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Aluminij program
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INOVACIJE
KAKOVOST
STORITVE

Podjetje FILLI STAHL, koroško podjetje s tradicijo ter več kot 140 leti izkušenj s kleparstvom in jeklom, 

ponosno predstavlja svoj novi program iz aluminija, s čimer še naprej ostaja vodilno podjetje v industriji za 

oskrbo kleparjev in krovcev. Z najsodobnejšo proizvodno tehnologijo se posvečamo potrebam strank ter jim 

nudimo gospodarne in procesno optimizirane rešitve za nakup in nabavo. Podjetje Filli Stahl s podjetjem 

GRÖMO prepričljivo zagotavlja edinstven in visokokakovosten portfelj izdelkov, ki temeljijo na blagovnih 

znamkah DUOFALZ in ALUSTAR ter na skupni zavezanosti k MADE IN AUSTRIA in MADE IN GERMANY.

Na naslednjih straneh boste našli podrobne informacije o programu iz aluminija  ter spoznali novosti in 

navdihe, zaradi katerih smo postali  vodilni glede aluminija.

DOBRODOŠLI PRI PREDSTAVITVI PROGRAMA IZDELKOV IZ ALUMINIJA!
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FILLI STAHL – 
STROKOVNJAK ZA STREHE

Našo največjo prednost predstavljajo več 

kot 140-letna zgodovina podjetja, znanje ter 

strokovni in kar najbolje usposobljeni zaposleni. 

V naših inovativnih pristopih pri storitvah in 

izdelavi ter tudi pri raznoliki paleti izdelkov pa 

se odraža tudi naša želja po stalnem razvoju.

Našim strankam je zelo pomembno, da smo jim 

vedno na voljo za dobavo in da nudimo zadostne 

skladiščne zmogljivosti, s čimer zagotavljamo 

učinkovito poslovanje z blagom in gospodarsko 

sodelovanje. 



5

GRADEC
CELOVEC

SCHEIFLING

WELS DUNAJ

STORITVI, KI JU NAŠI PARTNERJI CENIJO, STA SVETOVANJE, USMERJENO V ISKANJE  
REŠITEV IN TEHNIČNA IZDELAVA.

LOKACIJE
STROKOVNJAKA 
STREH

PRODAJA 
V AVSTRIJI
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PROIZVODNJA CEVI ZA ŽLEBOV

Najsodobnejše proizvodne naprave za učinkovito obdelavo naročil po 

želji strank z visoko stopnjo prilagodljivosti pri izdelavi različnih vrst 

odtočnih cevi in žlebov za odvodnjavanje.

NAPRAVE ZA RAZREZ PO DOLŽINI IN ŠIRINI

Na željo strank v našem storitvenem centru obdelamo velike zvitke 

tako, da dobimo manjše, ki so priročni in primerni za nadaljnjo 

obdelavo. S tem zagotovimo tudi obdelavo na gradbišču.

OBDELAVA POVRŠIN

Pri obdelavi površin uporabljamo znanja zunanjih izvajalcev in z našim 

partnerjem pripravimo nadzor kakovosti, da zagotovimo največje 

zadovoljstvo.

STORITVENI CENTER IN 
PROIZVODNJA

Zasnovo proizvoda z blagovno znamko DUOFALZ zagotavlja 

strokovnjak za strehe Filli, za njegovo industrijsko proizvodnjo pa 

poskrbimo s svojim evropskim partnerjem ELVAL, proizvajalcem 

aluminija, ki je poznan po vsem svetu.

ELVAL – NAŠ PARTNER PRI DELU
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Izgradnja obrata in širitev zmogljivosti za gospodarske procese v proizvodnji in 

nadaljnji logistiki.

Sodelujemo v postopkih izdelave svojih izdelkov 

in smo del tehnološkega centra.

14 proizvodnih obratov v 4 državah, 

močna komercialna mreža v  21 

državah in stranke v več kot 102 

državah.

TEHNOLOŠKI CENTER 
PODJETJA 

ELVAL

Oddelek za kakovost

Razvoj
izdelkov

Tehnično 
svetovanje strankam

Laboratorij za kovine

Kemijski laboratorij



8

DOBRODOŠLI PRI 
STROKOVNJAKU ZA 
ODVODNJAVANJE STREH
Na osnovi več kot 130 let izkušenj z obdelavo kovin, predanosti vrednotam »Made in Germany«, 

visokokakovostnih materialov in najsodobnejših tehnologij izdelave v podjetju GRÖMO 

nastajajo vrhunski izdelki in uspešne inovacije glede odvodnjavanja streh. Z izdelki GRÖMO, ki 

jih prepoznate po kleparski zvezdi, je delo na strehi varnejše in uspešnejše. Kakovost, inovacije, 

preprostost – temeljne vrednote podjetja GRÖMO se skrivajo v vsaki komponenti za odvodnjavanje 

strehe. Spoznajte obsežen program izdelkov za odvodnjavanje streh.
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DETAJLI ZA PREPROSTO MONTAŽO

Zaradi premišljenih detajlov izdelkov, visoke točnosti prileganja in visoko 

funkcionalnega milimetrskega dela je montaža komponent GRÖMO ALUSTAR 

hitra, preprosta in varna.

GRADBENI ELEMENTI SKLADNI S STANDARDI

Komponente za odvodnjavanje streh GRÖMO ALUSTAR  so izdelane skladno 

z evropskim standardom (EN) 612. Upoštevani so vsi predpisi, ki jih zahteva 

standard, npr. debelina ali oblika materiala, in so ponekod celo preseženi. To 

označuje zvezda GRÖMO, ki potrjuje kakovost in blagovno znamko.

ZAGOTOVLJENA KAKOVOST

Da vam lahko vedno ponudimo kakovost, ki vam jo obljubljamo, pri izbiri 

dobaviteljev ne dopuščamo kompromisov – prav tako ne pri barvanju, 

preizkušanju in preverjanju svojih izdelkov. Osnovo za standarde kakovosti 

podjetja GRÖMO predstavljajo strogi nadzori, popolna dokumentacija vseh 

delovnih postopkov, stalne izboljšave in redna usposabljanja zaposlenih.
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PRIMERI OBJEKTOV S KOMPONENTAMI GRÖMO 
ALUSTAR

Arhitektonsko zahtevne rešitve za odvodnjavanje ravnih in

poševnih streh.
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GRÖMO ALUSTAR
ODVODNJAVANJE STREH
Sistem odvodnjavanja streh za različne uporabe 

in velika barvna izbira videza.

ZVEZDA GRÖMO

Originalni del lahko prepoznate po  

zvezdi GRÖMO. Ta označuje 

visokokakovostne materiale, inovativne 

izdelke in strokovne rešitve.

GOSTOTA 
2,70 kg/dm2

STANDARD 
skladen z DIN EN 485

RAZTEZEK 
pri 100 K: 2,4 mm/m

TALIŠČE
659 °C po standardu DIN

VEČ KOT LE SKUPEK POSAMEZNIH DELOV
Bistvo izdelkov Grömo ALUSTAR je njihova izdelava iz aluminija

MAJHNA
TEŽA

ODPORNOST PROTI 
VREMENSKIM VPLIVOM

VISOKA STABILNOST

PREPROSTA  
OBDELAVA

OKOLJU PRIJAZNO

Nekorozivnost, lahko oblikovanje in manj kot polovična teža 

pri enaki trdnosti v primerjavi z drugimi materiali so lastnosti, 

zaradi katerih je uporaba aluminija pri odvodnjavanju streh tako 

priljubljena.
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Na voljo je 7 barv barvne palete ALUSTAR, ki so usklajene z vsemi običajnimi strešnimi in fasadnimi sistemi 

ter zagotavljajo skladen in harmoničen videz. Ker želimo ustreči vašim posameznim željam, si lahko izberete 

tudi drugo barvo svojega odvodnjavanja strehe z barvne lestvice RAL.

