindert, dass Feuchte über den Anker von der
Außen- zur Innenschale gelangt.

 

Vorteile
  Sicherer Einbau des geformten Blechteils in die

Dünnbettfuge von Planziegelmauerwerk
  Minimaler Schalenabstand 40 mm möglich
  Nachträglicher Einbau des gekröpften Ankerdrahts

gemeinsam mit dem Dämmsto� möglich

Für Planziegelmauerwerk wird empfohlen 

Bild 1 

max. 75 cm
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Bild 2

Bild 3 
Luftschichtanker gibt es in
verschiedenen Längen

 

Bild 4 
Klemmscheibe mit Abtropfnase als
Dämmsto�befestigung

Zweiteiliger Wienerberger Luftschichtanker (WB-LSA) im Einbauzustand. 
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Produkti

Ambiente Vulkangrau

Dimenzije 
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije 
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Burgenland

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije 
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Calau

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,0

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,0

brez luknjic: 4,2

Dimenzije 
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dresden Elbland

Havelland

Frankfurt

Heide Lausitz

Luneburg Markisch Oderland

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2
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Produkti

Potsdam Rustikal

Rugen

Rostock Glatt

Spreeland

Rostock Rustikal

Trentino

Agora agaatgrijs Agora grafietzwart Agora superwit 

Aurora Barok ‘83 Dorado 

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,0

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,0

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,0

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

240 x 115 x 71

Poraba 
kos/m2: 48

Teža 
kg/kos:

z luknjicami: 3,7

brez luknjic: 4,2

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 57

Teža 
kg/kos: 30,21

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 57

Teža 
kg/kos: 30,21

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 57

Teža 
kg/kos: 30,21

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 57

Teža 
kg/kos: 30,21

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 57

Teža 
kg/kos: 30,21

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 57

Teža 
kg/kos: 30,21
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Produkti

Oud laethem Pagus bruinzwart 

Oud leerne 

Kastanjebruin

Pagus grijszwart Stari Kempen

Trentino

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 58

Teža 
kg/kos: 34,22

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 58

Teža 
kg/kos: 27,26

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 58

Teža 
kg/kos: 30,74

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 58

Teža 
kg/kos: 30,74

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 58

Teža 
kg/kos: 34,22

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 58

Teža 
kg/kos: 30,16

Dimenzije
v mm 
(d x š x v)

215 x 22 x 65 mm

Poraba 
kos/m2: 58

Teža 
kg/kos: 27,26
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Varnost za podstrešje 
Inovativne strešne folije Tondach so odlična 
rešitev za sekundarno kritino. Trislojne strešne 
folije so izdelane iz vrhunskih materialov, ki 
omogočajo visoko paroprepustnost, hkrati pa 
nudijo popolno zaščito pred vetrom in vodo. 
Strešne folije Tondach zagotavljajo najvišjo 
stopnjo varnosti in ekonomičnosti. Odporne 
so na UV-žarke in so temperaturno obstojne v 
območju od –40 °C do +100 °C.

Nosilci solarnih in 
fotonapetostnih 
modulov 
Tondach ponuja visokokakovostno in varno 
rešitev za enostavno pritrjevanje vseh solarnih 
in fotonapetostnih modulov.

Osvetlitev podstrešja 
in izhodi na streho
Za osvetlitev temnih prostorov Tondach 
ponuja širok nabor zelo elegantnih strešnih 
oken in izhodnih lin.

Strešni preboji in 
odzračevanje
Sistemska rešitev Tondach je sestavljena iz 
strešnika, priključnega kosa, gibljive cevi in 
tesnilne manšete. Zagotavlja trajno zaščito pred 
vdorom vode pri strešnih prebojih, obenem 
pa skrbi za odzračevanje, ki je z zunanje strani 
strehe neopazno in diskretno, na notranji strani 
pa tehnično pripravljeno za vse priključke. 
Zračnik ima izhod zraka s presekom 150 cm², 
tesnilna manšeta za popoln stik s sekundarno 
kritino pa ne prepušča vetra ali zraka.

Rešitve za sleme, 
greben, prezračevanje 
strehe in zaščito pred 
pticami
Rešitve za slemena in grebene Tondach so 
varne in zanesljive, hkrati pa omogočajo 
učinkovito prezračevanje strehe. Slemenjaki 
se lepo vključujejo v celostno podobo strehe, 
slemensko-grebenski elementi pa zanesljivo 
odpravljajo težave z vlago.

01

02

03

04 05

S celovitimi in izvirnimi rešitvami za strehe 
Tondach lahko brezskrbno uživate v varnosti 
in dolgotrajni kakovosti svoje strehe.

Robne strešne 
linije
Znano je, da so slemena in krajni deli strehe 
najbolj izpostavljeni močnim vetrovom in 
drugim vremenskim vplivom. Dodatni opečni 
elementi Tondach – začetne in zaključne 
slemenske ploščice – so skupaj z opečnimi 
krajniki popolna in varna rešitev pred dežjem, 
točo in snegom.

Zaščita pred močnimi 
vetrovi
Vetrne sponke Tondach in vijaki s tesnilom 
za pritrditev zagotavljajo varnost, skladno z 
zahtevami sodobnih gradbenih predpisov.

Zaščita pred zdrsom 
snega
Snegolovi in dodatna oprema Tondach skrbijo 
za varnost in preprečujejo nenadzorovan zdrs 
snega s strehe. Snegolovi se harmonično in 
neopazno vključujejo na strešnike, ne da bi pri 
tem kazili videz strehe.
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Vrhunske sistemske 
rešitve za streho

Sistemske rešitve za streho
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10 razlogov za izbiro 
strehe Tondach
Kakovost
Opečni strešniki Tondach so izdelki 

vrhunske kakovosti, izdelani izključno 

iz naravnih materialov in primerni za 

skoraj vse vrste streh. Kvaliteta celostnih 

sistemskih rešitev prispeva k trajnosti in 

varnosti celotne strehe.

Trajnost
Opečni strešniki Tondach so narejeni iz 

visokokakovostne gline, ki je žgana na 

zelo visokih temperaturah. Zaradi tega so 

strešniki izjemno trajni ter odporni tako na 

vročino in zmrzovanje kot tudi na umazanijo 

in kemikalije. Oplemenitena zgornja površina 

poleg dolgotrajnega estetskega izgleda nudi 

tudi popolno odpornost na UV-žarke, kisline 

in kemikalije. Dokazana življenjska doba 

strešnikov Tondach je več kot 100 let.

Sistem vgradnje 
Tondach
S pomočjo celotnega sistema gradnje 

Tondach vam zagotavljamo varnost in 

zaščito pred najekstremnimi vremenskimi 

razmerami, varčevanje z energijo ter 

prijetno klimo, poleg tega pa bistveno 

podaljšamo življenjsko dobo vaše strehe.

Enostavnost in 
hitrost vgradnje
Zaradi širokega nabora izdelkov v okviru 
sistema gradnje Tondach, dimenzij in oblik 
strešnikov, drsnega področja letvanja ter 
prilagojenega pakiranja se čas, potreben 
za izvedbo del na strehi, znatno skrajša.

Obstojnost barv
Tondach nudi obsežno paleto barv in 

modelov strešnikov, ki so odporni na 

UV-žarke tudi z vidika obstojnosti barve 

in ohranjanja prvotnega videza. Različni 

nanosi za površinsko in zaključno 

obdelavo, ki temeljijo na naravni osnovi, se 

nanašajo med procesom izdelave strešnika 

ter se skupaj z njim žgejo na temperaturi 

prek 1000 °C. Tako postanejo čvrst in 

neločljiv del strešnika, s čim sta zagotovljeni 

barvna obstojnost in trajna kakovost strehe

Ekologija – naravni 
izdelki
Opečni strešniki Tondach so izdelani iz 

popolnoma naravnih materialov, ki izhajajo 

iz štirih osnovnih elementov: zemlje, 

zraka, ognja in vode. So popolnoma 

brez kemičnih dodatkov, zato v okolje 

ne oddajajo škodljivih snovi, alergenov 

ali kemikalij. Zaradi tega je deževnica 

s streh, na katerih so vgrajeni strešniki 

Tondach, povsem ekološko sprejemljiva. 

Opečne strešnike Tondach lahko v celoti 

recikliramo, v mnogih primerih pa jih lahko 

tudi ponovno uporabimo za vgradnjo.

Strokovno 
svetovanje in 
podpora
Naši strokovni svetovalci so vam na voljo 

od načrtovanja do uresničitve vaših želja in 

vizij. Brezplačen izračun porabe materiala 

ter pomoč pri projektiranju in izvedbi sta 

del naših storitev, ki jih z zadovoljstvom 

ponujamo svojim strankam.

Neskončne 
možnosti oblikovanja
Strešniki Tondach so razdeljeni v štiri 

skupine, ki zagotavljajo estetsko in 

funkcionalno rešitev za vse vrste streh. 

Moderna, mediteranska, kontinentalna in 

retro linija ponujajo izdelke za objekte, ki 

postanejo večni. Izbirate lahko tako med 

sodobnimi dizajni za moderne in razgibane 

strehe kot tudi med tradicionalnimi 

modeli, primernimi za sanacijo kulturno 

in zgodovinsko zaščitenih objektov. 

Široko drsno območje letvanja za različne 

strešnike je posebej optimalno pri sanaciji 

streh, v ponudbi pa so strešniki, ki so 

primerni za strehe z naklonom že od 10° 

naprej.

Prenove in 
rekonstrukcije
Različni modeli in dimenzije opečnih 

strešnikov Tondach ponujajo rešitve tudi 

za prenove in rekonstrukcije. Strešniki so 

oblikovani tako, da nevtralizirajo anomalije 

ostrešja, saj se njihova razporeditev lahko 

prilagodi strešini po dolžini in širini.

33-letno jamstvo 
Opečni elementi Tondach imajo 33 let 

garancije, njihova življenjska doba pa je 

ob pravilni vgradnji, uporabi in vzdrževanju 

mnogo daljša – tudi 100 let in več.

Svet barv
Sodobni trendi v arhitekturi tudi na področju glinenih strešnikov 
ustvarjajo potrebe po različnih barvah in oblikah. Opečnih 
strešnikov Tondach ne barvamo z umetnimi barvami, temveč 
z naravnima procesoma engobiranja in glaziranja,  s katerima 
dobijo popolnoma naraven barvni odtenek. Paleta barv strešnikov 
Tondach je zelo široka in omogoča popolno ustvarjalno svobodo.

Glazirani strešnik zadovolji tudi 

najzahtevnejše in zelo svojstvene okuse. 

