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POLAK Cementninarstvo
ZAČETKI
Začetki podjetja POLAK segajo v daljno leto 1951, ko je POLAK Jože praktično iz nič začel z ročno
izdelavo betonskih strešnikov. Ko je izdelal prve strešnike, so se takoj pojavili tudi kupci. Tako se je
zgodba začela. POLAK Jože je strešno kritino delal od hiše do hiše. Po nekaj letih je kupil Delejevo
posestvo, v Gorenju pri Šmartnem ob Paki. Leta 1967 je zgradil novo proizvodno halo v Gorenju. Začel
je izdelovati tudi betonske zidake. Povpraševanje po njih je bilo tako veliko, da je vedno bolj širil in
posodabljal proizvodnjo. Leta 1982 sta z ženo Štefko začela graditi še večjo proizvodno halo v Skornem. Leta 1985 je bila hala zgrajena. Kupila sta nove stroje za proizvodnjo zidakov. Odkupila sta licenco in stroje za proizvodnjo strešne kritine VARIS.
Po osamosvojitvi je podjetje POLAK nadaljevalo z izdelavo zidakov in strešne kritine VARIS. Leta 1998
je v družinskem podjetju začela delati hčerka. Konkurenca je postajala vedno močnejša in za uspešno
nadaljevanje dela je bilo potrebno narediti prave korake.

VČERAJ
Proizvodnja zidakov se je skozi vsa leta posodabljala z nabavo novih strojev, lastnim znanjem in
izkušnjami. V novem tisočletju je podjetje kupilo nov švedski stroj znamke ABECE in kompletno linijo
za izdelavo betonskih strešnikov POLAK E. Stroj ABECE je najsodobnejši stroj za izdelavo betonskih
strešnikov. Vsi dodatni elementi se izdelujejo na novih švedskih strojih podjetja ABECE.
V letu 2009 se je začela proizvodnja strešnikov POLAK E (ekstra), ki so rezultat številnih preizkusov v
ekstremnih skandinavskih razmerah, najsodobnejše švedske tehnologije in 70 letnih lastnih izkušenj
in znanja.
2016 smo zmontirali najsodobnejšo betonarno za mešanje transportnih betonov. Ves proces mešanja
in doziranja surovin je avtomatiziran in računalniško voden. Novi mešalec omogoča mešanje vseh
vrst kvalitetnih transportnih betonov.
V letu 2017 smo robotizirali proces zlaganja in pakiranja strešnikov, tako da je sedaj proizvodnja
strešnikov POLAK E popolnoma avtomatizirana in računalniško vodena.
V letu 2020 smo montirali najsodobnejšo mešalno enoto za proizvodnjo strešnikov POLAK E. Ves
proces mešanja, doziranja surovin, kontrole mešanice je avtomatiziran in računalniško voden. S tem
smo kvaliteto strešnikov POLAK E dvignili še na višji nivo

DANES
Danes je CEMENTNINARSTVO POLAK družinsko podjetje, ki skuša z nenehnim posodabljanjem proizvodnje, stalnim dvigovanjem kvalitete izdelkov in poštenim odnosom do kupcev upravičiti svoj slogan
– CEMENTNINARSTVO POLAK na stičišču Šaleške in Savinjske doline, kjer si tradicija in kvaliteta
podajata roko.
Najsodobnejša tehnologija, najkvalitetnejše surovine, natančna lastna kontrola proizvodnje, kontrola
proizvodnje s strani gradbenega inštituta IGMAT, certificirani proizvodi (po evropskih standardih)
omogočajo zelo konkurenčne cene za kvalitetne izdelke POLAK.

JUTRI
V prihodnosti želimo kar najbolje slediti dolgoletni letni tradiciji izdelovanja betonskih izdelkov v naši
družini.
Naš glavni cilj je s stalnimi posodabljanji proizvodnje, izkušnjami in lastnim znanjem nenehno dvigovati kakovost proizvodnje in s tem izpolnjevati naše vodilo TRADICIJA.KVALITETA.TRAJNOST.

POSEBNOSTI STREŠNIKOV POLAK E









Oblika strešnika POLAK E je bila razvita na osnovi dolgoletnih raziskav in izkušenj švedskih
strokovnjakov. Strešnik je testiran in preizkušen v ekstremnih skandinavskih razmerah,
kjer so nihanja temperature in vremena zelo velika.
Valovita oblika strešnika preprečuje padavinam, da bi padle na ravno površino in s tem se
zmanjša moč trka kapljice s strešnikom. Kaplja dežja se vedno zapelje v nižji val in s tem je
odtekanje padavin s strehe hitrejše.
Stranski žleb (folc) pri prekritju in žlebast profil na dnu strešnika zagotavljata zelo dobro
zaščito pred vdorom vode, snega, praha.
Zaradi ojačitev na spodnji strani in valovite oblike so strešniki POLAK E zelo odporni na
mehanske vplive.
Posebna, valovita oblika strešnika POLAK E omogoča harmonično vključitev hiše v okolico
in pokrajino.
Strešnik POLAK E je primeren za vse vrste streh in okolij. Pokrivanje je enostavno, hitro in
zelo ekonomično.

