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Objekt: poslovna stavba v kraju Wasungen
Kraj: Wasungen (Nemčija)

Objekt: poslovna stavba v kraju Marktl
Kraj: Marktl/Lilienfeld (Avstrija)

NAŠ NAJVEČJI USPEH SO NAŠE ZADOVOLJNE STRANKE

DRŽAVE S PROIZVODNIM OBRATOM

AVSTRIJA  3182 Marktl 
3100 St. Pölten

NEMČIJA  98634 Wasungen

IZVOZNE DRŽAVE

ŠVICA 8800 Thalwil
ITALIJA 39100 Bolzano
FRANCIJA 73190 Challes-les-Eaux
ZDRUŽENO KRALJESTVO London SW1H 9HP
ŠVEDSKA 218 45 Vintrie
POLJSKA 02-295 Varšava
ČEŠKA 193 00 Praga
SLOVAŠKA 821 05 Bratislava
MADŽARSKA 2040 Budaörs

PRODAJNE PODRUŽNICE

Irska
Belgija
Luksemburg
Nizozemska
Danska
Norveška

Slovenija
Hrvaška
Estonija
Latvija
Litva
Rusija

 LOKACIJE Z IZOBRAŽEVANJEM

ŠTEVILKE IN DEJSTVA

3  
proizvodni obrati

5.000  
izdelkov

23  
držav

640  
zaposlenih

20  
lokacij za izobraževanje

3.200   
mednarodnih udeležencev izobraževanja
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STORITVE
Na voljo smo vam za kakršnekoli načrte!

PREFA, MOČAN PARTNER
PREFA je že vrsto let vaš močan partner pri projektih sanacije in novogradnje. Nudimo dragoceno podporo v 
vseh fazah realizacije.

DOSEGLJIVOST STORITEV ZA STRANKE
Vsak projekt je individualen, vsak investitor pa si želi najboljšo rešitev zase. Če imate kakršnakoli vprašanja v 
zvezi z našimi izdelki, smo vam z veseljem na voljo po telefonu ali elektronski pošti!

Z veseljem pa vas tudi napotimo k ustreznim strokovnjakom, če potrebujete dodatne strokovne nasvete. 
Podrobne kontaktne podatke najdete na naši spletni strani WWW.PREFA.SI/STIK.

NAŠE FOTOGRAFSKE STORITVE – 
VAŠA HIŠA V VIDEZU PREFA
Si želite ustvariti vtis, kakšna je videti vaša hiša s streho ali 
fasado PREFA? Na WWW.PREFA.COM/FOTOSERVICE za vas z veseljem 
izdelamo fotomontažo in vam jo pošljemo.

1. KORAK Naložite do dve fotografiji vaše hiše.

2. KORAK Izberite želeni izdelek PREFA.

3. KORAK Izberite želeno barvo. Izberete lahko do tri različne 
standardne barve.

4. KORAK Vnesite svoje kontaktne podatke, pošljite – in vaše 
povpraševanje je že na poti.
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Izdelek: PREFALZ
Barva: P.10 antracitna

Kraj: Nové Hamry (Češka)
Arhitektura: NEW HOW architekti

Izvajalec: Tomáš Padevět

VARNOST PRED NEVIHTAMI
Vsak posamezen strešni in fasadni izdelek je pritrjen 
tako, da je varen pred viharjem.
Zaradi edinstvenega zakritega načina pritrditve 
in polaganja z zamikom vaša aluminijasta streha 
PREFA in vaša fasada PREFA kljubujeta celo visokim 
hitrostim vetra. Odvisno od obremenitve vetra se 
lahko število pritrdilnih mest še poveča in način 
pritrditve (z žeblji ali vijaki) ustrezno prilagodi.

ODPORNA PROTI KOROZIJI
Strehe in fasade PREFA so izredno odporne na 
vremenske vplive in zajamčeno ne rjavijo.
Aluminij namreč tvori zaščitno plast, ki se ob 
poškodbah vedno spet samodejno zapre. Material 
večine streh in fasad PREFA pa je še dodatno 
opremljen z vrhunskim premazom coil coating, ki se 
nanese z žganim lakiranjem.

