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Arhitektura stavb se je skozi leta razvijala, funkcija stavb pa je ostala bolj ali manj 
enaka: zagotoviti varnost, udobje, zaščito pred zunanjimi vplivi, ohranjanje toplote 
pozimi in poleti. V zadnjem obdobju narašča pomen okoljskega vpliva stavb. Zahteve 
in smernice energijske varčnosti in trajnostnostne gradnje zajemajo kompleksen 
nabor ukrepov, med katerimi lahko upoštevamo tudi zazelenitve strešnih površin. 

Pri pomenu trajnostnega razvoja je bistveno upoštevati, da z vidika življenjskega 
cikla stavbe vsaka stavba vpliva na okolje:
• s porabo energije v času njene uporabe, 
• z uporabo obnovljivih virov energije, 
• z uporabo trajnostnih materialov. 
Stavba naj ima tudi pozitiven socialni vpliv, tako za uporabnike, kakor za okolje.

Zelene strehe presegajo pomen sodobne arhitekture in prinašajo novo vrednost 
vlogi stavb v urbanem načrtovanju. Namen njihovega načrtovanja je, ne le vrniti 
urbanemu okolju naravnost, temveč ponuditi rešitve za pomembna vprašanja, kot so 
učinek urbanega toplotnega otoka in obvladovanje meteornih voda.

Zakaj zelene strehe?

Vrste zelenih streh

Ekstenzivne zelene strehe
To je najlažji tip zelenih streh. Ekstenzivne zelene strehe 
so prekrite s tanjšo plastjo substrata (običajno 7-10 cm). 
Na takšnih strehah so nasajene zelo odporne rastline, kot 
so sedumi, trave in nekatere druge rastline, ki potrebujejo 
le malo ali sploh nobene oskrbe. Ekstenzivne zelene strehe 
bistveno zmanjšujejo odtekanje meteorne vode. Ko je 
zelena streha zgrajena, jo je potrebno enkrat do dvakrat 
letno pregledati in po potrebi opraviti manjša vzdrževalna 
dela, vključno z odstranjevanjem plevela in gnojenjem.

Sistem zalivanja ni potreben, razen če so za podnebne 
razmere značilna daljša sušna (vroča) obdobja.

Intenzivne zelene strehe
Intenzivna zelena streha ima debelejšo plast substrata 
(25 cm in več), ki omogoča zasaditev več rastlinskih 
vrst, od trave do okrasnih grmovnic in nizkorastočih 
dreves. Od vrste zasaditve bo odvisna potrebna debelina 
zemeljske plasti, potreba po sistemu namakanja in raven 
vzdrževanja. V vsakem primeru te vrste streh potrebujejo 
enostaven dostop za redno vzdrževanje rastlinja in 
izvajanje ostalih možnih aktivnosti.

Spremenljivke Ekstenzivne Intenzivne

Vegetacija Sedumi, trava, zelišča Trava, okrasne grmovnice, drevesa

Višina <15 cm 25-100 cm

Namakanje v večini primerov ni namakanja vedno potrebno

Teža 50 - 150 kg/m2 250 -1.000 kg/m2

Možnost hoje po strehi Ne/Omejena Da

Nosilnost strešne konstrukcije V večini primerov zadostna Zahteva posebno močno strešno konstrukcijo

Vzdrževanje Zelo malo Primerljivo z običajnim vrtom

Naklon strehe do 45° Ravna streha ali terasa
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Prednosti zelenih streh
Okoljske prednosti

Zmanjšanje učinka urbanega  
toplotnega otoka

Zelene strehe so eden najučinkovitejših 
načinov zmanjšan ja temperature zraka 
v urbanih območjih v poletnem času. 
Temperature v mestih so zaradi pregrevanja 
stavb in objektov lahko tudi do 5-7°C 
višje kot na podeželju. Temperatura na 
površini klasične nezazelenjene strehe je 
bistveno višja od temperature na zeleni 
strehi. To dejstvo vodi v efekt urbanega 
toplotnega otoka, ki enostavno pomeni, da 
imamo v mestih poleti pregrete površine 
in visoko temperaturo okolice. Efekt lahko 
zmanjšamo z zazelenitvijo površin, ki so 
nam na razpolago. Strehe so za zazelenitev 
enostavne površine in efekt je toliko večji, 
kolikor so večje te površine.  