BARVNA PALETA 
IZDELKOV GRÖMO ALUSTAR

TESTA DI MORO

RJAVA

ANTRACIT

SVETLO SIVA

RAL 9006

OKSIDNO RDEČA

MAHOVO ZELENA

BAKRENO RJAVA

BELA

NARAVNI ALUMINIJ
NATUR

RAZPOLOŽLJIVOST
 takoj na voljo
Vse druge barve in mere po naročilu.
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25 + 5 

28 + 5 

33 + 3 

40 + 5 

POLKROŽNA KLJUKA ZA ŽLEB ALUSTAR, POCINKANA Za močnejšouporabo

25 / 23 × 7   

28 / 28 × 7   

28 / 28 × 7 dolga   

28 / 28 × 7   

33 / 28 × 7 dolga   

40 / 30 × 7  

POLKROŽNA KLJUKA ZA ŽLEB ALUSTAR

25   

28   

33   

40  

Možnost uporabe na obeh straneh.

ŽLEBNA ZAPORA ALUSTAR

25   

28   

33   

KLJUKA ZA ČELNO DESKO ALUSTAR

25   

28   

33   

40  

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem zavitku, v dolžini 3.000 in 6.000 mm.

POLKROŽNI VISEČI ŽLEB ALUSTAR

Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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25   

28   

33   

40  

Zunanji in notranji vogalnik.

ŽLEBNI VOGALNIK 90° ALUSTAR

25 × 60  

25 × 80   

28 × 80   

28 × 100   

33 × 80  

33 × 100   

33 × 120   

40 × 120   

40 × 150  

KOTLIČEK ALUSTAR

25, 28, 33 × 80   

28 / 33 × 100   

33 / 40 × 120   

STRANSKI IZPUST ALUSTAR ZA UPORABO NA OBEH STRANEH

80   

100   

120   

150  

Ekscentrični iztok. Višina: 283 mm, širina: 240 mm, globina: 240 mm.

KVADRATNI KOTLIČEK ALUSTAR

80  

100  

120  

Ekscentrični iztok. Višina: 283 mm, širina: 240 mm, globina: 240 mm.

KVADRATNI KOTLIČEK ALUSTAR S PRELIVOM

G
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Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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60  

80   

100   

120   

150  

Z zaščitno folijo, v dolžini 3.000 mm.

ODTOČNA CEV ALUSTAR

60  

80   

100   

CEVNO KOLENO 85° ALUSTAR

60  

80   

100   

120   

150  

CEVNO KOLENO 72° ALUSTAR

80   

100   

120   

POVEZOVALEC CEVI ALUSTAR

25   

28   

33   

40  

Zaslon in zavitek v različnih barvah.

DILATACIJA ZA ŽLEB ALUSTAR Z ZASLONOM IN ZAVITKOM

Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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80   

100   

120   

IZOGIBNO KOLENO ALUSTAR

80   

100   

120   

S sitom.

LOPUTA Z ODTOKOM ZA DEŽEVNICO ALUSTAR

80   

100   

120   

Dolžina cevi: 350 mm

LOVILEC VODE ALUSTAR S CEVJO

80   

100   

120   

CEVNO KOLENO 40° ALUSTAR

80 / 80   

100 / 80   

100 / 100   

120 / 80   

120 / 100   

120 / 120   

CEVNI PRIKLJUČEK ALUSTAR

G
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Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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80 

140 

200 

250 

300 

Iz jekla, vroče cinkana. M10.

SAMOREZNA NAVOJNA KONICA

Enotna velikost 

Galvansko pocinkana. Z navojno matico M8/M10.

MONTAŽNA PLOŠČA ZA CEVNO OBJEMKO

95 

Legirano jeklo A2, z navojnim čepom.

VLOŽEK ZA IZOLACIJSKE PLOŠČE - ISODRILL

60  

80   

100   

120   

150  

Brez konice.

CEVNA OBJEMKA ALUSTAR Z NAVOJEM M10

SAMOREZNA NAVOJNA KONICA Z VLOŽKOM

80 

140 

200 

250 

300 

Dolg vložek. Iz umetne mase. M10.

80 / 75  

100 / 110   

120 / 125  

Vklj. s tesnilom EPDM.

NASTAVEK ZA IZLIV ALUSTAR

Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur



19

Vel. I DN 50 mm 

Vel. II DN 70 mm 

Vel. III DN 100 mm 

Vel. IV DN 110 mm 

Vel. V DN 125 mm 

TESNILNA MANŠETA EPDM

80–120 

Za vstavitev v odtok žleba. Pocinkano.

LOVILEC LISTJA ALUSTAR

Enotna velikost   (razen 9006)

Pokrivna kapa iz umetne mase v vseh standardnih barvah.

POKRIVNA KAPA ZA KONICO CEVNE OBJEMKE

KOMPLET DRŽALA CEVNE OBJEMKE, NASTAVLJIV

100–180 mm  (legirano jeklo)

180–260 mm  (legirano jeklo)

V kompletu: 2-krat vložek Torx, 2-krat vijak, 2-krat slepa kovica, 1-krat pokrivna kapa, 1-krat lesni vijak z navojem M10.

DRŽALO CEVNE OBJEMKE

80–100 mm  

120–140 mm 

160–180 mm 

200–220 mm 

200–300 mm 

Legirano jeklo.

5,0 × 80 mm 5 kg 

Pritrdilni material za kljuke za žlebove. Pocinkan.

ŽIČNIK

G
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Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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IZLIVNA CEV GRÖMO

Zaradi točnega prehoda med cevjo za deževnico in izlivno cevjo slednja 

ne potrebuje kape. Vgrajeno tesnilo skrbi za oprijem in optimalno na-

ravnanost obeh cevi. Velika odprtina za čiščenje na izlivni cevi (izbirno) 

omogoča več prostora za premikanje v primeru čiščenja.

80   

100

120

 Pocinkana. M10.

OBJEMKA ZA IZLIVNO CEV ALUSTAR

80 

100 

120 

Točno prilagajoči se prehodi, pokrovi izlivne cevi niso potrebni. Pocinkano jeklo. Dolžina: 1.000 mm

IZLIVNA CEV ALUSTAR Z ODPRTINO ZA ČIŠČENJE

POKROV IZLIVNE CEVI ALUSTAR

80 / 116   

100 / 116   

100 / 150   

120 / 150   

Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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INOVATIVNE REŠITVE PODJETJA GRÖMO

DETAJLI ZA PREPROSTO MONTAŽO

Na osnovi več kot 130 let izkušenj z obdelavo kovin, pionirskega duha ter poznavanja naraščajočih izzivov pri 

delu s strehami pri podjetju GRÖMO nastajajo vedno znova uspešne inovacije. 

S stalnim dialogom s strankami neprestano nadalje razvijamo svoje izdelke ter tako izboljšujemo njihovo 

kakovost, funkcionalnost in uporabo.

