
OPOMBA K DOKUMENTACIJI: 

Vodilni načrt - načrt arhitekture – 07/19, PZI  

TEHNIČNO POROČILO 

5.3.1 GRADBENA IZVEDBA 

a) Opis konstrukcije, strehe in ostrešja: 

Objekt 1  

 - KONSTRUKCIJA 

Izdelava in montaža troladijskega rastlinjaka dim. 28,02 × 36,06 m.  

Konstrukcija je sestavljena iz pocinkanih cevi in profilov. Nosilni loki so izdelani iz cevi fi 60,3/2 mm. 

Nosilni stebri so iz dvojnih okroglih cevi fi. 60,3/2. Paličje je izdelano iz cevi fi 28 × 1,5 mm in 40/1,2, 

tetiva 40/1,2. Profil za vpenjanje folije je iz aluminija.  

širina 28,02 m 

dolžina  36,06 m 

število ladij 3 

bočna višina 3,00 m 

višina tetive 3,30 m 

slemenska višina 4,84 m 

osna razdalja med loki – stebri 2,00 m 

loki 60,3 x 2 mm 

Drsna vrata (Al okvir, polikarbonatna plošča 8 mm) 2,1 x 2,40 m – 4 kom 

Strešno okno 1,5 m širine  36 m 

 

Prva ladja dim.  9,33 x 36 m je prekrita z dvojno folijo z vpihovanjem in izvedenim strešnim oknom 

z odpiranjem na elektromotorni pogon, bočno odpiranje na elektromotorni pogon v termostatski 

odvisnosti od temperature. Čelni stranici sta izvedeni s polikarbonatom debeline 8 mm 

Prezračevanje 1. ladje:  

je preko bočnih (2,5 m) in strešnih (1,5 m) prezračevalnih kril, ki potekajo vzdolž celotnega rastlinjaka. 

Odpiranje je avtomatsko v termostatski odvisnosti od temperature.  

Strešno okno 1. Ladje: 

strešno okno izdelano v celoti iz aluminija - namenski pritrdilni profili, da zagotavljajo odlično 

tesnenje in vpetje folije. Mehanizem strešnega okna: Pocinkana zobata letev z zobniki in kolesci za 

zmanjšanje trenja, ki omogočajo  optimalno odpiranje. 

KRITINA 

 - streha 1. ladje 



polietilenska folija – dvojna  z ventilatorjem za radialno vpihovanje zraka, UV stabilizirana, 5 let 
garancije, 5 slojna, antikondenčna, 200um. Na obeh straneh rastlinjaka je vpeta z dvojnim Al profilom 
in PVC profili. 
 
- bočni stranici 1. ladje 

polietilenska folija – dvojna  z ventilatorjem za radialno vpihovanje zraka, UV stabilizirana, 5 let 
garancije, 5 slojna, antikondenčna, 200um.  

 
- čelni stranici 1. ladje sta pokriti s polikarbonatnimi ploščami debeline 8 mm (eno čelo). Drsna vrata 
na čelu 2,1 x 2,4 m – 2 kom. 
 

Ladja 2 in 3 sta prekriti z enojno folijo in mrežo (zelena 30 % senčenje) z izvedbo navijanja z 

elektromotorjem, čela so izdelana iz polikarbonatat 8 mm, boki z enojno folijo z navitjem, streha 

(folija in mreža) se pozimi zvijeta v vpenjalni profil v slemenu, ko je razprostrta se navijalna cev 

fiksira v žloti. 

KRITINA 

 - streha 2. in 3. ladje 

polietilenska folija – enojna, UV stabilizirana, 5 let garancije, 5 slojna, antikondenčna, 200 um. Na 
slemenu rastlinjaka je vpeta v vpenjalni profil. Odpiranje je izvedeno z elektromotorjem. Ko je 
razprostrta se fiksira v žloti. 
 
Mreža za senčenje (30 % senčenje). Na slemenu rastlinjaka je vpeta v vpenjalni profil. Odpiranje je 
izvedeno z elektromotorjem. Ko je razprostrta se fiksira v žloti. 
 

