Vaša naložba za prihodnost in varen dom.

Zanesljiv partner za fotovoltaične panele in solarne kolektorje.
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SolarLine
univerzalni strešni elementi

Pri namestitvi solarnih kolektorjev ali fotovoltaičnih panelov igra poleg konstrukcije zelo pomembno vlogo tudi izbira ustrezne opreme.
Fotonapetostni paneli in solarni kolektorji zahtevajo še posebej zanesljive rešitve za pritrditev na streho. Pritrdilni elementi in strešni preboji morajo vsled vetra, snega in dežja vzdržati velike obremenitve in
zagotavljati vodotesno zvezo med solarnimi sistemi in streho.
Pri vgradnji solarnega sistema v streho moramo zagotoviti zadostno
prezračenost podkonstrukcije, saj lahko zaradi visokih temperatur pride do poškodb sekundarne kritine. To preprečimo z vgradnjo ustreznih paropropustnih folij, prezračevalnih trakov v kapni legi ter aerogrebenskih prezračevalnih trakov v slemenski legi.
Klöber, kot zanesljiv partner nudi široko paleto univerzalnih strešnih
dodatkov primernih za vgradnjo na streho kot tudi pod streho.

Solarni nosilec
omogoča zanesljivo rešitev za vgradnjo in pritrditev
različnih solarnih sistemov na streho.

nerjavna objemka

Univerzalni strešnik je izdelan iz visoko kvalitetnih umetnih materialov, ki ustrezajo vsem zahtevam po varni in vodotesni strešni zvezi.
Vgradimo ga lahko na vse vrste glinenih ali betonskih kritin z neizrazito
ali močno profilirano obliko. Dodatno varnost pred dežjem in vlago
zagotavlja tesnilna manšeta, ki jo pritrdimo na aluminijasti nosilec in
univerzalni strešnik z nerjavno objemko.

EPDM tesnilna manšeta

univerzalni
strešnik z
vodotesno
odprtino

Prednosti izdelka
različne izvedbe nosilcev in pritrdil za
• nadomešča
solarne kolektorje, ki lahko poškodujejo glineni ali
betonski strešnik zaradi neposrednega kontakta
med nosilcem in strešnikom

aluminijasti
solarni nosilec

lesena podloga
solarnega
nosilca

strešnike pred lomom, poškodbami in vdorom
• varuje
vlage zaradi preobremenitev, ki so podledica snega,
dežja in vetra
med streho in solarnimi sistemi je popolnoma
• spoj
vodotesen in zanesljiv
strešnikov, v nasprotju s klasičnimi nosilci,
• predelava
ni potrebna
• vgradimo ga lahko kjerkoli med dvema špirovcema
posebne izvedbe Al nosilca zagotavlja
• zaradi
razbremenitev strešne kritine s prenosom sil
(do 2500 N) neposredno na leseno podkonstrukcijo

ojačitveni kovinski letvi

• izdelan je iz visokokakovostnih materialov
• primeren za ročno montažo

Zanesljiv partner za fotovoltaične panele in solarne kolektorje.
Nestrokovna vgradnja pomeni veliko finančno
izgubo. Klöber ponuja zanesljivo rešitev.
Nič vež težav z
strešnikov zaradi preobremenitve ali napačne montaže
• lomom
zamakanjem
električnih vodov
• razvojem plesniin poškodbami
na
podstrešju
• napačnim načrtovanjem
•
Primeren
strehe od 16° do 65°
• zaza naklon
vse
vrste
strešnih oblik
• dopušča vgradnjo
različnih nosilnih profilov za pritrditve
• fotovoltaičnih panelov
in solarnih kolektorjev

Konec reklamacijam zaradi neprimerne vgradnje
solarnih modulov
Zaradi povečanega števila neurij in obilnih snežnih padavin po Evropi
so pritrditveni sistemi za solarne kolektorje izpostavljeni vedno
večjim obremenitvam. Strešni nosilci, ki se navadno uporabljajo,
pogosto ne zdržijo teh obremenitev in zaradi tega prihaja do hudih
poškodb na strešnih kritinah in posledično tudi do povečane vlažnosti v podstrešjih.
Najpogostejši vzroki za reklamacijo so:

• način pritrditve 55 %
• poškodbe električnih vodov 25 %
• poškodbe solarnih modulov 12 %
• napake pri načrtovanju in neprimerna montaža 8 %

Kako se lahko izognemo škodi, ki nastane zaradi
neprimerne pritrditve?
Odlično rešitev predstavlja nosilec solarnih sistemov
tovarne Klöber.
Klöber nosilci solarnih sistemov varujejo strešnike pred lomom, poškodbami in vdorom vlage zaradi preobremenitev, ki so posledica
snega, dežja in vetra. Posebna izvedba solarnega nosilca zagotavlja
razbremenitev strešne kritine s prenosom sil (do 2500 N) neposredno
na leseno podkonstrukcijo.