VARNI GRADBENI ELEMENTI SKLADNI S STANDARDI 

Blagovna znamka GRÖMO je z razlogom postala vodilna priznana blagovna znamka v Evropi. Pomemben del 

visoke kakovosti izdelkov predstavlja izpolnjevanje vseh zadevnih standardov. Komponente za odvodnjavanje 

streh GRÖMO so izdelane skladno z evropskim standardom (EN) 612. V vseh ozirih so upoštevani vsi predpi-

si, ki jih zahteva standard, npr. debelina ali oblika materiala. To označuje zvezda GRÖMO, ki potrjuje kakovost 

in blagovno znamko. 

NAJSODOBNEJŠA IZDELAVA
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PRAVOKOTNI ŽLEB ALUSTAR

25  

33   

40  

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem zavitku.

PRAVOKOTNA KLJUKA ZA ŽLEB ALUSTAR

25 / 23 × 7  

33 / 28 × 7   

40 / 30 × 7  

PRAVOKOTNA ŽLEBNA ZAPORA ALUSTAR

25  

33   

40  

Možnost uporabe na obeh straneh.

PRAVOKOTNI ŽLEBNI VOGALNIK 90° ALUSTAR

25  

33   

40  

Zunanji in notranji vogalnik.

PRAVOKOTNI KOTLIČEK ALUSTAR

25 × 80  

33 × 100   

 40 × 120  

Z okroglim izpustom.

Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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700 × 1,00 mm    

Notranji greben, z zaščitno folijo zunaj, v dolžini 6.000 mm.

LEŽEČI ŽLEB ALUSTAR

LEPILNI SET ALUSTAR

 

V kompletu: kartuša po 290 ml, temeljni premaz, vključno s čopičem in krpico za čiščenje. Prozorno. 

28 × 7 mm    

Z oporo.

KLJUKA ZA LEŽEČI ŽLEB ALUSTAR

ŽLEBNA ZAPORA ALUSTAR ZA LEŽEČI ŽLEB

—    

IZPUST ZA LEŽEČI ŽLEB ALUSTAR

DN 100 Ø    

G
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Dimenzija

 testa di moro

 rjava

 antracit

 svetlo siva

 RAL 9006

 okidno rdeča

 mahovo zelena 

 bakreno rjava

 bela  natur
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Žleb, cev in pribor z visokokakovostno strukturno površino

GRÖMO 
ALUSTAR TX

USKLAJENA OPTIKA

Odlično sovpadanje žleba, cevi, oblikovanih delov in ne nazadnje 

pločevin iz traku DUOFALZ. Fina struktura površinskega 

premaza nudi odpornost proti praskam, barvno obstojnost in 

oplemeniten matiran videz, kar so edinstvene prednosti izdelkov.

RAZNOLIKOST ŠTIRIH BARV

Poleg standardnih barv, antracitne, rjave in prašno sive, je barvna 

lestvica dopolnjena z elegantno barvo testa di moro (temno 

rjava), s čimer so na voljo dodatne oblikovne možnosti željah 

posameznikov.

GLADKA POVRŠINA TX-POVRŠINA

od  
pomladi 

2021

Gladka površina z elegantnim, svilnato ble-

ščečim videzom

Velika raznolikost barv

Dobra barvna obstojnost 

Strukturirana površina z oplemenitenim 

matiranim videzom

Visoka obstojnost proti UV, barvna obstojnost 

in  

obstojnost proti vremenskim vplivom

Visoka odpornost proti praskam in obrabi
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POLKROŽNI VISEČI ŽLEB ALUSTAR TX

25

28  

33  

40

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem grebenu.

Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva  testa di moro

POLKROŽNA KLJUKA ZA ŽLEB ALUSTAR TX

25 / 23 × 7

28 / 28 × 7  

28 / 28 × 7 dolga  

33 / 28 × 7  

33 / 28 × 7 dolga  

40 / 30 × 7

ŽLEBNA ZAPORA ALUSTAR TX

25

28  

33  

40

Možnost uporabe na obeh straneh.

ŽLEBNI VOGALNIK 90° ALUSTAR TX

25

28  

33  

40

Zunanji ali notranji vogalnik.

KOTLIČEK ZA ŽLEB ALUSTAR TX

25 × 80

28 × 80  

28 × 100  

33 × 80  

33 × 100  

33 × 120  

40 × 120
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STRANSKI IZPUST ALUSTAR TX 

25, 28, 33 × 80  

28, 33 × 100  

33, 40 × 120  

Možnost uporabe na obeh straneh.

KVADRATNI KOTLIČEK ALUSTAR TX

80  

100  

120  

Ekscentrični iztok. Višina: 283 mm, širina: 240 mm, globina: 240 mm.

NASTAVEK ZA IZLIV ALUSTAR TX

80 / 75  

100 / 110  

120 / 125  

LOPUTA Z ODTOKOM ZA DEŽEVNICO ALUSTAR TX

80  

100  

120  

S sitom. 

DILATACIJA ZA ŽLEB ALUSTAR TX Z Z ZASLONOM IN ZAVITKOM

25

28  

33  

40

Zaslon in zavitek v različnih barvah.

Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva  testa di moro
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LOVILEC VODE ALUSTAR TX S CEVJO

80  

100  

120  

Dolžina cevi: 350 mm

ODTOČNA CEV ALUSTAR TX

80  

100  

120  

Z zaščitno folijo, v dolžini 3.000 mm.

POVEZOVALEC CEVI ALUSTAR TX

80  

100  

120  

CEVNO KOLENO 72° ALUSTAR TX

80  

100  

120  

 CEVNO KOLENO 85° ALUSTAR TX

80  

100  

120  

G
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Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva  testa di moro
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CEVNO KOLENO 40° ALUSTAR TX

80  

100  

120  

IZOGIBNO KOLENO ALUSTAR TX

80  

100  

120  

CEVNI PRIKLJUČEK ALUSTAR TX

80 / 80  

100 / 80  

100 / 100  

120 / 80  

120 / 100  

CEVNA OBJEMKA ALUSTAR TX Z NAVOJEM M10 

80  

100  

120  

Brez konice.

Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva  testa di moro
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PRAVOKOTNA KLJUKA ZA ŽLEB ALUSTAR TX

33 / 28 × 7  

PRAVOKOTNA ŽLEBNA ZAPORA ALUSTAR TX

33  

Možnost uporabe na obeh straneh.

PRAVOKOTNI ŽLEB ALUSTAR TX

33  

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem zavitku, v dolžini 3.000 in 6.000 mm.

PRAVOKOTNI ŽLEBNI VOGALNIK 90° ALUSTAR TX

33  

Zunanji ali notranji vogalnik.

PRAVOKOTNI KOTLIČEK ALUSTAR TX

33 × 100  

Z okroglim izpustom.

G
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Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva  testa di moro
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DOBRODOŠLI 
PRI IZDELKIH DUOFALZ
Zlitina EN AW 3005 v kakovosti H41 ustreza vsem veljavnim standardom in pravilnikom 

za obdelavo stoječih zgibov.

Fino strukturirana površina v obratu nastane s postopkom dvoslojnega barvanja navite 

pločevine, barvana pa je z matirano površino, odporno proti praskam in obrabi. Zaradi 

obojestranskega barvnega nanosa s 25 µm je izdelke Duofalz (z dvojnim zgibom) mogoče 

uporabljati na obeh straneh. To omogoča vsestransko uporabo. 

Izvrstno kakovost osnovnega materiala v povezavi z visokokakovostnim barvnim 

nanosom učinkovito dokazujemo s 40-letno garancijo na material in površino.