PREDNOSTI IN ODLIKE STREŠNIKOV POLAK E (ekstra)


Strešnik POLAK E je vrhunski slovenski strešnik, ki prinaša trdnost, trajnost in estetsko
dovršenost na slovenske strehe.



Njegova posebna oblika je rezultat več kot 50 letnih preizkusov v ekstremnih skandinavskih
razmerah, kjer so nihanja temperature in vremena zelo velika.



Strešnike POLAK E izdelujemo na najsodobnejšem švedskem stroju znamke ABECE, ki je na
vrhu svetovnih proizvajalcev strojev za betonske strešnike. Isti strešniki kot POLAK E, so pod
drugimi imeni, najbolj prodajani strešniki na Švedskem, Norveškem in v severni Nemčiji.



Proizvodnja strešnikov POLAK E je popolnoma avtomatizirana, računalniško vodena in
robotizirana. Proizvodnja je ekološko čista, z malo porabo energije.



Za proizvodnjo visokokakovostnega betona uporabljamo najboljše surovine dostopne na
slovenskem trgu (drobljen pran vodni pesek, cement SALONIT ANHOVO 42,5R-specialni,
vrhunske nemške barve ECKSTEIN-EINZA. Vse surovine so certificirani naravni materiali.



Strešniki POLAK E (ekstra) se od drugih podobnih kritin na slovenskem trgu najbolj razlikujejo
po tem, so narejeni iz drobljenega, pranega vodnega=rečnega peska. Ta pesek da veliko trdnost
strešniku in vpija zelo malo vlage, kar pomeni zelo dobro zmrzlinsko obstojnost.



Strešniki so trikrat barvani (v maso, ter na svež in suh strešnik). To jim daje dodatno zaščito in
lep izgled.



Zaradi specifične oblike (valovita oblika z ojačitvami na spodnji strani) je strešnik težak le
cca. 4,2-4,3 kg. M2 je tako težak cca. 38-42 kg.



Oblika strešnikov POLAK E je plod 50 letnih raziskav in preizkusov v ekstremnem skandinavskem
podnebju.



Strešniki POLAK E so testirani po evropskih standardih 490 EN, periodično preizkušeni v
lastnem laboratoriju in na Gradbenem inštitutu IGMAT (Ljubljana). Evropske standarde močno
presegajo.



Strešniki POLAK E so po kvaliteti, izgledu, funkcionalnosti primerljivi z vsemi podobnimi
proizvodi na evropskem trgu.



Sodoben in estetsko dovršen videz strehe, primerne za vsa okolja in večino objektov



Velika odpornost na ekstremne vremenske razmere (vročina, neurja, toča..)



Velika izbira barv



Ekonomično in enostavno pokrivanje



Lasten prevoz z razkladanjem po celi Sloveniji in tujini



30 letna garancija, 70 letna tradicija
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Linija POLAK E (ekstra)
Naše okolje je vedno bolj obremenjeno zaradi človeških dejanj. Tudi pri izbiri strehe je pomembno, da
izberemo izdelek, ki ni škodljiv za okolje. Strešniki POLAK E in dodatni elementi so narejeni iz visokokakovostnih naravnih materialov, ki so ekološko čisti. V proizvodnji je zelo malo odpadnega materiala,
ki se reciklira ali porabi nazaj v proizvodnji (zaprt tok surovin).

Strešnik POLAK E
Valovita oblika, se z mehkimi linijami preliva iz enega
vala v drugega. S svojo razgibano, estetsko dovršeno
obliko se harmonično vključujejo v vsa okolja. Primerni
so za vse vrste streh. Mehke linije strešnikov
omogočajo vključitev tako na podeželje kot v mestno
okolje. Strešniki POLAK E naredijo vašo streho varno,
trajno in estetsko dovršeno.

