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IZDELOVANJE KRITINE IMA PRI GOLOBOVIH
ŽE DOLGO TRADICIJO.
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v podjetju Strešniki Golob je izdelovanje strešne
kritine že 50-letna tradicija. Povezali smo dragocene
izkušnje prejšnjih generacij s svežim znanjem
novih generacij. Združena moč izkušenj, znanj in
sodobne evropske tehnologije nam je omogočila,
da vam lahko nudimo trdno streho, varno v vseh
vremenskih razmerah, streho, ki je estetska, a kljub
vsem prednostim še vedno cenovno ugodna. Z
zadovoljstvom vam tudi sporočamo, da smo si
prislužili zlati znak SQ, še več pa nam pomenijo
pozitivni odzivi naših strank.
Iskrena hvala našim kupcem za zaupanje, ki nas je
pripeljalo do vodilnega položaja med slovenskimi
proizvajalci betonskih strešnikov – obljubljamo vam,
da se bomo še naprej trudili za vaše zadovoljstvo.

Damjan Golob, univ. dipl. inž. grad., direktor

let

kupujem SlovenSko, za lepšo prIhodnost našIh otroK.

Prednosti

strešnikov Golob:

	Najprimernejša kritina za naše vremenske razmere
(veter, toča, sneg, mraz, vročina).

	Strešniki so trikratno barvani – najprej v maso in dvakrat
površinsko, na moker in nato še na suh strešnik, kar jim daje
dodatno zaščito in dolgotrajen lep izgled.
	Kritina je izdelana iz naravnih materialov, to so: cement,
pesek, voda in železo-oksidna barva.
	Kritina je izdelana v računalniško vodeni, avtomatizirani in
ekološko čisti proizvodnji. V primerjavi z ostalimi kritinami ima
najmanjšo porabo energije in ustvari najmanj emisij CO2.
	Teža dvovalnega strešnika je 44 kg/m2, prestiža pa 52 kg/m2,
kar je primerljivo z glinastimi strešniki in skoraj za polovico
lažje od bobrovca.
	Ugodna cena strešnikov in dodatkov za streho.
	Enostavno pokrivanje.

	Organiziramo tudi dostavo.
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	30-letna garancija.
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	Sodoben in lep videz strehe, primeren za različne objekte v
vseh koncih Slovenije.
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	Široka paleta barv.
T

ENOSTAVNO POKRIVANJE

TRIKRATNO BARVANI

	Izdelani so iz visokokakovostnega betona, ki v primerjavi
z drugimi materiali za strešnike vpija najmanj vlage in je
zato zmrzlinsko najobstojnejši. Posledično ima najdaljšo
življenjsko dobo.

Zakaj strešniki Golob?
Polstoletne izkušnje, prizadevanja in znanje
treh generacij smo povezali z najsodobnejšo
svetovno tehnologijo. Tako vam lahko danes kot
vodilni slovenski proizvajalec betonskih strešnikov
nudimo kritino vrhunske kakovosti s 30-letno
garancijo, izjemno odporno na današnja vremenska
nihanja in neurja.
Kritina Golob je vašemu zdravju prijazna, saj
je izdelana zgolj iz naravnih materialov in ne
povzroča sevanja. Strešniki Golob so izdelani v
računalniško vodeni, avtomatizirani in ekološko
čisti proizvodnji.
Za izdelavo strešnikov Golob uporabljamo
visokokvaliteten beton, ki v primerjavi z drugimi
materiali za strešnike vpija najmanj vlage in je
zato zmrzlinsko najobstojnejši, posledično pa ima
najdaljšo življenjsko dobo.
Barvne strešnike barvamo trikratno, kar jim daje
dodatno zaščito in dolgotrajnejši lep izgled.
Nudimo vam tako klasične strešnike v dvovalni
obliki kot tudi ravne strešnike prestiž za modernejše
objekte, poleg tega pa imamo na voljo še širok
spekter dodatnih strešnih elementov.
Vse skupaj vam nudimo po zelo dostopnih cenah.
Nudimo vam brezplačne izračune in svetovanja, za
vas pa organiziramo tudi dostavo po vsej Sloveniji,
Avstriji, Italiji in Hrvaški.

