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Leto Delež dajalca 
garancije (%) 

Delež končne-
ga kupca (%)

1–25 100 0 

26 50 50 

27 48 52 

28 46 54 

29 44 56 

30 42 58 

31 40 60 

32 38 62 

33 36 64 

34 34 66 

35 32 68 

36 30 70 

37 28 72 

38 26 74 

39 24 76 

40 22 78 

41 20 80 

42 18 82 

43 16 84 

44 14 86 

45 12 88 

46 10 90 

47 8 92 

48 6 94 

49 4 96 

50 2 98 

51+ 0 100 

Garancija po tej garancijski izjavi je ome-
jena s skupno vrednostjo materiala za 
zamenjavo kupljenih strešnikov, na kate-
rih je prišlo do napake, z višino stroškov 
odstranitve poškodovanih strešnikov in 
montaže nadomestnih strešnikov ter z 
vrednostjo pomožnega materiala za na-
domestitev strešnikov z napako.

Garancija vključuje delno lastno udeležbo 
končnega kupca v primeru uspešne uve-
ljavitve garancije. V začetnem obdobju 25 
let po datumu začetka veljavnosti garan-
cije stroške uveljavitve garancije v celoti 
nosi dajalec garancije, v poznejšem ob-
dobju, od 26. do 50. leta, pa se udeležba 
dajalca garancije oziroma lastna udeležba 
končnega kupca zmanjšuje oziroma po-
večuje v skladu z razpredelnico A .

SPLOŠNI POGOJI
GARANCIJE ZA KRITINO

(izdaja 2012)

Razpredelnica A:
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Prenos jamstva
Jamstvo po tej garancijski izjavi je v času 
trajanja polno prenosljivo s končnega 
kupca na naslednje lastnike objekta, na 
katerem so montirani strešniki. O preno-
su jamstva je novi lastnik objekta dolžan 
v roku 3 mesecev obvestiti dajalca ga-
rancije s pisnim obvestilom, v katerem je 
dolžan navesti vse svoje podatke, kot jih 
za prejšnjega lastnika vsebuje ta garancij-
ski list. V primeru opustitve obvestila ali 
nepravilnega obveščanja jamstvo prene-
ha z dnem prenosa lastninske pravice na 
objektu.

Uveljavitev jamstva
Imetnik te garancije oziroma njegov prav-
ni naslednik je dolžan v roku 3 mesecev 
od dne, ko opazi (ali od dneva, ko bi mo-
ral oz. mogel opaziti) morebitno napako, 
o njej pisno obvestiti dajalca garancije, 
natančno opisati ugotovljeno napako ter 
strokovnjakom dajalca garancije omogo-
čiti pregled poškodovane strehe ter ugo-
tovitev nastale napake.

Pogoji in izključitve 
jamstva
Garancija velja samo, če je končni kupec 
v celoti plačal prodajno ceno za nakup in 
montažo kritine.

Garancija proizvajalca ne vključuje garan-
cije za montažo kritine. Končni kupec lah-
ko pridobi petletno garancijo strokovno 
usposobljenega krovca za polaganje stre-
šne kritine Gerard z vsebino, ki je navede-
na na deseti strani te garancijske knjižice. 

Garancija ne zajema jamstva za morebi-
tno drugo posredno ali neposredno škodo 
na objektu ali premičninah v njem v pri-
meru prepuščanja padavinske vode skozi 
strešno kritino Gerard v notranjost objek-
ta. Garancija prav tako ne zajema kritja iz-
gube dobička ali predvidenih prihrankov, 
nastalih zaradi prepuščanje padavinske 
vode v času do ustrezne sanacije.  

Garancija velja samo za zahtevke za od-
pravo prepuščanja padavinske vode, ki so 
neposredno povezani z napako pri izdela-
vi strešnika.

Ker lahko pride do barvnih odstopanj pri 
strešnikih, ki so proizvedeni ob različnem 
času, si dajalec garancije pridržuje pravi-
co, da strešnik popravi ali zamenja s stre-
šnikom z zaloge, ki v trenutku zamenjave 
oziroma popravila barvno najbolj ustreza 
poškodovanemu.

