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JEKLENA STREHA JE GLASNA.
Z meritvami glasnosti ob dežju ni bilo zaznati večjih razlik med opečno kritino in FIGO AMADE strešno
ploščo z uporabo žleba za odvodnjavanje. FIGO AMADE strešna plošča je izvedena tako, da se zatika ena v
drugo in ima še dodatne tri pritrditvene točke. Tako tudi najmočnejši viharji ne povzročajo dodatnega
hrupa. Posebna profilacija prepreči tudi nastajanje zvoka ob minimalnem raztezanju jekla.			

JEKLENO STREHO JE TEŽKO VGRADITI.
FIGO AMADE strešno ploščo dopolnjuje obsežen sistemski pribor, zato tudi najzapletenejše strešne
konstrukcije ne predstavljajo nobene ovire in s tem zagotovimo pravilno kleparsko izvedbo.
S težo 6,85 kg na m2 ne preobremenimo šibkejših strešnih konstrukcij, ki jih srečujemo ob
sanacijah in jo je zato lažje prekriti s FIGO AMADE.
				

JEKLENA STREHA RJAVI.

MARIBOR
SLOVENJA VAS

FIGO AMADE strešna plošča ima srce voestalpin, ki se sestoji iz nosilnega materiala corrender®.
Ta surovina je naslednja evolucijska stopnja vroče cinkane korozijske zaščite. Skupaj s 35μm debelim
grobim mat organskim nanosom na prednji strani in 25μm na zadnji strani, dobimo
interakcijo dveh High Tech sistemskih komponent za najboljšo korozijsko zaščito.			

KRANJI
LJUBLJANA

FIGO
VARNO.
MOČNO.
JEKLO.

JEKLENA STREHA ONESNAŽUJE OKOLJE.
Izredno dobra sposobnost večkratne uporabnosti oz. sposobnosti recikliranja jekla kot osnovnega
materiala, izhaja zgledna trajnostna ekološka bilanca (vir: TU Berlin). Visoka življenska doba
FIGO AMADE strešne plošče v povezavi z večkratrno uporabnostjo jekla je v
ekološki bilanci vključena.			

LOKACIJE

JEKLENA STREHA JE PREDRAGO.

MELTAL IS, PE SLOVENJA VAS,
Centralno skladišče prodaja nabava
Industrijska cona, 2288 Hajdina

S samo 6,85 kg/m teže kritine ni potrebno vgrajevanje dodatne opore strešne konstrukcije. Z obsežnim
sistemskim priborom so tudi najtežji detajli hitro in strokovno izvedeni. FIGO AMADE je streha za
več generacij s 40 letno garancijo. Medtem ko so ostale strehe potrebne obnove,
je FIGO AMADE še vedno uporabna.				
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MELTAL IS MARIBOR,
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor
MELTAL IS, PE LJUBLJANA,
Cesta 24. Junija 23, 1000 Ljubljana

IN ŠESTA: FIGO AMADE NI NIČ
MOČNEJŠA OD VSEH OSTALIH

MELTAL IS, PE KRANJ,
Savska cesta 34, 4000 Kranj

Že pri vgradnji opazimo robustnost materiala in ne rabimo sklepati nobenih kompromisov pri kasnejši
pohodnosti ob drugih izvajalcih. Lastnost materiala (Premium Steel Inside) in posebna profilacija FIGO
AMADE strešne plošče, kljubujeta ekstremnim vremenskim vplivom, kot so sneg, led, vihar in
močna toča. Tudi toča premera 50 mm ne vpliva na funkcijo strešne plošče. Z HW5
dosežemo najvišji preizkusni razred odpornosti na točo.				

FILLI STAHL GESMBH
PISARNA LJUBLJANA
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Premium Steel Inside: FIGO AMADE ima srce v oestalpine.
Posebna jeklena sredica je osnova za najvišjo stabilnost in je
z inovativno corrender zaščito zaščitena pred korozijo.		

FIGO AMADE
je dobavljena
z predmontiranimi sidri, s
tem prihranimo
delovni čas
in dobimo
maksimalno
zaščito pred
viharjem.

S posebno profilacijo po obodu, ki se med seboj
zatika, dosežemo varno povezavo proti močnim
vremenskim vplivom vseh vrst.		