LEP VIDEZ
Individualen dizajn za vaš objekt
Izdelki PREFA vam nudijo neskončno veliko 
možnosti oblikovanja. Izbirate lahko med številnimi 
oblikami, formati, barvami, vzorci polaganja in 
površinami. V celovitem sistemu lahko vsak izdelek 
in pribor odlično barvno uskladite. Po želji so v 
ustreznih količinah možne celo posebne barve.

BARVNA OBSTOJNOST
Z izdelki PREFA bo vaša želena barva ostala takšna,  
kot je.
Zaradi posebnega sloja laka so površine izdelkov 
PREFA izjemno odporne na temperaturo in 
vremenske vplive. Ta lastnost temelji na postopku 
nanosa premaza coil coating z do 20 stopnjami 
obdelave.

MAJHNA TEŽA
Lahka izvedba visoke kakovosti.
Streha PREFA tehta pribl. 2,6 kg/m², kar je le majhen 
delež teže običajne strehe (pribl. 35–55 kg/m²). Na 
ostrešje običajne enodružinske hiše zato deluje 
do deset ton nižja teža! Majhna teža aluminija 
tudi pozitivno vpliva na transport in premike na 
gradbišču.

ODPORNOST PROTI LOMU
Aluminijaste strehe in fasade PREFA so odporne  
na vremenske vplive.
Celo velike obremenitve snega, močna temperaturna 
nihanja in ekstremni vremenski pogoji aluminijastim 
streham in fasadam PREFA ne predstavljajo 
absolutno nobenih težav. Razlog za to so posebej 
dobre lastnosti in trpežnost materiala aluminij.

OPTIMALEN MATERIAL ZA SANACIJE
Ker je material lahek, ni potrebna draga 
podkonstrukcija.
Pri sanaciji strehe je treba staro ostrešje zaradi 
statike pogosto pripraviti na obremenitev s 
sodobnimi strešniki, ki lahko tehtajo nekaj ton. Z 
izdelki PREFA se temu izognete, saj za aluminijasto 
streho, ki je mnogo lažja, večinoma ni potrebno 
izvesti dodatnih ojačitev.

CELOVIT SISTEM
Streha, fasada in dodatni elementi so odlično 
usklajeni.
PREFA ni le strokovnjak za močne strehe, temveč 
proizvaja tudi vrhunske izdelke za fasade, 
odvodnjavanje strehe, protipoplavno zaščito 
ter podkonstrukcije za fotovoltaične naprave – 
preizkušene in usklajene sistemske komponente za 
zunanji ovoj stavbe, ki jih montirajo le izobraženi 
strokovnjaki.

OKOLJU PRIJAZNO
Aluminij se lahko 100 % reciklira.
Aluminij se lahko brez poslabšanja kakovosti 
poljubno pogosto reciklira. Najboljše pri tem pa je, da 
je za proizvodnjo sekundarnega aluminija potrebno 
95 % manj energije kot za pridobivanje primarnega 
aluminija. Majhna teža (krajši čas transporta in 
premikov na gradbišču) in dolga življenjska doba 
(se ne lomi, ne rjavi in ne zmrzuje) pa poskrbita za 
trajnostno uporabo.

40-LETNA GARANCIJA
40 let garancije na barvo in material
PREFA nudi 40-letno garancijo na barvo in material* 
za strehe in fasade. Tako ste najbolje zavarovani 
proti lomu, koroziji (rji), poškodbam zaradi zmrzali, 
krušenju in tvorjenju mehurčkov.

1 2 5 6

3 4 7 8

9 10
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VARNOST PRED NEVIHTAMI
Vsak posamezen strešni in fasadni izdelek je pritrjen 
tako, da je varen pred viharjem.
Zaradi edinstvenega zakritega načina pritrditve 
in polaganja z zamikom vaša aluminijasta streha 
PREFA in vaša fasada PREFA kljubujeta celo visokim 
hitrostim vetra. Odvisno od obremenitve vetra se 
lahko število pritrdilnih mest še poveča in način 
pritrditve (z žeblji ali vijaki) ustrezno prilagodi.