Najpreprostejša obdelava 

Največja prilagodljivost









Izjemna odpornost proti vremenskim 

vplivom

Majhna teža

40 let garancije 
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Izdelki GRÖMO ALUSTAR in DUOFALZ spadajo skupaj in 

se pri pravilni izvedbi prekritja strehe točno prilegajo, bodisi v 

primeru odvodnjavanja strehe z naklonom bodisi ravne strehe.

TEHNOLOGIJA ZGIBANJA

Preverjeni strešni sistem z izdelki DUOFALZ nudi 

obsežno in točno prilegajočo se ponudbo zaščite pred 

snegom, prezračevanja strehe ali komponent za varnost 

strehe. 

ZAŠČITA PRED SNEGOM

Aluminij DUOFALZ s kakovostnim zgibom je na voljo v  

pestri ponudbi barv za zahtevne arhitekturne zasnove.

BARVNA RAZNOLIKOST
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LZSvoboda oblikovanja in neskončne možnosti kombinacij z alternativnimi fasadnimi materiali.

Prepričljivo in močno partnerstvo z dolgoletnimi izkušnjami ustvarja 

zaupanje, ki ga učinkovito dokazujemo s 40-letno garancijo. Obrazec 

»Zahtevek za garancijo« izpolni vaš klepar ali krovec in ga nato predloži 

podjetju Filli-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

DUOFALZ TX S 40-LETNO GARANCIJO
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RJAVA

ANTRACIT

SVETLO SIVA

OKSIDNO RDEČA

MAHOVO ZELENA

BAKRENO RJAVA

BELA

Širina
mm

Debelina
mm

Teža
kg

DUOFALZ TX 

TESTA DI MORO

DUOFALZ TX 

1000 mm

1,0 60 kg

1,0 500 kg

1,0 1000 kg RJAVA

ANTRACIT

SVETLO SIVA

DUOFALZ TX  
ALUMINIJASTI TRAKOVI ZA ZGIBANJE
Osnovni material: aluminij 0,7 mm

Kakovost materiala: EN AW 3005 H41 (kakovost zgiba) 

Sprednja stran: DUOFALZ TX 30 µm

Zadnja stran: 25 μm poliestrski premaz enake barve

Mere: širina 500, 650, 1.000 mm

Teža: 1,89 kg/m2

Odpornost proti UV: RUV 4

650 mm

0,7 60 kg

0,7 500 kg

0,7 1000 kg

500 mm

0,7 60 kg

0,7 500 kg

0,7 1000 kg

1000 mm

0,7 60 kg

0,7 500 kg

0,7 1000 kg
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LZ650 mm

0,7 60 kg

0,7 500 kg

0,7 1000 kg

500 mm

0,7 60 kg

0,7 500 kg

0,7 1000 kg

1000 mm

0,7 60 kg

0,7 500 kg

0,7 1000 kg

Širina
mm

Debelina
mm

Teža
kg

Osnovni material: aluminij 0,7 mm

Kakovost materiala: EN AW 3005 H41 (kakovost zgiba) 

Sprednja stran: DUOFALZ TX Stucco 30 µm

Zadnja stran: 25 μm poliestrski premaz enake barve

Mere: širina 500, 650, 1000 mm

Teža: 1,89 kg/m2

Odpornost proti UV: RUV 4

DUOFALZ TX STUCCO

STUCCO

Površina Stucco izstopa z reliefnim 

vzorcem in tako nudi dodatne možnosti 

oblikovanja za streho in fasado. 

DUOFALZ TX 
STUCCO

RJAVA

ANTRACIT

SVETLO SIVA

OKSIDNO RDEČA

MAHOVO ZELENA

BAKRENO RJAVA

BELA

 TESTA DI MORO
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Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva

 oksidno rdeča

 mahovo zelena

 bakreno rjava

 bela 

 testa di moro  natur

SIDRO NIRO

25 mm  (legirano jeklo)

32 mm  (legirano jeklo)

POMIČNO SIDRO NIRO

25 mm  (legirano jeklo)

32 mm  (legirano jeklo)

HLAČNO SIDRO

Št. 3  (legirano jeklo)

DOLGO POMIČNO SIDRO

25 mm  (legirano jeklo)

32 mm  (legirano jeklo)

POMIČNO HLAČNO SIDRO

Št. 1  (legirano jeklo)
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TESNILNI TRAK

10 / 1 10 m/kolut

10 / 2 13 m/kolut

Predstisnjen. Samolepilen.

TESNILO ZA ZGIBE RUNOTEX

300 ml 

 Prozorno. Odporno proti UV.

RAZPRŠILO ZA POPRAVILA

400 ml  

LAK ZA POPRAVILA

1 kg  

STREHA ZA DIMNIK

700 × 700 mm  

800 × 800 mm  

1000 × 700 mm  

1500 × 800 mm  

Material: Almg3, 1,5 mm, vključno s prečkami in pritrdilnim materialom.
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Dimenzija

 rjava 

 antracit

 svetlo siva

 oksidno rdeča

 mahovo zelena

 bakreno rjava

 bela 

 testa di moro  natur
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ŽABJI ZRAČNIK TX

 

Za zakovičiti.

ZRAČNI SLEMENJAK TX

 

Dolžina prekritja 1,82 m/kos. Prečni prerez zračenja 295 cm²/m, vključno s tesnilnim vijakom iz legiranega jekla.

ZAKLJUČEK ZA ZRAČNI SLEMENJAK TX

 

S prirobnico za prekrivanje.

  

Vklj. s tesnilnim vijakom. Potrebna količina: 2,3 kos/m.

POLKROŽNI GREBENSKI SLEMENJAK TX

GREBENSKI SLEMENJAK - ZAČETNI TX

  

Vklj. s tesnilnim vijakom.

Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva

 oksidno rdeča

 mahovo zelena

 bakreno rjava

 bela 

 testa di moro  natur
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GREBENSKI SLEMENJAK - ZAKLJUČNI TX

  

Vklj. s tesnilnim vijakom.

OBROBA ZA LEPLJENJE TX

60–100 UNI  

110–125 UNI  

PREZRAČEVALNA CEV TX

110  

125  

CEV ZA SNEGOLOV ALUSTAR TX 

28 / 2  

Dolžina cevi 6.000 mm.

POVEZOVALNA OBJEMKA ALUSTAR TX

 

Povezava za cev snegolova.
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Dimenzija

 rjava 

 antracit

 svetlo siva

 oksidno rdeča

 mahovo zelena

 bakreno rjava

 bela 

 testa di moro  natur
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ENOJNO CEVNO DRŽALO ALUSTAR TX

 

Enojni cevni preboj. 

DVOJNO CEVNO DRŽALO ALUSTAR TX 

 

Dvojni cevni preboj.

ZADRŽEVALEC LEDU ALUSTAR TX

75 mm  

PERFORIRANA PLOČEVINA ALUSTAR

5/7 luknje 20 m² na kolut

5/7 luknje 20 m² na kolut

5/7 luknje 20 m² na kolut

5/7 luknje 20 m² na kolut

5/7 luknje 20 m² na kolut

Po želji dobavljive tudi druge velikosti kolutov!

RJAVA/ANTRACIT

RJAVA/RJAVA

SVETLO SIVA / SVETLO SIVA

MAHOVO ZELENA / SVETLO SIVA

RAL 9006 / RAL 9006

BELA/BELA

BAKRENO RJAVA / OKSIDNO RDEČA

NATUR

Dimenzija

 rjava 

 antracit 

 svetlo siva

 oksidno rdeča

 mahovo zelena

 bakreno rjava

 bela 

 testa di moro  natur
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SNEŽNA OBTEŽBA IN NADMORSKA VIŠINA KOT PARAMETRA

Ustrezno dimenzioniranje in konstrukcijo izračuna klepar ali  krovec, ki nato poskrbi za strokovno izvedbo.