Proizvodnja raznobarvnih glaziranih 

strešnikov je popolnoma naravna in 

je analogna proizvodnji engobiranih 

strešnikov, le da je tu dodana večja 

količina silicijevega dioksida. Med 

žganjem se glazura utekočini in prekrije 

celotno površino strešnika; ko se ta 

ohladi, se glazura strdi in tako tvori 

idealno zaščito, neločljivo povezano s 

strešnikom. Glazura zgornjo površino 

strešnika oplemeniti in mu da bleščeč 

do visoko bleščeč učinek. Minerali, ki 

sestavljajo glazuro strešnika, mu dajejo 

značilno barvo in lepoto ter dragocene 

lastnosti za dolgotrajno kakovost, ki traja 

več generacij.

Naravni strešnik ponuja tradicionalen 

izgled in klasično eleganco za brezčasne 

strehe. Njegova barva je posledica 

kemijske reakcije med železovim 

oksidom v glini in kisikom, ki steče med 

pečenjem strešnika. Čudovita naravna 

barva se zlahka vključi v vsako okolje. Engobirani strešnik odlikujejo različne 

barve, primerne za sodobno in 

tradicionalno arhitekturo. Engoba je 

mešanica fino zmlete gline in različnih 

naravnih dodatkov, predvsem oksidov, ki 

v stiku s kisikom in pod vplivom vročine 

v peči daje značilne barve. Mešanica 

se pred pečenjem enakomerno nanese 

na površino suhega strešnika in se tako 

skupaj s strešnikom peče na visoki 

temperaturi, kar zagotavlja tako trajnost 

barve kot tudi samega strešnika. Tako 

brez dodajanja škodljivih kemičnih 

dodatkov ustvarimo široko paleto barv 

Natur Color.

Natur Natur Color Color+

Sistemske rešitve za streho
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Popolne linije Tondach 
za vašo streho

Linija MODERN
Z inovativnimi rešitvami ter sodobno zasnovo 

in obliko strešniki iz te linije trendom ne sledijo, 

ampak jih postavljajo. Oblikovno čiste, ravne linije 

skupaj z dimenzijami, ki omogočajo hitro in lahko 

pokrivanje, so odgovor na najnovejše zahteve 

sodobne arhitekture.

Linija RETRO
Brezčasni strešniki, ki so s svojo enostavno 

lepoto nenadomestljivi, se uporabljajo v 

tradicionalni arhitekturi in za avtentično sanacijo 

zgodovinskih objektov, zaradi velikega izbora 

oblik in barv v mat ali sijajni izvedbi pa niso nič 

manj primerni tudi za moderno arhitekturo. Za 

strešnike iz te linije ne velja rek, da je lepota 

minljiva, saj njihova lepota traja stoletja.

Linija MEDITERRANEAN
Poseben, valovit videz strešnika daje strehi 

sredozemsko eleganco. Predstavlja idealno 

rešitev za strehe z manjšim naklonom. Oblika in 

velikost strešnikov omogočata hitro vgradnjo. 

Odporni so na močne sunke vetra, predstavljajo 

popolno zaščito pred vodo tudi pri strehah z 

nižjim naklonom, barva pa ostaja trajna kljub 

močni izpostavljenosti ultravijoličnim žarkom. 

Ta linija strešnikov zagotavlja enostavne, a 

tehnično dovršene rešitve, obenem pa povezuje 

funkcionalnost in temperamentni sredozemski 

dizajn.

Linija CONTINENTAL
To linijo predstavljajo strešniki, ki so najprimernejši 

za kontinentalne podnebne razmere. Specifična 

oblika strešnika zagotavlja čvrsto in brezhibno 

zaščito pred močnimi nalivi dežja in sunki vetra. 

S svojo preprosto lepoto je pogosta izbira 

investitorjev, zaradi tehničnih lastnosti pa ga 

radi uporabljajo tudi izvajalci. S temi strešniki je 

sanacija strehe opravljena hitro in učinkovito, 

dinamična struktura površine strešnika pa strehi 

daje klasičen, a hkrati eleganten videz.

Linija SPECIAL
Keramična in nekeramična dodatna oprema za 

streho zaokrožata vrhunske sistemske rešitve 

pri novogradnjah, obnovah in sanacijah streh. Ti 

izdelki so nepogrešljiv in pomemben del vsake 

strehe, ki deluje kot peta fasada. S celovitimi 

sistemskimi rešitvami iz te linije se dokazano 

ustvari popolna zaščita pred dežjem, vetrom, 

točo in snegom. Poleg tega zagotavljajo pravilno 

prezračevanje strehe in energetsko učinkovitost 

ovoja stavbe.

Linija Special vključuje dve kategoriji izdelkov: 

 Special standard: za doseganje popolne 

sistemske funkcionalnosti strehe,

 Special premium: popolna rešitev za najboljšo 

zaščito in trajnost strehe.

Strešnike Tondach odlikuje odlična prilagodljivost, zato 
so priporočljivi za vse vrste gradbenih podvigov. Enako 
prepričljivo delujejo tako pri obnovi tradicionalnih objektov 
kot tudi pri uresničevanju drznih zasnov moderne 
arhitekture. Tondach vam ponuja skoraj neskončno paleto 
možnosti. Prepustite se domišljiji in navdihu.

Sistemske rešitve za streho
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Saturn

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 28,9 x 48,4 cm

Letvanje 38,5 - 42,5 cm

Poraba na m² 9,6 - 10,6 kos/m²

Teža / kos 4,07 kg

Pokrivna širina (ca.) 24,5 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 17º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 13º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 10º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje Brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 28,9 x 48,4 4,40 -

Krajnik levi/desni 28,9 x 48,4 5,24/5,32 2,35

Gladki slemenjak  17 - 2,5

Zračnik (presek ca. 30 cm²)

Krajnik levi Krajnik desni

Modern 
line Natur Natur 

Color Color+

KATEGORIJA BARVNE MOŽNOSTI

Natur Natur Color Color+

Naravno 
rdeča*

Rdeča Črna Črna Siva*Bakreno 
rjava

Temno 
siva

Kap

Sleme

Krajnik
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Porotherm
Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

Vetrna sponka-Tondach Saturn
-Letvanje od 38,5 do 42,5 cm
-Prečne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Odvod zraka
cca. 30 cm²

Slemenjak
gladki 23 cm

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30° 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Odvod zraka
cca. 30 cm²

Odvod zraka
cca. 130 cm²

PREZRAČEVALNI KANAL

Nosilec slemensko
grebenske letve

-Tondach Saturn
-Letvanje od 38,5 do 42,5 cm
-Prečne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6

25° 4,0 12,0

30° 4,0 11,4

35° 3,5 10,8

40° 3,0 10,2

45° 3,0 9,5

50° 2,5 9,0

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 23 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 23 cm, Plošča za slemenjak univerzalna 

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Saturn (prva vrsta, stranska zareza, slemenska sponka) 

Snežne padavine Snegolov za Saturn – D 51-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Saturn, Solarni komplet za Saturn

Prezračevanje Opečni odzračnik Saturn

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

Tehnični list
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Plan 30

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 19 x 40 cm

Letvanje 17,0 – 14,5 cm

Poraba na m² 30,6 – 36,1  kos/m²

Teža / kos 1,9 kg

Pokrivna širina (ca.) 19,2 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 30º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 25º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 23º stopinj

Pakiranje 480 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom/dvojno kritje

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Krajnik levi/desni 18x44 3,30 2,94

Plan 30 ¾ 14x40 1,50 -

Slemenski priključni 
strešnik / Kapni 
strešnik

19x28 1,48 -

Zračnik 19x40 2,40 -

Plan 30 za zračnik 19x40 2,10 -

Gladki slemenjak 17 - 2,5

Krajnik levi Krajnik desni 

Plan 30 ¾

Slemenski priključni 
strešnik ¾

Slemenski priključni 
strešnik / Kapni strešnik

Modern 
line Natur Natur 

Color

KATEGORIJA BARVNE MOŽNOSTI

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča

Rdeča Antik* Črna Siva*Bakreno 
rjava*

Temno 
rjava*

Kap

Sleme

Krajnik
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  Vsebina:

  Merilo:

Detajl kapi

Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru
tel. +386 (0)2 588 86 00
fax. +386 (0)2 741 86 13
office.si@wienerberger.com

Detajli kritja s strešnikom
Plan 30

  M 1:10

P
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rm

Dovod zraka
(Prečne letve ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

PREZRAČEVALNI KANAL

Usmerjevalna
pločevina

Odkapna pločevina

Porotherm
IZO Profi

-Tondach Plan 30
-Letvanje od 14,5 do 17,0 cm
-Prečne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Plan 30 kapni strešnik

LETVANJE
naklon C (cm)

23° 14,5
30° 15,0
35° 16,0
40° 16,5
45° 17,0

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6
40° 5,5 9,0
45° 5,0 8,4
50° 5,0 7,8

  Vsebina:

  Merilo:

Detajl slemena

Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru
tel. +386 (0)2 588 86 00
fax. +386 (0)2 741 86 13
office.si@wienerberger.com

Detajli kritja s strešnikom
Plan 18

  M 1:10

Odvod zraka
cca. 25 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

Slemenjak gladki 17 cm

PREZRAČEVALNI KANAL

Krajnik levi Krajnik desni

  Vsebina: Detajl vgradnje krajnikov

Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru
tel. +386 (0)2 588 86 00
fax. +386 (0)2 741 86 13
office.si@wienerberger.com

Detajli kritja s strešnikom
Plan 18

-Tondach Plan 30
-Letvanje od 14,5 do 17,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6

40° 5,5 9,0

45° 5,0 8,4

50° 5,0 7,8

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (PVC, ALU, PB)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračniki, strešnik za zračnik levi/desni)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach krovne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Plan 30 (pritrjevanje strešnika, rezana opeka, kronsko kritje, slemenska 
sponka)

Snežne padavine Snegolov za Plan 30  - C 380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci, ALU 
osnovna plošča za vlečeni strešnik

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Plan 30, Solarni komplet za Plan 30,  ALU osnovna uni. plošča za 

vlečeni strešnik

Prezračevanje Opečni odzračnik Plan 30

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Tesnilni trakovi, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

Granit*

Odzračni set (presek 25 cm2)

Tehnični list
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Plan 18

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 22 x 40 cm

Letvanje 25,0 - 31,0 cm

Poraba na m² 16,1 - 20,0  kos/m²

Teža / kos 2,9 kg

Pokrivna širina (ca.) 19,9 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 40º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 35º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 25º stopinj

Pakiranje 384 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 22 x 40 2,55 -

Krajnik levi/desni 22 x 40 3,55 3,57

Plan 18 ½ 11 x 40 1,52 -

Gladki slemenjak 17 - 2,5

Zračnik (presek ca. 25 cm²) Krajnik desni 

Krajnik levi Plan 18 ½

Modern 
line Natur Natur 

Color

KATEGORIJA BARVNE MOŽNOSTI

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča

Rdeča Antik* Črna Siva*Bakreno 
rjava*

Temno 
rjava*

Kap

Sleme

Krajnik
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  Vsebina:

  Merilo:

Detajl kapi

Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru
tel. +386 (0)2 588 86 00
fax. +386 (0)2 741 86 13
office.si@wienerberger.com

Detajli kritja s strešnikom
Plan 18

  M 1:10

P
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rm

Dovod zraka
(Prečne letve ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

PREZRAČEVALNI KANAL

Usmerjevalna
pločevina

Odkapna pločevina

Porotherm
IZO Profi

-Tondach Plan 18
-Letvanje od 25,0 do 31,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6
40° 5,5 9,0
45° 5,0 8,4
50° 5,0 7,8

  Vsebina:

  Merilo:

Detajl slemena

Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru
tel. +386 (0)2 588 86 00
fax. +386 (0)2 741 86 13
office.si@wienerberger.com

Detajli kritja s strešnikom
Plan 18

  M 1:10

Odvod zraka
cca. 25 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

Slemenjak gladki 17 cm

PREZRAČEVALNI KANAL

Krajnik levi Krajnik desni

  Vsebina:

  Merilo:

Detajl vgradnje krajnikov

Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru
tel. +386 (0)2 588 86 00
fax. +386 (0)2 741 86 13
office.si@wienerberger.com

Detajli kritja s strešnikom
Plan 18

  M 1:10

-Tondach Plan 18
-Letvanje od 25,0 do 31,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6

40° 5,5 9,0

45° 5,0 8,4

50° 5,0 7,8

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Slemenska sponka

Snežne padavine Snegolov za Plan 18 – C 380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Plan 18, Solarni komplet za Plan 18

Prezračevanje Opečni odzračnik Plan 18

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

Granit*

Tehnični list
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Figaro

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 27,0 x 45,5 cm

Letvanje 37,0 - 33,5 cm

Poraba na m² 11,6 - 12,8  kos/m²

Teža / kos 3,90 kg

Pokrivna širina (ca.) 23,3 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 27º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 22º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 20º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 27,0 x 45,5 4,30 -

Krajnik levi/desni 27,0 x 45,5 5,50 2,70

Figaro ½ 15,5 x 45,5 2,50 -

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Zračnik 
(presek ca. 30 cm²)

Krajnik desni 

Krajnik levi Figaro ½

Modern 
line Natur Natur 

Color

KATEGORIJA BARVNE MOŽNOSTI

Natur Color 

Rdeča Črna Basaltno 
siva

Temno 
rjava*

Kap

Sleme

Krajnik

TEHNIČNI DETAJLI
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Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

Odvod zraka
cca. 30 cm²

-Tondach Figaro
-Letvanje od 33,5 do 37,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

Odvod zraka
cca. 30 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

PREZRAČEVALNI KANAL

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Figaro
-Letvanje od 33,5 do 37,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6

25°  4,0 12,0

30  4,0 11,4

35° 3,5 10,8

40° 3,0 10,2

45° 3,0  9,5

50° 2,5 9,0

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Figaro (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Figaro – D 42-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Figaro, Solarni komplet za Figaro, ALU strešnik + komplet vijakov

Prezračevanje Opečni odzračnik Figaro

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo. 

Natur 

Naravno 
rdeča

Tehnični list
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Figaro deluxe

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 24,1 x 42,4 cm

Letvanje 34,7 – 28,0 cm

Poraba na m² 13,50  kos/m²

Teža / kos 3,30 kg

Pokrivna širina (ca.) 21,1 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 27º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 22º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 20º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 24,1 x 42,4 3,10 -

Krajnik levi/desni 24,1 x 42,4 3,00 2,85

Figaro deluxe ½ 12 x 42,4 1,80 -

Zaključna ploščica 
za krajnik levi/desni - 1,30 2,85

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Zračnik 
(presek ca. 30 cm²)

Krajnik desni 

Krajnik levi

Zaključna ploščica za 
krajnik levi/desni

Figaro deluxe ½

Kap

Sleme

Krajnik
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Porotherm
Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

-Tondach Figaro deluxe
-Letvanje od 28,0 do 34,7 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Odvod zraka
cca. 30 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

PREZRAČEVALNI KANAL

LETEV 4x5 cm
Naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Figaro deluxe
-Letvanje od 28,0 do 34,7 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

Zaključna ploščica
za krajnik desni

Zaključna ploščica
za krajnik levi

Zaključna ploščica za krajnik levi/desni se pritrdi z
nerjavečim lesnim vijakom (2 kom/zaključno ploščo)

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6

25°  4,0 12,0

30  4,0 11,4

35° 3,5 10,8

40° 3,0 10,2

45° 3,0  9,5

50° 2,5 9,0

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

Color+

BARVNE MOŽNOSTI

Modern 
line Natur Natur 

Color

KATEGORIJA

Natur Color Color+

Rdeča Temno 
rjava*

Basaltno 
siva

Granit siva Siva ČrnaČrna Nero črna

Natur 

Naravno 
rdeča

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Figaro deluxe (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine
Snegolov za Figaro deluxe – D 93-380, Snegolovna rešetka, 
Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Figaro deluxe, Solarni komplet za Figaro deluxe, ALU strešnik + 

komplet vijakov

Prezračevanje Opečni odzračnik Figaro deluxe

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA
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Bobrovec

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 19 x 40 cm

Letvanje
Dvojno kritje 14,5 - 17,0 cm

Kronsko kritje 25,0 - 30,0 cm

Poraba na m² 30,6 - 36,1 kos/m²

Teža / kos 1,90 kg

Pokrivna širina (ca.) 19,2 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 30º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 25º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 23º stopinj

Pakiranje 480 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom/dvojno kritje

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Krajnik levi/desni 18 x 44 3,30 2,94

Bobrovec ¾ 14 x 40 1,50 -

Kapni strešnik 19 x 28 1,48 -

Slemenski strešnik 19 x 28 1,36 -

Slemenski strešnik 
¾ 14 x 28 1,03 -

Zračnik 19 x 40 2,40 -

Bobrovec za zračnik 
levi/desni 19 x 40 2,10 -

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Krajnik levi Krajnik desni 

Kapni strešnik

Slemenski strešnik ¾

Zračnik 3-delni (presek ca. 25 cm²)

Slemenski strešnik

Bobrovec 3/4

Kap

Sleme

Krajnik

TEHNIČNI DETAJLI
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LETVANJE
naklon C (cm)

23° 14,5
30° 15,0
35° 16,0
40° 16,5
45° 17,0
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Porotherm
Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka
(Prečne letve Ö NORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Odkapna pločevina

-Tondach Bobrovec
-Letvanje od 14,5 do 17,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Bobrovec kapni

Usmerjevalna
pločevina

Žleb

LETVANJE
naklon C (cm)

23° 14,5
30° 15,0
35° 16,0
40° 16,5
45° 17,0

LETEV 3x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

23° 10,0 10,6
25° 10,0 10,4
30° 10,0 9,7
35° 9,5 9,2
40° 9,5 8,6
45° 9,0 8,0
50° 8,5 7,4

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

23° 9,6 11,7
25° 9,5 11,5
30° 9,4 10,9
35° 8,8 10,4
40° 8,7 9,9
45° 8,0 9,4
50° 7,3 8,9

Odvod zraka
cca. 25 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

PREZRAČEVALNI KANAL

Bobrovec slemenski

Nosilec slemensko
grebenske letve

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Bobrovec
-Letvanje od 14,5 do 17,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Krajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračniki, strešnik za zračnik levi/desni)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Bobrovec (pritrjevanje strešnika, kronsko kritje, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Bobrovec - C 380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci, ALU 
osnovna plošča za vlečeni strešnik

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Bobrovec, Solarni komplet za Bobrovec,  ALU osnovna uni. plošča 

za vlečeni strešnik

Prezračevanje Opečni odzračnik A11

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra, Plexi strešnik Bobrovec

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

Color+

BARVNE MOŽNOSTI

Natur Natur 
Color

KATEGORIJA

Natur Natur Color Color+

Naravno 
rdeča*

Rdeča Črna Nero črna* Siva*Siva* Rdeča*Bakreno 
rjava

Antik Temno 
rjava

Črna*

 LETEV 3 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

23° 10,0 10,6

25° 10,0 10,4

30° 10,0 9,7

35° 9,5 9,2

40° 9,5 8,6

45° 9,0 8,0

50° 8,5 7,4

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

23° 9,6 11,7

25° 9,5 11,5

30° 9,4 10,9

35° 8,8 10,4

40° 8,7 9,9

45° 8,0 9,4

50° 7,3 8,9

Retro 
line
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Zarezni bobrovec

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 22 x 40 cm

Letvanje 25,0 - 28,0 cm

Poraba na m² 17,8 – 20,0 kos/m²

Teža / kos 2,90 kg

Pokrivna širina (ca.) 19,9 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 35º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 30º stopinj

Pakiranje 384 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 22 x 40 2,55 -

Krajnik levi/desni 18,3 x 40 3,55 3,57

Zarezni bobrovec ½ 11 x 37 1,52 -

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Krajnik levi Krajnik desni 

Zračnik (presek ca. 25 cm²) Zarezni bobrovec ½ 

Kap

Sleme

Krajnik
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Profi

Dovod zraka
(Prečne letve Ö NORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

PREZRAČEVALNI KANAL

- Tondach Zarezni Bobrovec
- Letvanje od 25,0 do 28,0 cm
- Vzdolžne letve min. 5 cm
- Tondach Tuning sekundarna kritina
  FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
- Opaž
- Špirovec

Usmerjevalna
pločevina

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6
40° 5,5 9,0
45° 5,0 8,4
50° 5,0 7,8

Odvod zraka
cca. 25 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

PREZRAČEVALNI KANAL

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Zarezni Bobrovec
-Letvanje od 25,0 do 28,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Krajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke (slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Zarezni Bobrovec – C 380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči 
nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Zarezni Bobrovec, Solarni komplet za Zarezni Bobrovec

Prezračevanje Opečni odzračnik Zarezni Bobrovec

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

BARVNE MOŽNOSTI

Natur Natur 
Color

KATEGORIJA

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča*

Rdeča ČrnaBakreno 
rjava

Antik Temno 
rjava

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6

40° 5,5 9,0

45° 5,0 8,4

50° 5,0 7,8

Retro 
line
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Vlečeni zareznik

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 22 x 40 cm

Letvanje
Naklon od 30º do 35º 25,0 - 29,0 cm

Naklon od 35º 28,0 - 31,0 cm

Poraba na m² 16,1 - 20,0 kos/m²

Teža / kos 2,90 kg

Pokrivna širina (ca.) 20,0 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 35º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 30º stopinj

Pakiranje 384 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 22 x 40 3,02 -

Krajnik levi/desni 18,3 x 40 3,56/3,45 3,23

Vlečeni zareznik ½ 11 x 40 1,57 -

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Krajnik levi Krajnik desni 

Zračnik (presek ca. 25 cm²) Vlečeni zareznik 1/2

Kap

Sleme

Krajnik
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Dovod zraka
(Prečne letve Ö NORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