Zadrževanje deževnice

Druga osnovna prednost zelene strehe je 
zmanjšanje odtoka meteornih voda, kar v 
poletnem času ob nalivih pomeni bistveno 
manjšo obremenitev kanalizacijskega 
sistema. Zelene strehe lahko vplivajo na 
zmanjšanje stroškov zaradi manjših potreb 
po vgradnji zbiralnikov za zajem deževnice 
in podobne opreme, ki se običajno uporablja 
za obvladovanje meteornih voda. Zmožnost 
zadrževanja deževnice pomaga tudi pri 
omejevanju nesreč, ki jih povzročijo obilna 
deževja. 

Čiščenje deževnice

Zelene strehe z naravno biofiltracijo 
preprečujejo, da bi deževnica prekomerno 
onesnaževala okolje in preprečujejo, da 
bi potencialno prisotni toksini dosegli 
vodotoke in vodne poti. Filtracija deževnice 
v vegetacijskem sloju lahko prispeva k 
izboljšanju lokalne kakovosti vode.

Zmanjšanje CO2

Zelene strehe pomagajo pri zmanjševanju 
emisij CO2 v ozračje, enega bolj pomembnih 
vzrokov globalnega segrevanja. 1m2 zelene 
strehe lahko v enem letu absorbira 5 kg CO2 . 
Zaradi dodatnega efekta zmanjšane porabe 
energije še dodatno zmanjšamo emisije 
ogljikovega dioksida. Tako lahko 1m2 zelene 
strehe absorbira enako količino CO2, kot jo 
odda običajen avto, ki prevozi razdaljo 80 km. 

Čistejši zrak

Rastline na zeleni strehi filtrirajo trde delce 
iz lokalnega ozračja, kar ima pozitiven učinek 
na kakovost zraka in zdravje prebivalstva. 
Raziskovalci ocenjujejo, da lahko 1 m2 zelene 
strehe v enem letu očisti 0,2 kg prašnih 
delcev iz zraka. 

Naravni habitat

Z naraščanjem urbanizacije postaja 
zagotavljanje biološke raznolikosti ena 
ključnih zahtev poseljenih območij. Zelene 
strehe lahko zagotovijo življenjski prostor 
za različne vrste organizmov in obnovijo 
ekološki cikel, ki ga je porušila urbana 
infrastruktura.

Gospodarske koristi

Podaljšana življenjska doba strehe

Zelena streha ima dokazano daljšo življenjsko 
dobo kot klasična z zazelenitvijo nezaščitena 
streha. Osnovna sestava strehe, predvsem 
vodotesna folija, je s sistemom Urbanscape® 
zaščitena pred mehanskimi poškodbami, UV 
sevanjem in ekstremnimi temperaturnimi 
obremenitvami, kar posledično pomeni manj 
vzdrževanja in daljšo življenjsko dobo.

Učinkovita raba energije

Zelene strehe doprinesejo k zmanjšanju 
rabe energije, tako pri ogrevanju, kot tudi 
pri hlajenju. Z naraščanjem cen energentov 
in stroge okoljske politike, sta cenejše 
ogrevanje in hlajenje ter manjša raba 
energije bistveni zahtevi pri gradnji in obnovi. 

Zmanjšanje hrupa

Sistem zelene strehe nudi dodatno zvočno 
izolacijo. Sloji v sestavi sistema Urbanscape® 
učinkujejo kot absorberji zvoka. Življenjski 
prostor je zato mirnejši, okolje v urbanih 
conah pa je s tem prijetnejše. Sistem zelenih 
streh lahko konkretno prispeva k zmanjšanju 
hrupa v velikih mestih, v bližini industrijskih 
con in letališč.

Naravni videz

Naravni značaj zelenih streh se odmika od 
betonskih konstrukcij in uvaja bistvene 
spremembe v sodobno arhitekturo. Študije 
so pokazale psihološki učinek sproščanja, ki 
ga prinašajo zelene površine. Zaradi številnih 
prednos ti zelenih streh, se poveča vrednost 
stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Uporabne zelene površine

Zelene strehe nudijo dodatne zelene povr-
šine v urbanih naseljih in stavbam prinašajo 
dodano vrednost. Javno dostopne strehe so 
lahko načrtovane kot javni vrtovi ali površine 
za različno javno uporabo.

