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Večslojne prekatne polikarbonatne plošče odlikujejo 
izjemne mehanične, optične in termične lastnosti. 
Zaradi svoje odpornosti na udarce, visoko toplotno
izolativnost in svetlobno prepustnost so uporabne 
za prekritje nadstreškov, teras, rastlinjakov ter 
zimskih vrtov kot tudi stransko zapiranje prostorov.
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PREDNOSTI  VEČSLOJNIH POLIKARBONATNIH PLOŠČ:

 » majhna teža 

 » dolga življenjska  

doba 

 » negorljivost 

 » izjemna toplotna  

in zvočna izolacija

MOŽNOSTI UPORABE VEČSLOJNIH POLIKARBONATNIH PLOŠČ:

 » avtomobilski  

 nadstreški 

 » nadstreški teras,  

 balkonov 

 » prekritje pergol,  

 verand, paviljonov 

 » zimski vrtovi
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 » visoka prepustnost svetlobe,  

ki je pomembna za življenje  

in dobro počutje 

 » odlična odpornost  

na različne vremenske  

vplive in udarce (npr. toča) 

 » vsestranska uporaba, ki jo  

odlikuje enostavna obdelava  

in montaža 

 » UV-obstojnost, ki zagotavlja  

dolgotrajno trdoto in odlične  

optične lastnosti tudi po  

več letih uporabe

 » rastlinjaki  

 in tople grede 

 » vertikalne vetrne  

 zasteklitve in pregradne 

 stene 

 » svetlobni trakovi  

 in kupole 

 » industrijski nadstreški,  

 strehe in okenske zasteklitve  

 objektov 

 » ukrivljene strehe in  

 avtobusna postajališča 

 » reklamni paneli



Standardne dimenzije

Debelina plošče (mm) 4 6 10 16
Oblika prekatov
Standardna širina (mm) 2100 2100 2100 2100

Standardna dolžina (mm) 6000 6000
6000 6000
7000 7000
8000 8000

Teža (g/m2) 800 1300 1700 2600
Toplotna prehodnost (W/m2K) 3,8 3,5 2,8 2
Prepustnost svetlobe
Prozorna (%) 82 80 76 64
Mlečno bela - opal (%) 62 54
Rjava - brozna (%) 37 34



 
Debeline in barve plošč

6 mm, prozorna4 mm, prozorna

10 mm, prozorna 16 mm, prozorna

10 mm, mlečno bela 16 mm, mlečno bela

10 mm, rjava 16 mm, rjava



NAMESTITEV PLOŠČ

Montaža na vzdolžne nosilce

Zaradi standardne širine plošč - 2100 mm - priporočamo raster vzdolžnih nosilcev na 550 oz. 700 mm 
(odvisno od debeline plošč).

Medosna razdalja med vzdolžnimi podpornimi nosilci (v mm) 

obremenitev N/m2

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
tip plošče

PPC 10 mm 730 670 620 585 545 520
PPC 16 mm 1100 980 880 810 750 700 665 620

 

Montaža na prečne nosilce

Medosna razdalja med prečnimi podporami (v mm)

obremenitev N/m2

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
tip plošče

PPC 10 mm 1010 930 875 830 790 760 730 710
PPC 16 mm 1450 1325 1240 1180 1130 1085 1050 1000

 



Možnost krivljenja

Večslojne polikarbonatne plošče lahko hladno  
krivimo z minimalnim radijem “R”, ki je glede  
na debelino naveden v spodnji tabeli. 

Debelina plošče (mm) Minimalni radij (R) (mm)

4 800

6 1000

10 1500

16 2800

Naklon konstrukcije

Minimalni naklon pri vgradnji plošč naj bo 10 %. 