Osnovni podatki
teža/m2

ca 37,8-42,0 kg

kom/paleta

240

teža palete

ca 1008 kg

min.naklon

14 stopinj

dimenzije
razdalja latanja
kom/m2
teža

5

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

420x330 mm
310-375 mm
9 do 10
ca 4,2 kg

ORANŽNI OPEČNI

Linija POLAK E (ekstra)
Oblika strešnikov in izvedba strehe močno vpliva na arhitekturo okolja. Streha mora biti del krajinske
arhitekture, biti v njo vpeta in hkrati s svojo obliko in barvo dati hiši prepoznavnost. Najpomembnejša
naloga strehe pa je zaščita pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, toča, toplota, zvok). Vse te kvalitete
vam zagotavlja STREHA pokrita s strešniki POLAK E in dodatnimi elementi POLAK.

Polovičke
Polovičke uporabimo, če se dolžina strehe ne ujema z
večkratnikom pokrivne širine. Uporabljamo jih tudi pri
prekrivanju frčad (kukerlov), šopov in za izdelavo žlot.

Osnovni podatki
teža

ca 2,5 kg

kom/m2

po potrebi

pokrivna širina

150 mm

dimenzije

420x180 mm

razdalja latanja

310-375 mm

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

ORANŽNI OPEČNI
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Linija POLAK E (ekstra)
Proizvodnja strešnikov POLAK E poteka na najmodernejšem stroju podjetja ABECE (Švedska).
Podjetje je vodilno v razvoju in med vodilnimi po prodaji strojev v svetu. Ves proces izdelave
strešnikov je avtomatiziran, robotiziran, računalniško voden in skrbno kontroliran.Najnovejša oprema
zagotavlja konstantne lastnosti strešnikov, ki se lahko po izgledu in kvaliteti primerjajo z vsemi
podobnimi proizvodi v Sloveniji in v svetu.

Zaključni strešniki (krajniki) levi
Krajniki POLAK so estetski zaključek strehe. Ravni del
krajnika je širši kot pri drugih proizvajalcih. Krajniki
učinkovito preprečujejo vdor praha in snega v zračni
most. Vetru preprečujejo razkrivanje strehe. Na zgornji
strani imajo luknje, zato jih lahko po potrebi pritrdimo.
Na 1 m stranice (špirovca) gre 2,86 kom levih krajnikov.

Osnovni podatki
teža/m2

ca 6,0 kg

kom/paleta

34

teža palete

ca 204 kg

pokrivna širina

260 mm

dimenzije

420x330 mm

razdalja latanja

310-375 mm

kom/m2

2,86

7

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

ORANŽNI OPEČNI

Linija POLAK E (ekstra)
Izdelujemo tudi vse dodatne elemente za streho POLAK E. Stroja za izdelavo slemenjakov in
zaključnih strešnikov (krajnikov) sta popolnoma nova stroja podjetja ABECE in omogočata izdelavo
visokokakovostnih izdelkov.

Zaključni strešniki (krajniki) desni
Krajniki POLAK so estetski zaključek strehe. Ravni del
krajnika je širši kot pri drugih proizvajalcih. Krajniki
učinkovito preprečuje vdor praha in snega v zračni
most. Vetru preprečujejo razkrivanje strehe. Na zgornji
strani imajo luknje, zato jih lahko po potrebi pritrdimo.
Z desnimi krajniki začnemo pokrivati streho. Na 1 m
stranice (špirovca) gre 2,86 kom desnih krajnikov.

Osnovni podatki
teža/m2

ca 6,0 kg

kom/paleta

34

teža palete

ca 204 kg

pokrivna širina

290 mm

dimenzije

420x330 mm

razdalja latanja

310-375 mm

kom/m2

2,86

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

ORANŽNI OPEČNI
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Linija POLAK E (ekstra)
Oblika strešnika POLAK E je bila razvita na osnovi dolgoletnih raziskav in izkušenj švedskih strokovnjakov. Strešnik je testiran in preizkušen v ekstremnih skandinavskih razmerah, kjer so nihanja temperature in vremena zelo velika.

Slemenjaki
S slemenjaki pokrijemo sleme. Priporoča se pritrjevanje s slemenskimi sponkami. Tako je sleme zaščiteno
pred razkritjem v primerih močnega vetra. Pokrivati
začnemo nasprotno od smeri pihanja vetra. Tako
zmanjšamo možnost razkrivanja slemenjakov zaradi
močnega vetra.
Na 1 m stranice slemena gre 2,86 kom slemenjakov.

