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Kreativna kovinska gradnja

Inovativna arhitektura in ekonomična gradnja – to je DOMICO. Družinsko podjetje 
DOMICO že več kot 40 let proizvaja sisteme kovinskih streh, sten in fasad na treh 
proizvodnih lokacijah v Avstriji ter podružnici na Češkem.
 
Gradnja velikih industrijskih in poslovnih objektov ima še poseben poudarek na kva-
liteti, trajnosti, estetiki in ekonomičnosti. Tem zahtevam moderne gradnje sledimo 
s stalnim razvojem in izpopolnjevanjem naših proizvodov ter tehnično dovršenostjo 
proizvodnje.

Družina Hummer
(Poslovodstvo podjetja)
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DOMICO Strehe

Prednosti kovinskih streh so dolga življenjska doba 
ter hitra in stroškovno ugodna montaža. Z našima 
preizkušenima programoma strešnih kritin DOMITEC in 
GBS nudimo individualnim zahtevam objekta prilagojene 
rešitve. Tako pri novogradnjah, kot pri sanacijah objek-
tov, nudita strešna sistema DOMICO idealno rešitev za 
strehe z minimalnimi nakloni, že od 1,5 stopinje naprej. 
Pri tem se lahko strešne plošče polagajo v dolžini do 
40 metrov, od slemena do žlote, brez vmesnega pre-
krivanja. Posebna prednost naših kovinskih strešnih 
sistemov je, da so le ti okolju prijazni in jih je možno v 
celoti reciklirati. 

DOMICO Kasete

Kasete so odlična rešitev za ekonomično izvedbo pod-
konstrukcij ali nosilnih konstrukcij streh na gospodarskih 
objektih. DOMICO kasete so prava izbira za gospodarno 
in gradbeno fizikalno odlično rešitev izvedbe tako ime-
novanih dvoslojnih strešnih konstrukcij.

Domitec®   Domisan®| 6 | 14

GBS® Kasete| 10 | 16

Trajna uporabnost: 
Pritrjevanje brez vrtanja in vijačenja
Vsi DOMICO profili so pritrjeni na zatične pritrdilne letve brez vijakov, izvrtin in prebojev. Ta način prožne pritrditve 
omogoča, da raztezanje in krčenja materiala, zaradi temperaturnih razlik, ne vpliva na funkcionalnost in vodotesnost 

izdelka. 

Projektom prilagojena proizvodnja: 
Natančnost in visoka kvaliteta  
Visoka stopnja tovarniške predpriprave in natančna izdelava po gradbenem načrtu, oziroma po izmerah na objektu, 
omogočata hitro, enostavno in ekonomično izvedbo.

Zaupanje in zanesljivost:
Svetovanje in servisiranje
Naši sodelavci vam nudijo svetovanje, tako v fazi načrtovanja kot montaže, da bi skupaj z vami izdelali optimalno rešitev 
strešnih ali stenskih konstrukcij.

Temeljna filozofija naših podjetij in naših proizvodov
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Kvaliteta

Strešna profila in kasete so deklarirani kot negorljiv material razreda A po 
ONORM 3800 oziroma DIN 4102 ter vremensko in korozijsko odporni. 
Strešna profila DOMICO sta preizkušena in odporna na neurje, točo, dež 
in snežni metež.

Materiali in površinska obdelava

Pri obeh strešnih ploščah DOMICO lahko izbirate različne visokokakovost-
ne materiale in površinske obdelave (glej tehnične liste).

Obstojnost  površinskih obdelav (izvleček po DIN 55634)

 

Obstojnost je definirana v DIN EN ISO 12944-1 in je podana v treh razredih: 
nizko (L) = 2 do 5 let, srednje (M) = 5 do 15 let; visoko (H) = preko 15 let.
Obstojnost ni garancija, je le tehnični podatek o obstojnosti ob ustreznem 
vzdrževanju (izvleček DIN55634).

