
 Sodobne in inovativne strešne rešitve
 VAEPLAN®

17 Prednosti za uporabnika



#1 :Za vse vrste streh ena membrana
VAŠA PREDNOST: Manjša možnost napak; Polagalci se navadijo in 

dobro obvladajo karakteristike membrane
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#2: Dokazana dolgotrajna življenska doba
 VAŠA PREDNOST: Ena investicija za življensko obdobje!
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#3: VAEPLAN® je kompatibilen z bitumnom
 VAŠA PREDNOST: Manjša možnost napak; ni bojazni da se folija 

kasneje deformira 
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#4: Visoko difuzijsko odprta membrana
 VAŠA PREDNOST: Vlaga izhlapeva – ne izgubljamo na izolativnosti
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#4: Visoko difuzijsko odprta membrana
 VAŠA PREDNOST: Starejše strehe izsuši - primerna za obnovo
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#4: Visoko difuzijsko odprta membrana
 VAŠA PREDNOST: Preprečuje napihovanje, kar lahko povzroča 

zamakanje
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#5: Vaeplan je odporen na korenine
 VAŠA PREDNOST: nič poškodb zaradi rastlin – tudi nezaželjenih
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#6:
VAEPLAN odporen proti trganju

 VAŠA PREDNOST: 
Vaša streha je odporna na 

klimatske spremembe
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#7: Homogeno spajanje z vročim zrakom ali hladno 
varjenje s tekočino

 VAŠA PREDNOST: Hitro in zanesljivo varjenje privarčujeta čas in 
denar
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#8: Odpornost na (večino) kemikalij
VAEPLAN® je odporen na olja in kisline

 VAŠA PREDNOST: Odpornost proti oljem in kislinami 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo strehe
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    VAEPLAN®  ne vsebuje težkih kovin (onesnaženost)

    VAEPLAN®  ne vsebuje hlapljivih snovi 

    VAEPLAN®  je pH neutralen

#9 : VAEPLAN® je okolju neškodljiv!
 VAŠA PREDNOST: Vaša naložba je odlična izbira za

streho in okolje



   DIN EN 13956

· DIN 18531-2: 2005-11:

· DE / E1, EVA-BV-K-…-1,2 / 1,5 

· DIN V 20.000-202

# 10: VAEPLAN®  dokazana kvaliteta
 VAŠA PREDNOST: Dodatna varnost vaše naložbe



  VAEPLAN GmbH ima certifikat DIN EN ISO 9001

· Proizvodnja po visokih industrijskih standardih

· DIN 16726

  Stalna kontrola v notranjih in zunanjih laboratorijih

# 11: VAEPLAN®  Zunanja kontrola proizvodov
 VAŠA PREDNOST: Optimizirani procesi zagotavljajo konstanto 

kvaliteto 
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Ne nastajajo razpoke pri sušenju stoječe vode

80

10-15
20-30
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# 12: VAEPLAN® je odporen na mikroorganizme
 VAŠA PREDNOST: Zagotovljena trajnost, tudi v slabih razmeram
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# 12: VAEPLAN® je odporen na mikroorganizme



# 13: VAEPLAN®- pri varjenju dobimo HOMOGEN spoj
 VAŠA PREDNOST: Zagotovljena odlična vodotesnost 
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# 13: VAEPLAN®- pri varjenju dobimo HOMOGEN spoj



# 14: VAEPLAN® se lahko vari skozi celotno življensko dobo
 VAŠA PREDNOST: Karkoli boste spreminjali na strehi – se 

Vaeplan lahko prilagodi!

VAEPLAN® strehe se lahko prilagajajo vsem bodočim 
potrebam in spremembam zgradbe.



# 15: VAEPLAN® je samogasljiva membrana
 VAŠA PREDNOST: dober način za zmanjšanje moči požara
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# 16: odličen servis
 VAŠA PREDNOST: Profesionalizem skrbi za popolno tesnenje!

• Individualne rešitve

• Analiza strukture strehe

• Kalkulacija veterne obremenitve (pritrdila)

• Šolanje polagalcev in prodajalcev

• Sodelovanje na objektih

• Priporočeni polagalci
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# 17: Zavarovana garancija 
 VAŠA PREDNOST: Vaša investicija je varna!
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