Osnovni podatki
teža/m2

ca 4,6 kg

kom/paleta

90

teža palete

ca 414 kg

dimenzije
kom/m2

9

420x230/250mm

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

2,86

ORANŽNI OPEČNI

Linija POLAK E (ekstra)
Stranski žleb (folc) pri prekritju in žlebast profil na dnu strešnika zagotavljata zelo dobro zaščito pred
vdorom vode, snega, praha.Zaradi ojačitev na spodnji strani in valovite oblike so strešniki POLAK E
zelo odporni na mehanske vplive. Posebna, valovita oblika strešnika POLAK E omogoča harmonično
vključitev hiše v okolico in pokrajino. Strešnik POLAK E je primeren za vse vrste streh in okolij.
Pokrivanje je enostavno, hitro in zelo ekonomično.

Zaključni slemenjaki – začetni in končni
Zaključni slemenjaki se polagajo na začetku slemena
(začetni slemenjak) in na koncu slemena (končni
slemenjak). S začetnim slemenjakom začnemo pokrivati sleme na trikotni frčadi (čopu) ali na začetku
slemena dvokapne strehe. Sleme začnemo pokrivati
na nasprotni strani od običajne smeri pihanja vetra.
Tako močno zmanjšamo možnost razkrivanje slemena
v primeru zelo močnega vetra.

Osnovni podatki
kom/sleme

Barve

1 z.+1 k./sleme

dimenzije 420x230 z./250 k.mm
teža

ca 6,0 kg
TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

ORANŽNI OPEČNI
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Linija POLAK E (ekstra)
Na voljo vam je tudi ves dodatni material za streho (paropropustna folija POLAK ekstra, snegobrani
POLAK,…). Naravni materiali in okolju prijazen izdelek so močni argumenti pri izbiri strešnika.
Strešnik POLAK E je narejen iz najkvalitetnejših surovin dostopnih na slovenskem trgu.

Grebenski slemenjaki

Grebenski slemenjaki se uporabljajo kot začetni
slemenjaki na čopih in grebenih. Grebenski slemenjaki
POLAK so daljši (530 mm) kot od ostalih proizvajalcev.
Večja dolžina grebenskih slemenjakov daje več
možnosti prilagajanja pri polaganju.

Osnovni podatki
poraba
dimenzije
teža

11

Barve

po potrebi
53x230/250 mm
ca 6,3 kg
TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

ORANŽNI OPEČNI

Linija POLAK E (ekstra)
Glavni surovini sta drobljeni prani vodni pesek in portlandski cement. Vodni pesek daje strešniku
POLAKE pregovorno trdnost.V masi strešnika so železooksidni pigmenti. Za boljšo zmrzlinsko
odpornost, boljšo vodoneprepustnost, večje končne trdnosti uporabljamoplastifikatorje.

Razdelilni slemenjaki - trikoti

Razdelilni slemenjaki (trikoti) se uporabljajo na vrhu
čopa, ko se sleme razdeli v dva grebena.

Osnovni podatki
poraba

1 kom/Čop

dimenzije

350x305 mm

teža

ca 4,4 kg

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

ORANŽNI OPEČNI
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Linija POLAK E (ekstra)
Strešnik je dvakrat površinsko barvan z akrilno barvo vrhunskega nemškega proizvajalca (ECKSTEIN-EINZA, Hannover). Prvi sloj barve nanašamo na sveži strešnik, drugi sloj pa na suh strešnik.
Barva jesvilnato sijajna. Ima zelo dobro odpornost pred UV žarki in veliko odbojnost vode. Barva ima
zelo dober oprijem na strešnik.

Zračniki

Zračniki so namenjeni prezračevanju strehe, če je
izdelan zračni most. Priporočljivo je namestiti 1 zračnik
na 1 m slemena.

Osnovni podatki
teža

ca 6,6 kg

pokrivna širina

300 mm

dimenzije

420x330 mm

razdalja latanja

310-375 mm

kom/m2

13

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

1kom/1m slemena

ORANŽNI OPEČNI

Linija POLAK E (ekstra)
Oblika strešnika se razlikuje od ostalih proizvajalcev betonske strešne kritine v Sloveniji. Oblika
strešnika POLAK E je najbolj razširjena oblika betonske kritine na Švedskem, Norveškem, Finskem in
v severni Nemčiji. Valovita oblika strešnika preprečuje dežju, da bi padel na ravno površino in s tem
zmanjša moč trka kapljice s strešnikom. Kaplja dežja se vedno zapelje v nižji val in s tem je odtekanje
padavin s strehe hitrejše.

Razdelilni slemenjaki - T slemenjaki

T slemenjaki se uporabljajo na križiščih slemen, ki so
narejena v obliki črke T. Uporabljajo se tudi na križišču
slemena s trikotnimi frčadami.