PRITRDILNI MATERIAL

Naziv Slika Enota pakiranja

Pokrivni ALU profil  
s tesnilom

(primerno za pritrjevanje 
na vzdolžne nosilce)

6000 / 7000 mm

Spojni ALU profil s tesnilom 
za plošče debeline 

 10 in 16 mm

(primerno za pritrjevanje 
na prečne nosilce)

6000 / 7000 mm

Spojni polikarbonatni  
H-profil za plošče 

debeline 4, 6, 10 in 16 mm

(primerno za pritrjevanje na 
vzdolžne in prečne nosilce)

6000 mm

ALU H-profil za plošče  
debeline 10 in 16 mm

(primerno za spajanje plošč pri  
vertikalni postavitvi, npr. stene)

6000 mm

Podložna EPDM guma po tm

Zaključni ALU U-profil za 
plošče debeline 10 in 16 mm

 6000  /  6350 mm

Zaključni F-profil z odkapom 
za plošče debeline 
6, 8, 10 in 16 mm

 6000  /  6350 mm

ALU U-profil 20 × 20 za plošče 
debeline 16 mm

 6000  /  6350 mm

ALU U-profil 15 × 15 za plošče 
debeline 10 mm

 6000  /  6350 mm

Zaključni polikarbonatni 
U-profil za plošče 

debeline 4, 6, 10 in 16 mm
2100 mm



Kotni ALU L-profil za plošče 
debeline 10 in 16 mm

6000 mm

Protiprašni trak s preforacijo  
za plošče debeline  

10 in 16 mm
po tm

 Protiprašni trak brez  
perforacije širine za plošče 
debeline 4, 6, 10 in 16 mm

po tm

SPC pritrdilo fi 50 mm  
s tesnilom za plošče  

debeline 10 ali 16 mm

Barva: bela, rjava, siva

na kos

INOX vijaki s tesnilno 
podložko φ 19 mm

KOVINA:
6,3 x 32 mm
6,3 x 50 mm

LES:
6,5 x 50 mm
6,5 x 65 mm

INOX vijaki z mehko tesnilno 
podložko φ 29 mm

 

KOVINA:
6,3 x 38 mm
6,3 x 50 mm

LES:
6,5 x 38 mm
6,5 x 50 mm

Slepa kovica φ 3,2 mm   
ALU za pritrjevanje  
zaključnih profilov

10 kos/paket

Silikonski kit za  
polikarbonate  
Ottoseal S72

310 ml



PRIPOROČILA IN NASVETI: 

 » plošče skladiščite tako, da niso izpostavljene neposrednemu sončnemu sevanju 

 » priporočljiv minimalen naklon nadstreška za garantirano tesnenje je 11 % 

 » folijo na strani z UV-zaščito odstranite šele po vgradnji polikarbonatne plošče 

 » plošče je možno rezati s krožno ali vbodno žago 

 » po razrezu je prekate potrebno dobro izpihati 
 
 
 
MOŽNOST NAROČIL DODATNEGA MATERIALA:

 » plastična SPC-pritrdila s tesnilom in vijakom za točkovno pritrjevanje plošč 

 » vijaki različnih dolžin za vijačenje v les ali kovino 

 » alu spojni elementi za spajanje plošč na vzdolžnih oz. prečnih podporah 

 » razrez plošč na neto dimenzije v tovarni 



Nekaj naših projektov

Avtomobilski nadstrešek
10 mm |  Opal White | vzdolżne podpore

Avtomobilski nadstrešek
16 mm | Bronze | vzdolżne podpore

Avtomobilski nadstrešek
10 mm | prozorna | vzdolżne podpore

Svetlobni pas na nadstrešku
10 mm | Opal White

Polikarbonatni svetlobni trakNadstrešek med hišama
16 mm | prozorna

Nadstrešek vrtne lope
10 mm | prozorna | vzdol. lesene podpore

Stransko zapiranje kolesarnice
10 mm | Opal White

Rastlinjak
6 mm | prozorna

Nadstrešek terase oval
16 mm | Bronze

Nadstrešek terase
16 mm | Opal White 

Nadstrešek terase
16 mm | Opal White | vzdolżne podpore
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GAMPLAST, Gašper Mlakar s.p.
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8212 VELIKA LOKA

Tel: 031 511 709
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