ZAŠČITA PRED SNEGOM IN LEDOM

Za varnost ne skrbijo le preverjeni kakovostni izdelki, pač pa tudi obsežna  paleta komponent dodatne 

opreme za strehe s stoječim zgibom, ki ščitijo pred vremenskimi nevšečnostmi, kot sta sneg in led, ter tako 

preprečujejo nenadzorovane zdrse snega s strehe.

STROKOVNA ZAŠČITA PRED SNEGOM

D
U

O
FA

LZ
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DOBRODOŠLI PRI  
KOMPONENTAH  
Moderno, stilsko in zahtevno arhitekturo je mogoče najti v kakovostni novogradnji 

in tudi pri sanaciji starejših objektov. Posamezne želje glede zasnove segajo vse 

od fasade do strehe in se odražajo na različne načine. S KOMPONENTAMI, ki se 

prilegajo izdelkom ALUSTAR in DUOFALZ ter dopolnjujejo program izdelkov iz 

aluminija, je mogoče vse te želje uresničiti.
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ŽELJE ZASEBNIH LASTNIKOV JE
MOGOČE UČINKOVITO IZVESTI. 

KOMPONENTE  
ETALBOND
Aluminijaste kompozitne plošče ETALBOND® se uporabljajo kot 

dekorativni površinski elementi pri obešenih prezračevanih fasadah 

in z visokokakovostnimi sistemi lakiranja (visoko mrežasti poliestri 

VHDPE, PVDF v 2, 3 in 4 slojih ter laki na osnovi tehnologije 

Lumiflo) nudijo dolgoročno rešitev za kakovostne fasade na objektih. 

Barve je mogoče določiti in izdelati poljubno, ob upoštevanju 

minimalnih količin, kar omogoča arhitektom kar najbolj proste roke 

za kreativnost. Zaradi kombinacije odpornosti površine in možnosti 

obdelave lahko plošče ETALBOND® s standardnimi tehnologijami, 

kot je robljenje z zapogibanjem ali rezkanje robov, prilagodimo vsem 

oblikam ne glede na njihovo kompleksnost.

Inovativne plošče ETALBOND® A2 so zaradi izjemnih lastnosti 

v primeru požara (94  % mineralno jedro) idealne za fasade na 

objektih z visokimi varnostnimi standardi, kot so bolnišnice, šole in 

nakupovalna središča.

Visoka ploščatost in zelo dobra togost  

pri nizki površinski masi

 

Odlična odpornost proti vremenskim vplivom  

in velika raznolikost barv

Okolju prijazno zaradi  

100-odstotne možnosti recikliranja

Zelo dobra sposobnost preoblikovanja
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KOMPETENCA TUDI PRI VIDNIH 
VELIKIH PROJEKTIH!
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KOMPOZITNA PLOŠČA

KOMPONENTE ETALBOND

KOMPOZITNA PLOŠČA

KOMPOZITNA PLOŠČA TX

Jedro: težko vnetljivo (FR)

Stran A: lak VHDPE/PVDF z zaščitno folijo 

Zadnja stran: zaščitni lak na osnovi epoksija za zadnjo stran

Epoksi = pri lepljenju ni potreben temeljni premaz 

Teža: pribl. 8 kg/m²

Format 4000 × 1500 × 4 mm 

Format 4000 × 1500 × 4 mm 

RAL 7016

RAL 9010

RAL 9006

RAL 3020

BRONASTA

RAL 9007

ANTRACIT TX KOVINSKO SIVA TX

Druge barve in formati po povpraševanju. 

Barvani trakovi iz aluminija z zaščitnim slojem iz umetne mase

Sloj lepila

Sloj lepila

Barvani trakovi iz aluminija

PE-LD ali
težko vnetljivo jedro
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70 × 0,75 / 110 × 0,75 enostranski samolepilni, 25 tekočih metrov na kolut. Za oblaganje lesene podkonstrukcije.

TRAK ZA FUGE EPDM
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FASADNI VIJAK

4,8 × 30 mm, glava 16 mm
s tesnilnim obročkom FA-ZE-D Ø 14 × 4 mm
Pritrdilni vijak za kompozitne plošče iz aluminija na leseno podkonstrukcijo
Na voljo v enakih barvah kot kompozitna plošča

Ø 9,5 mm na Ø 5,1 mm.
Za nastavljanje globine vrtanja stopničastega svedra.

GLOBINSKI NASTAVEK ZA STOPNIČASTI SVEDER

Ø 9,5 mm / 5,1 mm

STOPNIČASTI SVEDER HSS

Ø 5,1 mm

SPECIALNI SVEDER HSS

SPECIALNI SVEDER HSS E

Ø 9,5 mm

POSEBNI PODSTAVEK

Navoj: M-10 × 1
Zunanji premer 49 mm
Za montažo kompozitnih plošč iz aluminija, pri kovičenje

5 × 14 mm, glava 16 mm
S konico iz legiranega jekla, za pritrjevanje kompozitnih plošč iz aluminija
z debelino 4 mm, območje pritrjevanja 5,5–9,0 mm
Na voljo v enakih barvah kot kompozitna plošča

FASADNA KOVICA
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KOMPONENTE  
TERMOLAC
Plošče Termolac iz aluminija za kakovostno pokrivanje atike in zahtevne  

rešitve okenskih polic prepričajo z debelino sloja prašnega barvanja.  

Ozek upogni polmer za naknadno zgibanje na območju T0 (enojni zgib) je mogoč brez razpok.

Hitreje in bolj prilagodljivo: zaradi predhodno  

barvane pločevine čakalni čas zaradi barvanja ni 

potreben.  

Ugodneje: naknadno prašno barvanje obrob ni 

potrebno. 

Raznolikost: na voljo so skoraj neomejene možnosti 

barv, struktur in površin. 

Optimizacija: mogoče le pri materialih iz barvanih 

trakov, saj bi lahko vpliv toplote v primeru naknadnega 

barvanja povzročil raztezanje in nagubanost. 

Zagotavljanje kakovosti: površine ustrezajo najostrejšim 

kakovostnim standardom Qualanod in Qualicoat.
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TERMOLAC

PLOŠČE IZ ALUMINIJA TERMOLAC/ALFA

Prašno barvane plošče

Naknadna možnost zgibanja t0 (enojni zgib) 

Legiranje aluminija: AlMg1 (EN-AW 5005) 

Stran A: pribl. 70 µm prašno barvana + folija

Stran B: kromatirana 

Stopnja leska: sijoče do matirano

Mere: 3000 × 1500

Debelini pločevine: 1,5 mm in 2,0 mm

Primeri uporabe:

podkonstrukcija, maske vseh vrst – za rolete in žaluzije.  