- bočni stranici 2.  in 3. ladje 

polietilenska folija – enojna, UV stabilizirana, 5 let garancije, 5 slojna, antikondenčna, 200um.  
 

- čelne stranice 2.  in 3 . ladje so pokrite s polikarbonatnimi ploščami debeline 8 mm. Drsna vrata na 
čelu 2,1 x 2,4 m – 4 kom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Objekt 2 

 - KONSTRUKCIJA 

Izdelava in montaža štiriladijskega rastlinjaka dimenzij 40,10 x 54,06 m.  

Konstrukcija je sestavljena iz pocinkanih cevi in profilov. Nosilni loki so izdelani iz cevi fi 60,3 x 2 mm. 

Nosilni stebri so iz dvojnih okroglih cevi fi. 60,3/2. Paličje je izdelano iz cevi fi 28 × 1,5 mm in 40/1,2, 

tetiva je iz cevi fi 40/1,5 mm. Profil za vpenjanje folije je iz aluminija.  

širina 40,10 m 

dolžina 54,06 m 

število ladij  
4 

bočna višina 
3,00 m 

višina tetive 
3,30 m 

slemenska višina 
4,84 m 

razdalja med loki – stebri 
2,00 m 

loki 
60,3 x 2 mm 

tetiva 
40 × 2 mm 

drsna vrata (Al okvir, polikarbonatna plošča 8 mm) 
2,1 x 2,40 m – 4 kom 

 

KRITINA 

 - streha vseh štirih ladij 

polietilenska folija – enojna, UV stabilizirana, 5 let garancije, 5 slojna, antikondenčna, 200um. Na 
slemenu rastlinjaka je vpeta v vpenjalni profil. Odpiranje je izvedeno z elektromotorjem. Ko je 
razprostrta se fiksira v žloti. 
 
Mreža za senčenje (30 % senčenje). Na slemenu rastlinjaka je vpeta v vpenjalni profil. Odpiranje je 
izvedeno z elektromotorjem. Ko je razprostrta se fiksira v žloti. 
 

- bočni stranici 2.  in 3. ladje 

polietilenska folija – enojna, UV stabilizirana, 5 let garancije, 5 slojna, antikondenčna, 200um.  
 

- čelne stranice 1., 2.,3. in 4. ladje so pokrite s polikarbonatnimi ploščami debeline 8 mm (eno čelo; 
ladja 1 dve čeli), drugo čelo je krito s folijo -  odpiranje z navitjem z elektromotorjem (ladje 2.,3.,4.). 
Drsna vrata na čelu 2,1 x 2,4 m – 5 kom. 
 
  



OPREMA 

Pomično poplavne mize 2 x 4,3 m – 28 kom:  

Podnožje pomično poplavnih miz se sestoji iz  vroče cinkanih Fe profilov. Profili so najprej zavarjeni in 

šele nato vroče cinkani-preprečeno rjavenje v notranjosti. 

Zgornji del mize, okvir,  je v celoti izdelan iz Al profilov. PVC korita kot npr.  Stål & Plast ali 

enakovredno. Vsaka miza je opremljena s QUICK ventilom za odtok in dotok vode ter mrežico za 

precejanje vode. Na mizah se dodatno izvedejo mikrorazpršilci. 

K mizam spada cevovod za dotok in odtok vode. 

Oprema za regulacijo zračenja: 

Avtomatsko rmiljenje odpiranja strešnih in bočnih motorjev glede na parametre: temperatura, vlaga, 

veter, dež, sneg. 

Avtomatika namakanja: 

Avtomatsko krmiljenje odpiranja elektromagnetnih ventilov za zalivanje pomično poplavnih miz. 

Namakalna rampa  

Dvoramenska namakalna rampa z aluminijastim vodilom s samostojno regulacijo zalivanja kot npr. Da 

ros ali enakovredno. 

 

http://uk.staal-plast.dk/