Protikondenzni nanos

DOMICO protikondenzni nanos nudi odlično gradbeno fizikalno rešitev, še 
posebno, ko gre za enostavne, hladne - enoslojne strehe. Protikondenzni 
nanos sicer ne more preprečiti pojava kondenza na površini pločevine, lah-
ko pa se z njim izognemo neprijetnim posledicam, kot so nastajanje kapljic 
in kapljanje kondenzirane vode.

Sistem št.
Površinska 
obdelava

Skupna debeli-
na nanosa v μm

Pričakovana obstojnost
C2 C3 C4 C5-I C5-M

W M H L M H L M H L M H L M H

 A2.2 SP 15

 A2.3 SP 25

 A2.13 RESISTA® 50

 A2.14 PVDF 25

Potrdilo o odpornosti na neurje  
Št. potrdila11-000538-PR02

Preizkus tesnosti spoja  
Št. potrdila 021008.A01

Te informacije  
najdete na naši 
spletni strani ali 
jih zahtevajte 
preko e-maila: 
office@domico.at

Informacije o proizvodih

Ostali prospekti

  Fasadni sistemi
  Element streha
  Element hale

Zahtevajte tukaj  
ali na 
www.domico.at

Projektantska mapa
Celovita zbirka podatkov, tehničnih 
risb in detajlov o proizvodih Domi-
co, ki arhitektom nudi učinkovito 
podporo in pomoč za kvalitetno 
načrtovanje. 

Navodila za montažo
Pomoč izvajalcem pri polaganju 
Domico proizvodov za strehe, 
stene in fasade.
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Nastavek za svetlobno kupolo iz jeklene pločevine: 
tovarniško izdelan in toplotno izoliran nastavek z gibljivo 
obrobo v ustrezni barvi.

Pritrditev slemena s sistemskim držalom: brez vrtanja in 
prebojev zaščitne strešne pločevine.

Pritrjevanje strešnih profilov brez vrtanja in vijačenja:  
Omogoča dolžinsko raztezanje in krčenje plošč kot posle-
dica temperaturnih razlik. 

Snegolov na strešni površini: Kotnik z navzdol zakriv-
ljenimi zadrževalci snega in ledu. Tudi pri obremenitvi s 
snegom ni kontakta med snegolovom in strešnim profilom. 

Strešni profil v kapnem predelu tovarniško zarobljen 
navzdol: preprečuje zatekanje vode in zagotavlja pravilno 
odvodnjavanje. Za lepši izgled se uporabi zaključna kapna 
obroba.

Kapni snegolov: Dodatni ukrep na DOMICO strehah – 
zagotavlja večjo varnost pred morebitnim zdrsom ledenih 
plošč.
 

Strešni profil DOMICO v slemenu tovarniško zarobl-
jen navzgor: varovanje pred zastajajočo vodo in ojačana 
trdnost roba strešnega profila.

Odlična tehnika, visoka stopnja tovarniške predpriprave in učinkovita montaža

Tovarniška predpriprava in rešitve tehničnih detajlov, ki jih v DOMICO stalno razvijamo in optimiramo, omogočajo maksimalno 
kvaliteto polaganja in reduciranje nepotrebnih dodatnih del na gradbišču.

Ločilni distančni profil: s toplotno izolacijskim ločilnim 
slojem za preprečevanje linijskih toplotnih izgub.
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Tehnično dovršene rešitve pri Domitec strehah omogočajo pomembne eko-

nomske in časovne prihranke. Strešni profil je tovarniško zarobljen navzgor v 

slemenskem delu in zaroboljen navzdol v odkapnem delu. Bistveni sestavni 

del strešne konstrukcije Domitec je zatična pritrdilna letev, ki zagotavlja hitro, 

enostavno in zanesljivo polaganje. Izdelava zatične pritrdilne letve natančno 

sledi širini pokrivnih plošč tako pri polaganju plošč pod kotom 90° glede na 

zatično letev, kot pri zatičnih letvah, ki so položene pod kotom 45° glede na 

smer polaganja. Zatične letve pod kotom 45° omogočajo boljšo porazdelitev 

obremenitve na strehi. Izvedba zatične letve pod kotom 45° izpolnjuje vse 

statične zahteve za križno polaganje, istočastno pa vrši funkcijo distančne in 

pritrdilne konstrukcije. Na zatične pritrdilne letve zataknemo strešne plošče, 

ki se z rahlim pritiskom zaskočijo ena v drugo in tako zagotavljajo pritrditev 

strešne kritine brez kakršnih koli prebojev, vrtanja ali vijačenja.