ODPORNA PROTI KOROZIJI
Strehe in fasade PREFA so izredno odporne na 
vremenske vplive in zajamčeno ne rjavijo.
Aluminij namreč tvori zaščitno plast, ki se ob 
poškodbah vedno spet samodejno zapre. Material 
večine streh in fasad PREFA pa je še dodatno 
opremljen z vrhunskim premazom coil coating, ki se 
nanese z žganim lakiranjem.

LEP VIDEZ
Individualen dizajn za vaš objekt
Izdelki PREFA vam nudijo neskončno veliko 
možnosti oblikovanja. Izbirate lahko med številnimi 
oblikami, formati, barvami, vzorci polaganja in 
površinami. V celovitem sistemu lahko vsak izdelek 
in pribor odlično barvno uskladite. Po želji so v 
ustreznih količinah možne celo posebne barve.

BARVNA OBSTOJNOST
Z izdelki PREFA bo vaša želena barva ostala takšna,  
kot je.
Zaradi posebnega sloja laka so površine izdelkov 
PREFA izjemno odporne na temperaturo in 
vremenske vplive. Ta lastnost temelji na postopku 
nanosa premaza coil coating z do 20 stopnjami 
obdelave.

MAJHNA TEŽA
Lahka izvedba visoke kakovosti.
Streha PREFA tehta pribl. 2,6 kg/m², kar je le majhen 
delež teže običajne strehe (pribl. 35–55 kg/m²). Na 
ostrešje običajne enodružinske hiše zato deluje 
do deset ton nižja teža! Majhna teža aluminija 
tudi pozitivno vpliva na transport in premike na 
gradbišču.

ODPORNOST PROTI LOMU
Aluminijaste strehe in fasade PREFA so odporne  
na vremenske vplive.
Celo velike obremenitve snega, močna temperaturna 
nihanja in ekstremni vremenski pogoji aluminijastim 
streham in fasadam PREFA ne predstavljajo 
absolutno nobenih težav. Razlog za to so posebej 
dobre lastnosti in trpežnost materiala aluminij.

OPTIMALEN MATERIAL ZA SANACIJE
Ker je material lahek, ni potrebna draga 
podkonstrukcija.
Pri sanaciji strehe je treba staro ostrešje zaradi 
statike pogosto pripraviti na obremenitev s 
sodobnimi strešniki, ki lahko tehtajo nekaj ton. Z 
izdelki PREFA se temu izognete, saj za aluminijasto 
streho, ki je mnogo lažja, večinoma ni potrebno 
izvesti dodatnih ojačitev.

CELOVIT SISTEM
Streha, fasada in dodatni elementi so odlično 
usklajeni.
PREFA ni le strokovnjak za močne strehe, temveč 
proizvaja tudi vrhunske izdelke za fasade, 
odvodnjavanje strehe, protipoplavno zaščito 
ter podkonstrukcije za fotovoltaične naprave – 
preizkušene in usklajene sistemske komponente za 
zunanji ovoj stavbe, ki jih montirajo le izobraženi 
strokovnjaki.

OKOLJU PRIJAZNO
Aluminij se lahko 100 % reciklira.
Aluminij se lahko brez poslabšanja kakovosti 
poljubno pogosto reciklira. Najboljše pri tem pa je, da 
je za proizvodnjo sekundarnega aluminija potrebno 
95 % manj energije kot za pridobivanje primarnega 
aluminija. Majhna teža (krajši čas transporta in 
premikov na gradbišču) in dolga življenjska doba 
(se ne lomi, ne rjavi in ne zmrzuje) pa poskrbita za 
trajnostno uporabo.

40-LETNA GARANCIJA
40 let garancije na barvo in material
PREFA nudi 40-letno garancijo na barvo in material* 
za strehe in fasade. Tako ste najbolje zavarovani 
proti lomu, koroziji (rji), poškodbam zaradi zmrzali, 
krušenju in tvorjenju mehurčkov.
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10 IZREDNIH PREDNOSTI
Resnična moč ne kaže slabosti.  

Zajamčeno PREFA.