PREZRAČEVALNI KANAL

-Tondach Vlečeni zareznik
-Letvanje od 25,0 do 31,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Usmerjevalna
pločevina

Odvod zraka
cca. 25 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

PREZRAČEVALNI KANAL LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

30° 5,5 9,6
40° 5,5 9,0
45° 5,0 8,4
50° 5,0 7,8

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Vlečeni zareznik
-Letvanje od 25,0 do 31,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv) 

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna 

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki 

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU) 

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik) 

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach krovne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT 

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Slemenska sponka

Snežne padavine Snegolov za Vlečeni zareznik – C 380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci 

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka 

PREBOJ STREHE
Inštalacije

Keramični antenski set za VLEČENI ZAREZNIK/BRAVURA, 
Solarni komplet za VLEČENI ZAREZNIK/BRAVURA

Prezračevanje Opečni odzračnik Vlečeni zareznik 

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra 

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

BARVNE MOŽNOSTI

Natur Natur 
Color

KATEGORIJA

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča

Rdeča Črna*Antik* Temno 
rjava*

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6

40° 5,5 9,0

45° 5,0 8,4

50° 5,0 7,8

Retro 
line
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Bravura

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 22 x 40 cm

Letvanje
Naklon od 30º do 35º 25,0 - 30,0 cm

Naklon od 35º 28,0 - 31,0 cm

Poraba na m² 17,8 kos/m²

Teža / kos 2,90 kg

Pokrivna širina (ca.) 20,0 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 40º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 35º stopinj

Pakiranje 384 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 22 x 40 3,02 -

Krajnik levi/desni 18,3 x 40/19 x 40 3,56/3,45 3,23

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Krajnik levi Krajnik desni 

Zračnik (presek ca. 25 cm²)

Kap

Sleme

Krajnik
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Porotherm
Profi

Dovod zraka
(Prečne letve Ö NORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Odkapna pločevina

PREZRAČEVALNI KANAL

-Tondach Bravura
-Letvanje od 25,0 do 31,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Žleb

Usmerjevalna
pločevina

Odvod zraka
cca. 12 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

PREZRAČEVALNI KANAL

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6
40° 5,5 9,0
45° 5,0 8,4
50° 5,0 7,8

Odvod zraka
cca. 12 cm²

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Bravura
-Letvanje od 25,0 do 31,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Slemenska sponka

Snežne padavine Snegolov za Bravuro - C 380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije

Keramični antenski set za VLEČENI ZAREZNIK/BRAVURA, 
Solarni komplet za VLEČENI ZAREZNIK/BRAVURA

Prezračevanje Opečni odzračnik Bravura

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

BARVNE MOŽNOSTI

Natur Natur 
Color

KATEGORIJA

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča*

Rdeča Temno 
rjava

Bakreno 
rjava

Črna Siva*

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

35° 5,5 9,6

40° 5,5 9,0

45° 5,0 8,4

50° 5,0 7,8

Retro 
line
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Jupiter

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 29,2 x 48,6 cm

Letvanje 38,5 - 42,5 cm

Poraba na m² 9,5 - 10,6 kos/m²

Teža / kos 4,08 kg

Pokrivna širina (ca.) 25,0 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 27º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 22º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 20º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Krajnik levi/desni 29,2x48,6 5,19/5,32 2,34

Zračnik 29,2x48,6 4,50 -

Jupiter 1/2 17,0x48,6 2,54 -

Gladki slemenjak 17 - 2,5

Kap

Sleme

Krajnik
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-Tondach Jupiter
-Letvanje od 38,5 - 42,5 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Vetrna sponka

P
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rm

Porotherm
Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

Odvod zraka
cca. 25 cm²

Odvod zraka
cca. 130 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Slemenjak gladki 23 cm

Nosilec slemensko
grebenske letve

PREZRAČEVALNI KANAL

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30° 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

-Tondach Jupiter
-Letvanje od 38,5 - 42,5 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 23 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Jupiter (prva vrsta, stranska zareza, slemenska sponka) 

Snežne padavine Snegolov za Jupiter – D 52-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za JUPITER, Solarni komplet za JUPITER

Prezračevanje Opečni odzračnik Jupiter

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6

25° 4,0 12,0

30° 4,0 11,4

35° 3,5 10,8

40° 3,0 10,2

45° 3,0 9,5

50° 2,5 9,0

Natur Natur Color Color+

Naravno 
rdeča*

Rdeča Antracit 
črna

Rdeča*Bakreno 
rjava

Temno 
siva*

Črna*

Continental 
line Natur Natur 

Color Color+

KATEGORIJA BARVNE MOŽNOSTI

Zračnik 
(presek ca. 25 cm²)

Krajnik desni

Krajnik levi

Jupiter ½
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Wiener Norma

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 27,0 x 45,5 cm

Letvanje 33,5 - 39,0 cm

Poraba na m² 11,0 - 12,7 kos/m²

Teža / kos 3,90 kg

Pokrivna širina (ca.) 23,5 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 27º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 22º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 20º stopinj

Pakiranje 280 kos/pal

Pokrivanje Z ali brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 27,0 x 45,5 3,80 -

Krajnik levi/desni 27,0 x 45,5 4,00 2,56

Wiener Norma ½ 15,5 x 45,5 1,80

Zarezni slemenjak 17 - 3,00

Kap

Sleme

Krajnik
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PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

-Tondach Wiener Norma
-Letvanje od 33,5 do 39,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Odvod zraka
cca. 13 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Slemenjak zarezni 17 cm

PREZRAČEVALNI KANAL

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

LETEV 4x5 cm
Naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

-Tondach Wiener Norma
-Letvanje od 33,5 do 39,0 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Zarezni slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak zarezni 17 cm, Plošča za slemenjak začetna, Plošča za slemenjak zaključna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki zarezni

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Wiener Normo (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Wiener Normo – D 50-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči 
nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Wiener Normo, Solarni komplet za Wiener Normo, ALU strešnik + 

komplet vijakov

Prezračevanje Opečni odzračnik Wiener Norma

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra, Plexi strešnik Wiener Norma

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6

25° 4,0 12,0

30° 4,0 11,4

35° 3,5 10,8

40° 3,0 10,2

45° 3,0 9,5

50° 2,5 9,0

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča*

Rdeča Temno 
rjava

Basaltno 
siva

Bakreno 
rjava

Nero črna Črna

Continental 
line Natur Natur 

Color

KATEGORIJA BARVNE MOŽNOSTI

Zračnik  
(presek ca. 13 cm²)

Krajnik desni

Krajnik levi

Wiener Norma ½
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Fidelio

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 27 x 45,5 cm

Letvanje 35,5 - 39,5 cm

Poraba na m² 11,0 - 12,0 kos/m²

Teža / kos 3,90 kg

Pokrivna širina (ca.) 23,0 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 27º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 22º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 20º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 27 x 45,5 3,85 -

Krajnik levi/desni 27 x 45,5 5,00 2,53

Fidelio ½ 15,5 x 45,5 2,08

Zarezni slemenjak 17 - 3,00

Kap

Sleme

Krajnik
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PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Odkapna pločevina

-Tondach Fidelio
-Letvanje od 35,5 do 39,5 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Žleb

Usmerjevalna
pločevina

Odvod zraka
cca. 25 cm²

Odvod zraka
cca. 170 cm²

Slemenjak zarezni 17 cm

PREZRAČEVALNI KANAL

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

LETEV 4x5 cm
Naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

-Tondach Fidelio
-Letvanje od 35,5 do 39,5 cm
--Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Krajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Zarezni slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak zarezni 17 cm, Plošča za slemenjak začetna, Plošča za slemenjak zaključna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki zarezni

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Fidelio (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Fidelio – D 52-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Fidelio, Solarni komplet za Fidelio, ALU strešnik + komplet vijakov

Prezračevanje Opečni odzračnik Fidelio

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra, Plexi strešnik Fidelio

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6

25° 4,0 12,0

30° 4,0 11,4

35° 3,5 10,8

40° 3,0 10,2

45° 3,0 9,5

50° 2,5 9,0

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča*

Rdeča Temno 
rjava

Basaltno 
siva

Bakreno 
rjava

Nero črna Črna

Continental 
line Natur Natur 

Color

KATEGORIJA BARVE

Zračnik  
(presek ca. 25 cm²)

Krajnik desni

Krajnik levi

Fidelio ½
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Sulm 
Verschiebeziegel

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 25,2 x 42,2 cm

Letvanje 30,8 - 33,8 cm

Poraba na m² 14,8 - 16,3 kos/m²

Teža / kos 2,80 kg

Pokrivna širina (ca.) 20,0 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 22º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 17º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 13º stopinj

Pakiranje 280 kos/pal

Pokrivanje Brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 25,2 x 42,2 3,30 -

Krajnik levi/desni 25,2 x 42,2 3,30 2,96

Zaključna ploščica 
za krajnik levi/desni - 1,30 -

Slemenski priključni 
strešnik 25,2 x 42,2 2,90 -

Slemenski priključni 
krajnik levi/desni 25,2 x 42,2 3,40 -

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Kap

Sleme

Krajnik

TEHNIČNI DETAJLI
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PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

-Tondach Sulm Verschiebeziegel
-Letvanje od 30,8 do 33,8 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Odvod zraka
cca. 30 cm²

Odvod zraka
cca. 200 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Slemenski priključni
strešnik

PREZRAČEVALNI KANAL

LETEV 4x5 cm
Naklon A (cm) B (cm)

13° 6,5 13,2
15° 6,5 12,9
20° 5,0 12,4
25° 4,5 11,8
30 4,0 11,1
35° 4,0 10,6
40° 3,5 10,0
45° 3,5 9,4
50° 3,5 8,7

Nosilec slemensko
grebenske letve

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Sulm Verschiebeziegel
-Letvanje od 30,8 do 33,8 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Krajnik levi Krajnik desni

Zaključna ploščica
za krajnik desni

Zaključna ploščica
za krajnik levi

Zaključna ploščica za krajnik levi/desni se pritrdi z
nerjavečim lesnim vijakom (2 kom/zaključno ploščo)

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna 

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Sulm Veschiebeziegel (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Sulm VZ – D 64-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Sulm VZ, Solarni komplet za Sulm VZ, ALU strešnik + komplet vijakov

Prezračevanje Opečni odzračnik Sulm Verschiebeziegel

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

13° 6,5 13,2

15° 6,5 12,9

20° 5,0 12,4

25° 4,5 11,8

30 4,0 11,1

35° 4,0 10,6

40° 3,5 10,0

45° 3,5 9,4

50° 3,5 8,7

Natur Natur Color Color+

Naravno 
rdeča*

Rdeča Temno 
rjava

Granit sivaBakreno 
rjava

Črna Črna

Zračnik (presek 
ca. 30 cm²)