Robni profili vseh vrst iz pločevine: okenske police, okenske špalete, okenska preklada ali tudi fasadna pločevina.
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3000 × 1500 1,5 mm

Format Debelina

RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005

RAL 7016 RAL 9010

3000 × 1500 2,00 mm

Druge barve in formati po povpraševanju.
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SESTAVA KOVIN

Kovina  Cink  Baker
 Pocinkano 

jeklo
 Legirano jeklo  Aluminij  Svinec

 Aluminij  –    

TEŽA KOVINE GLEDE NA GOSTOTO

Kovina
Gostota
[kg/dm3]

0,40 mm 
[kg/m²]

0,50 mm 
[kg/m²]

0,60 mm 
[kg/m²]

0,65 mm 
[kg/m²]

0,70 mm 
[kg/m²]

0,80 mm 
[kg/m²]

1,00 mm 
[kg/m²]

 Cink 7,20 – – – 4,68 5,04 5,76 7,20

 Baker 8,93 – – 5,35 5,80 6,25 7,14 8,93

 Pocinkano jeklo 7,86 – – 4,71 5,10 5,50 6,28 7,86

 Nerjavno jeklo 7,90 – 3,95 4,74 5,13 5,53 6,32 7,90

 Uginox Patina K41 7,70 3,08 3,85 – – – – –

 Aluminij 2,70 – – – – 1,89 2,16 2,70

TOPLOTNO RAZTEZANJE KOVINE

Kovina Koeficient toplotnega raztezka α
[pri 10–6/K]

Sprememba dolžine
na meter pri 100 K [mm]

Sprememba dolžine
na 12 m pri 100 K [mm]

 Cink 22 2,2 26,4

 Baker 17 1,7 20,4

 Pocinkano jeklo 12 1,2 14,4

 Nerjavno jeklo 16 1,6 19,2

 Aluminij 24 2,4 28,8

MATERIALI

DEBELINA MATERIALA (S), POLKROŽNI IN PRAVOKOTNI STREŠNI ŽLEB

Nazivna velikost / širina prireza  Aluminij [mm] 

250 0,70

280  0,70 1

333 0,70

400 0,70

1 Debelina materiala velja za polkrožne žlebove, medtem ko za pravokotne žlebove debelina materiala ni standardizirana

STORITVE IN  
INFORMACIJE
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STREŠNI ŽLEBOVI

POLKROŽNI STREŠNI ŽLEB

Nazivna velikost /
širina prireza

d1 [mm] d2 [mm] e1 [mm] f1 [mm] g [mm]

+1/-2 mm ±1 mm +2/-0 mm ±1 mm najm. [mm] ±1 mm

250 18 105 7 10 5

280 18 127 7 11 6

333 20 153 9 11 6

400 22 192 9 11 6

PRAVOKOTNI STREŠNI ŽLEB

Nazivna velikost /
širina prireza

a1 [mm] b1 [mm] d1 [mm] e1 [mm] f1 [mm] g [mm]

+1/-2 mm ±1 mm +0/-1 mm ±1 mm ±1 mm najm. [mm] ±1 mm

250 55 85 18 7 10 5

333 75 120 20 9 10 6

400 90 150 22 9 10 6

Da lahko zagotovimo točno prileganje in združljivost z obstoječimi strešnimi žlebovi in dodatno opremo, je nujno treba upoštevati doslej običajne oblike in mere, ki izhajajo iz podatkov 
standarda DIN EN 612.

LEŽEČI ŽLEB

Nazivna velikost /
širina prireza

d1 [mm] e1 [mm] g [mm] r [mm] l1 [mm] d [mm]

+1/-2 mm ±1 mm ±1 mm ±1 mm +2/-0 mm ±2 mm ±1 mm

700 20 8 7 76 448 1

IZRAVNAVA PREMIKOV PRI STREŠNIH ŽLEBOVIH

Za izravnavo premikov je mogoče pri strešnih žlebovih uporabiti naslednje konstrukcije  

ali gradbene elemente:

 pomični spoji na najvišjih mestih (pomični spoj na najvišji točki) 

 elementi iz kavčuka na vseh mestih

 kotlički ali viseči izpust na odtoku 

Pri obešenih strešnih žlebovih iz aluminija s prirezom do 500 mm je treba na vsakih 12 m  

vgraditi izravnalnik raztezkov.

Pri zunanjih kotih ali na začetku žleba velja polovična referenčna vrednost: najv. 7,5 m. 

Pri notranjih kotih velja četrtina referenčne vrednosti: najv. 3,75 m. 

Vogalnike žlebov je treba izvesti kot fiksne točke.

l 1

g

min10
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;

r
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SISTEM ODTEKANJA PRI VISEČIH IZPUSTIH GRÖMO* 

Način izdelave Nazivna velikost
Odtekanje 
izpust [l/s]

Odtekanje 
cev [l/s]

Ovalen

250 / 60 3,0 2,7

250 / 80 2,9 5,9

280 / 80 4,1 5,9

280 / 100 4,1 10,7

333 / 80 7,4 5,9

333 / 100 7,4 10,7

333 / 120 7,2 17,4

400 / 120 14,5 17,4

Pravokoten

250 / 80 2,4 5,9

333 / 100 6,0 10,7

400 / 120 10,8 17,4

* Preglednica odtekanja pri izpustih GRÖMO – DIN EN 12056 – del 3

Rezultate merjenja je posredovala Tehniška univerza v Münchnu. Potrjeno je bilo, da izpusti GRÖMO ne le izpolnjujejo standard, temveč ga presegajo. Da boste lahko 
zagotovo dosegli te rezultate, uporabljajte šablono izseka žleba, ki jo je razvilo podjetje GRÖMO. To si lahko prenesete s spletnega mesta www.groemo.de in si jo 
natisnete sami, ali pa jo brezplačno naročite prek elektronskega naslova service@groemo.de.

IZPUST

DEBELINA MATERIALA (S), OKROGLA CEV ZA DEŽEVNICO

Nazivna velikost d *  Aluminij [mm] 

60 0,70

80 0,70

100 0,70

120 0,70

* d = notranji premer cevi, odstopanje ±1 mm

PRIKLJUČKI (SKLADNO S STANDARDOM DIN EN 612)

Vsaka izdelana dolžina cevi za deževnico mora imeti

 širši konec (za sprejem) in ožji konec  

 (za priključitev), da se lahko sestavita konec za sprejem in konec za priključitev dveh  

 izdelanih dolžin v vtični spoj z najmanj 50 mm  

 prekrivanja, ali

 enako široka konca za povezavo z ohlapno objemko.

DELI DODATNE OPREME (SKLADNO S KLEPARSKIMI STROKOVNIMI PRAVILNIKI ZVSHK)

Dele dodatne opreme je treba izdelati skladno s standardom DIN EN 612, tako da ustrezajo  

pripadajočim jaškom in jih je mogoče vstaviti za pribl. 30 mm.

IZTOČNA CEV
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SPLOŠNA NAVODILA

MATERIAL IN PREVLEKA

Osnovna surovina naše proizvodne linije ALUSTAR je aluminij. Velik del izdelkov je izdelan iz gladke aluminijeve 

zlitine in nato po kosih prašno barvana. Nasprotno so žlebovi in jaški ter barvni trakovi DUOFALZ izdelani iz 

prevlečenih trakov aluminijevih zlitin (coil-coating). Ponudbo izdelkov ALUSTAR zaokroža dodatna oprema 

iz drugih surovin (npr. nerjavečega jekla, pocinkanega jekla), ki se lahko uporabljajo brez dodatne površinske 

obdelave ali pa so prašno barvane. V našem katalogu izdelkov je material izdelkov te dodatne opreme naveden 

neposredno pri materialu izdelka ali pa v nogi strani. 

DRUGE BARVE

Če vaše želene barve ni med našimi standardnimi barvami, vam lahko posebej izdelamo izdelke GRÖMO 

ALUSTAR tudi v barvnem odtenku popolnoma po vaših željah. Upoštevajte, da je prašno barvanje mogoče le 

pri izdelkih z najdaljšo dolžino 3 m. 