Jamstva po tem garancijskem listu ne na-
stanejo oziroma vsa jamstva po tem ga-
rancijskem listu prenehajo v primerih:

shranjevanja in ravnanja s strešniki, ki 
nista v skladu z navodili proizvajalca;  

montaže strešnikov, ki jo izvede stro-
kovno neusposobljen krovec, in ne-
pravilnosti, do katerih bi prišlo zaradi 
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nepravilne montaže (npr. napačno pri-
trjevanje strešnikov, napačna izdelava 
zaključkov strehe ipd); dajalec garanci-
je tudi ne daje nobene garancije, če se 
pri montaži za rezanje strešnikov upo-
rabljajo kotne brusilke, krožne žage ali 
žage za kovino, razen če je to v skladu 
z navodili proizvajalca;

nestrokovnih ali nepooblaščenih pose-
gov v objekt, ostrešje ali neposredno 
v strešno kritino, ki bi bili izvedeni tudi 
po končanih krovskih delih, nestrokov-
ne ali nepooblaščene zamenjave dela 
ali celotne kritine, nestrokovne ali ne-
pooblaščene izdelave odprtin v strehi, 
montaže dodatnih naprav na strehi ali 
drugih nepooblaščenih in nestrokovnih 
posegov v streho ali objekt;

uporabe neoriginalnih pomožnih mate-
rialov pri montaži strešnikov; 

uničenja ali poškodovanja celotnega 
ostrešja, strešne kritine oziroma po-
sameznih strešnikov zaradi naravnih 
(ogenj, strela, potres, povodenj, veter, 
hudo neurje ipd.) ali družbenih (vojna, 
stavke, nemiri, vandalizem ipd.) vpli-
vov;

nenormalnih vremenskih ali atmos-
ferskih razmer, vplivov onesnaženega 
okolja ali izpostavljenosti kemičnim 
snovem, ki jih ob normalnih razmerah 
v naravnem okolju ni;

nepravilnega vzdrževanja in upora-
be strehe (nepravilna hoja po strehi, 
hoja po mokri strehi, slabo vzdrževa-
nje strehe, nepravilno pranje strehe, 
nepravilno odstranjevanje zajedavskih 
rastlin, predvsem alg, mahov in lišajev, 
uporaba nedovoljenih kemikalij ipd.).

Trajanje garancije se ne podaljša zaradi 
sanacijskih del, izvedenih na podlagi te 
garancije.

Vplivi naravnega 
okolja na stanje 
akrilne prevleke
Kamniti drobci za izdelavo zgornjega za-
ščitnega sloja strešnikov – prevleka iz 
akrilnih smol in kamnitih drobcev – so iz 
zdrobljenega kamna, ki izvira iz različnih 
kamnolomov po vsej Novi Zelandiji. Ka-
men je naraven, zato se barvne struktu-
re razlikujejo, poleg osnovne različice pa 
lahko vsebuje tudi druge kamnine.

Strešniki, izdelani v različnih obdobjih, se 
zaradi uporabe kamnin iz različnih slojev 
pri izdelavi zaščitne prevleke iz zdroblje-
nega kamna, pa čeprav so surovine pri-
dobljene v istem kamnolomu, lahko razli-
kujejo po barvi.

Vse umetne površinske prevleke sčaso-
ma pobledijo, zlasti če je strešna površi-
na izpostavljena močnemu in stalnemu 
sevanju ultravijoličnih žarkov. Prav tako 
strešno kritino s potekom časa prekrijejo 
vodni kamen, prah in druge umazanije, ki 
so v zraku. Postopno bledenje, nalaganje 
vodnega kamna in manjšanje intenzitete 
barvnih odtenkov je naravni pojav staranja 
vsakega materiala.

Navedeno predstavlja naravne pojave, 
ki spremljajo vsak material, ki je dnevno 
izpostavljen zunanjim atmosferskim vpli-
vom. Manjše razlike v barvi med posa-
meznimi strešniki oziroma šibkejša barv-
na intenziteta prevleke iz kamnitih delcev 
so naravni pojavi, na katere proizvajalec, 
zaradi uporabe naravnih materialov oziro-
ma vplivov okolja, v katerem so strešniki 
montirani, ne more vplivati.
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Opozorila in navodila za vzdrževanje

Po strehi hodite počasi. Posebno pozor-
ni bodite na strmih strehah. Odsvetujemo 
hojo po mokri strehi. Streha je varna za 
hojo le, kadar je suha. 

Če morajo na streho ustrezno usposo-
bljeni delavci /obrtniki/, jih poučite, da je 
streha sestavljena iz jeklenih strešnikov, in 
jih po potrebi seznanite, kam morajo sto-
pati, ko hodijo po strehi. Večina ustrezno 
usposobljenih obrtnikov je vešča hoje po 
strehi, vendar jih predhodno v vsakem pri-
meru obvestite o previdnostnih ukrepih, ki 
so potrebni zaradi varnosti.

Poškodbe, ki jih povzročijo neprevidna 
hoja po strehi ali večji trdi predmeti, ki 
jih nosi veter, mora popraviti strokovno 
usposobljen krovec.

