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Živimo v času pogostih vremenskih nevšečnosti.  
Vročinska obdobja prekinjajo močna neurja. Težke poškodbe  
kritine zaradi toče in snega prav tako niso nobena izjema.  
Klimatskih sprememb se ne da več zaustaviti in to je eden  
od razlogov za novo revolucionarno strešno ploščo  
iz hiše FILLI STAHL.

VARNO.



PRED SNEGOM IN LEDOM

Ekstremne snežne mase v povezavi s temperaturno pogojenimi obdobji taljenja in zmrzovanja,  
lahko povzročijo finančno izdatne poškodbe na strešni podkonstrukciji. Lastnost materiala 
(Premium Steel Inside) in posebna profilacija pri strešni plošči FIGO AMADE kljubujeta tem 
ekstremnim vremenskim vplivom in s tem poskrbita za maksimalno zaščito ter varnost tudi pri 
zelo položnih strehah.

PRED VETROM IN VIHARJEM

Orkanski vetrovi nas lahko prizadanejo v vseh regijah. Ti pogosto vodijo do katastrofalnih  
poškodb na strehah in hišah. Strešne plošče FIGO AMADE se vtikajo ena v drugo. Na vsaki 
strešni plošči so fiksno montirana sidra, ki so s posebnimi narebričenimi žičniki pritrjeni na opaž 
ali strešne letve. Tako nastane močna vez in maksimalna varnost pred viharji.

PRED MOČNIM DOLGOTRAJNIM DEŽJEM

Kadar nastopijo močni nalivi in nastajajo poplave, so strehe na preizkusu do meja njihovih 
zmožnosti. Pogosto pride do vdora vode pri položnejših razgibanih strehah, posledično nastane  
škoda na podstrešju in konstrukciji. FIGO AMADE strešna plošča se izkaže z edinstveno  
profilacijo, ki plošče poveže s posebnimi spoji na vseh štirih robovih in na ta način doseže 
visoko varnost pred dežjem. Teste močnega dežja in vetra visokih hitrosti je prestala popolno.

PRED TOČO

Največji sovražnik streh udari kot izstrelek in ne uniči samo izgleda strehe ampak tudi njeno  
funkcionalnost. Obsežni testi dokazujejo izjemne lastnosti FIGO AMADE strešne plošče:  
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.

VARUJE



FIGO AMADE plošče so izdelana iz jekla. Površinska struktura jekla je  
„gladko ravna“ ali „stucco dizajn“. Matiran in grobo struktuiran površinski 
nanos preprečuje moteče bleščanje. Barvni izbor obsega barve antracit, 
prašno sivo, testa di moro in opečno rdečo. Preostale barve so dobavljive  
po povpraševanju. FIGO AMADE plošče so dobavljive v treh formatih in 
z dvema različnima možnostima polaganja: v obliki polaganja polovičnega  
zamika ali v kasetni obliki eno nad drugo.

FIGO AMADE je primerna za vse strehe od 7 stopinj naklona naprej. 
Znani inštituti za testiranja potrjujejo popolno varnost tudi v ekstremnih 
vremenskih pogojih, čemur je zaslužen material.

PREMIUM STEEL INSIDE

Srce FIGO AMADE je voestalpine nosilni material corrender. Vroče cinkan jeklen trak dobi 
z dodajanjem manjših delov zlitine magnezija in aluminija inovativno ter močno zaščitno plast s 
številnimi prednostmi v nasprotju s klasično pocinkanim jeklenim trakom in s tem tudi najvišjo 
korozijsko zaščito.

colofer® corrender by voestalpine

Interakcija dveh High-Tech-Sistemskih komponent, prepričata skozi maksimalno kvaliteto in 
zmogljivost skozi celoten razvoj ustvarjanja vrednosti. corrender pomeni naslednjo stopnjo 
razvoja vroče cinkane korozijske zaščite in s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran  
organski nanos colofer®. Grobo strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve za UV- 
odpornost, odpornost na praske in zaščito pred povečanimi vplivi okolja.

40 LET GARANCIJE

Varnost močnega partnerstva z več desetletnimi izkušnjami je baza zaupanja – zaupanje,  
katero vam potrdimo s prepričljivo 40-letno-garancijo.

MOČNO.

JEKLO.



100% MADE IN AUSTRIA

Na trgu se zahteve do izdelkov iz dneva v dan stopnjujejo. Na osnovi, iz leta v leto ekstremnejših  
vremenskih vplivov, smo razvili izdelek FIGO AMADE skupno z Avstrijskimi strokovnjaki in  
gradbenimi inštituti s ciljem, izvesti streho za generacije. Eden teh partnerjev osnovnega, tisoče 
let starega izvornega materiala izdelka FIGO AMADE je voestalpine in je baza močnega 
in uspešnega partnerstva s FILLI STAHL-om, podjetjem s 130 letno tradicijo, izkušnjami in 
Knowhow-om na področju jekla.

VARNO. OKOLJU PRIJAZNO. JEKLO.