* Informacije o garanciji na material in barvo najdete na www.prefa.si/garancija.
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CELOVIT SISTEM PREFA
Močan sistem je več kot vsota njegovih delov.
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Predstavljen je izbor izdelkov iz obsežne ponudbe PREFA na podlagi prikazanega objekta.

1. jet-zračni slemenjak

2. strešna plošča R.16

3. prehodna plošča in prezračevalna cev

4. podkonstrukcija za fotovoltaične sisteme

5. žlota

6. sistem za linijski snegolov  
s sistemom vlaganja snegolovnih palic

7. snegolov

8. čelna obroba

9. obroba in obloga dimnika

10. strešni varovalni kavelj na podložnih elementih

11. obroba za strešno okno

12. pravokotni žleb (strešni žleb)

13. žlebni izpust – pravokotni | pravokotno zunanje koleno

14. kotni žleb – pravokotni

15. pravokotna iztočna cev (iztočna cev)

16. Siding

17. podložna plošča

18. sistem protipoplavne zaščite
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PREFA ni le strokovnjak za močne strehe, temveč proizvaja tudi vrhunske elemente za odvodnjavanje strehe, 
fasade, podkonstrukcije za fotovoltaične sisteme, elemente za protipoplavno zaščito in še mnogo več. S celovitim 
sistemom PREFA, ki obsega več kot 5.000 različnih izdelkov, lahko realiziramo homogen in harmoničen ovoj 
stavbe po individualnih željah.

ODLIČNO TEHNIČNO USKLAJENI ELEMENTI
Vsi izdelki in ves montažni pribor ter dopolnilni izdelki so odlično medsebojno usklajeni in se dobavijo skupaj. 
Vsem izdelkom je dodan originalni pritrdilni material.

Tako je zagotovljeno, da so vsi deli optimalno usklajeni in da rezultat izpolnjuje najvišje vizualne in kakovostne 
zahteve. Strehe in fasade PREFA smejo montirati samo izobraženi strokovnjaki, saj je le tako zagotovljena 
neoporečna montaža. Z njo pa tudi največja varnost za investitorje in projektante.

STREŠNI SISTEMI
Frčade, strešna okna in okrogline – streha iz aluminija se tako pri novogradnji kot tudi pri sanacijah prilagodi 
skoraj vsaki obliki strehe. Različni izdelki PREFA zagotavljajo tehnično odlično strešno kritino, ki skoraj ne 
potrebuje vzdrževanja.

FASADNI SISTEMI
Fasade iz aluminija imajo dolgo življenjsko dobo, ne rjavijo in omogočajo enostavno čiščenje, če se umažejo. 
Različni sistemi nudijo prilagodljive možnosti oblikovanja in primerno rešitev za vsako hišo.

ODVODNJAVANJE STREHE
Sistemi za odvodnjavanje, ki prepričujejo že več desetletij, nudijo dodelane podrobne tehnične rešitve. Na 
voljo so v številnih standardnih barvah, po želji pa tudi v individualnih barvnih odtenkih.

ORIGINALNI PRIBOR
Posamezne komponente pribora PREFA so odlično medsebojno usklajene in zagotavljajo najnatančnejše 
prileganje. Proizvajamo jih iz ene roke in dobavimo skupaj z vsemi deli, ki so potrebni za montažo. Tako sta 
zagotovljeni varnost in dolga življenjska doba celovitega sistema PREFA.

PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA
Podjetje PREFA je v sodelovanju s sestrskim podjetjem Neuman Aluminium Strangpresswerk razvilo premični 
sistem protipoplavne zaščite iz aluminija. Sistem omogoča prilagodljivo in učinkovito zaščito pred poškodbami 
zaradi poplav.

14. kotni žleb – pravokotni

15. pravokotna iztočna cev (iztočna cev)

16. Siding

17. podložna plošča

18. sistem protipoplavne zaščite
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PREFA STREŠNI IN FASADNI SISTEMI
In čisto na vrhu pride do izraza celoten sistem - z lahkoto!