Osnovni podatki
poraba

po potrebi

dimenzije

420x340 mm

teža

ca 5,0 kg

Barve

TEMNO RJAVI

SVETLO RJAVI

RDEČI

ČRNI

BORDO

BREZBARVNI

ORANŽNI OPEČNI
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Linija ANTIK / TERRA / EKSKLUZIV
Linija ANTIK
V liniji ANTIK se strešniki POLAK E izdelujejo v barvah,
ki prepletajo starinski izgled strehe s tradicijo in
estetsko dovršenostjo strehe. Barvni odtenki dajejo
strehi poseben pečat.
Strešnike in dodatne elemente iz linije ANTIK
izdelujemo po naročilu. Za vsakega kupca izdelamo
ponudbo, glede na zahteve in želje, ki jih ima.

Linija TERRA
V liniji TERRA so strešniki POLAK E predstavljeni v
zemeljskih barvah, ki odražajo vso pestrost narave in se
z barvnimi odtenki približujejo materi Zemlji. Strešniki
TERRA poosebljajo človeško željo »Nazaj k naravi!«
Strešnike in dodatne elemente iz linije TERRA izdelujemo po naročilu. Barve so rdeča, opečna ali črna.
Vsakemu kupcu so približamo s ponudbo, ki zajema vse
njegove želje in zahteve.

Linija EKSKLUZIV
Linija POLAK EKSKLUZIV predstavlja neprekosljivo
zaščito pred vsemi vremenskimi vplivi. Strešniki so
barvani s vrhunskimi nemškimi barvami, ki jim dajejo
sijajno površino. Barva še dodatno zaščiti strešnike
pred nabiranjem umazanije in ostalih nečistoč. Strehi
dajejo edinstven videz. S svojim edinstvenim izgledom
in zaščito, predstavljajo strešniki POLAK EKSKLUZIV
vrh naše ponudbe.
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Dodatni material POLAK
Odzračniki POLAK
Odzračniki POLAK so namenjeni za odzračevanje
kuhinj (napa), kopalnic in stranišč. So enake oblike kot
strešniki POLAK E in se popolnoma vklopijo v
harmonični izgled strehe. Kapa odzračnika je gibljiva in
se lahko prilagodi naklonu strehe.

Snegobrani POLAK
Snegobrani POLAK so izdelani iz visokokakovostne
barvane pločevine. Snegobrani so po celi dolžini
ukrivljeni, zato se dobro prilagajajo strešnikom POLAK
E. Krivina in večja debelina pločevine dajeta snegobranom POLAK veliko odpornost na pritiske snega.

Tesnilni žeblji POLAK
Tesnilni žeblji (zvončasti žeblji) se uporabljajo za pritrditev zaključnih slemenjakov, grebenskih slemenjakov,
razdelilnih slemenjakov. Imajo tesnilo, ki onemogoča
prodor vode skozi luknjo v slemenjaku.

Paropropustna folija POLAK
Paropropustna folija POLAK ekstra je 170g, kvalitetna
sekundarna kritina, ki prepušča paro in ne prepušča
vode. Folija zaradi prepuščanja pare preprečuje nabiranje kondenza pod zračnim mostom (na deskah,
izolaciji). Priporoča se vgrajevanje folije na deske.
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Dodatni material POLAK
Prezračevalni trak POLAK
S prezračevalnim trakom se zapre zračni most pri kapu
(nad žlebi). Preprečuje vdor ptičev, glodalcev in mrčesa
v zračni most. Rola = 5m.

Kapna rešetka POLAK
Kapna rešetka se pritrdi na prvo letev v kapu in
preprečuje vdor ptic, glodalcev in mrčesa v zračni
most. Komad = 1m.

Fleksibilna cev POLAK
Fleksibilna cev je podaljšek odzračnika in zaradi svoje
gibljivosti olajša priključitev odzračnika POLAK na
odzračne cevi iz kopalnic, kuhinj, stranišč. Fleksibilna
cev se namesti na odzračnik. Fleksibilna cev se lahko
giblje v vse smeri in omogoča lahko priključitev cevi za
odzračevanje prostorov, na odzračnik.

Aeroslemenski element
Slemenski element s ščetko se pritrdi pod slemenjake
na slemenu. Preprečuje vdor ptic, glodalcev, mrčesa in
suhega snega v zračni most. Omogoča tudi učinkovito
prezračevanje strehe.
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Zidaki POLAK
Zidak NBB 30
Betonski zidaki so eden najbolj razširjenih gradbenih
materialov. Imajo visoko tlačno trdnost, so enostavni
za uporabo in cenovno ugodni. Izdelujemo jih lahko v
različnih barvah. Vsi zidaki so testirani po evropskih
standardih.