Za dodatno izboljšano vodotesnost se Domitec strešni profili dobavljajo s 

tovarniško nameščenim vzdolžnim tesnilom. Trajno kvaliteto strehe zago-

tavljamo s tovarniško izdelanimi rešitvami in tehničnimi detajli. Na ta način 

odpadejo številne odvečne delovne faze na gradbišču. 

Glede na zahtevo projekta se strehe Domitec lahko dobavljajo kot enoslo-

jne – hladne strehe ali kot dvoslojne – toplotno izolirane strehe. Slednje so 

lahko prezračevane ali neprezračevane, na zahtevo tudi v ustreznem razredu 

požarne odpornosti. Za uresničitev želja arhitektov so Domitec profili dobav-

ljivi tudi v konveksni ali konkavni obliki ukrivljenosti. 

Domitec® streha

Pritrditev strešnega profila z vzdolžnim tesnilom 
na zatično pritrdilno letev 

Strešni profil – prevoz skupaj s konzolo za raz-
tovarjanje
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Domitec® profil
 S tovarniško vgrajenim vzdolž-

nim tesnilom
 V slemenskem predelu zaro-

bljene navzgor v kapnem pre-
delu zarobljene navzdol (razen 
pri bombirani izvedbi)
 Za naklone streh od 1,5° naprej 

(na osnovi potrdila DIBt Berlin)

Standardna širina plošč:
500 mm, 470 mm, 400 mm  
in 300 mm
(bombiranje možno samo v širini 
400 mm)
Po želji tudi posebne širine

Višina profila : 62,9 mm
Dolžina profila: max. 40 m
Smer pokrivanja: desno

Pritrdilni elementi:
Zatično držalo
Zatični trak
Zatični trak “S“ (45°)
Zatični profili: 

tip “L“ (kotnik)
tip “Z“
tip “Z“ s termo členom
tip “S“ (45°)
tip “S“ (45°) s termo členom
tip “U“ s termo členom

Možne izvedbe                            debelina materiala                 masa/kg/m² (ca.)
 mm DB 500 mm     DB 470 mm     DB 400 mm     DB 300 mm

Jeklena pločevina pocinkana in barvana  0,75 8,0 8,2 8,5 9,1

Aluminij pločevina barvana 0,8 2,9 3,0 3,2 3,4
naravno svetla, dezenirana (stucco) 1,0 3,6 3,8 3,9 4,2

Standardni nanosi barve                debelina nanosa (ca.)

Jeklena pločevina:  RESISTA®: PUR-PA (Polyurethan-Polyamid)                  50 μm
 SP (Polyester) po naročilu       25 μm
 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu       25 μm

Aluminij pločevina:  SP (Polyester)         25 μm
 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu        25 μm

Hrbtna stran: zaščitno barvana

Zatični profili   debelina materiala/mm  

Jeklena pločevina pocinkana in barvana          1,5  

Stand: 09.2016

Tehnični podatki: Domitec® profil

vzdolžno tesnilo

zatični profil “L“

zatični trak

širina plošče 300 - 500 mm

širina plošče

zatični profil “U“
s termo členom

zatični profil “Z“ zatični profil “Z“
s termo členom

zatični profil “S“ (45°) zatični profil “S“ (45°)
s termo členom
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Topla neprezračevana streha
S kasetami kot podkonstrukcijo in “S“ zatično pritrdilno letvijo po kotom 45˚

Topla neprezračevana streha
S trapezno pločevino kot podkonstrukcijo in “S“ zatično pritrdilno letvijo po kotom 45˚, s termo členom

DWBK3 / 06.2014

DWBT3 / 12.2013
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V skladu s filozofijo podjetja DOMICO je bil sistem strehe GBS v svojem 

dolgoletnem razvoju optimiran tako, da je dosežena najvišja kvaliteta in tra-

jna obstojnost. Oblika profila GBS omogoča poleg ravnih tudi proizvodnjo 

konkavno/konveksno zaokroženih in upognjenih GBS strešnih plošč. Na 

tak način se optimalno prilagajamo zahtevam sodobne arhitekture.