Krajnik desni

Slemenski priključni 
strešnik

Slemenski priključni  
krajnik desni

Krajnik levi

Zaključna ploščica za 
krajnik levi/desni

Slemenski priključni  
krajnik levi

Mediterranean 
line

KATEGORIJA

Natur Natur 
Color Color+

BARVE
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Tehnični list

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 29,3 x 48,5 cm

Letvanje 36,5 - 38,5 cm

Poraba na m² 11,3 - 11,9 kos/m²

Teža / kos 3,95 kg

Pokrivna širina (ca.) 23,0 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 17º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 13º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 10º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje Brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 29,3 x 48,5 3,83 -

Krajnik levi/desni 29,3 x 48,5 5,4/5,3 2,60

Kapni strešnik 29,3 x 48,5 4,04 4,35

Kapni krajnik levi / 
desni 29,3 x 48,5 5,7/5,6 -

Slemenski priključni 
strešnik 29,3 x 48,5 3,96 4,35

Slemenski priključni 
krajnik levi/desni 29,3 x 48,5 5,52/5,42 -

Gladki slemenjak 23 - 2,5

Kap

Sleme

Krajnik

TEHNIČNI DETAJLI
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Porotherm
Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

Kapni strešnik

Vetrna sponka-Tondach Venera
-Letvanje od 36,5 do 38,5 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Nosilec slemensko
grebenske letve

Slemenski priključni
strešnik

PREZRAČEVALNI KANALOdvod zraka
cca. 33 cm²

Odvod zraka
cca. 70 cm²

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Venera
-Letvanje od 36,5 do 38,5 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 23 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach trešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Venero (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Venero – D 95-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Venero, Solarni komplet za Venero

Prezračevanje Opečni odzračnik Venera

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča*

Rdeča Antik Temno 
rjava*

Bakreno 
rjava*

Peščena 
antik

Črna Temno 
siva*

Zračnik  
(presek ca. 33 cm²)

Krajnik desni

Kapni krajnik desni Kapni krajnik levi

Slemenski priključni  
krajnik levi

Slemenski priključni  
krajnik desni

Krajnik levi

Kapni strešnik

Slemenski priključni 
strešnik

Mediterranean 
line

KATEGORIJA

Natur Natur 
Color

BARVE

Venera

Tehnični list
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 25,5 x 44,6 cm

Letvanje 32,6 - 35,6 cm

Poraba na m² 13,9 - 15 kos/m²

Teža / kos 3,49 kg

Pokrivna širina (ca.) 19,8 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 22º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 17º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 13º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje Brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 25,5 x 44,6 3,57 -

Krajnik levi/desni 25,5 x 43,0 3,75 2,78

Slemenski priključni 
strešnik 25,5 x 44,6 3,70 -

Slemenski priključni 
krajnik levi/desni 25,5 x 44,6 3,78 -

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Kap

Sleme

Krajnik

TEHNIČNI DETAJLI
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-Tondach Mediteran Plus
-Letvanje od 32,6 - 35,6 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

P
or

ot
he

rm

Porotherm
Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

Odvod zraka
cca. 34 cm²

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

13° 6,5 13,2
15° 6,5 12,9
20° 5,0 12,4
25° 4,5 11,8
30 4,0 11,1
35° 4,0 10,6
40° 3,5 10,0
45° 3,5 9,4
50° 3,5 8,7

Odvod zraka
cca. 34 cm²

Odvod zraka
cca. 200 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Slemenski priključni
strešnik

Nosilec slemensko
grebenske letve

PREZRAČEVALNI KANAL

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach Mediteran Plus
-Letvanje od 32,6 - 35,6 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Krajnik levi Krajnik desni

Desna zaključna
ploščica za krajnik

Zaključna ploščica
za krajnik levi

Zaključna ploščica za krajnik levi/desni se pritrdi z
nerjavečim lesnim vijakom (2 kom/zaključno ploščo)

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za Mediteran Plus (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za Mediteran Plus, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za Mediteran plus, Solarni komplet za Mediteran plus

Prezračevanje Opečni odzračnik Mediteran plus

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča*

Rdeča Peščena 
antik

Bakreno 
rjava*

Črna*

Zračnik  
(presek ca. 34 cm²)

Krajnik desni

Slemenski priključni  
krajnik levi

Krajnik levi

Slemenski priključni 
strešnik

Slemenski priključni 
krajnik desni

Mediterranean 
line

KATEGORIJA

Natur Natur 
Color

BARVE

Mediteran Plus

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

13° 6,5 13,2

15° 6,5 12,9

20° 5,0 12,4

25° 4,5 11,8

30 4,0 11,1

35° 4,0 10,6

40° 3,5 10,0

45° 3,5 9,4

50° 3,5 8,7

Zaključna ploščica za 
krajnik levi/desni

Tehnični list
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Dimenzije 27 x 48,4 cm

Letvanje 37,7 - 40,5 cm

Poraba na m² 10,50 kos/m²

Teža / kos 4,20 kg

Pokrivna širina (ca.) 23,5 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine 22º stopinj

S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach) 17º stopinj

S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami* 13º stopinj

Pakiranje 240 kos/pal

Pokrivanje Brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

Dimenzije (cm) Teža / kos (kg) Poraba (kom/m)

Zračnik 27 x 48,4 4,00 -

Krajnik levi/desni 27 x 48,4 4,50 2,47

Slemenski priključni 
strešnik 27 x 48,4 4,00 -

Slemenski priključni 
krajnik levi/desni 27 x 48,4 4,50 -

Gladki slemenjak 17 - 3,00

Kap

Sleme

Krajnik

TEHNIČNI DETAJLI
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Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Dovod zraka (prečne letve
ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Žleb

Odkapna pločevina

Usmerjevalna
pločevina

-Tondach A11
-Letvanje od 37,7 do 40,5 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-Špirovec

Odvod zraka
cca. 31 cm²

Odvod zraka
cca. 190 cm²

Tondach Tuning
slemensko grebenski
prezračevalni trak

Slemenski priključni
strešnik

PREZRAČEVALNI KANAL

LETEV 4x5 cm
naklon A (cm) B (cm)

13° 5,0 15,8
15° 5,0 15,5
20° 5,0 14,6
25° 4,5 13,9
30° 4,0 13,3
35° 3,5 12,7
40° 3,0 12,7
45° 3,0 11,4
50° 2,5 10,9

Nosilec slemensko
grebenske letve

Slemenjak gladki 17 cm

-Tondach A11
-Letvanje od 37,7 do 40,5 cm
-Vzdolžne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina
 FOL-K / FOL MONO DT  / FOL Thermo DT
-Opaž
-ŠpirovecKrajnik levi Krajnik desni

SLEME

Linija slemena Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)

Začetni in zaključni elementi Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak

Spojni elementi Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki

PREZRAČEVANJE 
STREHE

Sleme Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)

Strešna površina Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)

Kap Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi

SEKUNDARDNA KRITINA Tondach strešne folije Tondach FOL K,  Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT

VARNOST NA STREHI

Zaščita pred neurji Vetrne sponke za A11 (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)

Snežne padavine Snegolov za A11 – D 103-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci

Pohodnost Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka

PREBOJ STREHE
Inštalacije Keramični antenski set za A11, Solarni komplet za A11, ALU strešnik + komplet vijakov

Prezračevanje Opečni odzračnik A11

SPECIALNI ELEMENTI
Osvetlitev strehe Strešno okno Finestra

Dodatni elementi Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

SISTEMSKA OPREMA

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, 
nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitev 
tesnilnega traku pod prečno letvijo.

Natur Natur Color 

Naravno 
rdeča*

Rdeča Temno 
rjava

Črna Basaltno 
siva

Zračnik 
(presek ca. 31 cm²)

Krajnik desni

Slemenski priključni  
krajnik levi

Krajnik levi

Slemenski priključni 
strešnik

Slemenski priključni 
krajnik desni

Mediterranean 
line

KATEGORIJA

Natur Natur 
Color

BARVE

A11

 LETEV 4 x 5 cm

naklon A (cm) B (cm)

13° 5,0 15,8

15° 5,0 15,5

20° 5,0 14,6

25° 4,5 13,9

30° 4,0 13,3

35° 3,5 12,7

40° 3,0 12,7

45° 3,0 11,4

50° 2,5 10,9

Tehnični list
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V gradbenih konstrukcijah voda predstavlja velik problem, vendar lahko porozni materiali in optimalen pretok zraka preprečujejo 

zadrževanje vlage. Strešniki Tondach so izdelani iz naravnega poroznega materiala – gline, ki omogoča uravnavanje vlage in 

prehod pare iz notranjosti objekta v okolico. Tako streha zares diha in prav zato so opečni strešniki neprimerno boljši od drugih 

strešnikov. Z žganjem strešnikov pri temperaturi preko 1000 °C se povečuje kompaktnost gline, kar zagotavlja, da strešnik 

postane neprepusten za vodo, a prepusten za paro. Zračni most zagotavlja pretok zraka od napušča do slemena, kar omogoča 

sušenje strešnikov na notranji strani in izravnavo ekstremnih temperaturnih razlik tik pod streho. Za neoviran pretok zraka mora 

biti površina za odvod zraka enaka najmanj polovici površine za dovod.

Suha izvedba slemena

Tondach slemensko
grebenski prezračevalni trak

Gladki slemenjak

Nosilec slemensko
grebenske letve

Sponka za gladki slemenjak

Prednosti elementov 
Tondach za suho 
izvedbo slemena
 S sponkami slemenjake dodatno 

pritrdimo in tako zagotovimo najvišjo 

stopnjo zaščite pred škodljivim vplivi 

vetra, ne da bi s tem zapirali zračni 

kanal.

 Z uporabo višinsko prilagodljivega 

nosilca slemenske letve Tondach 

dosegamo idealno ravne linije 

slemena in grebenov.

 Izboljšana je varnost pred bočnim 

izmikom slemenske letve in slemena 

v celoti. 

 Za vse opečne strešnike Tondach je 

omogočen je optimalen pretok zraka 

na področju slemena in grebenov.

 Vgradnja je hitra, enostavna in varna.

Sponka za zarezni in  
gladki slemenjak

Zvončast vijak  
4 × 110 mm

Nosilec slemensko-grebenske letve  
75/250, 30 mm  

Rešitve za sleme, greben, 
prezračevanje strehe in 
zaščito pred pticami

Special

KATEGORIJA

Natur Natur 
Color Color+

BARVE

Za doseganje večje varnosti, daljše življenjske dobe in tehnično dovršeno izvedene 

strehe je potrebno vgraditi dodatne keramične elemente, ki zagotavljajo popolno 

zaščito pred vremenskimi vplivi.

