
PRILJUBLJENA 
MODERNA OBLIKA 
IN IZJEMNA MOČ.

www.petrovic.si

KRITINA LUX
UNIKATNA v svojem 
izgledu in vzdržljivosti

IZJEMNO MOČNA
Sodobni načini gradnje ali prenove objektov ter 
moderni arhitekturni trendi zahtevajo kritino s 
sodobnimi karakteristikami, ki vizualno dopolni 
izgled objekta, hkrati pa zagotavlja izjemno 
življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem. 
LUX je kritina prihodnosti, dosegljiva že danes.

 www.petrovic.si/lux

NOVO

-15 %
POPUST
Akcija traja od 29.07.2020 do 31.08.2020. 



KRITINA LUX
//  LUX je sodobna kritina iz pocinkane 
barvne pločevine, ki vsakemu objektu 
doda najvišjo mero varnosti in elegance. 

Privlačen videz, združen z vrhunsko kakovostjo.  Zaradi 
svojega gostega profila in posebne tehnike izdelave 
je izjemno močna, primerna tako za novogradnje kot 
obnovljene objekte.

• privlačen izgled
• primerna za stanovanjske objekte
• odporna na točo
• zelo močna
• na voljo v različnih sijajnih ali mat barvah

Za vprašanja smo vam na voljo!
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ODPORNE NA NAJTEŽJE 
VREMENSKE PREIZKUŠNJE

IZJEMNA VZDRŽLJIVOST IN 
DOLGA ŽIVLJENSKA DOBA

ZAVEZANI KAKOVOSTI, OD 
MATERIALA DO IZDELKOV

RAL 8004  RAL 8017 RAL 7016  RAL 9005  RAL 9007  RAL 3009  RAL 8019  RAL 9002  RAL 9010  RAL 5010  RAL 6005  RAL 9006

MOŽNOST MODULARNE MONTAŽE

RAL 9006 
// shimoco

RAL 8004
// shimoco

RAL 8017 
// shimoco

RAL 7016 
// shimoco

RAL 9005
// shimoco

30 LET GARANCIJE

30 LET GARANCIJE

30 LET GARANCIJE

30 LET GARANCIJE

30 LET GARANCIJE

Nadgradnja za dodatno zaščito strešnega sistema
Kritino lahko nadgradimo tudi s protikondenčnim filcem, 
ki regulira vlago v prostoru. Plast kakovostnega filca, 
nalepljena na pločevino, prepreči kapljanje in morebitno 
škodo zaradi kondenzacije vode na hladni pločevini. 

Ste že slišali za premazni sistem s 30-letno garancijo?
SHIMOCO je edinstven poliestrski premazni sistem, ki ga odlikuje najboljša 
UV-odpornost in odpornost proti koroziji. Največja fleksibilnost in vzdržljivost 
zagotovljena!

1,203 m
ŠIRINA PLOŠČE

1,16 m
POKRIVNA ŠIRINA

4,50–5,10 kg/m2

TEŽA
8°

MINIMALNI NAKLON

DVA TIPA MONTAŽE
// Kritino LUX je mogoče montirati na dva načina:

1 | Klasična montaža: nudimo naročilo 
dolžine plošče po meri objekta.

2 | Modularna montaža: za lažji transport 
in preprostejšo montažo so na voljo krajši 
kosi kritine, ki se sestavljajo po dolžini.

Na kritino LUX vam do 31. avgusta nudimo izjemni  
-15 % popust. Popust velja na vseh prodajnih mestih 
Marex, Merkur, TopDom in Obenauf po Sloveniji in 
v prodajnem salonu Petrovič (Kidričevo). Obiščite 
vaš najbližji prodajni salon in si oglejte novost na 
tržišču – kritino LUX – tudi v živo.

// Izjemna akcija na kritino LUX samo do 31. avgusta!


