Brez dodatnih zračnikov

SLK obloga je povsem zračna, saj vsak element deluje kot zračnik, zato ne potrebuje dodatnih zračnikov in s tem
privarčujete pri investiciji.

Za vsako streho ali fasado

SLK obloga je namenjena vsem oblikam konstrukcij streh in fasad, saj podaja lep in kompakten videz. Odlično se obnese
tako na vetrovnih področjih kot tudi na področjih, kjer so velike količine padavin dežja in snega. Primerna je za vse vrste
objektov, tudi za bolj zahtevne. Uporabna je tudi za objekte, kjer je ključna zahtevana trajnost (cerkve, muzeji, zaščitene
hiše…). Zaradi svoje lahkosti je primerna tudi za potresna območja.

SLK
za vašo streho ali fasado

Vse barve sveta

Popolnoma zračna streha

Peresno lahka

Tehnični podatki obloge SLK:

SLK INOVACIJE d.o.o.

Parmova 41, 1000 Ljubljana, Slovenija
Dodatne informacije in naročila na:
Tel.: 059 037 443; E-pošta: slk@fasada-kritina.si
Davčna št: SI61535150 Matična 3646645000
TRR: 03100-1002327872, SKB Banka

• velikost: 275 x 275 mm
• aluminij debelina: 0,6mm ali 0,7 mm
• teža: <3,15 kg/m2
• nagib strehe: 6°
• garancija: 50 let
• število kosov/m2: 17
SLK obloga je patentirana obloga, ki je prejela nagrade tako doma kot v tujini.
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SLK obloga kot streha ali fasada:

Lastnosti obloge SLK

SLK obloga se lahko uporablja kot streha ali fasada. SLK obloga je izdelana iz aluminija in je
romboidne oblike. Barva je utrjena in toplotno obdelana in je zato zelo obstojna.

Kakovost in trajnost

SLK obloga odlično prekriva vse izolacijske materiale.

Minimalen odpadek

Na izbiro so vse barve iz RAL lestvice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pri sami montaži SLK obloge je odpadek minimalen oziroma skoraj
ničen.

opečna,
bela,
vinsko rdeča,
antracit,
belo-siva,
anodoik,
čokoladno rjava,
črna, ...
*NOVO* SLK Prestige:
imitacija lesa, tolčenega bakra ali marmorja

Okolju prijazna obloga

SLK strešna kritina in fasadna obloga sta okolju prijazni, saj je aluminij
možno popolnoma reciklirati.

Konkurenčna cena

Zračnost, odvajanja kondenza in paroprepustnost obloge

Svojevrstnost je tudi v tem, da se ob spremembi zunanje
temperature zrak izmenjuje tudi pod streho oz. fasado.
Ker je pritrjena na zgornjem delu, je omogočeno stalno
raztezanje in krčenje

Lahkost in kompaktnost obloge

Odpornost na mraz in zmrzal

SLK strešna kritina in fasadna obloga zaradi osnovnega materiala, aluminija, ostaneta ob temperaturnih nihanjih nepoškodovana.
Odvajanje
kondenza

Trdnost strešne kritine SLK

SLK obloga zdrži tako točo, velike snežne in druge obremenitve. V
primeru poškodovanja brez težav saniramo poškodovani del.

Toplota in električni tok

Pretok zraka
Zračnost
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SLK obloga je izdelana iz aluminija ter ima 50 let garancije. Kar je več
kot konkurenčni proizvodi na trgu. SLK obloga za vašo kritino ali fasado
je resnično prestižna in obstojna, s katero bodo zadovoljni tudi vaši
potomci.

Obloga je izredno lahka saj je njena glavna in edina sestavina 0,6 oz.
0,7mm debela plast aluminija. Obloga je profilirana v obliko, ki se kompaktno ujema in s tem doseže svoj prestižen videz.

Tako kritina kot tudi fasada, s svojo posebno obliko
omogočata, da se kondenz, ki nastane pod površino
obloge, izteka. Zaradi oblike se kondenz izpod površine
kritine odvaja na sosednjo kritino.
Streha in fasada, obložena z SLK oblogo je maksimalno
zračna. Zaradi nenehnega dotoka zraka se ne ustvarja
kondenz, kot je to značilno za ostale obloge.

SLK obloga kot streha ali fasada zdrži več desetletij ekstremnih podnebnih razmer, ne da bi pri tem spremenila svojih tehničnih lastnosti.

Obloga ni problematična glede toplote, saj lamine toplega zraka enakomerno krožijo pod oblogo ter istočasno izven nje. Prav tako ni
problematična glede električnega toka predvsem zaradi zaščitne
površine, ki ima takšno funkcijo kot izolator.
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SLK INOVACIJE d.o.o.
Tel.: 059 037 443

SLK

- Aluminijasta, lahka in estetska
- Odličen sistem za odvajanje kondenza
- Obstojna proti vremenskim vplivom
- Za vse vrste streh in fasad
- Dolga življenjska doba
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