Socialne koristi
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Sistem zelenih streh Urbanscape®

Urbanscape® je inovativen, lahek in preprost montažni sistem z visoko kapaciteto 
zadrža nja vode, načrtovan posebej za nadgradnjo vseh vrst ravnih streh na stavbah 
v urbanih območjih.
Urbanscape® Green Roof sistem ponuja celovito rešitev. Sestavljen je iz:
• protikoreninske membrane, 
• drenažnega sistema z zalogovniki vode ali brez, 
• edinstvene patentirane plasti iz mineralnih vlaken,
• vegetacijske preproge. 
Po potrebi se lahko uredi tudi namakalni sistem v odvisnosti od lokalnih podnebnih razmer.

Urbanscape® vegetacijska preproga Sedum-mix

Urbanscape® Green Roll

Urbanscape® drenažni sistem

Urbanscape® Geotextil

Toplotnoizolacijski sistem strehe z zatesnitvijo

Osnovna strešna konstrukcija

Vrste streh
Sistem Urbanscape® Green Roof lahko vgradimo na poljubno vrsto strešne konstrukcije: 
• na betonski ali jekleni osnovi,
• na klasično toplo zatesnjeno ravno streho, 
• na obrnjeno ravno streho, 
• na druge vrste materialov, ki se uporabljajo na strehah. 
Elementi zelene strehe so v vseh primerih enaki, spreminja se le osnovna sestava strehe glede na zahteve objekta.

Zelena streha nad toplo zatesnjeno 
ravno streho na AB plošči

Zelena streha nad toplo zatesnjeno 
streho na HI bond trapezni pločevini

Zelena streha nad obrnjeno  
ravno streho na AB plošči

Zakaj Urbanscape®?
Sistem zelenih streh Urbanscape® nudi:

Celovito rešitev
Sistem zelene strehe Urbanscape® nudi 
celovito rešitev s preprosto montažo, 
dobavljivo neposredno na lokacijo 
stranke. Zaradi uporabe nove inovativne 
rastne podlage Urbanscape®, pri delu ne 
potrebujemo posebne opreme.

Majhna teža sistema
Urbanscape® Green Roll , ki tvori jedro 
sistema zelene strehe Urbanscape®, je lažji v 
primerjavi s klasičnim zemeljskim substratom 
in ga lahko uporabimo skoraj na vsaki 
strešni konstrukciji, ne da bi ogrozili njeno 
statično stabilnost. Urbanscape® Green Roll 
je v povprečju vsaj 8-10 krat lažji in lahko 
zadržuje 3-4 krat več vode v primerjavi z 
drugimi substrati zelenih streh. 

Učinkovita montaža
Urbanscape® Green Roll je pri polaganju 
bistveno manj delovno intenziven. Da 
zagotovimo zadostno kapaciteto vpijanja 
vode in ustrezno podlago za rast vegetacije 
na strehi s površino 1000 m2, potrebujemo 
2-5 ton proizvoda Urbanscape® Green Roll 
v primerjavi s ca. 100 tonami klasičnega 
substrata za zeleno streho.

Trajnostna rešitev
Plast iz mineralnih vlaken Urbanscape® Green 
Roll je narejena iz različnih mešanic kamnin, 
ki jih je v naravi v izobilju. Lahka in odprta 
zgradba rastne podlage nudi dobre pogoje za 
rast in razvoj rastlin.

Visoka stopnja vpijanja vode
Rezultati analize dokazujejo, da zagotavlja 
rastna podlaga Urbanscape® hitro in dolgoročno 
stabilno reabsorpcijo vode in ima odlično 
sposobnost zadrževanja vode. V odvisnosti od 
klimatskih pogojev se lahko uporabljajo različne 
vrste rastnih podlag Urbanscape® Green Roll. 

Dobre lastnosti ohlajevanja 
strešnih površin 
Sistem Urbanscape® zagotavlja dolgotrajen 
učinek hlajenja zaradi visoke sposobnosti 
zadrževanja vode.

Visoka požarna odpornost 
Urbanscape® Green Roll je razvrščen v požarni 
razred Euroclass A1, torej je v celoti negorljiv.