Hoja po strehi

Ne hodite po strehi, če ni nujno. Po stre-
hi lahko hodi samo ustrezno usposoblje-
na oseba. Pri tem je treba upoštevati vse 
veljavne predpise oz. standarde za varno 
opravljanje dela. 

Pri hoji po strehi je treba upoštevati na-
slednje:

Za morebitno hojo po strehi obujte čevlje 
s podplati iz mehke gume. Vedno stopajte 
le na spodnje dele strešnikov, v spuščeni 
vbočeni del profila. Pazite, da boste hodili 
po predelih, kjer so pod strešniki vgrajene 
strešne letve. Nikoli ne stopajte po sleme-
nih in grebenih ali tam, kjer so strešniki 
prekriti ali spojeni, da ne boste povzročili 
vdolbin, razpok in podobne škode.
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Zbiranje deževnice

Če se s strehe zbira pitna voda, je treba 
po polaganju strešnikov zapreti dovod 
vode v zbiralnik pred montažo novih stre-
šnikov in pred vsakokratnim čiščenjem 
strehe. Sistem se lahko ponovno priklopi 
šele po treh močnih deževjih, ki odstranijo 
vse ostanke. Druga možnost pa je, da se 
streho pred ponovnim priklopom sistema 
temeljito spere s čisto vodo. 

Nega in vzdrževanje strehe

Lišaji in mah

V nekaterih krajih se lahko zaradi vlažnosti 
ali bližine drevja in grmov na strehi razra-
stejo lišaji in mah. V primeru intenzivne ra-
sti lahko poškodujejo vrhnji premaz stre-
šnikov.

Kdaj in v kolikšnem obsegu se pojavi rast, 
je odvisno od krajevnih razmer; lahko se 
pojavi samo na določenem delu strehe. 
Naklon, usmerjenost strehe in bližina dre-
ves ali kateregakoli objekta nad streho 
lahko prispevajo k razmeram, ki pospešu-
jejo ali zavirajo organsko rast.

Pri kritini Gerard priporočamo, da te or-
ganizme odstranite z vodnim curkom. Pri-
poročamo, da za to najamete izvajalca, ki 
je specializiran za takšno delo. Strokovno 
usposobljen krovec za polaganje kritine 
Gerard vam lahko ponudi ustrezno rešitev.

Onesnaževalci ozračja

Onesnaževalci ozračja, kot so umazanija z 
gradbišč, gnojila z bližnjih kmetij in cvetni 
prah z dreves, lahko umažejo streho.

Na strehah ta umazanija lahko povzro-
či  organsko rast. Močno deževje lahko 
umazanijo spere. V nasprotnem primeru 
jo je treba izprati, sicer lahko zagotavlja 
hranilne snovi za organsko rast, ki se raz-
širi pozneje.
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Preventivno vzdrževanje

Svetujemo, da se za vsa vzdrževalna dela 
in druge posege na strehi dogovorite s 
strokovno usposobljenim krovcem.

Kot preventivni vzdrževalni ukrep je stre-
ho najbolje kemično očistiti, preden je na 
njej opazna kakršnakoli rast. Spore so na 
strehi lahko prisotne do dve leti, preden 
postane opazna organska rast. Čiščenje 
strehe ne bo le zatrlo organske rasti, tem-
več tudi spore, ki jo povzročajo. 

Če se na streho nanese ustrezno čistilno 
sredstvo, se lahko nekatere  organizme  
uniči takoj, tako da ti izginejo takoj po izpi-
ranju z vodo ali pa po nekaj deževjih. Dru-
ge vrste organizmov, na primer črne alge 
in lišaji, pa preživijo več deževij in lahko 
traja dalj časa, preden se odstranijo s po-
vršine. Čiščenje je uspešno, če se spre-
meni barva organske rasti. To običajno 
traja od nekaj dni do nekaj tednov.

Pri izbiri čistilnih sredstev in načina čišče-
nja je treba upoštevati navodila proizva-
jalca. V vseh primerih je treba upoštevati 
priporočila proizvajalca o odmerku, jako-
sti in združljivosti. 

Navodila proizvajalca je treba upošteva-
ti tudi v razmerah, ko se zbira deževnica 
s strehe za pitje. Proizvajalec bo najbrž 
predpisal, da mora biti vodni povezovalni 
sistem med čiščenjem in določeno obdo-
bje po njem odklopljen, na primer tri moč-
na deževja, ali pa da morate streho sprati 
s cevjo, preden sistem ponovno priključite.

Združljivost materialov

Strešniki Gerard so izdelani iz jekla, pre-
vlečenega s cink-aluminijem ter premaza-
ni z zaščitnim in okrasnim premazom.