Popravilo škode...
Easy Form® univerzalna prevleka za popravilo
poškodovanih strešnikov.
Easy Form® ščiti in tesni strešnik pred dežjem in poškodbami,
ki lahko nastanejo zaradi nepravilne vgradnje solarnih nosilcev.
Objekt je tako povsem zavarovan pred zamakanjem, poskrbljeno
pa je tudi za zanesljivo odtekanje dežja.
Odlikuje ga UV-odporna aluminijasta površina, ki se enostavno
prilega katerikoli obliki strešnika in tako omogoča namestitev
tudi na strešnike z visokim profilom. Samolepilna spodnja stran
(butil) še dodatno varuje pred dežjem in ostalimi vremenskimi
neprilikami.
Easy Form® je okolju prijazno nadomestilo za izdelke iz svinca.
Odporno je proti trohnenju, vremenskim vplivom, zmrzali, staranju in temperaturnim nihanjem

SolarLine
univerzalni strešni elementi

Venduct® PV
Strešni preboj za električne vodnike.

Venduct® PV napeljava za vodnike/kabelska
napeljava

• varna napeljava vodnikov skozi ostrešje
• do 8 vodnikov (standardno)
• do 16 vodnikov (z dodatnim razširitvenim elementom)
Venduct®
Solarni preboj za cevi in tesnilna manšeta

Venduct® solarni preboj za cevi in tesnilna
manšeta

Tesnilne manšete
premera
• zaodcevi
42 – 55 mm, oz. 50 – 70 mm
proti UV žarkom,
• odporne
vremenskim vplivom, zmrzali, staranju
• dolga življenjska doba

• enostavna in hitra namestitev
strešnik lahko vgradimo na vse vrste
• univerzalni
betonskih in glinenih strešnih kritin
• na voljo je tudi univerzalni strešnik za streho iz škrilja
manšeta preprečuje vdor zraka in vode ob
• tesnilna
cevi
vodotesna rešitev za prehod cevi iz
• univerzalna
podstrehe na streho
• na voljo v rdeči, rjavi in črni barvi
izvedba tesnila omogoča vgradnjo cevi
• stopničasta
solarnih kolektorjev različnih premerov
manšeta omogoča vgradnjo cevi s premerom
• tesnilna
42-55 mm in 50-70 mm.
• primerno za cevi s premerom med 10 mm in 70 mm

Zanesljiv partner za fotovoltaične panele in solarne kolektorje.

Univerzalni ploščati odduh
Nadomešča vse vrste in oblike strešnih odduh, ki
onemogočajo prosto postavitev solarnih sistemov
na streho.

Dimenzije

• dolžina: 450 mm
• širina: 425 mm
• globina: 91 mm (brez cevi)
• prekrivalna širina: 395 x 360 mm
Značilnosti in prednosti izdelka

• nizka/ploščata izvedba
• na voljo v rdeči, rjavi in črni (antracit) barvi
• učinkovitost prezračevanja preverjena v vetrnem kanalu
• omogoča prezračevanje in varuje pred neurji
• vgrajena cev omogoča neposredno prezračevanje
• možna namestitev adapterja za cev do DN 125 mm
in vodotesna vgradnja pod nosilci solarnih sistemov
• enostavna
brez rezanja in vrtanja strešnikov
• odporno proti gnitju, vremenskim vplivom, zmrzali in staranju
• hitra montaža
Tesnilna manšeta

• primerna za notranjo in zunanjo uporabo
• material EPDM
• strehe z naklonom med 10 - 70°
• prezračevalne cevi s premerom od ∅ 100 mm
na katerokoli podlago (sekundarna
• pritrditev
kritina, deske)
S Klöberjevo tesnilno manšeto zanesljivo
preprečimo vdor zraka, vode in vetra ob
cevi, ki vodi skozi streho.
Dimenzije:
dolžina: 310 mm
širina: 235 mm
višina: 115 mm
notranji premer: 95 mm

Univerzalni ploščati odduh je namenjen za prezračevanje prostorov,
kuhinjskih nap in sanitarnih vodov. Primeren je za vse vrste betonskih
in glinenih strešnih kritin. Odlikuje ga enostavna vgradnja pod solarnimi kolektorji in paneli brez dodatnega prilagajanja.
Zaradi ploščate izvedbe lahko nadomesti obstoječe prezračevalne odduhe, ki zaradi svoje oblike in višine ovirajo vgradnjo solarnih strešnih sistemov.