Izvajalec D&R Damir Leljak s.p.

UgodNa ceNa > leP VideZ StreHe > triKratNo barVaNje > 50 let t

Prednosti strešnikov Golob v
primerjavi z ostalimi vrstami kritin
Na slovenskem tržišču se najpogosteje uporabljajo
betonska, glinasta in pločevinasta kritina.
Betonski strešniki Golob so v primerjavi z glinenimi
po teži enaki, saj je poraba glinenih strešnikov na
kvadratni meter večinoma večja. Glavna prednost
strešnikov Golob je ta, da vpijajo bistveno manj
vode od glinenih, zaradi česar je manjša verjetnost
nastanka poškodb zaradi vlage in zmrzali. Tudi
toča manj poškoduje betonske strešnike Golob od
glinenih.
V primerjavi s pločevinastimi kritinami je kritina
Golob stabilnejša v pogostih neurjih z vetrom.
Točo obe vrsti kritine zelo dobro prenašata. Kadar
je le-ta zares velikih dimenzij, lahko poškoduje
posamezne strešnike, ki jih je enostavno in poceni
nadomestiti, medtem ko je sanacija poškodovane
pločevine dražja in zahtevnejša.
Pri izbiri kritine upoštevajte tudi to, da je v primeru
potrebnih sanacij kritina Golob lahko dostopna oz.
hitro dobavljiva, česar za razne uvožene kritine ne
moremo vedno trditi.

Teža strešnikov Golob v primerjavi s težo ostalih vrst
kritin
Ena od prednosti kritine Golob je ta, da po teži sodi v srednji rang, torej kritina ni med najtežjimi.
Pomembno pa je tudi to, da je še vedno dovolj težka, da zagotavlja stabilnost v pogostih neurjih z
vetrom.
Teža dvovalnih betonskih strešnikov Golob je 44 kg/m2, teža strešnikov prestiž pa 52 kg/m2. To je
primerljivo s težo glinene kritine ali celo lažje (odvisno od tipa glinene kritine), saj je poraba te na
kvadratni meter večja.

tradicije > StreŠNiKi golob
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STREHA

KOT BISTVENI ELEMENT ZAŠČITE HIŠE
Streha je najbolj izpostavljen del hiše. Pomembno
je, da izberete takšno, ki bo vaš dom dobro in dolgo
ščitila. Izberite streho, ki je kakovostna in bo kos vsem
vremenskim razmeram. Takšni so strešniki Golob,
ki vam nudijo zaščito pred:

DEŽJEM:
Sistem strešnih elementov Golob omogoča izdelavo strehe,
ki tudi pri zahtevnejših konstrukcijah strehe zagotavlja
zaščito pred vlago in dežjem. Dovršena oblika strešnikov
vam zagotavlja vodotesnost tudi ob močnejših nalivih.

TOČO:
Testi Zavoda za gradbeništvo Slovenije so pokazali, da so
betonski strešniki odpornejši na točo od glinenih in od
valovitih plošč. Celoten članek o njihovem testiranju je bil
objavljen v reviji Gradbenik (februar 2014), ogledate pa si ga
lahko tudi na naši spletni strani.
Tudi izkušnje v krajih, kjer so pustošile hude nevihte s točo,
so pokazale, da strešniki Golob odlično prenašajo točo
in vremenske ujme, saj je prišlo v najhujših primerih le do
manjših poškodb. V primeru poškodbe pa je sanacija strehe
zelo enostavna. Tu se pokaže, da je kritina Golob izdelana iz
visokokakovostnega betona, ki ima to lastnost, da z leti še
dodatno pridobiva na trdnosti.