Začetni grebenski 
slemenjak, zarezni, 17 cm

3-kraki grebenski razdelilni 
element za zarezni 

slemenjak

4-kraki grebenski razdelilni 
element za zarezni 

slemenjak

Začetna in zaključna plošča 
za zarezni slemenjak

Univerzalna plošča za 
gladki slemenjak

Gladki slemenjak s sponko 
17 cm i 23 cm

Zarezni slemenjak s 
sponko 17 cm

Začetni grebenski 
slemenjak, gladki, 

17 cm i 23 cm

4-kraki grebenski razdelilni 
element za gladki 

slemenjak

3-kraki grebenski razdelilni 
element za gladki 

slemenjak

Tondach slemensko grebenski
prezračevalni trak

Zarezni slemenjak

Sponka za zarezni
slemenjak

Začetni grebenski
slemenjak

Tondach slemensko grebenski
prezračevalni trak

Odvod zraka

Gladki slemenjak

Ploščica za slemenjak
univerzalna

Sistemska strešna oprema
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Varnost za podstrešje  
– strešne folije Tondach

Special

KATEGORIJA

Strešne folije Tondach so popolna rešitev za sekundarno kritino. Dobro izvedena 

sekundarna kritina zmanjšuje stroške porabe energije ter povečuje kakovost, 

trajnost in vrednost objekta. Strešne folije Tondach so sestavljene iz več slojev 

in delujejo kot difuzijska membrana; z zgornje strani so vodoneprepustne, s 

spodnje strani pa so paroprepustne. Preprečujejo vdor dežja, snega in nečistoče 

na podstrešje ter na ta način ščitijo tudi toplotno izolacijo in ostrešje. Ker so 

enosmerno paroprepustne, strešne folije učinkovito odvajajo paro iz objekta in 

tako preprečujejo kondenzacijo na toplotni izolaciji ali podeskanem podstrešju. 

S tem je zagotovljena tudi varnost pred nastankom plesni, ki povzroča trohnenje 

strešne konstrukcije, kar je lahko zelo nevarno za statično stabilnost celotne 

strehe. Pravilno vgrajene strešne folije postanejo monolitna membrana, ki 

preprečuje večji pretok zraka. Zrak, ujet pod membrano, postane odličen izolator, 

ki poveča energetsko učinkovitost strehe.

Lastnosti

Tondach  
FOL K 

(z dvostranskim  
samolepilnim trakom)

Tondach 
 FOL MONO DT 
(z dvostranskim  

samolepilnim trakom)

Tondach 
 FOL Thermo DT 
(z dvostranskim  

samolepilnim trakom)

Dimenzije (m) (EN 1848-2) 50 × 1,5 50 × 1,5 50 × 1,5

Teža / kos (g/m²) (EN 1849-2) 145 180 210

Pakiranje (rola/pal) 20 20 20

Sd-vrijednost (m) (EN 12572/C) 0,02 0,15 0,15

Vlačna čvrstoća udužna / prečna 
(N/50mm) (EN 12311-1) 280 / 230 300 / 270 380 / 420

Odpornost na penetraciju vode (EN 1928) Razred W1 Razred W1 Razred W1

Reakcija na požar (EN 13501-1) Razred E Razred E Razred B1

Temperaturna postojanost - 40 do 80 ˚C - 40 do 100 ˚C
- 40 do 100 ˚C  
(do 120 ˚C ob  

kratkotrajnih vplivih)

UV-stabilnost 3 mesece 3 mesece 3 mesece

Tesnjenje lukenj za pritrjevanje (vijaki, žeblji, sponke) NE NE DA

STREŠNE FOLIJE TONDACH

Prezračevanje (dovod/odvod zraka)

Prednosti elementov 
za prezračevanje 
strehe Tondach
 Zagotavljajo ustrezno prezračevanje 

strehe na področju napušča, 

slemena in grebenov.

 Preprečujejo vdor nečistoče v 

strešno konstrukcijo ter naseljevanje 

ptic in večjih žuželk.

 Preprečujejo nastanek vlage in plesni 

v strešni konstrukciji.

 Enostavno se vgrajujejo in se 

popolno prilegajo vsem oblikam 

strešnikov.

 Dobavljivi so v različnih barvah in 

materialnih izvedbah (ALU/PVC), ki 

jih odlikuje dolgotrajna odpornost 

proti UV-žarkom.

Slemensko-grebenski 
prezračevalni trak

PVC/ALU kapna varovalna 
mrežica

Kapni prezračevalni 
element z glavnikom ali 

brez njega (32 mm × 1 m) in 
kapni prezračevalni glavnik

Dovod zraka

Kapni prezračevalni
element

Dovod zraka

Sistemska strešna oprema
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Zaščita pred 
zdrsom snega

Special

KATEGORIJA

Snegolovi Tondach so varna rešitev proti nenadzorovanim zdrsom snega s strehe. 

To je izjemno nevaren pojav, saj lahko drseči sneg poškoduje dele strehe (iztrganje 

strešnikov, uničenje žlebov) in celo ogrozi človeška življenja. Masa snega je različna 

glede na njegovo gostoto (moker ali suh sneg oziroma led) in lahko v ekstremnih 

primerih doseže vrednost tudi do 300 kg/m². Možnost zdrsa snega lahko omilimo 

z nižjimi nakloni strešin in izbiro ustreznih strešnikov, ki imajo manj gladke površine, 

vendar je edina učinkovita zaščita ustrezna količina snegolovov, ki so enakomerno 

razporejeni po celotni površini strehe.

Snegolovno deblo 
Tondach, dolžina 

400 cm (globinsko 
impregrirano, premer 

12 cm)

Kovinski 
snegolov Tondach

Snegolovna rešetka  
Univerzal Plus – komplet

Dimenzije 3,4 x 38 cm 300 cm

Višina 7,5 cm 20 cm

Barva Skladna z barvo strešnika Rdeča, temno rjava, črna

TEHNIČNI PODATKI

Prednosti Tondach 
snegolovnih 
sistemov
 Tondach snegolovi so učinkovita 

zaščita za osebe, nepremičnine, 

premičnine in manipulativne površine 

okoli stavbe pred padanjem snega s 

strehe

 Omogočajo enakomeren razpored 

obtežbe snega na strehi

 Vgradnja je hitra in enostavna

 Tondach snegolovi so trajno 

zaščiteni pred korozijo in so odporni 

na UV žarke

 Popolno se prilagajajo obliki 

posameznega strešnika

 S svojo obliko in barvo ne kvarijo 

končnega izgleda strehe

P
or

ot
he

rm

Porotherm
IZO Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Tondach snegolov

Navodila za vgradnjo

Strešna folija Tondach FOL K / FOL MONO DT / FOL Thermo DT se namešča 

vzporedno s slemenom oz. kapom, odrezana na potrebno dolžino, poravnana in 

položena na podeskan opaž. Folija se na deske pritrdi s spenjačem v območju 

preklopa folije (10 – 15 cm). Folije se medsebojno zlepijo s samolepilnim 

dvostranskim trakom. Za popolno zaščito pred snegom in dežjem je potrebno 

s folijo prekriti tudi slemena, grebene in žlote. Pri izvedbi sekundarne kritine s 

povečanimi zahtevami, po standardu ÖNORM B 4119, se pod vzdolžne letve 

montira butilni tesnilni trak, ki zatesni luknje nastale zaradi vijakov. Za izvedbo 

tesnjenja okoli dimnikov se priporoča uporaba Koraflex Plus obrobe.

Tondach FOL K

Butilni tesnilni trak
(sek. kritina s

povečanimi zahtevami)

Prednosti strešnih 
folij Tondach
 Ščitijo konstrukcijo strehe in tako 

podaljšujejo njeno življenjsko dobo.

 Omogočajo dodatno zaščito pred 

vdorom vode.

 Omogočajo prehod vodne pare iz 

notranjosti objekta na prosto.

 So odporne na ogenj in imajo široko 

območje temperaturne obstojnosti

 Pred končnim pokrivanjem strehe 

s strešniki so lahko določen 

čas izpostavljene neugodnim 

vremenskim razmeram, ne da bi 

izgubile svoje lastnosti.

 Zaščito pred vdorom vode 

omogočajo tudi pri strehah z 

naklonom 10°.

 Z uporabo dodatne sistemske 

opreme za izvedbo sekundarne 

kritine Tondach je zagotovljena 

popolna zaščita pred vdorom 

vode tudi na preklopih folije in okoli 

strešnih prebojev (dimniki, strešna 

okna, preboji za napo, anteno in 

podobno).

Sistemska strešna oprema
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Strešni preboji in 
prezračevanje

Special

KATEGORIJA

Pri izvedbi strehe so preboji vedno velik izziv. S sistemskimi rešitvami Tondach 

učinkovito preprečimo prepuščanje vode in vlage pri strešnih prebojih. Z zunanje 

strani so elementi diskretni in se po izgledu popolnoma vključijo v celoto strehe, z 

notranje strani pa so tehnično dovršeni, pripravljeni za različne priključke ter trajno 

neprepustni za vodo in veter.

Prednosti 
sistemskih rešitev 
za strešne preboje 
in prezračevanje 
Tondach
 Omogočen je odličen pretok zraka.

 Priključek je neprepusten za vodo in 

veter.

 Vgradnja je enostavna, hitra in varna.

 Primerne so za vse naklone streh.

 Zagotavljajo obstojnost na UV-žarke 

in vse vremenske pogoje.

Navodila za vgradnjo 
opečnega odzračnika
 Označite mesto preboja ventilacijske cevi čez 

podkonstrukcijo.

 Na označenem mestu izrežite odprtino velikosti 22 × 

24 cm.

 Nad odprtino izrežite paroprepustno folijo v obliki 

trapeza.

 Na podnožje glinene cevi nataknite tesnilno manšeto.

 Gibljivo cev postavite na ovalni začetek glinene cevi.

 Tesnilno manšeto podložite pod folijo, ki smo jo 

izrezali v obliki trapeza, tako da folija prekriva tesnilo.

 Stik manšete in folije zalepite s priloženim lepilom.

 Vogale izrezane folije dodatno zaščitite z lepljenjem 

kosov folije v velikosti 5 × 5 cm.

Opečni komplet za preboj napeljav 
solarnega sistema

Opečni set za preboj napeljave solarnega 
sistema vsebuje: strešnik, opečno kapo 

in tesnilo.
 

Opečni odzračnik
Opečni odzračnik vsebuje: strešnik, 
opečno kapo, gibljivo cev, tesnilno 
manšeto, vijak za kapo in lepilo.

Opečni antenski komplet   
Opečni antenski komplet vsebuje: strešnik, 

priključek za anteno, pokrov in tesnilo iz 
gume.

Opečna kapa

Tesnilna manšeta
iz gume

Gibljiva cev

Zaščita pred  
močnimi vetrovi

Special

KATEGORIJA

S pravilno vgrajenimi sistemskimi rešitvami za zaščito ob neurjih Tondach je streha 

dobro zaščitena pred vsemi škodljivimi posledicami ekstremnih vremenskih razmer. 