Zadnja stran je še dodatno zaščitena s 25 μm laka in s
tem okrepimo tudi corrender zaščito pred korozijo.

Nepremagljivi
argumenti
za FIGO

Obsežni testi v vetrovniku in dolgotrajna opazovanja zunanjih testnih objektov
so revolucionarni strešni plošči FIGO AMADE potrdili vgradnjo za do 7°
strešnega naklona.			

FIGO AMADE JE ZA NOVOGRADNJO.
Sodobna in moderna arhitektura, ki jo najdemo v urbanem okolju in pa tudi na p
 odeželju,
se estetko izraža v ravnih in čistih linijah. Polaganje FIGO AMADE strešno - fasadne
plošče na polovični ali kasetni način nam ponuja zanimive oblikovne podobe za fasado
in streho. Štiri standardne barve z gladko ali stucco dezinirano površino razširijo možnost
oblikovanja, po naročilu pa lahko kritine tudi izdelamo iz drugih matetrialov npr. titan-cink.

FIGO AMADE JE ZA SANACIJO
Postarane strešne kritine, ne skrbijo več za zaščito, ne varujejo objektov in ogrožajo
celoten sestav objekta. Sanacija starih ostrešij zahteva visoke stroške, ki se lahko samo
povečajo, če je zaradi pravilne statike potrebno obstoječi strešni konstrukciji vgraditi
dodatne opore. Predstavljamo vam izredno lahko, a hkrati izjemno močno jekleno
FIGO AMADE strešno - fasadno ploščo.
S tremi različnimi formati FIGO AMADE strešno - fasadno ploščo in obširnim sistemskim
priborom lahko obnovimo tradicionalne strešne kritine in zagotovimo najdaljšo življensko
dobo.			

Močni Partnerji

JE

Sprednja stran ima 35 μm colofer mat grobega nanosa in s
tem zadošča najvišjim zahtevam UV-zaščite, odpornost na
praske in tako ščiti pred naraščajočimi vplivi okolja.

FIGO AMADE JE
ZA DO 7 STOPINJ NAKLONA		

LET

FIGO AMADE JE
GARANTIRANO ZA
GENERACIJE		

CI

FIGO AMADE JE NAJVIŠJA KVALITETA.

GARA

N

Varnost močnega partnerstva z desetletji izkušenj
ustvarijo zaupanje. Zaupanje, ki je potrjeno s 40 letno
garancijo.

FIGO AMADE JE ODPORNA NA VREMENSKE VPLIVE.

VETER IN VIHAR nas prizadeneta v vseh regijah. In sta pogost povzročitelj katastrofalne škode na strehi in hiši. FIGO AMADE strešna plošča se po obodu zatika druga za
drugo in s tem nudi močno povezavo ter maksimalno zaščito pred viharji.
MOČNO IN DOLGOTRAJNO DEŽEVJE lahko povzroči vdor vode pri položnejših
razgibanih strehah in posledično škodo na podstrešju in konstrukciji.
FIGO AMADE strešna plošča ima edinstveno profilacijo in tudi s prekrivno povezavo
na spodnji in zgornji strani plošče dosežemo najvišjo varnost pred dežjem.
TOČA, največji sovražnik streh udari kot izstrelek in ne uniči samo izgleda strehe
ampak tudi njeno funkcionalnost. S Premium Steel Inside - najmočnejši osnovni
material na trgu - FIGO AMADE strehe kljubujejo toči do premera 50 mm in pri tem
obdržijo polno funkcionalnost ter dosežejo s HW 5 najvišji preizkusni razred
odpornosti na točo.		

FIGO AMADE JE
MADE IN AVSTRIJA

FIGO AMADE strešna plošča je bila razvita na podlagi vedno višjih tržnih zahtev, vedno ekstremnejših
vremenskih vplivov in s pomočjo strokovnjakov ter preizkusnih centrov. Skupni cilj, streha za
generacije.			

Eden izmed partnerjev je voestalpine s Hightech, osnovnim materialom, več tisoč let s tarega
izvora. To je osnova za uspešno in močno partnerstvo s Filli Stahlom, podjetjem s 130 let
izkušenj in Know how-om na področju jekla.			