Popolnoma zaščiteni - desetletja! S PREFA strešnimi izdelki iz aluminija ste lahko prepričani, da je vaša hiša 
popolnoma zaščitena. Strešni sistemi zdržijo obilico snega, nevihte in vse ekstremne vremenske pojave. Sis-
tem aluminijaste strehe PREFA ščiti konstrukcijo in notranjost objekta pred vsemi ekstremnimi vremenskimi 
pojavi, hkrati pa zaradi izjemne obstojnosti barve, površina ostane enaka. Oblikovanje in prilagajanje izdelkov je 
izredno enostavno in primerno za vse razmere in temperaturne razlike.

Izdelek: strešna skodla DS.19, Siding
Barva: P.10 antracitna

Kraj: Skofja Loka (Slovenija)
Arhitektura: Arhitektura Peternel

Izvajalec: Tomo Zadravec

P.10 svetlo siva

P.10 antracitna
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Izdelek: strešni in fasadni panel FX.12
Barva: bronasta (posebna barva)

Kraj: Andrichsfurt (Avstrija)
Arhitektura: Haslinger

P.10 svetlo siva

P.10 kamnito siva
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FASADNI SISTEMI
Ekstravaganten videz za mnoga brezskrbna leta z minimalno potrebno 
nego

Odpornost na nevihte, odpornost na lom, odpornost proti koroziji - PREFA fasadni sistemi ne prepričajo zgolj z 
robustno zasnovo, temveč tudi s svojim videzom! Ni pomembno ali želite uresničiti nove vizije, ali želite preno-
viti fasado, vaša kreativnost je brezmejna. Aluminijaste kompozitne plošče, fasadne skodle, paneli FX.12, fasadni 
rombi, Siding in drugi elementi, se uporabljajo v klasični, moderni in trajni arhitekturi. Z raznolikostjo barv in 
oblik je vsaka fasada PREFA edinstvena.

KAKOVOST IZ ENE ROKE
PREFA fasadni sistemi so celoviti. Vsi elementi 
in vsi montažni pripomočki so narejeni iz ene 
zanesljive roke. PREFA fasado lahko vgrajujejo 
le usposobljeni strokovnjaki, saj je to edini 
način zagotavljanja kakovosti. To daje investitor-
jem in načrtovalcem največjo varnost.

Izdelek: fasadna skodla
Barva: P.10 svetlo siva

Kraj: Ehenbichl (Avstrija)
Arhitektura: a4L-Architects

Izvajalec: Spenglerei Müller GesmbH

P.10 kamnito siva
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PREFABOND 
NA VOLJO V 

PETIH BARVAH P.10 

KVALITETE!
Več informacij na  

www.prefa.com

Izdelek: Siding.X
Barva: P.10 antracitna

Kraj: St. Michael in der Obersteiermark (Avstrija)
Izvajalec: podjetje Steinberger

Sivi hrast
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IZJEMNO TRPEŽEN TUDI V EKSTREMNIH POGOJIH
Strešni žlebovi so proizvedeni iz aluminijastih trakov s premazom, 
nanešenim z valjčki. Zaradi vrhunske obdelave površine s postop-
kom coil coating se lahko lakirana plast preoblikuje in je izjemno 
trpežna, celo pri ekstremnih vplivih.

POPRAVILA ALI DODATNO BARVANJE NI POTREBNO
Aluminijasti sistem odvodnjavanja ostane po dolgih letih lep in 
prožen, ter popolnoma ohrani svojo funkcionalnost. Površina ne 
potrebuje vzdrževanja ali dodatnega barvanja, saj po dolgih letih 
ostane enaka.

ZDAJ TUDI V P.10: ANTRACITNA, ANODIK RJAVA, TEMNO SIVA, 
SVETLO SIVA, TESTA DI MORO, PREFA BELA IN ČRNA
Sistem je na voljo v klasičnih standardnih barvah, usklajenih s 
strešnimi in fasadnimi elementi. Tako so možne elegantne izvedbe z 
barvno usklajenimi odtenki ali zanimivimi barvnimi poudarki. Poleg 
barv antracitna, anodik rjava in svetlo siva so na voljo tudi barve 
temno siva, testa di moro, prefa bela in črna v izvedbi P.10.TEMELJNI PREMAZ

PREMAZ COIL 
COATING P.10

PREDHODNA OBDELAVA

OSNOVNI MATERIAL 
(ALUMINIJ)