Visoka zvočna izolativnost
Urbanscape® sistem zelenih streh zmanjšuje 
zvočno onesnaževanje in zmanjšuje stopnje 
hrupa, ki lahko vplivajo na zdravje in varnost.
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Urbanscape® protikoreninska membrana
Urbanscape® protikoreninska membrana je izvedena s folijo iz črnega 
polietilena nizke gostote, ki se uporablja za preprečevanje prodiranja korenin 
v strešno konstrukcijo.

Lastnost Enota
Vrednost

Standard
4 m 6 m

Povprečna debelina mm 0,5 0,5 EN 1849-2

Širina m 4 (+/- %) 6 (+/-2 %) ISO 4592/2

Dolžina m 25 (+/-3 %) 25 (+/-3 %) 

Teža role kg 47 71 

Velikost m2/paleto 2700 2250

Sistem drenaže Urbanscape®  
z vodnim zalogovnikom
Drenažni sistem Urbanscape® z zalogovnikom je sestavljen iz drenažnih in 
zadrževalnih plošč, izdelanih iz mehansko odpornega recikliranega polistirena 
z izjemno nosilnostjo, ki zagotavlja manjšo težo in večjo kompaktnost sitema v 
primerjavi z drugimi drenažnimi sloji. Plošče so bile namensko razvite za zelene 
strehe. Enostransko perforirane plošče se polagajo z odprtinami navzgor za 
boljše zadrževanje vode. Sistem omogoča zadrževanje vode v sušnih obdobjih 
in hitro odvajanje odvečne vode v deževnih obdobjih na zelenih strehah. Poleg 
tega omogoča tudi dodatno prezračevanje koreninskega sistema rastlin.

Lastnost Enota
Vrednost

Q25 Q40

Višina mm 25 40

Širina m 1 1

Dolžina m 2 2

Kapaciteta zadrževanja vode l/m2 15 23,3

Velikost m2/paleto 500 360

Teža kg/m2 1,36 1,92

Urbanscape® Green Roll
Urbanscape® Green Roll je lahka plast za zelene strehe, izdelana iz dolgih 
mineralnih vlaken s posebnim patentiranim postopkom iglanja, ki zagotavlja 
kompaktno in dimenzijsko stabilno plast. Izdelek je narejen izključno iz 
neobdelanih (surovih) vlaken. Urbanscape® Green Roll zagotavlja izvrstno 
sposobnost zadrževanja vode v zelenih strehah in je dobra rastna podlaga, 
sestavljena iz različnih mineralnih mešanic.

Lastnost Enota Vrednost Standard

Širina m 1 EN 822

Dolžina m 3–6 EN 822

Debelina mm 20–40 EN 823 (50 Pa)

Nazivna gostota* kg/m3 100–110 EN 1602

Požarne lastnosti Euroclass A1 EN 13501-1

Proizvodi Debelina (mm) Zadrževanje vode (l/m2) Teža (kg/m2) 

Green Roll 20 17 2,2

Green Roll 40 29 4.4

Urbanscape® vegetacijska 
preproga Sedum-mix
Biorazgradljive vegetacijske preproge Urbanscape® Sedum-mix 
vsebujejo osem do dvanajst različnih vrst rastlin, primernih za strešno 
zazelenitev - sedumov. Vegetacijske preproge Urbanscape® so izdelane 
skladno z nemškimi smernicami za načrtovanje in izvedbo zelenih streh - FLL.
Sedumi z mesnatimi listi dobro skladiščijo vodo v listih in so zato zelo primerni 
za spremenljive vremenske pogoje.

Lastnost Enota Vrednost

Debelina mm 20–40

Standardna velikost m 1 × 1.2        0.8 × 1.2

Največja dolžina v roli m 20-25

Suha teža kg/m2 15

Nasičena teža kg/m2 23
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Urbanscape® Drainmat / Drainmat PVT
Drenaža Urbanscape® Drainmat/ Drainmat PVT je tridimenzionalna, 
lahka in gibka kompozitna podloga, narejena iz drenažnega jedra z zankami 
polipropilenskih niti, ki zagotavljajo visoko drenažno sposobnost. Preproga 
je na obeh straneh opremljena z netkano filtrsko tkanino. Sestavni deli so po 
celotni stični ploskvi toplotno zlepljeni. 

