
DOKONČAN ELEMENT
Za izvedbo stalno
obremenjenih atik

brez toplotnih mostov.

NEVERJETNO,
Nič čudnega, da naša celostna rešitev 
vse v enem prepriča na celi črti.

KAJ VSE ZMORE:

GRADBENA FIZIKA

Dobro premišljeno: Izkoristite 
izvedbo izdelka ISOattika brez 
toplotnih mostov.

TRPEŽNOST

Zelo dolga življenjska doba: Izdelek 
ISOattika uporablja materiale, ki jim 
vlaga ne more priti do živega.

PRIKLJUČITEV FASAD

Zares vsestransko: primerno za 
vse običajne priključke, npr. spojni 
sistem za toplotno pregrado, 
prezračevalna fasada, monolitska 
zidna konstrukcija itd.

ODVODNJAVANJE

Povsem preprosto: Žlebe je 
mogoče namestiti z običajnimi 
vrtalnimi kronami.

MONTAŽA

Skoraj otroško lahko: zaradi
natančnega prireza in samo 
18 kg lastne teže.

Kot eno od vodilnih podjetij za gradbene 
materiale področje gradbeništva oskrbujemo z 
inovativnimi izdelki, ki zagotavljajo vse, kar 
potrebujete za vašo gradnjo.

Pri tem svoje izdelke nenehno razvijamo dalje 
in jih izboljšujemo v skladu z ekološkimi 
standardi. Z rezultatom pa se lahko pohvalimo:
Preklade d.o.o. pomeni najvišjo kakovost, 
zanesljivost in verodostojnost na področju 
gradbeništva.

Podjetje v sklopu družbe Bauhütte Leitl-Werke
4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1, 

T: 07272/2444-0 
E: verkauf@leitl.at

www.leitl.at
FN 87126 b, LG Wels, sedež v Hinzenbachu

Št. za DDV ATU 24363007, št. registra za obdelavo podatkov 1073045
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Poslovalnica Pragersko
Ptujska cesta 37, 2331 Pragersko
T: +386 2 803 92 14
M: +386 41 447 073

Poslovalnica Lenart
Industrijska cesta, 2230 Lenart
T: +386 2 522 32 00
M: +386 41 447 073

E: info@preklade.si
www.preklade.si



ZMANJŠAJTE. ZNIŽAJTE. 
OPTIMIZIRAJTE.

ZMANJŠAJTE TOPLOTNE MOSTOVE, 
ZNIŽAJTE STROŠKE IN 
OPTIMIZIRAJTE SVOJE DELOVNE 
KORAKE – TO VAM OMOGOČA 
                    EDINSTVEN CELOVIT 
SISTEM.

//ZAKAJ IZBRATI SISTEM ISOATTIKA?

Patentiran celovit sistem ISOattika 
izpolnjuje vse običajne standarde in 
deluje tam, kjer vsi drugi sistemi 
odpovejo: pri preprosti montaži. 
Zaradi tovarniško nameščene bitumenske 
folije je mogoče obrobe brezšivno variti s 
plamenom – kljub telesu iz EPS stiroporja.

// PREDNOSTI
HITER PREGLED

•   Preprosta montaža:
    Dokončani elementi se lepijo
•   Potrebno delovno silo
    zmanjša na dve osebi
•   Omejuje naporno
    logistiko (enkratni prevoz)
•   Zagotavlja vrhunsko izolacijo 
    brez dodatne izolacije
 •  Dobavljeno z pripravljenimi
    45⁰  koti

Vlaknen beton C25/30

Omet z opečnimi
delci 1,5 mm
Premaz za zaščito pred 
vremenskimi vplivi in 
UV žarki (možnost potiska 
imena podjetja)

Kapa (3 cm) iz vlaknenega 
betona z nagibom 5° 
zagotavlja stabilno podlago 
za montažo, ki ne potrebuje 
še podkonstrukcije za obrobo

Telo elementa iz EPS stiroporja
•  Višina: spremenljiva od 400 do 1000 mm 
   (brez 3-centimetrske betonske plasti C25/30)
•  Dolžina: 1150 mm
•  Širina: 250 mm (naležna ploskev je na strani 
   strehe podaljšana za 75 mm)
•  Nagib: 5° zgornje prekrite površine
•  Vrednost  < 0,033 W/mK skladno z EN12667λ
•  Tlačna trdnost kPa > 200

EDINSTVENO NA TRGU
Kljub telesu iz ekspandiranega polistirena 
je mogoče obrobe atik neposredno 
privariti s plamenskim varjenjem.
Tovarniško nameščena bitumenska 
folija ščiti telo pred nastalo toploto. 
Preprosto dobro – za vse vrste 
ravnih streh.

Bitumenska folija

• kratkotrajno jo je mogoče 
   obremeniti s temperaturo do 100°
• omogoča namestitev strešne 
   folije z uporabo plamena

Vijaki za beton Turbo z ugrezno glavo

• Dobavljeni s podložkami
• Točke za vrtanje so že označene

IZ ENEGA ODLITKA
Zmanjšajte število dodatnih delovnih 
korakov in prenehajte uporabljati 
lesene podkonstrukcije, ki so 
občutljive na vremenske razmere: 
Obrobo lahko neposredno namestite 
kar na kapo iz vlaknenega betona.

»Z izdelkom ISOattika imamo v svojem 
portfelju patentiran celoviti sistem, ki 
močno pospeši izvedbo, znižuje stroške 
in zagotavlja več desetletij vremenske 
odpornosti.«
COO Preklade d.o.o.
Alexander Undeßer

www.preklade.si
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