ZAŠČITNI LAK  
NA HRBTI STRANI

PREDHODNA OBDELAVA

IZJEMNO ODPORNA BARVA P.10!
ODPORNA PROTI UV-ŽARKOM 
IN VREMENSKIM VPLIVOM TER 
IZJEMNO BARVNO OBSTOJNA.
S površino P.10 je podjetje PREFA 
razvilo obstojno barvno površino, 
ki izpolnjuje najvišje kakovostne 
zahteve. Material vzdrži zunanje 
vplive in obremenitve, je odporen 
na UV-žarke in vremenske vplive 
ter barvno obstojen.

PREFA ODVODNJAVANJE STREHE
Tudi po mnogih letih zajamčeno ne rjavi 
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MONTAŽNI SOLARNI SISTEM
Naj vaša streha dela za vas.

Sončna energija sodi med najbolj okolju prijazne oblike energije, hkrati pa investitor z njenim izkoriščanjem 
tudi privarčuje denar. Z njeno uporabo se ne porabljajo dragoceni viri, niti ne sprošča škodljivega ogljikovega 
dioksida.

PODKONSTRUKCIJA ZA FOTOVOLTAIČNE SISTEME
PREFA s sistemom solarnih izdelkov nudi dodelan sistem, ki je odlično usklajen s strešno kritino. V primer-
javi z mnogimi drugimi pritrditvami fotovoltaičnih modulov ta sistem ne omejuje lastnosti in dolge življenjske 
dobe strešne kritine PREFA. Montažni sistem neprestano razvijamo, zato vseskozi ustreza najnovejšemu stanju 
tehnike. Za vsak strešni sistem PREFA je na voljo ustrezna pritrditev – od malih formatov do PREFALZ kritin 
s stoječim zgibom. Na prvem mestu je varnost, zato svetovanje in dimenzioniranje podkonstrukcije izvedejo 
izključno strokovnjaki iz tehničnega oddelka podjetja PREFA oziroma usposobljeni distribucijski partnerji. Tudi 
montažo lahko izvedejo samo profesionalni strokovni izvajalci.

1
2

3

PREFA MONTAŽNI SOLARNI SISTEM

1. nosilec solarnih sistemov Vario

2. nosilec solarnih sistemov PREFALZ Vario

3. nosilec solarnih sistemov Sunny

Symbolfoto
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VEDNO PRIPRAVLJEN ZA UPORABO, 
SICER PA SKORAJ NEVIDEN
Izjemno robustno protipoplavno zaščito lahko 
montirate, ko je to potrebno, in jo nato spet 
demontirate, po demontaži pa je tako rekoč nevidna. 
Fiksno nameščeni stenski profili se lahko barvno 
prilagodijo dizajnu fasade.

PREDNOSTI ROBUSTNE PREFA PROTIPOPLAVNE 
ZAŠČITE IZ ALUMINIJA

 ¬ Kadarkoli 
pripravljena za 
uporabo

 ¬ Hitra in enostavna 
montaža

 ¬ Majhna teža

 ¬ Primerna za 
skladiščenje

ZAŠČITA PRED POPLAVAMI
Enostavna montaža, hitra zaščita

Ob nenadnem pojavu močnega dežja ali nalivov se velike količine vode valijo po cestah in poteh v smeri 
dovozov do hiš ali garaž. Tudi reke in potoki lahko poplavijo. Hitro nastanejo poplave ter vodni in blatni plazovi, 
ki poplavijo cela naselja. To pusti poškodbe na gradbeni konstrukciji zaradi vode, in umazanijo v notranjosti 
stavb ter na vrtovih in terasah. Voda s silno močjo prodre pod hiše, omaja njihovo statiko in lahko, če voda in 
blato prodreta skozi vrata in okna, povzroči, da bivanje v njih ni več možno.

1. stenski profil

2. iztisnjen profil

3. talno tesnilo

4. sredinski profil

5. natezna spona 

6. vpenjalo

7. talni nosilec

8. stenski nosilec

9. vogalni pokrov

10. pokrov
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* Pri garanciji na barvo je vključena garancija na barvni premaz P.10 proti razpokam in tvorjenju mehurčkov, pod pogoji, navedenimi v garancijskem certifikatu.