Primerjava govori sama zase. Za jekleno pločevino deb. 0,55 mm se potrebuje specifična ener-
gija 15 kWh/m², za aluminijasto pločevino deb. 0,7 mm je vrednost 45 kWh/m². Torej je potreba  
specifične energije za izdelavo aluminijaste pločevine trikrat višja kot za izdelavo jeklene pločevine.
(Opomba: Osnova izračuna jekla pri specifični teži 7.850 kg/m³ in aluminija 2.700 kg/m³).

VSE POD ENO STREHO

FIGO AMADE ploščo dopolnjuje še obširen sistemski pribor. Poleg ponudbe FIGO AMADE 
STREŠNIH SISTEMOV pa so vam na voljo FIGO DOPOLNILNE PLOČEVINE za zgibno 
pritrjevanje ter FIGO ROBUST SISTEMI ODVODNJAVANJA. Dodatne informacije najdete na 
našni spletni strani www.figo-slovenija.si



VARNO. MOČNO. PRIPRAVLJENO.
Skrbimo za strokovno vgradnjo FIGO AMADE kritin in nudimo našim 
krovsko-kleparskim podjetjem obširen program v našem FIGO  
CAMPUS-u v Scheiflingu, šolskem centru za usposabljanje polaganja  
kritin FIGO AMADE. Certifikacija naših poslovnih partnerjev  
je osnova zaupanja in je del baze 40-letne garancije.

TEHNIČNI PODATKI 
MATERIAL
voestalpine corrender nosilno gradivo, vroče cinkan jeklen trak 0,55 mm s 120 g/m² zaščite iz cink-magnezija.
Zgornja stran: voestalpine colofer® mat, grobi organski lak – nanos 35 μm; hrbtna stran: poliesterski zaščitni lak – nanos 25 μm.

POVRŠINA
Highline mat groba, Highline mat groba stucco dezinirana 

VELIKOST / DIMENZIJA
FIGO AMADE strešna plošča 1/1  931 x 358 mm
FIGO AMADE strešna plošča 1/2 485 x 358 mm
FIGO AMADE priključna plošča 1.377 x 358 mm

TEŽA
FIGO AMADE strešna plošča 1/1 6,85 kg/m2

PORABA PLOŠČ
FIGO AMADE strešna plošča 1/1 3,5 kos/m2

NAKLON STREHE
od 7° z omejitvami, od 10° brez omejitev

PODKONSTRUKCIJA
na polni opaž min. 24 mm ali letve 30 x 50 mm

PRITRDITEV
3 kosov narebričenih žebljev na 3 kosov na strešno ploščo montiranih sider, 10,5 kosov sider na m²

BARVE
4 standardnih barv

UPORABA
V novogradnjah in sanacijah

ANTRACIT
RAL 7016 TESTA DI MORO PRAŠNO SIVA

RAL 7037
BAKRENO RJAVA

RAL 8004



SANACIJE
Postarane strešne kritine, ne skrbijo več za zaščito, ne varujejo objektov in ogrožajo celoten sestav 
objekta. Sanacije starih ostrešij lahko povzročijo visok strošek, ki se lahko poviša, če je potrebno na 
račun statike vgraditi dodatne opore obstoječi strešni konstrukciji. Tukaj imate sedaj izredno lahko, 
a vseeno izredno močno jekleno strešno ploščo FIGO AMADE. S svojimi 6,85 kg/m² je ena izmed  
najlažjih strešnih kritin z jeklenim jedrom in s tem najbolj odporna proti vsem najhujšim vremenskim  
vplivom. S tremi različnimi formati FIGO AMADE strešne plošče in obširnim sistemskim priborom 
lahko obnovimo tradicionalne strešne kritine in zagotovimo najdaljšo življensko dobo.

NOVOGRADNJE
Sodobna moderna arhitektura se izraža estetično v ravnih, čistih linijah in jo najdemo v urbanem 
okolju, kakor tudi na podeželju. V obliki polaganja polovičnega zamika ali polaganja v kasetni 
obliki eno nad drugo, se odprejo s FIGO AMADE kritino zanimive estetske oblike. Precizno  
usklajeni sistemski elementi za obrobe, slemena, grebene ali zaščitne snegolovne sisteme 
poudarjajo estetiko ravnih oblik. Štiri standardne barve z gladko ali stucco-dezinirano površino 
razširijo možnosti oblikovanja, po naročilu pa lahko kritine izdelamo tudi iz drugih materilov npr. 
titan-cinka.



RAZLOGOV ZA
STOPINJ NAKLONA.

VARNA V DEŽJU

VARNA PROTI VETRU IN VIHARJU

VARNA V SNEGU IN LEDU

VARNA PRED TOČO

UV-OBSTOJNA

40 LETNA GARANCIJA

100% MADE IN AUSTRIA



FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH
Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt 

T. + 43 (0)463 / 37970-3550
F. +43 (0)463 / 37970-3590

Pisarna Ljubljana
Brnčičeva ulica 29, Sl-1231 Ljubljana-Črnuče

T. +386 1 561 0379
F. +386 1 561 0370

office@figo-slovenija.si
www.figo-slovenija.si

PREVERJENO OD MOČNI PARTNERJI