Vrhnji netkani filter se razširja 100 mm proti eni strani jedra. To zagotavlja, 
da je spoj prekrit, kadar so trakovi drenažne podloge Urbanscape® Drainmat 
položeni drug poleg drugega.

Lastnost Enota Drainmat Drainmat PVT Standard

Teža g/m2 560 650 EN ISO 9864

Debelina mm 20 20 EN ISO 9863-1

Polimer PP/PET/PA PP

Barva črna/siva črna/bela

Zmogljivost
pretočnosti vode l/(s ×m)

0,12 (10 KPa; i=0,01) 0,12 (10 KPa; i=0,01)
EN ISO 12958

0,3 (10 KPa; i=0,03) 0,3 (10 KPa; i=0,03)

Mehanska natezna trdnost KN/m 8/8 16/16 EN ISO 10319

Dimenzije in teže

Preproge Enota Drainmat Drainmat PVT

Premer m 1 1,2

Dolžina m 35 20

Površina m2 35 24

Zvitki Enota Drainmat Drainmat PVT

Širina m 1 0,63

Dolžina m 1,1 1,25

Bruto teža kg 20 16

Urbanscape® Geotextile 300-REC
Geotekstil Urbanscape® Geotextile 300-REC je termično obdelan filc, 
izdelan iz 100% sintetičnih vlaken. Čeprav Urbanscape® Geotextile 300-REC 
omogoča več načinov uporabe na zelenih strehah, je prvotno namenjen filtraciji 
in mehanski zaščiti. Urbanscape® Geotextile 300-REC je termično obdelan na 
obeh straneh in je običajno namenjen zagotavljanju mehanske zaščite in za 
boljše zadrževanje vode.

Lastnost Enota Vrednost Standard

Sestava Polyester (PES)

Obdelava Iglanje, toplotna pritrditev

Teža g/m2 300 EN ISO 9864

Debelina mm 1,8 EN ISO 9863-1

Mehanska natezna trdnost, Fmax MD N/5 cm 600 EN ISO 10319

Mehanska natezna trdnost, Fmax CD N/5 cm 700 EN ISO 10319

Raztezek pri Fmax MD % 45 EN ISO 10319

Raztezek pri Fmax CD % 40 EN ISO 10319

Odziv na ogenj razred E EN 13501-1

Barva črna

Širina m 2

Dolžina m 50

Revizijski jašek Urbanscape® QuickBox
Revizijski jašek Urbanscape® QuicxBox se namesti na odtoke na ekstenzivni 
zeleni strehi kot del sistema zelene strehe Urbanscape®. Tako je pregled in 
vzdrževanje drenažnih odtokov veliko bolj preprosto. Revizijski jašek je izdelan 
iz visokokakovostne polipropilenske osnove, preko katerih se porazdeli teža in z 
zaklepnim pokrovom, ki ima vgrajeno rešetko za drenažo presežne vode zelene 
strehe in površinske vode vegetacijskega sistema.

Namestitev
• Geotekstil Urbanscape® Geotextile 

300-REC razvijete prečno čez 
drenažne panele.

• Pri namestitvi naj se posamezni 
trakovi geotekstila Urbanscape® 
Geotextile prekrivajo za najmanj  
10 cm.

• Po potrebi lahko geotekstil 
Urbanscape® Geotextile 
300-RECrazrežete v želeno velikost 
(priporočamo uporabo škarij).

Urbanscape® GALV ločilni in kotni profili
Urbanscape® GALV ločilni profili so zasnovani za ločevanje območja zelenja 
in gramoza pri ekstenzivnih zelenih strehah in se lahko uporabijo tudi za 
postavitev strešnih pregrad brez parapetov. Ukrivljen L profil je narejen iz 
perforiranega aluminija, ki omogoča odtekanje vode skozi. Posamezen kos je 
sestavljen iz dveh profilov, dolgih 2,0 m in se lahko podaljšajo do dolžine 3,9 m. 
Za izvedbo detajla vogalnega dela je na voljo kotni profil Urbanscape®.
Profili so na voljo v višini 8 in 10 cm, dobavljajo se z dvema spojnima elementoma 
za dolžinsko spajanje in so na strešno površino največkrat pritrjeni z balastom - 
prodnatim nasutjem (brez preboja strešne konstrukcije).