Zaščito strehe pred škodljivimi vremenskimi vplivi zagotavljamo z uporabo vetrnih 

sponk. Glede na izbrani strešnik pritrjujemo njegov zgornji, spodnji ali srednji del. Za 

pritrjevanje slemenjakov pa priporočamo sponko za slemenjak Tondach.

Prednosti vetrnih 
sponk Tondach 
 Ob neurjih zagotavljajo zaščito pred 

premikanjem in iztrganjem strešnikov ter 

ostalih keramičnih elementov.

 Zagotavljajo večjo odpornost proti 

dvigovanju strešnikov kot navadni vijaki.

 Vgradnja je hitra in enostavna ter brez 

nevarnosti, da bi strešniki ob tem počili.

 Primerne so za večino glinenih 

strešnikov Tondach.

 Optimalna oblika in izjemna kvaliteta 

materiala preprečujeta njihovo 

deformacijo ali izpadanje tudi pri večjih 

obremenitvah.

 Vložek vanje je mnogo nižji kot cena 

sanacije strehe, poškodovane ob neurju.

Sponka za bobrovec Inoks vijakSponka za stransko 
zarezo (za vse stiskane 

strešnike)

Sponka za prvo vrsto Vijak s tesnilom

Sistemska strešna oprema
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Tondach pohodna rešetka

Nosilec pohodne rešetke

ALU - strešnik

Pohodne stopnice 
za streho

Special

KATEGORIJA

Redno vzdrževanje strehe in strešnih inštalacij zahteva hojo po strehi. varnostna 

kljuka Tondach je odličen pripomoček za varen izhod na streho, stopnice za hojo 

po strehi pa omogočajo enostavnejši in varnejši dostop do pomembnih predelov 

strehe, Hkrati pa z njimi strešnike ščitimo pred pokanjem.

Prednosti pohodnih 
stopnic za streho
 Predstavljajo učinkovito zaščito pri 

delu na strehi.

 Hoja po strehi je enostavna.

 Pri hoji po strehi nudijo popoln 

prevzem obremenitev.

 Omogočajo izpolnjevanje zahtev 

nacionalnih standardov za delo na 

strehi.

 Primerne so za večino opečnih 

strešnikov Tondach.

 So odporne proti neugodnim 

vremenskim pogojem in UV-žarkom.Vgradnja

Varnostna kljuka TSDH Stopnica za hojo po strehi, 
univerzalna, 25 × 40 cm in 

25 × 80 cm

Alu strešnik – univerzalna 
osnovna plošča

Nosilec pohodne stopnice

Osvetlitev podstrešja  
in izhod na streho

Special

KATEGORIJA

Strešna okna za izhode na streho 

Tondach so idealna rešitev za naravno 

osvetlitev in prezračevanje podstrešja. 

Čeprav imajo termosteklo debeline 

15 mm, jih ne smemo zamenjevati s 

strešnimi okni, ki se vgrajujejo v bivalne 

prostore.

Prednosti rešitev za 
osvetlitev podstrešja 
in izhod na streho 
Tondach
 Omogočena je naravna osvetlitev.

 Olajšan je izhod na streho.

 Omogočeno je naravno 

prezračevanje.

 Ustvarjena je večja funkcionalnost 

podstrešja.

 Vgradnja med škarnike je enostavna 

in hitra.

 Smer odpiranja se lahko prilagodi 

glede na potrebe.

Strešno okno za izhod na streho  
Finestra Professional 43 × 50 cm

Finestra Proffesional

P
or

ot
he

rm

Porotherm
Profi

ZRAČNI PROSTOR KONTRA LETVE

Tondach snjegobran

Navodila za vgradnjo strešnega okna
 Stik med okenskim okvirjem in paroprepustno folijo je treba ustrezno zatesniti. 

Stik izvedemo z ustreznimi tesnilnimi trakovi.

 Tako kot pri vsakem strešnem preboju na vsak strešnik v celotni prvi vrsti nad 

izhodno lino montiramo snegolove v širini odprtine.

Sistemska strešna oprema



www.wienerberger.si172 173

Odvod zraka

Pri prekrivanju strehe z visokim deležem 

stikov med strešniki (fuge), npr. z 

opečnimi strešniki, se lahko odprtina 

za odvod zraka na slemenski strani 

zmanjša na 40 % zahtevanega prečnega 

prereza prezračevanja. Vrednosti, ki so 

navedene v preglednici, že ustrezajo 

40 % zahtevanega prečnega prereza 

prezračevanja.

Za odvod zraka je potreben presek 0,5 

‰ površine strehe na vsako stran. Taka 

površina se zagotavlja z načrtovanjem t. i. 

točkovnega prezračevanja oz. z vgradnjo 

zračnikov. Prečni prerez odprtine za izhod 

zraka je, odvisno od izbranega strešnika, pri 

posameznem zračniku od 20 do 34 cm².

Naklon strehe v stopinjah 5° do 15° od 15° do 20° od 20° do 25° nad 25°

Obtežba snega v kN/m² < 
3,25

≥ 
3,25

< 
3,25

≥ 
3,25

< 
3,25

≥ 
3,25

< 
3,25

≥ 
3,25

Dolžina  
špirovcev 

(m)

do 5 45 60 45 60 45 45 45 45

od 5  
do 10 60 60 45 60 45 60 45 60

od 10 do 15 60 75 60 75 60 75 45 60

od 15 do 20 75 95 75 95 75 75 60 75

MINIMALNA VIŠINA PREČNIH LETEV V mm

MINIMALNA ODPRTINA ZA 
ODVOD ZRAKA V cm²

Minimalna 
višina 

prečnih 
letev v mm

Odvod zraka na strani 
slemena cm²/m in 

strehe (40 %)

45 180

60 240

75 300

95 380

Za dobro prezračevanje je nujna izvedba 

slemena in grebena v suhi montaži. 

Slemenjaki se postavljajo na povišano 

slemensko-grebensko letev, na katero 

pritrdimo slemensko-grebenski prezračevalni 

trak. Tako zagotovimo dodaten presek 

prezračevanja (od 170 do 200 cm²/m na 

vsako stran, odvisno od tipa strešnika).

8

Gladki slemenjak
Tondach slemensko grebenski 

prezračevalni trak

Zračnik

Načrtovanje in izvedba 
prezračevanja

Zaradi podnebja, značilnega za naš 

del Evrope, je opečni strešnik že od 

nekdaj najbolj priljubljen material za 

izvedbo poševnih streh. Spada v skupino 

kritin z majhnimi elementi in deluje kot 

vodoneprepustni sloj.

Primeren je za strehe s strmim, srednjim, 

majhnim in nizkim naklonom.

Strehe lahko glede na njihov naklon 

razvrstimo v naslednje skupine:

n	streha s strmim naklonom;

n	streha s srednjim naklonom;

n	streha z majhnim naklonom;

n	streha z nizkim naklonom.

Opečni strešniki so primerni za vse zgoraj 

naštete vrste streh.

Pojem streha že dolgo ne zajema več 

samo ostrešja in nanj položene kritine, 

pod katero se nahaja prazno podstrešje, 

temveč je z razvojem postala zložena 

„sendvič struktura“, ki je istočasno 

statično stabilna, ščiti pred vremenskimi 

vplivi, izpolnjuje estetske zahteve, je 

energetsko učinkovita ter ščiti pred 

vdorom vlage in hrupa.

Splošni sloji prezračevane 

podeskane strehe

saj se zaradi tega sloji, prav tako pa 

se skrajša njena življenjska doba. 

Zato moramo paro, ki je nastala v 

objektu, in manjše količine padavin, ki 

so prišle na podstrešje, čim hitreje in 

učinkoviteje odvesti iz objekta in strešne 

konstrukcije. To nam omogočata 

pravilno načrtovanje in izvedba 

prezračevanja strehe.

V fazi projektiranja v strešni konstrukciji 

načrtujemo preseke prezračevanja, ki 

potekajo vzdolžno s strešino. Delujejo 

na principu termodinamike, tako da 

se ustvarja efekt dimnika – topel zrak 

potuje navzgor, torej napušča proti 

slemenu.

Zračni most

Prečne Kontra letve potekajo vzdolž 

strešine in so podlaga za strešne letve, 

hkrati pa zagotavljajo prezračevalni sloj (t. 

i. zračni most). Za določanje višine prečne 

letve se uporablja standard ÖNORM 1419, 

ki predpisuje njeno višino v odvisnosti 

od naklona strehe, dolžine špirovcev in 

obtežbe snega.

Prezračevani prostor mora imeti na vsaki 

strani strešine v napušču odprtine za 

dovodni in na slemenski strani odprtine za 

odvodni zrak. 

Dovod zraka 

Minimalni presek odprtine za dovod zraka 

ne sme biti manjši od 200 cm²/m ali 2 ‰ 

površine strehe za meter širok pas v smeri 

kap–sleme. Dodatno površino za vhod 

zraka lahko zagotovimo z vgradnjo kapnih 

prezračevalnih elementov (brez glavnika 

ali z njim).

90°

45°

16°

5°

streha s strmim
naklonom

streha z normalnim
naklonom

streha z majhnim
naklonom

streha z nizkim
naklonom

Streha, pokrita z opečnimi strešniki, ima 

relativno majhne pokrivne elemente, 

katerih oblika in razporeditev spominja 

na princip lusk. Vodoneprepustnost je 

zagotovljena s preklopi med elementi ter z 

ustreznim nagibom strehe.

Vsak strešnik ima predpisan najmanjši 

priporočljivi naklon strehe, pri katerem se 

še lahko uporablja, in način pokrivanja. 

Deževnico je potrebno odvajati tako, da 

v spodnje plasti strehe ne zaide nič ali le 

neznatna količina padavin, ki ne povzroča 

škodljivih posledic zaradi izsuševanja ali 

izparevanja.

-Tondach glineni strešnik
-Letev za strešnik
-Kontra letev (prezračevalni kanal)
-Tondach paropropustna folija
 FOL Thermo DT
-Opaž
-Toplotna izolacija
-Parna ovira
-Finalna obloga

Splošni podatki o 
prezračevanju
Kondenzacija

Vzrok za pojav kondenzacije je stik 

vodne pare iz toplega zraka s hladno 

površino, na kateri torej para kondenzira. 

Kondenzacija je naraven pojav, ki se 

dogaja povsod, torej tudi v strešni 

konstrukciji.

Naš cilj je preprečiti kondenziranje 

vodne pare v notranjih plasteh strehe, 

Oblikovanje strehe
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Navodila za 
namestitev 
snegolovov
Snegolove Tondach je treba namestiti 

enakomerno in v zamaknjeni razporeditvi 

po celotni površini strehe vse do slemena. 

V kapu je zmeraj položena neprekinjena 

vrsta snegolovov Tondach, pri čemer je 

treba upoštevati maksimalni razmik 30 cm. 