IzberIte streho, kI je kakovostna In bo kos vsem vremenSkim

Foto: Miro Kunšič

VETROM:

VELIKA ODPORNOST NA ZMRZAL

Vremenske spremembe tudi v naših krajih povzročajo
vse hujša neurja, zato je zelo pomembno, da razmislimo
o pravilni konstrukciji strehe in o vrsti kritine ter tako
zmanjšamo verjetnost poškodb zaradi vetra.
Pri običajni strehi se sila vetra na slemenu zlomi, pri nizkih
naklonih pa na zavetrni strani nastane podtlak, ki kritino
dvigne. Pri luskastih kritinah, kot so strešniki Golob, se
podtlak skozi špranje izenači, pri kritinah večjih dimenzij,
ki z le nekaj kosi prekrivajo celotno streho, pa je podtlak
nad streho lahko tolikšen, da lahko odnese celotno streho
(včasih celo z ostrešjem). To so enake sile kot tiste, ki letalu
omogočajo letenje.

MRAZOM:
Naše raziskave so pokazale, da strešniki Golob vpijajo le
1,8 % vode, kar je bistveno manj od vodovpojnosti
strešnikov iz ostalih materialov. Zaradi manjše vsebnosti
vode je tudi zmrzlinska obstojnost večja in s tem življenjska
doba precej daljša.

POŽAROM:
Strešniki Golob so odporni na zunanji ogenj in sodijo v klaso
A po CE standardih.

VISOKA
KVALITETA

50
let

razmeram.

g

DICIJE
RA

AnCIJ
AR

30
let

E

T

Življenjska doba betonskih
strešnikov je precej daljša od
garancijske, obstajajo celo primeri
100 let starih strešnikov, ki še
vedno opravljajo svojo funkcijo.

Strešniki Golob so izdelani iz skrbno izbranih vrhunskih
materialov, ki jih vsakodnevno testiramo v našem
laboratoriju, kvaliteto pa redno preverjamo tudi na
Inštitutu za raziskavo gradbenih materialov. S selitvijo
na novo lokacijo v letu 2015 smo popolnoma prenovili
avtomatizirano proizvodnjo s tehnologijo vodilnega
svetovnega proizvajalca strojev za izdelavo betonskih
strešnikov.
Kakovost smo tudi dokazali in kot eden redkih proizvajalcev
slovenskih strešnikov pridobili zlati znak SQ – znak
Slovenske kakovosti. Ta znak prejmejo izdelki in storitve
slovenskega izvora z mednarodno priznanim preizkusom.
Pridobili smo tudi CE znak, kar pomeni, da je izdelek
narejen v skladu z evropskimi standardi.
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ZDRuŽEnI Z

nARAVO
Strešniki Golob so izdelani samo iz naravnih materialov, ki
ustrezajo standardom, so ekološko čisti in brez sevanja.
Proizvodnja betonske kritine je v primerjavi z glinasto in
kovinsko kritino ekološko najčistejša. Je energetsko varčna,
saj izdelek ne pridobiva na trdnosti z žganjem, ampak z
naravno hidratacijo cementa.
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VARuJMO nAŠE
OkOlJE

primer
Če torej primerjamo proizvodnjo surovin, proizvodnjo
končnih proizvodov ter pakiranje in distribucijo glinenih
in betonskih strešnikov, se pri slednjih porabi zgolj 30 %
energije potrebne za izdelavo glinenih strešnikov.
To pomeni tudi manj CO2 emisij.

Vir: Vortex Hydra, Newsletter n. 32

Strešniki Golob na več kot
100 let starem objektu.

StreŠNiKi golob So eKoloŠKo čiSti iN breZ SeVaNja.
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VISOKOKAKOVOSTNE SUROVINE
V podjetju Strešniki Golob d. o. o. se zavedamo, da gresta tako
kvaliteta kot estetika z roko v roki in dajemo velik pomen
uporabi najkvalitetnejših barv na trgu. Strešniki so pobarvani
trikrat: barvani so že v samo maso, dodatno pa so po vrhu
pobarvani in zaščiteni s sodobnim akrilnim lakom, ki
ga nanesemo na svež in potem še na suh strešnik, da
zagotovimo boljšo obstojnost. Ravne strešnike imamo na
voljo v briljant odtenkih, dvovalne pa v klasičnih mat
in v briljant odtenkih. Proizvodi strešnikov Golob se
harmonično prilegajo tako različnim stanovanjskim
in gospodarskim objektom kot tudi različnemu
okolju po vsej Sloveniji, Italiji, Avstriji in Franciji.