GBS streha je primerna tako za novogradnje kot sanacije obstoječih streh 

z naklonom od 1,5˚ dalje. GBS profil pritrjujemo brez vrtanja in vijačenja 

s pomočjo zatičnega držala ali zatične letve. Zatična letev vrši funkcijo 

distančnega profila z že vgrajenim zatičnim držalom. Pri montaži se strešni 

plošči GBS zaskočita v krivini zatičnega držala in istočasno ena v drugo. Tak 

način pritrjevanja omogoča, da se strešne plošče GBS ob temperaturnih 

spremembah prosto krčijo in raztezajo, kar zagotavlja trajno vodotesnost in 

podaljšano življenjsko dobo strehe. Strešne plošče so v slemenskem pre-

delu zarobljene navzgor, v kapnem predelu pa zarobljene navzdol, s čimer 

se izognemo številnim odvečnim delovnim fazam na gradbišču in skrajšamo 

čas montaže.

Sleme strehe GBS ni vijačen, ampak je pritrjen na GBS profil s posebnimi 

držali. Na enak način, z držali, se vrši tudi pritrjevanje podkonstrukcije za 

solarne sisteme in sončne elektrarne.

GBS® streha

Pritrditev GBS profila z zatičnim držalom
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Tehnični podatki: GBS® profil

GBS® profil 
 V slemenskem predelu zaro-

bljene navzgor v kapnem pre-
delu zarobljene navzdol (razen 
pri bombirani izvedbi)
 Za naklone streh od 1,5° naprej 

(na osnovi potrdila DIBt Berlin)

Širina profila: 470 mm 
Višina profila: 49,8 mm
Dolžina profila: max. 40 m
Smer pokrivanja: levo

Pritrdilni elementi:
Zatično držalo
Zatični trak
Zatični profili:

tip “L“
tip “Z“
tip “Z“ s termo členom
tip “U“ s termo členom

Možne izvedbe  debelina materiala/mm  masa/kg/m² (ca.)

Jeklena pločevina pocinkana in barvana  0,63                   7,2  
 0,75                   8,6

Aluminij pločevina barvana  0,8                   3,2
naravno svetla, dezenirana (stucco)  1,0                   4,0

Titan- cink pločevina   0,7                   7,3

Bakrena pločevina   0,6                   7,9

Standardni nanosi barve                                                                  debelina nanosa (ca.)

Jeklena pločevina:  RESISTA®: PUR-PA (Polyurethan-Polyamid)  50 μm
  SP (Polyester) po naročilu   25 μm
  PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu  25 μm

Aluminij pločevina:  SP (Polyester)    25 μm
  PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu   25 μm

Hrbtna stran: zaščitno barvana

Zatično držalo debelina materiala/mm

Jeklena pločevina pocinkana in barvana   1,25

Zatični profili

Jeklena pločevina pocinkana in barvana   1,5

Stand: 09.2016

zatični profil “L“

zatični trak

zatični profil “U“
s termo členom

zatični profil “Z“ zatični profil “Z“
s termo členom
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Hladna streha
S protikondenznim obrizgom na lesenih letvah pritrjena z zatičnimi držali 

Topla neprezračevana streha 
S kasetami kot podkonstrukcijo in zatičnim »U« profilom s termo členom

GEPA1 / 12.2013

GWBK2 / 10.2013



13 GBS®   



14

Domisan strešni prekrivni sistem je idealna rešitev za ekonomično in hitro 

sanacijo stavb pokritih z različnimi valovitimi kritinami. S tem sistemom se 

izognemo zamudnemu odstranjevanju stare kritine, pomembno pa je tudi, 

da omogočimo nemoteno uporabo in obratovanje objekta med sanacijo.