Najpomembnejše pri 
projektu PREFA je, da 
dela izvede preizkušeno 
podjetje z izobraženimi 
delavci.
Gerald Hoppel, lastnik podjetja Hoppel Dach- und Fassadensysteme Ges.m.b.H.

ZAJAMČENA GARANCIJA PREFA
Najvišja kakovost, izdelana v Avstriji in Nemčiji

Vremenska napoved za 40 let: pribl. 75.000 ur sonca in 35.000 litrov dežja na kvadratni meter. Grom in strela – 
odločitev za izdelke PREFA je prava. Kajti samo PREFA nudi do 40-letno garancijo na barvo in material za strehe 
in fasade. Tako so najbolje zavarovane proti lomu, koroziji (rji), poškodbam zaradi zmrzali, krušenju in 
tvorjenju mehurčkov.

ZAKAJ VAM PREFA LAHKO NUDI TAKŠNO GARANCIJO
Ker so aluminijaste strehe in fasade PREFA absolutno visokotehnološki izdelki, ki se proizvajajo izključno v 
Avstriji in Nemčiji. Poleg tega morajo vsak izdelek PREFA montirati profesionalna strokovna podjetja.

40 LET – PREFA TO POTRJUJE CELO PISNO
Garancija začne veljati izključno z uspešno izstavljenim garancijskim certifikatom. Lahko ga brezplačno naročite 
prek spletne strani PREFA. Veljajo pogoji, navedeni v garancijskem certifikatu, in navedeni trenutek dobave. Več 
informacij o garanciji na material in barvo najdete na WWW.PREFA.SI/GARANCIJA.
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PREJ POTEM

Produkt: Dachschindel
Farbe: P.10 Anthrazit

Ort: Mattsee (Österreich)
Verarbeitung: Franz Wilhelm e.U. Spenglerei und Dachdeckerei

ZA VSAKO OBLIKO STREHE, ZA VSE VOGALE IN KOTE
Aluminij vam ne glede na obliko vaše strehe nudi visoko vizualno 
in tehnično prilagodljivost ter izredno veliko možnosti za 
oblikovanje. PREFA nudi primerne izdelke tako za strme strehe 
kot tudi za strehe z zelo majhnim naklonom. Zaradi enostavne 
obdelave in voljnosti materiala se lahko ravno pri obstoječih 
objektih varno prekrijejo vsi koti in vogali. Tudi neravna strešna 
konstrukcija, ki jo na primer pogosto srečamo pri starih kmečkih 
hišah, se lahko natančno prekrije z lahko streho iz aluminija. Korak 
za korakom do sanacije strehe na WWW.PREFA.SI/SANACIJA-STREHE

STATIKA JE MANJ OBREMENJENA
V idelanem primeru pri sanaciji ne potrebujete dodatnih ojačitev 
konstrukcijskih elementov, saj so izdelki PREFA izjemno lahki. 
Streho je sicer pri vsaki obnovi dobro preveriti. Manjša teža mate-
rial vpliva na strošek transporta in na potek gradnje: PREFA mate-
rial je optimalno pripravljen in dostavljen v eni dostavi.  
Prihrani čas in denar.

SANACIJA STREHE
Z lahko kritino ostrešje ohrani moč.

Strešni sistemi PREFA so optimalni za sanacijske ukrepe. Vrhunski aluminijasti izdelki so trpežni, ne rjavijo in so 
obstojni v viharju, hkrati pa se odlikujejo po zelo majhni lastni teži. Zato je dodatna velika prednost aluminijaste 
strehe PREFA, da tehta le delež tega, kar bi tehtala streha iz običajnih opečnatih strešnikov.

PREJ

POTEM
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V ASORTIMANU NOVE BARVE LESA
Pri oblikovanju fasade so priljubljeni leseni elementi. 
Vendar pa ni nujno, da izgled lesa naredimo iz lesa. 
PREFA je oblikovala nove lesne vzorce iz pločevine, ki 
ne potrebujejo vzdrževanja in barvanja. Aluminijasta 
fasada je odporna na vse vremenske vplive in hkrati 
zagotavlja naravni topel videz v orehovo rjavi barvi, v 
barvi naravnega hrasta ali sivega hrasta.