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2

ca 25 kg
ca 1200 kg
390x290x190 mm

Namen

Barva

nosilne zidovi zgradb, industrijskih
objektov.





za vse vrste kleti, pritličnih zgradb



predelne stene
SIVA

48
12,5

Zidak NBB 25
Betonski zidaki so eden najbolj razširjenih gradbenih
materialov. Imajo visoko tlačno trdnost, so enostavni
za uporabo in cenovno ugodni. Izdelujemo jih lahko v
različnih barvah. Vsi zidaki so testirani po evropskih
standardih.

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2

ca 21 kg
ca 1260 kg
390x240x190 mm
60

Namen

Barva

nosilne zidovi zgradb, industrijskih
objektov.





za vse vrste kleti, pritličnih zgradb



predelne stene
SIVA

12,5
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Zidaki POLAK
Zidak NBB 20
Betonski zidaki so eden najbolj razširjenih gradbenih
materialov. Imajo visoko tlačno trdnost, so enostavni
za uporabo in cenovno ugodni. Izdelujemo jih lahko v
različnih barvah. Vsi zidaki so testirani po evropskih
standardih.

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2

ca 18 kg
ca 1296 kg

Namen


nosilne zidovi manjših zgradb



za vse vrste kleti, pritličnih zgradb



predelne stene

Barva

390x190x190 mm
SIVA

72
12,5

Zidak NBB 12
Betonski zidaki so eden najbolj razširjenih gradbenih
materialov. Imajo visoko tlačno trdnost, so enostavni
za uporabo in cenovno ugodni. Izdelujemo jih lahko v
različnih barvah. Vsi zidaki so testirani po evropskih
standardih.

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2
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ca 12 kg
ca 1200 kg
390x120x190 mm
120
12,5

Namen

Barva

nosilne zidovi zgradb, industrijskih
objektov.




za vse vrste kleti, pritličnih zgradb



predelne stene
SIVA

Zidake 12 izdelujemo s popolnoma novim
modelov. Z njimi smo zamenjali zidake 9.

Opažni zidaki POLAK
Opažni zidak 30
Zidanje z opažnimi zidaki je preprosto. Postavi se
temelj s peto, nato pa se začne zidati. Opažni zidaki se
sproti zalivajo z betonom. V njih se lahko vodoravno in
tudi navpično vstavlja betonsko železo različnih
dimenzij (odvisno od nosilnosti škarpe).

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije

ca 21 kg
ca 1008 kg
490x290x190 mm

kom/paleta

48

kom/m2

10

Namen


Barva

za škarpe različnih (velikih)

nosilnosti in dimnezij,


za temelje, za greznice, silose,

gnojišča,


za vse vrste kleti

SIVA

Opažni zidak 25
Opažni zidaki se uporabljajo namesto opaževanja. Ker
ni treba postaviti in razstaviti opaža, je gradnja z
opažnimi zidaki cenejša in hitrejša. So enostavni za
uporabo in cenovno ugodni.

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije

ca 20 kg
ca 1200 kg
490x240x190 mm

kom/paleta

60

kom/m2

10

Namen

Barva

 za škarpe različnih nosilnosti in
dimnezij,


za temelje, za greznice, silose,

gnojišča,


za vse vrste kleti

SIVA
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Opažni zidaki POLAK
Opažni zidak 20
Zidanje z opažnimi zidaki je preprosto. Postavi se
temelj s peto, nato pa se začne zidati. Opažni zidaki se
sproti zalivajo z betonom. V njih se lahko vodoravno in
tudi navpično vstavlja betonsko železo različnih
dimenzij (odvisno od nosilnosti škarpe).

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2

ca 14 kg
ca 1008 kg
390x190x190 mm

Namen

Barva

za škarpe različnih nosilnosti in
dimnezij,




za temelje, za greznice, silose,

gnojišča,


za vse vrste kleti

72

SIVA

12,5

Opažni zidak 15
Opažni zidaki se uporabljajo namesto opaževanja. Ker
ni treba postaviti in razstaviti opaža, je gradnja z
opažnimi zidaki cenejša in hitrejša. So enostavni za
uporabo in cenovno ugodni.

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije

ca 15 kg
ca 1200 kg
490x150x190 mm

kom/paleta

80

kom/m2

10

21

Namen

Barva

za škarpe (manjših nosilnosti in
dimenezij)




za temelje manjših objektov,



za manjše greznice



za manjše kleti

SIVA

Vogalniki POLAK
Vogalnik 30
Vogalniki se uporabljajo za zidanje vogalov, križišč
glavnih in predelnih sten, za zidanje stebrov. Uporabljajo se tudi za zidanje v steni, kjer je potrebna
protipotresna vertikalna vez. Vanje se lahko vstavi
železna armatura.