Domisan sistem je primeren za sanacijo 5 ali 6 valjnih salonitnih plošč. 

Obstoječa stara streha, ki jo prekrijemo brez bistvene dodatne obtežitve, 

prevzame vlogo sekundarne kritine. Skupna teža Domisan strešnega si-

stema za saniranje je tako majhna, da običajno ne potrebujemo dodatnih 

statičnih ojačitev podkonstrukcije. Domisan strešni sistem lahko izvedemo 

kot hladno ali toplo streho. Pri izvedbi brez izolacije prevzame razmik med 

obstoječo in novo kritino funkcijo zračne plasti. Domisan sistem je primeren 

tudi, če želimo streho dodatno toplotno izolirati. Debelino izolacije in višino 

distančne konstrukcije izberemo glede na toplotni izračun objekta.

 

Domisan strešni sistem sestavljajo distančni profil z vgrajenim zatičnim 

profilom “L“ ali zatičnim držalom ter GBS ali DOMITEC strešna pločevina.

Prosimo upoštevajte nacionalne smernice za obdelovanje azbestno cementnih plošč, ker podatki 
v prospektu temeljijo na avstrijskih normah.

Domisan® streha

Distančni profil z integriranim zatičnim profilom “L“

Domisan®
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Tehnični podatki

Pritrdilni elementi:

Zatični profil “L“

Zatično držalo

Pokrivna kritina:

Domitec profil

ali

GBS profil

Distančni profil “D“
Jeklena pločevina pocinkana in barvana
Debelina materiala: 1,5 mm 

Neizolirana izvedba:
standardna višina 40 mm

Izolirana izvedba:
variabilna višina od 40 do 220 mm

Stand: 06.2010

Sestava konstrukcije:
Prečni prerez

 

Izvedba I (neizolirana) z GBS kritino

Izvedba II (izolirana) z Domitec kritino

vzdolžno tesnilo

širina plošče 300 - 500 mm

Vzdolžni prerez
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Tudi v gradbeništvu je ekonomičnost eden izmed odločilnih faktorjev. Zato 

se pri gospodarno zasnovanih konstrukcijah namenskih objektov kasete 

uporabljajo kot nosilna podkonstrukcija in istočasno kot zaključni element 

stene ali stropa tako imenovanih dvoslojnih konstrukcij.

Kaseta kot podkonstrukcija strehe nudi zanesljivo in stroškovno ugodno 

izvedbo streh večjih površin ter obenem lep izgled stropa v notranjosti.

Posebna prednost kasete DOMICO so predhodno izdelane izvrtine za 

vzdolžno spajanje in tovarniško vgrajeno vzdolžno tesnilo.

Dovoljen razpon med podporami se določi na osnovi statičnih in gradbe-

no fizikalnih izračunov.

Prednosti uporabe kaset so sledeče:

 Statična ustreznost za razpone med podporami do 7 m

 Hitra in stroškovno ugodna montaža

 Optimalna zaščita pred korozijo s pocinkanjem in barvanjem 

 Možnost izvedbe strehe z debelino izolacije do 300 mm

 Enostavna izvedba prebojev 

 Posebna izvedba v akustični varianti

Spoj in pritrditev kaset

Kasete - strešna podkonstrukcija
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Tehnični podatki

Stand: 03.2011

Kaseta
 S tovarniško vgrajenim tesnilom
 S 6 mm preboji za vzdolžno spajanje

Standardna širina: 600 mm
Globina profila: 100, 130, 145 in 160 mm
Maksimalna dobavna dolžina: 18 m

tesnilo

Možne izvedbe                debelina                         Tip profila [masa kg/m² (ca.)]
 mm 100/600       130/600      145/600 160/600

Jeklena pločevina pocinkana in barvana

  0,75      9,5              9,7              10,3                 10,3
 0,90 11,1 11,5 12,1 12,1
 1,00 12,7 13,1 13,7 13,7
 1,10 14,2 14,6 15,2 15,2
 1,25 15,9 16,4 17,1 17,1

Standardni nanosi
Notranja stran kasete ima enoslojni zaščitni nanos, ki zagotavlja protikorozijsko zaščito razreda II po DIN 55928-8. 
Zaradi tankoslojnega nanosa barve le ta služi izključno za optično posvetlitev (možna so odstopanja nians). Barvni 
nanos je na bazi Polyestra ali Epoxyda.