Vgradnja – primerno za:

• strehe z naklonom od 16 do 65°
• vse vrste betonskih in glinenih strešnikov
• prezračevanje prostorov, kuhinjskih nap in sanitarnih vodov
pod solarnimi kolektorji/paneli brez dodatnega
• vgradnjo
prilagajanja
Opozorilo: Preverite morebitno kemično nezdružljivost (amoniak) s
proizvajalcem solarnih sistemov.

SolarLine
univerzalni strešni elementi

Odduhe ROVIA® genialna rešitev
za vsako streho!
ROVIA® strešni sistemi so namenjeni za prezračevanje ventilatorskih
cevi iz kuhinj in kopalnic, za prezračevanje sanitarnih prostorov in
odzračevanje komunalnih kanalizacijskih vodov.
Sistem je univerzalen in omogoča različne tipe povezav. Tako lahko
zunanjo cev s kapo zamenjamo z antenskim prebojem ali pa nanj
namestimo cev za odvod dimnih plinov.

Barvni toni:
rdeča
temno rjava
črna

Sistem je patentiran in preprosto »genialen«.
Strešna odduha ROVIA® je izdelana tako, da omogoča optimalno prezračevanje in odzračevanje cevi ter hitro montažo. Hitra in enostavna
montaža ne zahteva uporabe orodja. Kolenski zglob je nastavljiv in
omogoča prilagoditev odduhe na različne strešne naklone v razponu
od 5°do 50° Za zelo nizke naklone oziroma ravne strehe so dobavljive
posebne izvedbe strešnih odduh.

Odduhe ROVIA®
preprosto sestavimo brez orodja
povežemo gibljivo cev z osnovno ploščo strešnika
• najprej
ter vložnim tulcem
• strešnik pritrdimo na letev
strešnik namestimo kolenski pokrov in z rotiranjem pokrova
• naza 180°
dosežemo vertikalno lego zunanje cevi s kapo v območju
od 20° do 50° naklonskega kota strehe

• preprosto privijemo cev s kapo in zategnemo spoj

Zanesljiv partner za fotovoltaične panele in solarne kolektorje.

Strešnik ROVIA® - Univerzalni strešni preboj je primeren za skoraj vse
vrste streh in strešnih kritin. Prilagodljiva osnovna plošča se zanesljivo
prilega na vsak strešnik in zagotavlja tesnenje zgoraj/spodaj s tesnilnim plisiranim robom, vzdolžno pa tesnenje zagotavljata dva stranska
žleba, ki se prilagodita vsaki formi kritine. Pod spodnjim robom je nanešen sloj trajno elastičnega lepila, ki omogoča trajno elastično vez
med kritino in odduho. Nad strešnim prebojem sta nakazani mesti za
pritrditev strešnika na leseno letev.

Gibljiva priključna cev iz posebno mehkega PVC-ja predstavlja povezavo med vodilom cevi in strešnikom ter ustvarja spoj med prezračevalno cevjo in streho. Spoj med strešnikom in vodilom cevi zagotavlja jeklena vzmetna objemka debeline 1.5 mm. Na nasprotni strani gibljive
cevi je nameščen debelostenski cevni priključek oziroma reducirka, ki
omogoča priključitev odduhe na odzračevalno cev. Reducirka premera DN70/DN125 je izdelana iz trde 2,5 mm debele PVC plastične mase
odporne na vremenske vplive in staranje. Različne dolžine cevi in variabilni premer reducirke omogoča veliko izbiro pri vgradnji.

Tesnilna manšeta
Značilnosti in prednosti izdelka

• primerno za področja z neugodnimi vremenskimi pogoji
izredno trpežno in zato primerno za notranjo uporabo pri
• jevisokih
temperaturah in za zunanjo uporabo pri zelo nizkih
temperaturah
svoje elastičnosti in posebne konstrukcije je manšeta
• zaradi
primerna za vse strešne naklone
• primerno tako za mehke kot trde priključne gibljive cevi
material omogoča vgradnjo prezračevalnih cevi od ∅ 100
• prožen
mm dalje
skupaj s Klöber lepilnim trakom zagotavlja popolno
• vgradnja
zaščito in tesnenje strešne konstrukcije pred dežjem in vplivom
vetra

• UV odporno EPDM tesnilo
• enostavna namestitev
S Klöberjevo tesnilno manšeto zanesljivo preprečimo vdor
zraka, vode in vetra ob cevi, ki vodi skozi streho.

Vaša naložba za prihodnost in varen dom.

Klöber, kot zanesljiv partner nudi široko paleto univerzalnih strešnih
dodatkov primernih za vgradnjo na streho kot tudi pod streho.

pod streho
na strehi
Easy Form®

Venduct®
solarni preboj za cevi

Tesnilna
manšeta
Prezračevalni trakovi

Klöeber solarni nosilec

Strešni dodatki...
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