Osnovni podatki
teža
teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2

ca 20 kg
ca 960 kg
390x290x190 mm
48

Namen


za zidanje vogalov,

 za zidanje križišč glavnih in predelnih
sten,


Barva
SIVA

za zidanje stebrov

 za zidanje v steni, kjer je potrebna
protipotresna vertikalna vez

OPEČNA

12,5

Vogalnik 25
Vogalniki so betonski ali opečni. Betonski so cenejši,
opečni pa imajo manjši toplotni most in se
najpogosteje uporabljajo pri zidanju z opečnimi
zidaki.

Osnovni podatki
teža

ca 20 kg

Namen


za zidanje vogalov,

za zidanje križišč glavnih in predelnih
sten,


teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2

ca 960 kg
390x290x190 mm
48



Barva
SIVA

za zidanje stebrov

za zidanje v steni, kjer je potrebna
protipotresna vertikalna vez


OPEČNA

12,5
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Vogalniki in škarpniki POLAK
Vogalnik 20
Vogalniki se uporabljajo za zidanje vogalov, križišč
glavnih in predelnih sten, za zidanje stebrov. Uporabljajo se tudi za zidanje v steni, kjer je potrebna
protipotresna vertikalna vez. Vanje se lahko vstavi
železna armatura.

Osnovni podatki
teža

ca 20 kg

Namen


Barva

za zidanje vogalov,

za zidanje križišč glavnih in predelnih
sten,


teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2

ca 960 kg
390x290x190 mm
48



za zidanje stebrov

za zidanje v steni, kjer je potrebna
protipotresna vertikalna vez


SIVA

12,5

Okrasni škarpniki
Okrasni škarpniki se uporabljajo za utrjevanje brežin
pred drsenjem zemlje. Njihovo polaganje je enostavno
in hitro. Napolnijo se z zemljo in zasadijo z raznimi
plezalkami. Vegetacija še dodatno utrdi brežino in
preprečuje drsenje zemljine.

Veliki
teža
teža palete
dimenzije
kom/paleta
kom/m2
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Barva

Mali
ca 40 kg
ca 1920 kg
450x450 mm
48
5

teža
teža palete
dimenzije

ca 15 kg
ca

? kg

270x230 mm

kom/paleta

?

kom/m2

?

SIVA

Zakaj strešniki POLAK E?



pregovorna trdnost dosežena pri manjši teži strešnikov kot konkurenca



najkvalitetnejše surovine dostopne na slovenskem trgu



izdelava je popolnoma avtomatizirana, robotizirana in računalniško vodena ter poteka na
najsodobnejšem švedskem stroju



zelo ugodno razmerje CENA – KVALITETA, kar naredi naložbo v streho POLAK E
zelo ekonomično



estetsko dovršen izdelek, ki se harmonično vklaplja na vse vrste streh in okolij



strešniki POLAK E vpijajo malo vlage = so zelo zmrzlinsko odporni in vodotesni



široka paleta dodatnih elementov na enem mestu omogoča rešitev vsakega detajla na
strehi ter hitro ter funkcionalno izvedbo varne strehe



70 letna tradicija izdelave strešnikov



30 letna garancija na trdnost in vodoneprepustnost naredi naložbo v streho POLAK E
varno in brezskrbno



stalna lastna kontrola kakovosti in kontrole kakovosti s strani Inštituta za gradbene
materiale IGMAT



ekološko čista proizvodnja z zelo malo odpada in vplivov na okolje
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Pomembno je vedeti

14°
16°
18°
20°
22°

KOM/m 2

NAJMANJŠI
NAKLON

31-32cm

11kom/m 2

32-34cm

10kom/m 2

34-37,5cm

9kom/m 2

OBVEZNO S
HIDROIZOLACIJO

RAZMAK LAT

26°
30°

26°

45°

Priporočamo uporabo naslednjih desk in letev:
Deske: debelina 2 cm

Kapna letev: 5x6 cm

Kontraletev: 5x8 cm

Letve: 4x5 cm

DOLOČANJE POKRIVNE IN KONSTRUKCIJSKE
Določanje pokrivne ŠIRINE
in konstrukcijske širine
Pokrivna širina *
30

30

15

30

30

15

33

(priporočamo označevanje: na 90cm = 3 vrste strešnikov)

2

konec 26cm

3-4

30

30

15

30

začetek 29cm

1-2

1-2

2
3-4

Konstrukcijska širina **

SMER POKRIVANJA
 * Pokrivna
Pokrivnaširina
širina
strešnikov
POLAK
je 30 cm, +polovičk
pa 15
cm.
= večkratnik
30cm
+ 15cmE (polovička)
1x3cm (levi
krajnik).