POTEM

PREJ

SANACIJA FASADE
Končno lepa fasada  
za več generacij.

PREFA nudi za številne sanacijske ukrepe optimalen 
fasadni sistem z dolgo življenjsko dobo in skoraj 
brez vzdrževanja. Na voljo so številni različni izdelki 
za fasade – od skodel, rombov in panelov FX.12 do 
elementov Siding in Siding.X, ki se odlikujejo po 
raznolikem dizajnu. Vsi izdelki so ponudbi v številnih 
barvnih odtenkih in nudijo individualne možnosti 
oblikovanja. Stavbo lahko oblečete po individualnih 
željah v povsem tradicionalnem ali izredno modernem 
videzu.

40 naravni hrast39 sivi hrast38 orehovo rjava

NIKOLI VEČ 
BARVANJA!

Odličen videz lesa 

v vrhunski kakovosti –  

skoraj brez vzdrževanja
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PREFA PONUDBA IZDELKOV – STREHA IN FASADA
STREŠNA PLOŠČA

600×420 mm na položeni površini ≥ 12°

STREŠNA PLOŠČA R.16

700×420 mm na položeni površini ≥ 17°

STREŠNA SKODLA DS.19

480×262 mm na položeni površini ≥ 17°

STREŠNA IN FASADNA SKODLA

420×240 mm na položeni površini ≥ 25°

STREŠNI IN FASADNI PANEL FX.12

700×420 mm na položeni površini

1.400×420 mm na položeni površini ≥ 17°

PREFALZ

STANDARDNE DIMENZIJE
Za streho: 0,7×500 mm; 0,7×650 mm
Za fasado: 0,7×500 mm
dopolnilni trak: 0,7×1.000 mm ≥ 3°

STREŠNI IN FASADNI ROMB

44 × 44: 437×437 mm na položeni površini

29 × 29: 290×290 mm na položeni površini

20 × 20: 200×200 mm na položeni površini

≥ 12°

≥ 22°
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DRUGI IZDELKI PREFA

SIDING

138×0,7 mm
200×1,0 mm
300×1,2 mm

400×1,2 mm
500×1,5 mm
600×1,5 mm

SIDING.X
138×1,0 mm
200×1,0 mm
300×1,0 mm
400×1,0 mm

PREFABOND ALUMINIJASTA KOMPOZITNA PLOŠČA

4.010×1.535×4 mm

EKSTRUDIRANO STISKANI PROFILI

valoviti profil 10/47/2,0 mm

zobčasti profil 22/40/2,0 mm

ODVODNJAVANJE STREHE

strešni žleb 250/280/333/400 mm
pravokotni žleb 250/333/400/500 mm
ležeči žleb 700×1,0 mm
pravokotna iztočna cev 80×80 mm/100×100 mm
iztočna cev ø 60/ø 80/ø 100/ø 120/ø 150mm

PREFA MONTAŽNI SOLARNI SISTEM

podkonstrukcija za fotovoltaične sisteme

PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Zaščita objektov in pokrajine

PREFA PONUDBA IZDELKOV – FASADA



NAŠE MOČNE 
OBLJUBE.

 ¬ Aluminij, močan material za več 
generacij

 ¬ Odlično medsebojno usklajeni 
celoviti sistemi

 ¬ Več kot 5.000 izdelkov raznolikih 
barv in oblik

 ¬ Do 40-letna garancija na material 
in barvo*

 ¬ Osebno svetovanje v vseh fazah

POSVETUJTE SE Z NAMI.

PREFA SLOVENIJA
PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH
Werkstraße 1 · 3182 Marktl/Lilienfeld · Avstrija
T +38 651 612 500 (Mitja Brenčič)
T +38 631 612 700 (Gašper Povše)
T +38 641 612 050 (Davorin Deblelak)
OFFICE.SI@PREFA.COM
WWW.PREFA.SI

* Informacije o garanciji na material in barvo najdete na www.prefa.si/garancija.