Sistem zelenih streh Urbanscape® Stanovanjska vila - Brasschaat v Belgiji
© by Architect Kristof van Hoof – Zandhoven (B)
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Navodila za polaganje 
na ravni strehi
Sistem zelene strehe Urbanscape® – BIG SCAPE

Preden začnete
• Pri novogradnjah in prenovi: preverite, če je 

strešna konstrukcija zadosti močna, da lahko vzdrži 
dodatno težo zelene strehe v mokrih pogojih.

• Pri obnovi: preverite, če je obstoječa hidroizolacijska 
membrana v dobrem stanju. Če je v slabem stanju, 
razmislite o uporabi dodatnega sloja hidroizolacijske 
membrane, ki je združljiva z obstoječo. Vedno izberite 
hidroizolacijsko membrano z ustrezno oznako za 
odpornost na korenine.

• Pri novogradnjah: izberite hidroizolacijsko membrano 
z ustrezno oznako za odpornost na korenine.

• Preverite lokalne predpise o zelenih strehah. Posebno po-
zorno preverite lokalne zahteve za zelenja prosta območja 
ob robovih, okrog klimatskih naprav, odprtin, cevi ipd.

• Upoštevajte varnostne zahteve, ki veljajo za gradnjo streh.

Priprave okrog delovišča
• Vedno upoštevajte zdravstvene in varnostne ukrepe.
• Preverite, da je streha dostopna za dostavo 

materialov na streho ali poleg nje. Če boste materiale 
dostavili na streho, upoštevajte tudi težo palet in 
označite mesta na strehi, kjer je strešna konstrukcija 
dovolj močna, da vzdrži to začasno breme.

• Vse materiale hranite stran od neposredne sončne 
svetlobe.

• Preverite dostop do vode in elektrike.
• Preverite položaj drenažnih cevi.

Priprava strehe
• S polaganjem začnite v roku 24 ur od dostave. 

Vegetacijske preproge Urbanscape® Sedium-mix ne 
smejo ostati zvite več kot 24 ur od dostave do mesta 
vgradnje. V primeru visokih temperatur (poleti) jih 
položiti na dan, ko so dostavljene.

• Z metlo pometite streho in preverite, da ni 
poškodovana, da zagotovite vodotesnost strehe. 
Odstranite vso umazanijo in ostre predmete.

• Po potrebi popravite morebitne poškodbe z materiali, 
ki so združljivi z obstoječo hidroizolacijsko membrano.

• Dodatna možnost: če želite zagotoviti vodotesnost 
pripravljene strehe, zaprite vse odprtine in pokrijte 
streho s 3-4 cm vode. Vodo pustite stati 1 dan, nato 
pa preverite morebitno puščanje. Pred namestitvijo 
ponovno odprite vse odprtine!

 Če hidroizolacijska membrana ni odporna na 
korenine:

• Če hidroizolacijska membrana ni odporna na preboj 
korenin, prekrijte streho s protikoreninsko membrano, 
ki se mora prekrivati 0,5 metra na vsak stani in 
približno 20 cm na robovih in zaključkih. Preprečite, 
da veter ne more dvigniti protikoreninske membrane 
in jo izrežite, kjer morate namestiti odtoke. Ne 
režite neposredno na hidroizolacijski membrani. Ne 
uporabljajte ravnih olfa nožev ali nožev.

Po namestitvi
• Če mora tretja oseba opravljati dela na delu strehe, 

začasno prekrijte zelenje s ploščo in jo vedno odstrani 
po koncu delovnega dne. V vsakem primeru se 
izogibajte obsežni hoji po zeleni strehi.

1. plast
Drenažni sistem 
Urbanscape®

2. plast
Urbanscape® 
Green Roll

3. plast
Urbanscape®  
blazina Sedum-mix

Izberite drenažni sistem:

a) Drenažni sistem Urbanscape® z zadrževalniki vode 
– plošče. Namestite plošče z luknjami, obrnjenimi 
navzgor, pri čemer naj se posamezne plošče 
prekrivajo po eni vrsti jamic. 

b) Drenažni sistem Urbanscape® Universal – zvitki,  
na eni strani obdana s filcem.
• Razvijte drenažne zvitke in poskrbite, da je filc 

obrnjen navzdol.
 Pri polaganju zvitke namestite tesno drug zraven 

drugega in preverite, da je pod naslednjim zvitkom 
drenaže dodaten filc.

c) Drenažni sistem Urbanscape® Drainmat – kompozitna 
podloga, ki je na obeh straneh prekrita z netkano 
filtrsko tkanino.
• Razvijte drenažne zvitke in jih namestite tesno 

drug zraven drugega. 
• Po potrebi popravite.