Ponujamo vam dva tipa strešnikov v različnih barvah:

grafitno siv mat

opečno rdeč mat

bordo rdeč mat

rjav mat

cementno siv
(nebarvan)

antracit briljant

opečno rdeč
briljant

bordo rdeč
briljant

rjav briljant

bakreno rdeč
briljant

STREŠNIK PRESTIŽ

Zaradi različnih kotov fotografiranja in različnih
svetlobnih pogojev so lahko dejanski barvni odtenki v
živo videte drugače kot na fotografijah v katalogu, zato
pred nakupom priporočamo ogled strešnikov v živo.

črn briljant

antracit briljant

skrilat briljant

opečno rdeč
briljant
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STREŠNIKI SO TRIKRATNO BARVANI

DVOVALNI STREŠNIK

TNAJLIRB IKINŠERTS
!MOKAL MINTIČŠAZ MINBESOP S

STREŠNIKI BRILJANT S
avrab aLAKOM!
šjenjotsbO POSEBNIM ZAŠČITNIM

ejinazamu mejirpo an išjenropdO -

NOVO!

inmejzi op 5102 ateopečno
l acnrdeč
ok oD opečno
- rdeč
)vdd z( 2m/ € 13,7 inec IKmat
SJICOMORbriljant
P

STREŠNIKI BRILJANT
S POSEBNIM ZAŠČITNIM LAKOM!
- Obstojnejša barva
grafitno
siv
- Odpornejši na oprijem
umazanije
mat

antracit
briljant

- Do konca leta 2015 po izjemni
PROMOCIJSKI ceni 7,31 € /m2 (z ddv)

ACNAGELE + ČOM + TSOVOKAK
=
oherts ošav az ontnajlirb
bordo
mat

bordo
briljant

KAKOVOST + MOČ + ELEGANCA
=
briljantno za vašo rjav
streho

Strešniki briljant so bolj gladki, odpornejši na oprijem
umazanije in vodoodpornejši.
V sodelovanju z nemškimi strokovnjaki na področju barv smo na
trg lansirali briljant linijo. Gre za strešnike z barvno zaščito višjega
kakovostnega ranga, ki daje strehi prefinjen, rahlo lesketajoč videz.
Čisti akrilat zagotavlja strešnikom visoko zaščito pred obrabljanjem,
kar omogoča dolgoročno lep izgled strehe. Barvna zaščita briljant je
vodoodbojna, hkrati pa otežuje nabiranje nečistoč na strešnikih.

mat

rjav
briljant

Dvovalni strešnik v barvi antracit briljant.

Dvovalni strešnik v barvi opečno rdeč briljant.

Dvovalni strešnik v barvi bordo briljant.

Dvovalni strešnik v barvi rjav briljant.

Dvovalni strešnik v barvi bakreno rdeč briljant.
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klASIČnI DVOVAlnI STREŠnIk

material: barvan visokokvaliteten
beton + dvakratni nanos akrilne barve
Mere 			
Pokrivna širina 		
Pokrivna dolžina
Letve 			
Teža 			
Poraba 			
Minimalni naklon:

330 x 420 mm
301 mm
310 - 350 mm
vsaj 40 x 50 mm
4,4 kg
do 10 kos na m2
20°
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opečnato rdeča

NA VOLJO TUDI V
BRILJANT IZVEDBI

material: barvan visokokvaliteten
beton + dvakratni nanos akrilne barve

NA VOLJO TUDI V
BRILJANT IZVEDBI
Idealna povezava med obliko in barvo
ustvarja nezamenljive in brezčasne
strehe.
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klASIČnI DVOVAlnI STREŠnIk

grafitno siva

klASIČnI DVOVAlnI STREŠnIk

material: barvan visokokvaliteten
beton + dvakratni nanos akrilne barve

ga ga

ncije
ra ci
n je
ra
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bordo rdeča
3030
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NA VOLJO TUDI V
BRILJANT IZVEDBI

Z optimizacijo proizvodnje
smo v družinskem podjetju
Strešniki Golob dosegli
visoko kvaliteto primerno za
najzahtevnejše kupce in hkrati
ohranili relativno ugodno ceno.

klASIČnI DVOVAlnI STREŠnIk

material: barvan visokokvaliteten
beton + dvakratni nanos akrilne barve
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rjava

Teža m2 strešnikov Golob je primerljiva s težo glinastih strešnikov.

