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Jasni cilji 2023!

Bioraznolikost

100 %
programi bioraznolikosti 
za vse Wienerbergerjeve

lokacije

Krožno gospodarstvo

100 %
razvoj proizvodov na način, 

da se lahko ponovno uporabijo
ali reciklirajo

Dekarbonizacija

15 %
manj emisij CO2
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Jasni cilji 2023!

Bioraznolikost

100 %
programi bioraznolikosti 

za vse Wienerberger lokacije

Krožno gospodarstvo

100 %
razvoj proizvodov na način 

da se lahko ponovno koristijo
ali reciklirajo

Dekarbonizacija

15 %
manj CO2 emisij

Vrhunska varnost
in zaščita

Naravno in zdravo 
stanovanje

Učinkovitost v 
vsakem pogledu

Trajnost za 
generacije



>Načelo skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanje 
naravnih virov v celotnem življenjskem ciklu. 

>Ekonomična gradnja in uporaba.

>Prijazna do uporabnika in njegovega zdravja. 

>Funkcionalnost v celotnem obdobju koriščenja.

>Ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot.

Trajnostna stavba
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Izvor:http://docplayer.si/187107600-Univerza-v-ljubljani-
fakulteta-za-gradbeni%C5%A1tvo-in-geodezijo-kandidat-

lenart-capuder.html



>Celovit, interdisciplinaren in 
integriran proces.

>Graditi na način, ki bo prihodnjim 
generacijam omogočal, da bodo 
uživali enake priložnosti kot mi 
danes.

>Vloga arhitekta je ključna.

Koncept zdravih in trajnostnih stavb
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https://www.researchgate.net/figure/The-
role-of-architect-is-central-in-sustainable-
design-process-Ref-By-the-
researcher_fig2_316282368

Izvor: Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2017.
www.9foundations.forhealth.org/



> Varovanje pred vplivi iz okolja.

> Kvalitete bivalnega okolja, naravni material.

> Energetska učinkovitost stavbe.

> Življenjska doba objekta in odpornost.

> Ekonomska učinkovitost stavbe, stroški 

vzdrževanja in dodana vrednost.

> Individualno izražanje arhitekta.

> Možnost recikliranja ali ponovne uporabe.

Ovoj stavbe – funkcionalna estetika v harmoniji z naravo 
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Hiša Harmonika - arhitektura: Mika Cimolini



Jože Plečnik NUK, Ljubljana, 1936–41
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Jože Plečnik, Zavarovalnica Triglav, Ljubljana,1928
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Maruša Zorec, Glasbena šola in arhivski muzej, Ormož 
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Zaključek obnove 2011



Opečne fasadne rešitve – fasadna opeka Terca
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Dimenzije (d x š x v) 240 x  115  x  71 // 215 x 102 x 65 mm

Poraba kom/m2 : 48 // 58

Teža kg/m2: 144–200

TrajnostIndividualnost Zaščita



Opečne fasadne rešitve – Terca
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Različne konstrukcijske rešitve



Opečne fasadne rešitve / fasadna opeka Terca - sidranje
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Sidranje fasadne opeke

> Vgradnja nerjavečih sider:

5–7 kom/m2

Razporeditve sider na opečnem fasadnem zidu



Opečne fasadne rešitve / fasadna opeka Terca - dilatacije
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Izvor: Mapa za projektante WB, EN 1996-2  in Systeme für Verblendemauerwerk - Jordhal, Deatjl - projekt Brdo – Dekleva Gregorič arhitekti

Vertikalne dilatacije Horizontalne dilatacije Spoji na vogalih



Opečne fasadne rešitve / Terca - dilatacije
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Vertikalna dilatacija Projekt BRDO – arhitektura: Dekleva Gregorič arhitekti



Opečne fasadne rešitve – opeka Terca Slip
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Dimenzije (d x š x v) 215  x  22  x  65 mm 

Poraba kom/m2 : 58 

Teža kg/m2: ~30 

TrajnostIndividualnost Zaščita



Opečne fasadne rešitve – opeka Terca Slip
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Opeka Terca Slip na sistemih iz toplotno izolacijskih oblog Opeka Terca Slip na monolitnem zidu



Opeka Terca Slip na fasadnih t.i. oblogah
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>Trajna zaščita obloge.

>Velika mehanska odpornost in 
vzdržljivost.

>Barva Slip opeke je obstojna in 
trajna.