Namestitev sistema Urbanscape® Big Scape:

• Pokrijte površino strehe z drenažnimi paneli/zvitki 
Urbanscape®. Če uporabjate drenažo z zadrževalniki, jo 
namestite tako, da se paneli prekrivajo po eni vrsti jamic.

• Izrežite drenažne plošče/zvitke, kjer morate name-
stiti odtoke. Iz varnostnih razlogov in zaščito drenaž-
nih panelov/zvitkov uporabite ukrivljeni rezalnik. Ne 
uporabljajte ravnih olfa nožev ali nožev. 

• Označite območja brez vegetacije. Dodatna možnost: 
namestite aluminijast profil okrog homulice in posta-
vite L-stran pod gramoz območja brez vegetacije.

• Razvijte Urbanscape® Green Roll prečno čez drenaž-
ne panele/zvitke Urbanscape®. Zvitke Urbanscape® 
Green Roll namestite testno drug ob drugem. Po pot-
rebi lahko zvitek Urbanscape® Green Roll razrežete na 
želeno ustrezno velikost (priporočamo uporabi škarij).

• Nežno razvijte vegetacijsko preprogo Urbanscape® 
Sedum-mix prečno na drenažo Urbanscape®. Vegeta-
cijske preproge naj vedno nosita dve osebi in naj bodo 
na vrhu zavite, da se izognemo poškodbam zelenja. 
Preden začnete z razvijanjem, preverite položaj vege-
tacijske preproge Urbanscape® Sedum-mix. Po potre-
bi jo lahko razrežete na ustrezno velikost s škarjami ali 
ukrivljenim rezalnikom. Vegetacijska preproga Urban-
scape® Sedum-mix mora pokrivati celotno površino, 
pokrito z zvitki Urbanscape® Green Roll.

• Izogibajte se hoji po že nameščenih vegetacijskih pre-
progah Urbanscape® Sedum-mix, kolikor je le mogoče.

• Namestite odtoke na odtočne cevi. Za ustrezno delo-
vanje drenaže morajo biti vse odprtine vidne in dosto-
pne za vzdrževanje.

• Zapolnite območja brez zelenja z gramozom velikosti 
16 - 32 mm. Preverite, da sta protikoreninska mem-
brana in drenaža Urbanscape® popolnoma prekriti. 
Višina gramoza naj bo najmanj enaka višini vegetacij-
ske preproge Urbanscape® Sedum-mix.

• Odrežite vidno protikoreninsko membrano z robov in zak-
ljučkov strehe. Ne režite neposredno nad hidroizolacijsko 
membrano. Ne uporabljajte ravnega olfa noža ali noža.

• Zapolnite morebitna prazna mesta vegetacijske 
preproge Urbanscape® Sedum mix z zelenjem.

• Zalijte zelenje dokler ni zvitek Urbanscape® Green 
Roll popolnoma razmočen (upoštevajte navodila za 
vzdrževanje sistemov zelenih streh Urbanscape®).

Splošno
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Barvna pestrost skozi vso leto!
Zahvaljujoč dvanajstim sedum vrstam vas bo zelena streha Urbanscape® navduševa-
la z raznolikimi barvnimi odtenki skozi vse leto. Barve zelene strehe Urbanscape® se 
razlikujejo glede na vremenske pogoje, letni čas, namakanje in kakovost vzdrževanja.

Zima Pomlad

Poletje Jesen

Informacijsko modeliranje gradbenih objektov (BIM)  
za ekstenzivne sisteme zelenih streh Urbanscape®

Za pomoč in podporo arhitektom, inženirjem in drugim uporabnikom je ekipa Urbanscape® Green Solutions razvila 
podrobne objekte BIM za ekstenzivne sisteme zelenih streh Urbanscape®, ki vsebujejo vse potrebne geometrijske, 
materialne, fizične in funkcionalne značilnosti različnih Urbanscape® sistemov in plasti.
S temi parametričnimi objekti Urbanscape® BIM lahko uporabniki hitro in enostavno oblikujejo ne le fizično pred-
stavitev ekstenzivne zelene strehe, temveč tudi vse ključne podatke, povezane z zeleno streho, kot so statična obre-
menitev, lastnosti zadrževanja padavinske vode, tlačna trdnost, višina/skupna debelina embalaže itd.