Odvisno od količine in posebnega barvnega odtenka lahko pride do pavšalnih pribitkov in daljšega časa dobave. 

Podrobne informacije vam z veseljem posreduje oseba za stik podjetja Filli Stahl.

BARVNA ODSTOPANJA

Zaradi različnih postopkov barvanja med izdelki, ki so barvani po kosih, in tistimi iz prevlečenih trakov lahko 

pri barvanju prihaja do manjših odstopanj v barvi in stopnji leska. Tudi glede obstojnosti na dolgi rok se lahko 

zaradi različnih sistemov barvanja pojavijo različne vrste razpadanja zaradi vremenskih vplivov.

Vrednosti RAL, navedene v naši dokumentaciji, so približne vrednosti, ki lahko odstopajo od originalne barve 

izdelkov ALUSTAR in morda ne odražajo subjektivnega zaznavanja barve. Za natančno določitev barve je 

treba uporabiti originalne vzorce ali naše palete z barvnimi vzorci.
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SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI PODJETJA »FILLI STAHL« 

I. SKLEP
1. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se naša dobava opravi izključno na podlagi 
pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju in sicer tudi takrat, ko le-ti pri ustnem ali  
telefonskem pogajanju niso bili posebej omenjeni. Odstopanja od teh pogojev  
potrebujejo za svojo veljavo naše pisno potrdilo.
2. Vse ponudbe so neobvezne in nas ne obvezujejo za dobavo. Slike, skice in  
podatki o znamkah so neobvezni. Vsi sklepi in dogovori, četudi so bili dogovorjeni z našimi 
zunanjimi sodelavci, postanejo obvezujoči šele, ko so pisno potrjeni. Enako velja za dodatne 
ustne dogovore in naknadne spremembe pogodb. Če pa kljub vsemu blago dobavimo na 
podlagi ustnih ali telefonskih naročil, se kupec ne more sklicevati na to, da postanejo vsi sklepi, 
dogovori itd. za nas zavezujoči šele z našim pisnim potrdilom. Pri dobavi napačnega blaga, 
do katere je prišlo zaradi slabih telefonskih zvez in nerazumevanja, ne nosimo odgovornosti.
3. Morebitni nakupni pogoji kupca se s tem zavrnejo. Tudi takrat nas ne obvezujejo, 
ko pri sklenitvi pogodbe ne ugovarjamo. Naši splošni prodajni in nabavni pogoji  
začnejo veljati najkasneje s prevzemom našega blaga.

II. CENE
1. Cene so v neto zneskih brez odtegljajev.
2. Za naročila brez izrecnega dogovora o ceni, veljajo cene na dan dobave, pri prevzemu iz 
tovarne velja objavljena tovarniška cena; pri prevzemu iz skladišča pa objavljena skladiščna 
neto cena.
3. Vse dodatne pristojbine, dajatve, morebitne nove davke, cestnine in njihova povišanja, ki 
posredno ali neposredno vplivajo na ceno dobave, poravna kupec.
4. V primeru, da kupec na podlagi posebnega dogovora uveljavlja pravico vračila že 
dostavljenega blaga, zaračunavamo 10% neto zneska izstavljenega računa za vrnjeno blago. 
Rezanega ali na drugačen način obdelanega materiala ne jemljemo nazaj.

III. DOBAVA
1. Sami odločamo o izbiri podjetja ali skladišča, ki opravi dobavo.
2. S predajo blaga prevozniku, najkasneje pa ob zapustitvi podjetja ali skladišča, prevzame 
kupec odgovornost za blago. To velja tudi v primeru, ko mi dostavimo blago do določenega 
kraja z lastnim ali tujim vozilom.
3. Franco postavljene cene pogojujejo odprt, neoviran promet po prometnih poteh. 
Nepravilni prevozi gredo v škodo kupca. Dostavnim vozilom mora biti omogočen 
neoviran in varen dovoz do mesta raztovarjanja, zagotovljeno pa mora biti tudi  
takojšnje raztovarjanje. V kolikor kupec ne spoštuje teh obveznosti, je dolžan pokriti vso škodo 
na dostav-nem vozilu in morebitno drugo nastalo škodo.
4. Pot pošiljanja, transportna in zaščitna sredstva, ki se tako kot zaprta vozila in avtodvigala 
zaračunavajo dodatno, so prepuščena naši izbiri, ob izključitvi vsake odgovornosti. Prodajalec 
ne jamči za pravočasni prevoz, med prevozom nastalo rjo, spremembo materiala zaradi zvitja, 
ukrivljanja in vremenskih vplivov.
5. Za dobavo veljajo tehniške norme države proizvajalke. Tudi za tuja podjetja  
veljajo avstrijski poslovni običaji.
6. Kupec mora drugorazredni material in material iz posebne ponudbe po izrednih cenah pred 
dobavo pregledati. Pri tem materialu in trgovskem blagu se preizkuša samo zunanja struktura.
7. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se blago dobavlja brez embalaže.

IV. DOBAVNI ROK
1. Dobavni roki so za prodajalca spremenljivi. Odvisni so od možnosti dobave vseh dobaviteljev.
2. Dobavni rok začne teči z dnem sprejema naročila. V kolikor mora kupec pridobiti določena 
dokazila, podatke in dovoljenja ali mora opraviti predplačilo, dobavni rok ne začne teči pred 
predložitvijo vseh dokumentov.
3. Dobava velja za opravljeno v trenutku predaje sporočila o pripravljenosti blaga za prevzem.
4. Pogoj, zapisan pri številki 2, velja tudi v primeru, ko so bili dobavni roki ali termini že dokončno 
potrjeni.
5. Blago, za katero je bilo izdano sporočilo o pripravljenosti za prevzem in ni bilo  
takoj prevzeto, lahko prodajalec skladišči na stroške in riziko kupca po lastni  
presoji in zaračunava stroške pri dobavi iz tovarne ali iz skladišča.

V. PLAČILO
1. Plačilo mora biti opravljeno
a) pri dobavi iz tovarne do 15. v mesecu v gotovini brez odbitkov
b) pri dobavi iz skladišča takoj po prejemu računa v neto vrednosti
2. Diskontne čeke sprejemamo kot plačilno sredstvo samo pod pogojem, da 
je bilo predhodno tako dogovorjeno. Dobropisi so mogoči samo pod pogojem  
dohodka po odbitku izdatkov in dnevne cene, na podlagi katerega lahko razpolagamo s 
protivrednostjo.
3. Zneski kolekov, diskonta, stroški izterjave in obresti zapadejo takoj.
4. Pri zakasnitvi plačila nam je treba povrniti obresti v višini 2% zahtevanih obresti avstrijskih 
velikih bank za kredite namenjene kreditiranju podjetij. Kršitev plačilnih pogojev ali okoliščine, 
ki so primerne za znižanje kreditne vrednosti kupca, imajo za posledico zapadlost vseh naših 
terjatev. Razen tega nam to daje pravico izvršiti zakasnelo dobavo samo proti predplačilu ali 
pravico odstopa od pogodbe oz. pravico, da zahtevamo nadomestilo za nastalo škodo zaradi 
neizpolnjevanja pogodbe. Pri zakasnitvi plačila je kupec dolžan zagotoviti prenos vseh odprtih 
terjatev po odstopu in priznavanju zastavne pravice na druge premoženjske predmete.
5. Kupec pooblašča prodajalca za pobot njegovih terjatev vseeno iz katerega pravnega 
razloga proti terjatvam kupca nasproti podjetja Filli - Stahlgroßhandelsgesellschaft z omejeno 
odgovornostjo.