Standarda barva: ~RAL 9002 (ostale barve po naročilu)

Notranja stran:  zaščitni nanos

tovarniško izveden preboj  
Ø 6 mm za vzdolžno spajanje

Certifikat: Zrakotesnost spoja Q 0,011 m³/mhPan 

po DIN EN 12114:200-04



Kreativna gradnja 18 Dodatki

DOMICO varovalni sistem (točkovno zadrževalo in varovalna jeklena vrv) omogoča istočasno varovanje maksimalno štirih oseb z 
ustrezno osebno varovalno opremo. Glede na obliko in velikost strehe je smiselno uporabiti kombinacijo točkovnega zadrževala 
in varovalne jeklene vrvi. V takem primeru je potrebno za vsako streho izvesti ustrezen načrt varovanja z upoštevanjem statičnih 
zahtev. Pri tem je potrebno upoštevati ustrezne nacionalne norme in navodila. 

Konstrukcija DOMICO varovalnega sistema omogoča pritrditev na strešne profile Domitec ali GBS brez kakršnih koli prebojev. 
DOMICO varovalni sistem se pritrjuje, po navodilih proizvajalca, izključno na strešne sisteme GBS ali Domitec. V vsakem primeru 
pa mora biti nosilna podkonstrukcija strehe dovolj močna da prenaša sile, ki nastanejo ob morebitne padcu varovanih oseb.

Naknadna montaža varovalnega sistema je možna le ob predhodni ustrezni statični in konstrukcijski kontroli strehe.

DOMICO varovalni sistemi

DOMICO varovalna jeklena vrv je po DIN EN 795,  
razred C, testirana za varovanje maksimalno štirih oseb.

DOMICO točkovno zadrževalo je po DIN EN 795,  
razred A, testirano za varovanje maksimalno štirih oseb. 

DOMICO spojno držalo

Držalo za solarne sisteme
Držalo za solarne sisteme je namenjeno za pritrjevanje pod-
konstrukcije solarnih in fotovoltaičnih sistemov. Držalo se 
montira izključno na preklopnih robovih GBS ali DOMITEC 
plošč, pri čemer ne prihaja do nobenih poškodb ali prebojev 
pločevine. Poleg držal nudi DOMICO tudi ustrezno pod-
konstrukcijo za fotovoltaične module. Pri naknadni vgradnji 
solarnih sistemov na kovinske strehe je potrebna predhodna 
uskladitev s proizvajalcem strehe. 

Držalo za strelovod
Po strehi nameščene žice in instalacije se na streho DOMICO 
pritrjujejo s posebnimi držali, ki odgovarjajo profilu strehe. Po 
veljavni zakonodaji o zaščiti pred strelo DIN EN 62305 strešna 
kritina iz jeklene pločevine ali alumunija deluje kot zvezna 
lupina oz. naravni lovilec strele in kot taka izpolnjuje zahteve 
standarda v primeru, da je ustrezno ozemljena.
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Strešni sistemi DOMICO - nekaj referenčnih objektov v Sloveniji in tujini

Večstanovanjski objekt Ljubljana, streha Domitec

Objekt Ljubljana, streha GBS, ločna izvedba
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Objekt Brnik, Streha GBS

Objekt Kranj, streha GBS
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Izvedba fotovoltaičnega sistema na Domitec strehi

Vodno črpališče Kettnitzmühle, Wernberg-Köblitz

Arhitekt: Petter Ingenieure GmbH



Kreativna gradnja  Kreativna gradnja 23

Podjetje Witron Logistik + Informatik GmbH,  

BE 61, poslovna stavba na Dunaju

Foto: Fessler
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