>Brez stroškov vzdrževanja.

> Identičen izgled kot pri fasadni 
opeki.

Detajl izvedbe na sistemih iz toplotno izolacijskih oblog 



Opeka Terca Slip na fasadnih t.i. oblogah – podzidek

18

1. Opečni zid Porotherm Profi
2. Lepilna malta (min. kont. pov. 60%)
3. Toplotna izolacija do 300 mm
4. Armirni sloj (5mm)
5. Sidro
6. Lepilo za obloge
7. Fugirna masa
8. Toplotno izolacijska obloga
9.  XPS – toplotna izolacija za podzidke
10. in 11. Kapilarna zareza z zaščito                               
pred kapilarno vlago
12. Čepasta folija
13. Hidroizolacija
14. Toplotna izolacija XPS



Opeka Terca Slip na fasadnih t.i. oblogah – špaleta
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1. Opečni zid Porotherm Profi
2. Lepilna malta (min. kont.p. 60%)
3. Toplotna izolacija na fasadi
(do 20 cm)
4. Armaturni sloj (5mm)
5. Armaturni sloj (3mm)
6. Sidro
7. Lepilo za obloge
8. Terca Slip opeka
9. Fugirna masa
10. Zaključni profil
11. Kotni profil z mrežico
12. Elastična tesnilna masa 
13. Zrakotesni stik
14. Notranji omet



Opeka Terca Slip na monolitnem zidu
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Opečni zid 
Porotherm

IZO Profi

Izravnava – ni nujno
potrebna,

če je zid raven

Ojačitveni lepilni 
sloj 

z vgrajeno mrežico

Fleksibilno lepilo za 
keramične

ploščice (0,3mm-20mm)

Terca Slip opeka



Terca Oud Laethem | Referenčni objekt



Terca Agora agaatgrijs | Referenčni objekti



Terca Forum Ombra | Referenčni objekti



Opečne fasadne rešitve – strešnik na fasadi
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Vgradnja na kovinsko podkonstrukcijo
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Primer kovinske podkonstrukcije na gradbišču Detajl/horizontalni prerezIzvedba obrob

1. Strešnik Tondach za fasado
2. Kovinski škatlasti profil
3. Kovinski „L“ profil
4. Kovinski nosilec „L“ profil
5. EPDM trak
6. Toplotna izolacija
7. Paropropustna folija
8. Kovinski poveznik
9. Kotni profil



Vgradnja na leseno podkonstrukcijo
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Primer iz prakse – vgradnja strešnika na fasadi Razporeditev podkonstrukcijskih elementov



Opečne fasadne rešitve – strešnik na fasadi
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Detajl skritega žlebu // monolitni zid // zid s fasadno oblogo Izvedba na gradbišču



Opečne fasadne rešitve – strešnik na fasadi

Arhitektura: Mika Cimolini, Hiša Harmonika

„Več kot le dom – hiša Harmonika je poglobljen razmislek o sodobnem in tehnološko preciznem bivanju sredi bogastva neokrnjene narave.”
Alja Košir

Izvor: http://mikacimolini.com/hisa-harmonika/

https://www.tvambienti.si/06/06/2019/hisa-harmonika/


Hiša Celovška

Opečne fasadne rešitve – Strešnik na fasadi
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(Gregorc/Vrhovec arhitekti)

„Hiša tipološko in inovativno rešuje izziv ozke parcele ter ta dejavnik upošteva na inovativen način. Ustvari kvalitetne bivanjske površine za dve poslovno-stanovanjski enoti. Duhovita je 

uporaba fasadnih oblog, ki izrazito modernistični karakter objekta povezujejo z lokalnim značajem slovenskega grajenega prostora. Kljub programu malega merila neposredno ob

pomembni mestni vpadnici je arhitektoma uspelo z izbiro tipologije in zasnove fasadnega ovoja ustvariti iluzijo večje stavbe, kot v resnici je, z doslednim oblikovanjem pa sta pripomogla k 

nekoliko bolj urbanemu značaju Celovške ceste.“                                                                                                                     Izvor: https://zaps.si/prejemniki-priznanj/druzinska-hisa-celovska/



Opečne fasadne rešitve – Strešnik na fasadi

Stanovanjska hiša Beltinci
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Hvala za pozornost!
Irena Hošpel
Irena.hospel@wienerberger.com

mailto:amel.emkic@wienerberger.com