NA VOLJO TUDI V
BRILJANT IZVEDBI

material: visokokvaliteten beton (nebarvan).
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klASIČnI DVOVAlnI STREŠnIk

cementno siva

MIŠIN DOL, Kovk pri Hrastniku
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Ker je strešnik narejen iz naravnih materialov in
ni lakiran, lahko pri cementno sivem strešniku
nastanejo manjša odstopanja v barvi.

material: barvan visokokvaliteten
beton + dvakratni nanos akrilne barve
ga

30
let

ncije
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Mere 			
330 x 420 mm
Pokrivna širina 		
304 mm
Površina 		
gladka
Letve 			
vsaj 40 x 50 mm
Teža 			
5,2 kg
Poraba 			
ca. 10 kosov/m2
Minimalni naklon
30°
Obvezno pokrivanje z zamikom.

STREŠnIk PRESTIŽ

antracit briljant

Strešniki GOLOB - strešniki, ki vam bodo prinesli visoko mero zadovoljstva.

19
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STREŠnIk
PRESTIŽ
klASIČnI
DVOVAlnI
STREŠnIk

Vrhunsko zasnovan izdelek prestiž v prvi
vrsti zadovoljuje potrebe najzahtevnejših
kupcev, ki si želijo zgraditi moderno streho in
s tem dodajo piko na i sodobnemu objektu.
Obenem pa je dizajn prestiža zelo vsestranski
in je primeren tudi za obnovo streh
zgodovinskih objektov.

ga
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ncije
ra
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opečno rdeč briljant
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Pri razvoju prestiža smo se povezali z angleškimi
strokovnjaki na področju kritin, ki imajo bogate
izkušnje z obnašanjem kritine v deževnih
obdobjih. Skupaj smo tehnološko dovršili
dizajn do te mere, da omogoča maksimalno
odvodnjavanje tudi ob močnejših nalivih z
močnim vetrom.

30
30
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STREŠnIk PRESTIŽ

skrilat briljant
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STREŠnIk PRESTIŽ

Arhitektura 20. stoletja sledi čistim
geometrijskim oblikam in temu sledijo tudi
strešniki prestiž, ki temeljijo na konceptu
minimalizma. Linije so enostavne, privlačne in
hkrati zagotavljajo funkcionalnost. Namesto
krajnikov se uporablja pločevinasta obroba, ki
lepo zaokroži cel koncept preproste elegance.

ggaa
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črn briljant

OPOZORILA
Pri strešniku prestiž je zelo pomembno, kam zataknemo snegolove. Snegolov
zataknemo na levi del strešnika. Največja napaka je, če ga zataknemo na sredino.
Pomembno je tudi, da se strešnike prestiž prekriva z zamikom z uporabo polovic.
Za lažjo predstavo si poglejte spodnje slike.

Pravilno pokrivanje z zamikom in pravilna
montaža snegolovov.

Napačna montaža snegolovov.

Napačno pokrivanje brez zamika.

Iz dobavljenih strešnikov vzamemo štiri
strešnike in preverimo pokrivno širino, ki jo
z vrvičnim odtisom prenesemo na streho.
Na sliki je viden vrvični odtis.

DODATKI ZA STREHO

Aeroslemenski
element 1 m

Zračnik - dvovalni

Zaključni slemenjak

Prezračevalni set

Krajnik dvovalni - levi

Aerogrebenski trak (5 m)

VarNoSt iN ZaNeSljiVoSt V VSeH VreMeNSKiH raZMeraH -

Razdelilni slemenjak

Slemenjak

Slemenska sponka

Grebenski slemenjak

Snegolovi

Kapna rešetka 1 m

- StreŠNiKi golob.

Paroprepustna folija
AQUATEC 75 m2

Prezračevalni trak (5 m)
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TEHNIČNI PODATKI
V podjetju Strešniki Golob vam ponujamo tudi
kvalitetne dodatke za streho po zelo ugodnih cenah.

