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Privlačnost z juga  |   Ergoldsbacher Monaco

Občutje sredozemskega življenja 

za vaš dom.

Ergoldsbacher Monaco je klasični, 

sredozemski strešnik z visokim valom. 

Njegov izrazit profil ustvari na vaši 

strehi igro svetlobe in sence, ki je 

značilna za južne kraje. 

Engoba klasik je opremljena s skladnimi barvnimi 

odtenki, ki delujejo harmonično in strešniku dajejo 

privlačen videz. 

Zaradi svojega visokega žleba je Ergoldsbacher Monaco 

zelo primeren tudi za tista območja v Srednji Evropi, kjer 

pade velika količina padavin. 

Določitev dodatnih zahtev za Ergoldsbacher Monaco
po pravilih DDH (tj. Krovske obrti v Nemčiji), 22˚ normalni naklon, najmanjši naklon strehe 10˚.

Povečane zahteve

Naklon strehe v 
stopinjah (naklon 

špirovcev)

≥ 22o paropropustna folija paropropustna folija prekrivna ali pregibna 
podkritina

≥ 16o paropropustna folija paropropustna folija prekrivna ali pregibna 
podkritina

zvarjena ali lepljena 
podkritina

≥ 12o vodoodporna spodnja 
kritina (lepilni trakovi)

vodoodporna spodnja 
kritina (lepilni trakovi)

vodoodporna spodnja 
kritina (lepilni trakovi)

vodoodporna spodnja 
kritina (varilni trakovi)

Brez dodatnih povečanih 
zahtev

Ena dodatna povečana 
zahteva

Dve dodatni povečani 
zahtevi

Tri dodatne povečane 
zahteve

Izkoriščenost
podstrešja predvsem v bivalne namene.

KonstrukcijaKonstrukcija
* pri posebnih oblikah strehe

(npr. metuljčasta streha)
* pri večjih dolžinah špirovcev

* pri močno razčlenjenih strešnih površinah
(npr. zaradi mansardnih oken, žlot)

Klimatske razmere
* izpostavljena lega
* ekstremne lokacije

* področja z veliko snega
* področja z močnimi vetrovi

* posebni vremenski vplivi

V tabeli omenjeni dodatni ukrepi so minimalne zahteve. Pri posebej visokih zahtevah in/ali posebnih krajevnih določilih je potre-
ben obsežnejši dodaten ukrep (Pisna navodila za spodnjo kritino, tabela 1, strokovna pravila DDH). Načelno so namesto najmanjših 
potrebnih del lahko izbrani obsežnejši dodatni ukrepi. 

≥ 10o vodoodporna spodnja 
kritina (lepilni trakovi)

vodoodporna spodnja 
kritina (varilni trakovi)

vodoodporna spodnja 
kritina (varilni trakovi)

vodoodporna spodnja 
kritina (varilni trakovi)



Barve: Ergoldsbacher Monaco je na voljo v naravno rdeči 
barvi in engobi klasik.

Ne jamčimo za barvna odstopanja v tiskanih materialih!

Velikost: ca. 25,5 x 42,0 cm

Pokrivna dolžina: ca. 33,8–34,3 cm

Srednja pokrivna širina: ca. 19,9 cm

Poraba na m2 : ca. 14,5 Stück

Teža strešnika: Ø 3,8 kg

Teža na m2 vključno z
letvanjem po DIN 1055: ca. 0,55 kN/m2

Dejanska teža: ca. 0,55 kN/m2

Tehnični podatki:

