NADSTREŠKI
IN KRITINE

Kontakti
ŽIVEX d.o.o. Volčja Draga
Volčja Draga 40
5293 Volčja Draga
Tel.: +386 (5) 398-55-00
Fax: +386 (5) 301-33-13
E-pošta: info@zivex.si
www.zivex.si

Zaščitite vaše
premoženje

PC Štore
Obrtniška cesta 4
Trgovina Ljubljana
Šmartinska c. 102
Trgovina Krško
Ob potoku 9

• odlična zaščita pred
različnimi vremenskimi vplivi
• enostavna montaža
• brez stroškov vzdrževanja

Trgovina Maribor
Počehova 14a
Trgovina Beltinci
Panonska ul. 3/a

Izdelujemo tudi ostale
tipe nadstreškov po meri.
Nudimo vam odlično
razmerje med kvaliteto in
ceno.

Trgovina Novo mesto
Ljubljanska 31
Trgovina Murska Sobota
Markišavci 36i
Trgovina Ptuj
Ormoška cesta 5
Za več informacij nas pokličite, z veseljem vam svetujemo in pošljemo dodatno gradivo.
Lahko se obrnete tudi na našo spletno stran www.zivex.si.

Prodajni svetovalec:

Garancija

10 let

10 let na prerjavenje konstrukcije.

Montažo vam lahko opravijo naši pooblaščeni monterji.

Živex d.o.o. Volčja Draga
Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga
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NADSTREŠKI ZA AVTOMOBILE

zgib

PLOČEVINASTA KRITINA ISOMEC

POLIKARBONATNA KRITINA

Isomec je strešna kritina v obliki trapeza z izolacijo
iz poliuretana in plastjo pločevine . Primerna je za
pokrivanje različnih nadstreškov, industrijskih objektov,
garaž, stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij.
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Kritina je narejena iz jeklene pocinkane pločevine debeline 0,5mm, ki je dodatno zaščitena s kakovostno barvo po
lestvici RAL. Na notranji strani pločevine je izolacija iz poliuretana, debeline od 15 do 100mm, ki preprečuje nastajanje kondenza in hkrati nudi dobro toplotno in zvočno izolacijo. Spodnja stran kritine je iz aluminijaste pločevine.
Poleg standardne aluminijaste pločevine so na voljo tudi pocinkana, bakrena ali pločevina iz nerjavečega jekla.

Strešna kritina zadostuje vsem zahtevam in standardom, kar daje kritini zelo dolgo življenjsko dobo.
Kritine so odporne proti toči, dežju snegu, ledu,
vetru in soncu.
Standardne barve: svetlo siva, rjava in temno rjava.

Nadstreški za avtomobile so idealna rešitev
za varno zaščito vašega avtomobila pred
vremenskimi vplivi. Nudijo zaščito pred
dežjem, točo, snegom, ledom in soncem.
V podjetju Živex izdelujemo in montiramo avtomobilske nadstreške z jekleno konstrukcijo. Uvedli smo tipski
enostransko vpeti nadstrešek za dva avtomobila dimenzije med stebri 5,2m in dolžine 5,5m. Enostransko vpeti
nadstreški omogočajo preprosto manevriranje, brez nevarnosti, da bi pri parkiranju poškodovali avtomobil. Na vašo
željo vam nadstrešek izdelamo tudi po meri.
Nadstreški so lahko v kombinacij s pločevinasto kritino
Isomec ali polikarbonatno kritino. Jeklena konstrukcija je
vroče cinkana, kar zagotavlja dolgotrajno zaščito in malo
vzdrževanja.

• idealna zaščita vašega
avtomobila pred točo, dežjem,
snegom, soncem ...
• enostavna in hitra montaža
• izdelamo nadstrešek tudi
po meri

• dolga življenjska doba
• boljša izolacija v primerjavi z
ostalimi kritinami
• enostavna montaža
• nizki stroški vzdrževanja
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Polikarbonatna kritina je odporna proti ultravijoličnim
žarkom in ima posebno zaščito, ki omogoča, da
prepušča vidno svetlobo, hkrati pa varuje pred vročino,
zato se avtomobil pod takšno streho poleti ne pregreva.
Lastnosti:

• visoka trdnost in elastičnost
• izjemna izolativnost
• visok nivo dušenja zvoka
• odpornost na poškodbe (udarci, kamenje, toča,…)
• visoka kemična odpornost
• nizka gorljivost
• visoka transparentnost