Polovični - dvovalni
• dolžina: 42 cm
• pokrivna širina: 15 cm
• teža: 2,5 kg

Strešnik dvovalni
• dolžina: 42 cm
• pokrivna širina: 30,1 cm
• teža: 4,4 kg
• minimalni naklon: 20°

Slemenjak
• dolžina: 42 cm
• pokrivna dolžina: 37 cm
• pokrivna širina: 19 cm
• poraba: 2,7 m
• teža: 4 kg

Krajnik - dvovalni desni

Zaključni slemenjak - prednji

• dolžina: 42 cm
• pokrivna širina: 27 cm
• teža: 6,5 kg

• uporaba za začetek slemena
• pokrivna dolžina: 37 cm
• pokrivna širina: 19 cm

Krajnik - dvovalni levi

Zaključni slemenjak - zadnji

• dolžina: 42 cm
• pokrivna širina: 30 cm
• teža: 6,5 kg

• uporaba za konec slemena
• pokrivna dolžina: 37 cm
• pokrivna širina: 19 cm

Zračnik - dvovalni

Grebenski slemenjak

• dolžina: 42 cm
• teža: 7 kg
• poraba: 10 na 100 m2

• uporaba za konec grebena
ali čopa
• pokrivna dolžina: 35 cm
• pokrivna širina: 18 cm
• teža: 4,6 kg

Strešnik prestiž

Razdelilni slemenjak

• dolžina: 42 cm
• pokrivna širina: 30,4 cm
• teža: 5,2 kg
• minimalni naklon: 30°

• uporaba za izdelavo čopov
• teža: 3,6 kg

Zračnik - prestiž

Polovični - prestiž

• dolžina: 42 cm
• teža: 7 kg
• poraba: 10 na 100 m2

• dolžina: 42 cm
• pokrivna širina: 15,2 cm
• teža: 3 kg
• poraba: po potrebi

iZdelaNo Po NajNoVejŠi teHNologiji > 30 letNa garaNcija > Širo
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Za dolgo življenjsko dobo strešnikov je
potrebno zagotoviti hladno streho. To pomeni,
da moramo preprečiti prevelike razlike med
temperaturo nad kritino in pod kritino.

pojavlja večja količina prahu, je potrebno preprečiti
nabiranje prahu na spodnji strani strešnikov. Po
špirovcih z zgornje ali pa spodnje strani namestimo
deske in folijo.

To zagotovimo tako, da po špirovcih namestimo
paropropustno folijo, nad njo pa s pomočjo
vsaj 5-centimeterskih distančnikov naredimo
prezačevalni kanal in vstavimo vsaj 10 zračnikov
na 100 m2 strehe. V poletnem času se strešniki
močno segrejejo in vroč zrak se pomika proti
vrhu strehe ter izstopa skozi zračnike, v kapnem
delu pa vstopa hladen zrak. S tem smo preprečili
preveliko segrevanje podstrešja in s tem celotne
hiše (prihranek pri klimi). V zimskem času, ko
stanovanje ogrevamo, se temperatura kljub
izolaciji širi tudi proti strehi. Zrak pod strešniki, ki
se segreje, se izloči skozi zračnike, v kapnem delu
pa vstopa hladen zrak in s tem zagotovimo enako
temperaturo pod strešniki kot nad strešniki. S tem
preprečimo kondenz.

Pred pokrivanjem mora biti streha

Na senikih, kjer se uporablja puhalnik za
shranjevanje sena, in na ostalih stavbah, kjer se
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Navodilo za pokrivanje, ki zagotavlja
veljavnost 30-letne garancije
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poravnana. Iz dobavljenih strešnikov
vzamemo štiri strešnike in preverimo
pokrivno širino, ki jo z vrvičnim
odtisom prenesemo na streho.
Naklonu moramo prilagoditi tudi
razdaljo med letvami.
Hoja po strešnikih ni dovoljena, za dela na strehi
se uporablja lestev. Poškodbe strešnikov zaradi
nepravilne hoje po strehi niso predmet garancije.
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RAZMAk ZA lETVAnJE
55° - 34cm

45° - 34cm

30° - 33cm

25° - 32cm
20° - 31,5cm

17° - min. naklon
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Varnostno opozorilo za ravnanje s paletami
– raztovarjanje
Pri raztovarjanju je potrebno paziti, da vilice dvigala ali viličarja segajo vse
do konca palete. V primeru, da vilice ne segajo do konca, se paleta lahko
zlomi in prevrne. Palete se postavlja le na ravno podlago. Pri postavljanju
na neravne podlage lahko zaradi uvijanja palete pride do poškodb robov
strešnika, za kar proizvajalec ne odgovarja. Zlaga se lahko do tri palete ena
na drugo.