Pokrivna širina = konstrukcijska širina + 2x1do2cm (odmik od čelne deske) + 2x2cm (L+D krajnik).

Pokrivna širina desnega krajnika je 29 cm, levega pa 26 cm.

** Konstrukcijska širina = 29cm (desni krajnik) + večkratnik 30cm + 15cm (polovička) + 26cm (levi krajnik).
Če uporabljamo zaključne strešnike-krajnike je priporočeno letvanje od 31,5 cm-37,0 cm.
Konstrukcijska širina = pokrivna širina - 2x1do2cm (odmik od čelne deske) - 2x2cm (L+D krajnik).
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20°

Izdelava slemena (uporabimo letve 4x5cm)

* Prekrivanje slemenjakov mora biti minimalno 4 cm.

Zaupanja vredni
Z zidaki in betonom iz betonarne POLAK postavite temelje in trdne zidove v vaši hiši. Strešniki POLAK E pa naredijo
vašo streho varno, trajno, estetsko dovršeno in harmonično vključeno v vsako okolje.
Zaupajo nam številne stranke iz cele Slovenije in tudi od drugod. Vse to potrjuje, da smo na pravi poti.
Upamo, da boste pri nas našli izdelke, ki vam bodo všeč. Mi se bomo potrudili, da boste imeli široko izbiro kvalitetnih
izdelkov, ki jih bomo na vašo željo tudi pripeljali na dom. Pomagali vam bomo tudi izbiri krovcev in zidarjev in vam
izdelali brezplačen predračun naših izdelkov.
Hvala za vaše zaupanje!
Marija Polak Rožič oec.
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Izdelovanje cementnih izdelkov
Marija Polak Rožič s.p.
Gorenje 16a
3327 Šmartno ob Paki
Identifikacijska številka:
SI10151168
Matična številka: 6742882000
Tel: (03) 5885 065,
051 607 337, 041 776 380
Fax: (03) 891 51 90
email:
betonski.izdelki.polak@siol.net

O podjetju
Vsak začetek je težak. Jože Polak, ustanovitelj podjetja
POLAK CEMENTNINARSTVO, je to dobro vedel in skozi dobre in slabe
trenutke življenja in podjetništva ohranjal pokončno držo, pošten odnos
do strank, socialni čut do sočloveka, nesebično pomoč širski skupnosti.
Ponosni smo nanj.
Leta 1951, ko je začel, mu je moralo biti zelo težko. Toda prve ovire je uspešno premagal in
v naslednjih desetletjih podjetje POLAK CEMENTNINARTSVO
razvil v spoštovano in zaupanja vredno podjetje.
V 80 letih sta z ženo vložila vse svoje prihranke v novo proizvodno halo v Skornem.
S tem je proizvodnjo zidakov in strešnikov umaknil iz vasi Gorenje.
Po osamosvojitvi sta z ženo stalno nadgrajevala spekter izdelkov in posodabljala proizvodnjo
V novem tisočletju je podjetje POLAK CEMENTNINARSTVO kupilo najsodobnejši švedski stroj za izdelavo strešne kritine
ABECE. Podjetje ABECE izdeluje najkvalitetnejše stroje za proizvodnjo betonskih strešnikov. Začela se je proizvodnja
strešnikov POLAK E (ekstra), ki so rezultat številnih preizkusov v ekstremnih skandinavskih razmerah, najsodobnejše
švedske tehnologije in 70 letnih lastnih izkušenj in znanja.
V zadnjih nekaj letih smo še nadgradili naše proizvodne procese in kvaliteto izdelkov s postavitvijo najsodobnejše betonarne za mešanje transportnih betonov. Ves proces mešanja in doziranja surovin je avtomatiziran in računalniško voden.
Zagnala se je robotska linija za zlaganje in pakiranje strešnikov POLAK E.
V letu 2020 pa se je montirala se je najsodobnejša mešalna enota za proizvodnjo strešnikov POLAK E. Ves proces mešanja,
doziranja surovin, kontrole mešanice je avtomatiziran in računalniško voden. S tem smo kvaliteto strešnikov POLAK E
dvignili še na višji nivo.
Danes ponosno stopamo po stopinjah Polak Jožeta. Skušamo slediti njegovi poti s stalnim dvigovanjem kvalitete izdelkov
in poštenim odnosom do kupcev in s tem slediti našemu sloganu-CEMENTNINARSTVO POLAK na stičišču Savinjske in
Šaleške doline, kjer si tradicija in kvaliteta podajata roko.

www.polak-stresniki.si