Nameščanje snegolovov samo v predelu 

kapu je nedopustno in ne ščiti pred zdrsom 

snega oziroma snežnim plazom. 

Preračun porabe 
snegolovov
Pri določanju prave količine snegolovov je 

treba upoštevati naslednje faktorje: lokacija 

objekta (nadmorska višina), obtežba snega 

(lokalna količina snežnih padavin), površina 

strehe v m², naklon strehe in vrsta strešnika. 

Izračunani faktorji se nanašajo na celotno 

površino strehe, pri tem je izključena 

neprekinjena vrsta snegolovov v predelu 

kapu. Na strehah javnih ustanov, nad vhodi 

ter ob pešpoteh in cestah je ne glede na 

naklon strehe potreben dodaten snegolovni 

varnostni sistem (snegolovna rešetka 

Tondach). Pri večjih površinah svetlobnih, 

solarnih in fotovoltaičnih elementov, na 

katerih je kopičenje snega nemogoče in tudi 

zelo nezaželjeno, je treba sprejeti določene 

ukrepe. Z zadostno varnostjo lahko škodo 

na strehi, stavbi ter drugih objektih in 

predmetih ter poškodbe ljudi preprečimo 

ali vsaj zmanjšamo. Pri glaziranih strešnikih 

Tondach se potrebna količina snegolovov 

poveča za približno 25 %.

O
bt

ež
ba

 
sn

eg
a kg/m²

kN/m²

200

2,0

300

3,0

400

4,0

500

5,0

600

6,0

700

7,0

800

8,0

900

9,0

1000

10,0

1200

12,0

N
ak

lo
n 

st
re

he
20° 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 4,0 4,2 4,6 5,6

25° 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 3,8 4,2 4,8 5,3 6,3

30° 3,0 3,0 3,0 3,4 3,9 4,6 5,1 5,6 5,9 6,6

35° 3,0 3,1 3,1 3,5 4,0 4,7 5,3 5,6 6,3 7,5

40° 3,1 3,2 3,2 3,6 4,1 5,1 5,4 6,0 6,4 8,2

45° 3,2 3,3 3,4 3,8 4,4 5,3 5,9 6,3 6,6 8,4

50° 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,3 6,8 7,1 7,4 8,6

55° 4,1 4,5 5,0 5,3 5,8 6,5 7,0 7,2 7,6 8,7

60° 4,6 5,1 5,3 5,7 6,2 6,5 7,2 7,7 8,2 8,9

POTREBNA KOLIČINA TOČKOVNIH SNEGOLOVOV

IZVEDBA NEPREKINJENIH VRST SNEGOLOVOV

Naklon 
strehe

Dolžina 
špirovcev

Izvedba

do 45°
do 10 m

Na napušču položite eno neprekinjeno vrsto snegolovov.

od 45° Na napušču položiti dve neprekinjeni vrsti snegolovov ali vgradite 
snegolovno rešetko – komplet.

do 45°

od 45°
od 10 m Na napušču in v sredini položite dve neprekinjeni vrsti snegolovov 

ali vgradite snegolovno rešetko – komplet na kapi in v sredini.

Vsaka naslednja dolžina 
5 m

Položite naslednji dve neprekinjeni vrsti snegolovov ali vgradite 
snegolovne rešetke – komplet.

Tondach snegolovna rešetka

podporna letev

PREZRAČEVALNI KANAL

Nosilec snegolovne 
rešetke

Primer: mreža polaganja 3,5-3,9 kosov na m2 Primer: mreža polaganja 4,0-4,4 kosov na m2

Sveže zapadli sneg se nabira na površini 

strehe, količina, ki ostane na strehi, pa 

je odvisna od naklona strehe in vrste 

kritine. Na stanje snega na strehi vplivajo 

temperatura zraka, specifična teža, višina 

zapadlega snega in njegov pritisk na 

ostrešje. Od naštetih pogojev je odvisno, 

ali bo sneg ostal na površini strehe in 

se topil po naravni poti ali pa bo zaradi 

specifične teže zdrsnil s strehe.

Vgradnja snegolovnih sistemov je 

dandanes skorajda nuja na vseh vrstah 

streh. Izjema so objekti v Slovenskem 

primorju, objekti z zelo nizkim naklonom 

strehe, majhne nadstrešnice na zasebnih 

dvoriščih ali objekti blizu tal.

Možnosti zaščite 
pred snegom
Linijski snegolovi – snegolovni sistem, 

ki se montira vzporedno z napuščem 

strehe. Izveden je z linijskimi rešetkami, 

ki se montirajo v drugo vrsto od napušča 

navzgor. Glede na površino strehe se 

lahko montira tudi v več nivojih. Posebno 

pozornost je treba nameniti stikom med 

rešetkami oz. prekrivanju rešetk v več 

nivojih, da med njimi po vertikali ni prostih 

nezaščitenih pasov.

Točkovni snegolovi – snegolovni sistem iz 

posamičnih kovinskih snegolovov.  

V prvi dve vrsti od kapu se snegolovi 

montirajo na vsak strešnik, po ostali površini 

strešine pa so razporejeni v ustreznem 

zamiku, določenem na podlagi izračuna 

potrebne količine snegolovov na m².

Kombinacija linijskih in točkovnih 

snegolovov – odvisno od vrste in velikosti 

strehe, tipa objekta in površin okoli objekta 

je ponekod treba uporabiti oba sistema.

Sistemske snegolovne rešitve (linijske 

rešetke, snegolovna debla, točkovni 

snegolovi) zagotavljajo visoko stopnjo 

varnosti in preprečujejo nekontroliran 

zdrs snega s strehe. Poleg tega se ti 

sistemi vizualno skladajo s celoto strehe. 

Točkovni snegolovi so posebej prilagojeni 

za vsak tip strešnika, medtem ko so linijski 

snegolovi univerzalne rešitve.

Snegolovni  
varnostni sistem

Oblikovanje strehe
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Mesta za 
pritrjevanje in 
način pritrjevanja 
strešnikov
Robna področja

n	Vzdolž ravnih zaključkov (v smeri 

škarnikov) je potrebno privijačiti vsak 

strešnik.

n	V napušču je strešnike treba pritrditi 

s sponkami za prvo vrsto, vetrnimi 

sponkami ali vijaki.

n	Na robovih ob grebenih je strešnike 

treba pritrditi s sponko za rezane 

strešnike, pocinkano žico ali vijaki.

n	Na področju slemena se slemenjaki 

pritrjujejo s sponkami za slemenjake ali 

še dodatno z vijaki.

n	Začetni grebenski slemenjak na 

začetku grebena je treba pritrditi z 

zvončastim vijakom s tesnilom.

Sredina strešine:

n	Glede na predvideno vetrno 

obremenitev uporabljamo vijake in/ali 

vetrne sponke. Količino določimo glede 

na lokacijo objekta in naklon strehe.

Področje vogalov

n	Uporabljamo pocinkano žico, vijake, 

vetrne sponke in sponke za rezane 

strešnike.

Navodila za pritrjevanje

n	Pritrjevanje strešnikov z vijaki izvedemo 

skozi luknje v strešniku. Pritrjevanje z 

žeblji ni priporočljivo, ker ne moremo 

izvesti tako dobre povezave kot z vijaki. 

Strošek pritrjevanja z žeblji je sicer nižji, 

a ne zagotavlja enake stopnje varnosti.

n	Strešnike vijačimo skozi luknje, ki 

jih med proizvodnjo nakažemo na 

strešniku. Luknje je pred pritrditvijo 

treba izvrtati.

n	Rezane strešnike na območjih grebena 

in žlot pritrjujemo s sponkami za 

rezane strešnike ali z žico – φ 1,6 mm 

iz nerjavečega jekla.

n	Vetrne sponke so zanesljivejša oblika 

pritrjevanja strešnikov, saj preprečujejo 

dvigovanje njihovega spodnjega dela 

in torej utrjujejo tudi položaj spodnjega 

strešnika. So enostavne za montažo 

in odstranjevanje. Izdelane so iz 

nerjavečega jekla.

n	V primeru kronskega kritja (pri 

bobrovcu) se uporabljajo posebne 

sponke – te pritrjujejo strešnik na letev, 

hkrati pa utrjujejo še položaj zgornjega 

strešnika.

Shema pritrjevanja strešnikov: 1/1 (vsi strešniki so pritrjeni), 1/2 (pritrjen je vsak drugi strešnik), 1/3 (vse vrste strešnikov so pritrjene po diagonali).

V zadnjih letih zaščiti pred vetrom in 

neurji v tem delu Evrope posvečamo še 

posebej veliko pozornosti. Ta je predvsem 

pomembna pri opečnih strešnikih. Veter 

je zrak, ki ustvarja atmosfero in ima 

horizontalno smer premikanja z lokalnim 

diferencialnim tlakom. Določena hitrost 

vetra je v glavnem lokalna značilnost, 

odvisna pa je od več dejavnikov, na 

primer od oblike terena in drugih ovir v 

okolici (visoke stavbe, drevesa in drugo 

rastje in podobno).

Pritrjevanje 
strešnikov
Škodljivo delovanje vetra lahko 

preprečimo s pritrjevanjem strešnih 

elementov. Slemenjake v vsakem primeru 

pritrjujemo s slemenskimi sponkami, 

pri pričakovanih večjih obremenitvah 

z vetrom pa jih še dodatno vijačimo. 

Strešnike dodatno pritrjujemo glede na 

naklon strehe in področje, na katerem 

Zaščita pred neurji 
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 [°

]

14°

Pritrjevanje vsakega strešnika

14°- 45°

45°- 50°

 50°

Pritrjevanje vsakega drugega
strešnika

Pritrjevanje v posebnih
primerih

Pritrjevanje v izjemnih
primerih

Sredina strešine

Robno področje

Sredina strešine

Robno področje
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Vogalna področja
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Robno območje

Vogalna področja

se objekt nahaja. Vijačenje strešnikov je 

odvisno predvsem od naklona strehe, ne 

glede na lokacijo objekta (shema spodaj). 

Uporaba dodatnih vetrnih sponk pa je 

odvisna od mikrolokacije objekta in od 

pričakovane vetrne obremenitve, ne glede 

na naklon strehe.

Predviden vpliv obremenitve vetra se 

računa na osnovi splošnih pogojev 

obremenitve po standardu EN 1991-1-

4 (Eurokod 1) in standardu EN 14437 

(prekrivanje z glinenimi strešniki, zaščita 

pred vetrom). Naloga pritrjevanja je 

preprečevanje premikanja strešnih 

elementov ob neurjih. Pri načrtovanju 

zaščite pred neurji sta najpomembnejša 

teža kritine in način njenega pritrjevanja. 

Glede na vrsto potrebne zaščite 

ločimo naslednja področja strehe:

n	robna področja – napušč, ravni 

zaključki, sleme, greben;

n	sredina strešine;

n	področja na vogalih strehe.

Oblikovanje strehe
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Tehnični list