Razpakiranje

Teža palete strešnikov
prestiž je 1400 kg (264
kosov na paleti).
Teža palete dvovalnih
strešnikov je 1135 kg
(252 kosov na paleti).

Pri razpakiranju je potrebno paziti, da vse folije ne pretrgamo naenkrat.
Najbolje je, da folijo pretrgamo do tretjine, da še vedno deloma drži
strešnike. Nato pretrgamo le en plastični trak, ki povezuje paket 42 strešnikov.
Strešnike pobiramo s hrbne strani. Ko porabimo cel paket, pretrgamo
naslednji trak novega paketa strešnikov. Najprej porabimo zgornje tri pakete
strešnikov. Potem pretrgamo folijo do tretjine strešnika in porabimo še ostale
tri pakete strešnikov.
Pri dvigovanju cele palete nad ostrešje je pomembno, da so vilice dvigala
razširjene vsaj 90 cm in da vilice segajo do konca palete. V primeru, da vilice
niso dovolj dolge, dvigovanje ni dovoljeno.
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Avtomatizirana proizvodnja

tradicije > StreŠNiKi golob
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Strešniki Golob so izdelani iz visokokvalitetnega betona, ki je
rezultat najnovejših dognanj na področju tehnologije betona.
Uporabo takšnega betona nam omogočajo računalniško
vodeni stroji vodilnega podjetja na področju strojev za
strešnike. Avtomatizirana linija (vsi materiali se dozirajo
avtomatsko) nam ob sprotni kontroli zagotavlja stalno visoko
kakovost.
Proizvodnjo linijo smo leta 2015 ob selitvi v nove prostore
popolnoma prenovili in posodobili.
Avtomatizirana proizvodnja se začne z vhodno kontrolo surovin.
Na podlagi predhodno testirane recepture se materiali natančno
dozirajo v mešalno napravo. Ta komunicira s strojem za izdelovanje
strešnikov in mu po njegovih signalih dozira beton. Na strešnike,
katerih masa je že obarvana, se takoj nanaša prvi sloj akrilnega
laka, potem pa gredo na 24-urno sušenje v sušilno komoro,
v kateri sta vlažnost in temperatura kontrolirani. Po sušenju
se strešniki strojno snamejo iz kalupov, še tretjič pobarvajo in
potujejo v pakirnico, kjer jih avtomat zloži na lesene palete.
Tu se namesti etiketa na kateri so tehničnih podatki, datum
proizvodnje, varnostno navodilo, navodilo o ekološkem
ravnanju z embalažo in CE znak.

Raziskave, testiranja
V podjetju Strešniki Golob vzdržujemo kakovost na visoki ravni, zato
v našem laboratoriju vsakodnevno testiramo materiale in končne
proizvode.
Kvaliteto redno preverjamo tudi na Inštitutu za raziskavo gradbenih
materialov.

27

Pridružujemo si pravico do sprememb in morebitnih napak v tisku.

STREŠNIKI GOLOB
proizvodnja cementnih izdelkov d.o.o.
Borovje 3
SI - 8216 Mirna Peč
tel.: 07 307 89 90
faks: 07 307 89 92
e-mail: damjan@stresniki-golob.si
www.stresniki-golob.si

Delovni čas:

MAREC – NOVEMBER
Ponedeljek – petek: 06:00 – 17:00, sobota: 07:00 – 12:00
DECEMBER – FEBRUAR
Ponedeljek – petek: 07:00 – 16:00, sobota: zaprto
Mirna
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trebnje

izvoz Mirna Peč / Straža
Mirna Peč
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novo meSTo