V primeru sprememb, ki vplivajo na stre-
ho, na primer gradnja dimnikov, dozidave 
ali vgradnja strešnih oken, morate poskr-
beti, da uporabite materiale, ki so združlji-
vi s kritino Gerard.
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cink
jeklo,  

prevlečeno s  
cink-aluminijem

aluminij

jeklo

svinec

baker

nerjaveče 
jeklo

BOLJ AKTIVNE KOVINE   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   BOLJ PLEMENITE KOVINE

Korozija različnih kovin

Kadar dve kovini prideta v stik ob priso-
tnosti vlage, je ena od njiju razmeroma za-
ščitena, na drugi pa se pojavi pospešena 
korozija. Podoben učinek je prisoten, ka-
dar voda teče po različnih materialih.

To vrsto korozije pogosto najdemo:

tam, kjer voda odteka z bakrenih ali 
medeninastih konstrukcij čez galvani-
zirano ali jekleno streho, prevlečeno s 
cink-aluminijem;

če je neprebarvana svinčena obroba 
montirana neposredno na jeklene iz-
delke, prevlečene s cink-aluminijem;

če so vezni elementi strehe nezdružljivi 
s kritino.

Treba se je izogibati vsakršnemu električ-
nemu stiku med različnimi kovinami, npr. 
mokri listi lahko povzročijo stik med ba-
krenimi žlebovi in jekleno kritino, prevle-
čeno s cink-aluminijem.

Spodaj so navedeni materiali, ki se po-
gosto uporabljajo v galvanskem nizu. Če 
katerakoli dva materiala prideta v vlažen 
stik ali voda spira enega čez drugega, bo 
prišlo do poškodb kovine, ki je navedena 
bolj levo, na račun kovine, ki je navede-
na bolj desno. Preprosto pravilo je torej, 
da lahko voda teče z leve proti desni, ne 
pa z desne proti levi. Na primer odteka-
nje vode s cinka na baker je sprejemljivo, 
obratno pa ne.

Pri uporabi različnih materialov se je treba 
za nasvet obrniti na pooblaščenega distri-
buterja ali pa na evropsko tehnično pisar-
no na naslovu dajalca garancije:

AHI Roofing d.o.o.
Dunajska cesta 129
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 56 00 730, 
 +386 1 56 00 731
Fax: +386 1 56 00 735
GSM: +386 51 635 997
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Vrednost jamstva
Garancija po tej garancijski izjavi je omeje-
na z vrednostjo dela, potrebnega za delno 
oziroma popolno prekritje strehe, ter za to 
potrebnih materialov, odvisno od obsega 
morebitnih napak.

Garancija ne zajema jamstva za morebi-
tno drugo škodo na objektu ali premični-
nah v njem v primeru prepuščanja pada-
vinske vode v notranjost objekta.

Prenos jamstva
Jamstvo po tej garancijski izjavi je v času 
trajanja polno prenosljivo na naslednje la-
stnike objekta.

Uveljavitev jamstva
Imetnik te garancije oziroma njegov prav-
ni naslednik je dolžan v roku 3 mesecev 
po odkritju napake o njej pisno obvestiti 
dajalca garancije, natančno opisati ugo-
tovljeno napako ter omogočiti pregled 
objekta, tako podstrešja kot strehe, in 
ugotovitev napake.

Izključitve jamstva
Jamstva po tem garancijskem listu ne na-
stanejo oziroma vsa jamstva po tem ga-
rancijskem listu prenehajo v primerih:

neplačila celotne ali dela kupnine za 
elemente strešne kritine Gerard oz. za 
izvedbo del polaganja kritine;

nestrokovnih ali nepooblaščenih pose-
gov v objekt, ostrešje ali neposredno 
v strešno kritino, ki bi bili izvedeni tudi 
po končanih krovskih delih, nestrokov-
ne ali nepooblaščene zamenjave dela 
ali celotne kritine, nestrokovne ali ne-
pooblaščene izdelave odprtin v strehi, 
montaže dodatnih naprav na strehi ali 
drugih nepooblaščenih in nestrokovnih 
posegov v streho ali objekt;

uničenja ali poškodovanja celotnega 
ostrešja, strešne kritine oziroma po-
sameznih strešnikov zaradi naravnih 
(ogenj, strela, potres, povodenj, veter, 
hudo neurje ipd.) ali družbenih (stavke, 
nemiri, vandalizem ipd.) vplivov;

nepravilnega vzdrževanja in uporabe 
strehe (nepravilna hoja po strehi, ne-
pravilno pranje strehe, nepravilno od-
stranjevanje umazanije ali lišajev ipd.).

SPLOŠNI POGOJI 
GARANCIJE ZA KROVSKA DELA

(izdaja 2012)
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