VI. LASTNIŠTVO
1. Naše pošiljke ostanejo naša lastnina do plačila vseh, tudi prihodnjih terjatev, še posebej tudi 
saldo terjatev pri tekočem računu, do česar imamo pravico iz kateregakoli pravnega razloga. 
To velja tudi, če se plačila opravljajo za posebej označene terjatve. V kolikor kupec predela, 
pomeša ali poveže naše blago z drugim blagom, ki ne pripada nam, nam kupec odstopi njemu 
pripadajočo lastninsko pravico do novega inventarja ali stvari v obsegu vrednosti računa za 
blago, ki je v lastninskem pridržku. Novi inventar ali stvari shrani kupec za nas brezplačno.
2. Kupec je za nadaljnjo prodajo pridržanega blaga opravičen le v primeru, če se nam odstopijo 
terjatve kupca iz nadaljnje prodaje v višini vrednosti pridržanega blaga po pre-delavi, mešanju 
ali povezavi.
3. Kupec je dolžan zabeležiti odstop terjatev v svojih knjigah in na našo zahtevo naznaniti 
tretjega odjemalca. Na našo željo nam mora kupec sporočiti odjemalca pridržanega blaga.
4. Do drugačnega razpolaganja s pridržanim blagom še posebej do prenosa  
lastnine in zastavitve kupec ni opravičen. Kupec je opravičen izterjati terjatve iz nadaljnje 
prodaje do našega preklica.
5. Prodajalcu mora biti ob vsakem času omogočen dostop do blaga v lastninskem pridržku. 
6. Če pride med uveljavljanjem našega lastninskega pridržka do nasprotij, je treba ravnati kot 
sledi:
a) Znesek računa je treba povečati za obresti, stroške, porabo in prevoz pridržanega blaga. 
Tako dobljeni znesek je treba zmanjšati za opravljena plačila in vrednost vrnjenega blaga.
b) Če pride do dobropisa naše stranke, ga je treba izplačati ali poračunati z  
drugimi terjatvami. Če kupec ne poravna vseh dolgov je dolžan poravnati stroške, pri čemer pa 
smo mi dolžni obračunati zamudne obresti.

Vll. VIŠJA SILA
Dogodki višje sile, h katerim med drugim spadajo tudi stavke, večje motnje obratovanja, 
povečan odpad in vse okoliščine, ki nam bistveno otežujejo ali onemogočajo 
dobavo in sicer vseeno, ali pride do njih pri nas ali pri naših dobaviteljih, nam dajejo 
pravico, da odložimo dobavo dokler traja ovira, na primernejši čas ali da odstopimo 
od tistega dela pogodbe, ki še ni bil izpolnjen. Kupec lahko od nas zahteva pojas- 
nilo, ali bomo odstopili od pogodbe ali bomo dobavili v ustreznem roku. V kolikor mu ne damo 
odgovora, lahko kupec odstopi od pogodbe. 

VIII. KRAJ IZVEDBE IN SODNA PRISTOJNOST
Pri sklenitvi pogodbe velja za kraj izvedbe, tudi če je bilo dogovorjeno franco sprejemna postaja 
ali tovarna, sedež podjetja dobavitelja ali skladišča in za plačilo kraj podružnice, ki je sklenila 
pogodbo. Sodna pristojnost v primeru sporov pripada izključno sodišču v Celovcu, lahko pa po 
naši izbiri vključimo tudi sodišče, ki je sicer pristojno za kupca.

IX. DELNA NEVELJAVNOST
V kolikor posamezne določbe teh pogojev v celoti ali deloma ne bi veljale, ohranijo vse ostale 
določbe teh prodajnih pogojev svojo veljavnost.

X. POSEBNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI ZA VLEČENI  
IN VALJANI MATERIAL
Za dobavo valjanega in vlečenega materiala veljajo poleg zgoraj navedenih pogojev posebej 
tudi »Posebne določbe k splošnim prodajnim pogojem za valjani material glede na pogodbo 
med Republiko Avstrijo in državami članicami EGKS«, podjetja voestalpine, v veljavnem 
besedilu, z vsemi dopolnitvami.

XI. JAMSTVO IN NADOMESTILO ŠKODE
V primeru ugotovitve napake v materialu ali izdelku, zamenjamo neustrezno blago z ustreznim. 
Izključno mi pa imamo pravico izbire, da izvedemo zahteve za jamstvo tudi z izboljšanjem blaga 
ali z zmanjšanjem cene. Kupec nima pravice do umika od pogodbe. Naša dolžnost jamstva sega 
največ do jamstva, ki ga prevzamejo naši dobavitelji za posamezno dobavo in samo toliko časa, 
da ti priznajo zahtevo po jamstvu. Če nam kupec na našo zahtevo nemudoma ne dostavi vzorcev 
reklamiranega materiala, zahteva po jamstvu ne pride v poštev. Ta zastara v vsakem primeru po 
preteku enega meseca od naše pisne zavrnitve. Pri materialu drugega kakovostnega razreda, 
rabljenem materialu in pri t.i. priložnostni prodaji – to je pri materialu, ki se prodaja po dnevni 
ceni, velja za material, bodisi prevzet ali ne, ob zapustitvi skladišča ali tovarne, da je pogojno 
dobavljen in prevzet. Reklamacije glede kakovosti in strukture pri tovrstnem materialu niso 
mogoče. Kupec je dolžan preveriti blago takoj, ko ga dobi na najbolj natančen način, po potrebi 
tudi s pomočjo strokovnjaka. Razne pomanjkljivosti mora kupec javiti v 8 dneh od prejema 
s priporočenim pismom. Pomanjkljivosti, ki se pri takšnem preverjanju ne morejo odkriti, je 
treba javiti takoj, ko se ugotovijo; takoj pa je treba ustaviti morebitno obdelavo oz. predelavo. 
Dolžnost jamstva pa preneha tudi pri skritih pomanjkljivostih, ki se pojavijo pri obdelavi oz. 
predelavi, pri montaži ali polaganju, vendar pa najkasneje 3 mesece po prejemu materiala. 
Zahteve po nadomestilu škode vseh vrst so izključene, če se nam ne dokaže krivda. Škodo smo 
v vsakem primeru dolžni poravnati samo do višine zneska računa, ki je bil izstavljen za dotični 
material. Za škodo, ki jo povzroči druga oseba in za posledično škodo ne jamčimo. Če opravl- 
jamo tudi stranske storitve kot npr. dostava načrtov, tehniške dokumentacije,  
statike, kosovnih seznamov, izvlečkov materiala, je kupec dolžan vse takoj 
preveriti. V kolikor se kupec v 8 dneh od prejema teh dokumentov ne pritoži, veljajo  
dokumenti kot sprejeti. Če dokumenti te vrste ne izvirajo od nas, temveč od  
drugega proizvajalca, strokovnjaka ali sicer neke druge osebe, za pomanjkljivosti  
dokumentov ne jamčimo, temveč jamčimo samo za pomanjkljivosti pri izbiri te  
druge osebe (Culpa in eligendo).
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LOKACIJE
 - Celovec
 - Gradec
 - Dunaj
 - Wels

PROIZVODNJA
 - Scheifling

Schrödingerstraße 5, 9020 Celovec 
T. +43 (0)463 / 37970
F. +43 (0)463 / 37970-3326
office@fillistahl.at
www.fillistahl.at