Standardni strešnik

Krajnik desni rechts

Zaključna plošča za krajnikSlemenjak št. 1515

Ergoldsbacher Monaco, kakor tudi vsi 
ostali Ergoldsbacher glineni strešniki, 
presega zahtevane kakovosti standarda za 
strešnike DIN EN 1304.
Ergoldsbacher strešniki so povsem naraven 
gradbeni material. Naravnost lahko 
prepoznamo tudi po različnih barvnih 
odtenkih med posameznimi strešniki. 
Ker v različnih evropskih državah veljajo 
različni pravilniki in obrtniške tradicije 
izdelovanja strešnikov, imajo naši proizvodni 
predpisi prednost. 
Dodatne ukrepe za zavarovanje pred 
vetrom je potrebno izvesti po veljavnih 
pravilih. 
Dane velikosti in teže so standardne 
vrednosti.
Zaradi sprememb v surovini in različnega 
krčenja ni mogoče preprečiti odstopanja od 
danih vrednosti.
Zato je pred vgradnjo strešnikov na 
gradbišču smiselno preveriti pokrivne mere. 
Morebitne poškodbe so pogojene s 
proizvodnim postopkom ter prevozom in 
ne vplivajo na kakovost strešnikov.

Slemenski priključni zračnik

Slemenski priključni
prezračevalni krajnik desni

Slemenski priključni prezračevalni 
krajnik levi

Keramični sanitarni zračnik

Krajnik levi

Trikraki slemenjak za Sl 15

po povpraševanju

2,6 kosa/tm



Nudimo vam servis pri 
načrtovanju. Vse risbe so kot 
CAD risbe na voljo na spletnih 
straneh www.erlus.com, od 
koder si jih lahko naložite na 
svoj računalnik.  

CAD risbe prikazujejo slike v merilu 1:10. 
Ta prospekt ustreza stanju v oktobru 2007. 

Pridržujemo si pravico do sprememb modelov in barv.

Suho položeno sleme s 
slemenskim priključnim 

prezračevalnim strešnikom

ca. 34,0 cm

ca. 38,0 cm

ca. 3 cm

Tesni čelni napušč

ca. 38,0 cm

ca. 34,0 cm
ca. 30,0 cm

Spremenljivo
3,5 – 8 cm

ca. 38,0 cm

ca. 34,0 cm

ca. 30,0 cm

Najmanj
2 cm

19,9 cm 19,9 cm 19,9 cm 19,5 cm

ca. 6 cm

ca. 6,5 cm

ca. 31,0 cm
ca. 6 cm

ca. 34,0 cm

ca. 34,0 cm

Ročno izdelana 
pločevinasta 
mrežica min. 2‰
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ca. 7,4 cm

Kap z odvajalno spodnjo kritino

Krajnik levi Krajnik desni

Kap z izolacijo nad špirovci

Navzgor položena Navzgor položena 
spodnja napen-
jalna folija

Pločevina

Omet

Spremenljivo
3,5 – 8 cm

Dovod zraka



Naravno rdeča

Engoba klasik

(Za barvo jamčimo le pri originalnih Erlus strešnikih)
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Uprava
Erlus AG
Hauptverwaltung
Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: +49 8773 18-0 · Telefaks: +49 8773 18-113
E-pošta: info@erlus.com 
Spletna stran: www.erlus.com

Tovarna
GIMA-Werk Marklkofen
Girnghuber GmbH
Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen
Telefon: +49 8732 24-0 · Telefaks: +49 8732 24-200
E-pošta: verkauf@gima-ziegel.de
Spletna stran: www.gima-ziegel.de

Erlus AG
Werk Ergoldsbach
Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

Prodajna pisarna / sprejem naročil 
za dimniške sisteme
Telefon: +49 8773 18-450, 18-451 
Telefaks: +49 8773 18-455, 18-140

Tovarna strešnikov Bernhard
Erlus-Werk Teistungen
Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen
Telefon: +49 36071 826-23 
Telefaks: +49 36071 826-22

Erlus logistični center Herrenteich
68766 Hockenheim-Herrenteich
Telefon: +49 6205 2095-0 · Telefaks: +49 8773 18-113

Izročil:

Pravno obvestilo
© ERLUS AG 2007. Vse pravice pridržane. Te avtorsko zaščitene 
dokumente se sme – v odlomkih – le ob predhodnem dovoljenju 
podjetja ERLUS AG razmnoževati, spreminjati ali jih posredovati 
tretjim osebam na kakršnihkoli medijih ali pa jih shraniti v bazah 
podatkov ali v kak drug podatkovni sistem. Njihova uporaba 
brez predhodnega dovoljenja pomeni kršitev veljavnih določil o 
avtorskih pravicah.