Vsi podatki so samodejno vključeni v paket in ne zahtevajo dodatne tehnične dokumentacije. Naše BIM objekte za 
sistem zelene strehe Urbanscape® si lahko prenesete z naše spletne strani.

Kako zelene strehe prispevajo h končni oceni zelenih stavb
Industrija trajnostne gradnje se hitro razvija, orodja za ocenjevanje trajnostne gradnje pa so vse bolj priljubljena. Z 
zelenimi strehami pridobite točke v različnih sistemih certificiranja trajnostne gradnje, kot sta LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) in BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment).

Pomagali vam bomo optimizirati vaše točke za LEED, BREAM ali katero koli drugo certifikacijsko shemo, ki se uporablja v 
vaši državi (DGNB, GOLD STAR itd.). Z uporabo naprednih orodij za modeliranje in vrednotenje (kot je orodje PET) bomo 
uporabili dovolj podatkov, da boste lahko pridobili dodatne točke izdajateljev trajnostnih certifikatov.

Orodje PET za sistem Urbanscape®

Orodje PET je pomemben del tehnične podpore, ki jo vsem zainteresiranim ponuja Knauf Insulation Green Solutions. 
To programsko orodje optimizira postopek oblikovanja zelene strehe, saj pomaga pri učinkovitosti upravljanja z energi-
jo in vodo ter oceno prednosti zelenih streh v primerjavi z navadnimi ali obstoječimi ravnimi strehami brez vegetacije.

Izračun se izvede z modeliranjem lahke ali masivne referenčne ravne strehe in sistemom zelene strehe URBANSCAPE® 
za izbrano podnebje in mesto ne glede na celino. Naše stranke bodo prejele tri strani dolgo poročilo, ki jim bo koristilo 
pri zagotavljanju boljše ocene njihove zelene stavbe.

Roof construction
Composition: Concrete (2000) ;  d = 18 cm

KI vapour barrier LDS 100 ;  d = 0,1 cm
Polyurethane board ;  d = 16 cm
EPDM ;  d = 0,6 cm

U = 0,204 W/m²K
roof colour: dark ;    αs = 0,7

Area: m²

URBANSCAPE
Composition: Sedum-mix blanket

No additional soil layer
GreenRoll substrate 4 cm
Drainage system with buffer

Thickness: 8,5 cm  (without Sedum-mix plants height)
Max.water content:  45  l/m²  

Irrigation:  NO

Meteo data
Location: Munchen, Germany Ta RH H rainfall

(°C) (%) (kWh/m²d) (l/m²m)

jan -2,1 82 1,0 45
feb -0,6 82 1,8 42

mar 3,5 75 2,9 47
apr 7,5 73 4,0 55

may 12,2 71 5,0 87
jun 15,2 73 5,4 109
jul 17,4 71 5,4 100

aug 16,7 73 4,6 98
sep 13,3 77 3,5 68
oct 8,3 80 2,1 49

nov 2,8 83 1,1 55
dec -0,7 83 0,8 49

Year 7,8 77        1149 kWh/m²y     803 l/m²y
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Results - energy
qi,ref.roof qi,URBANSCAPE
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Monthly energy performance
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Results - water
Irrigation outflow retained water

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 30 14 31
feb 0 13 28 67

mar 0 20 27 58
apr 0 0 55 100

may 0 4 83 95
jun 0 0 109 100
jul 0 21 78 78

aug 0 25 73 74
sep 0 0 67 99
oct 0 0 48 99

nov 0 9 45 82
dec 0 29 19 39

Year 0 152 646 81

803 152 0
0
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Sistemska stran s podnebnimi podatki Stran za energijsko učinkovitost Stran za padavinsko vodo
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Knauf Insulation je eno od vodilnih in najhitreje rastočih 
proizvajalcev izolacijskih materialov. Naše poslanstvo je 
postati vodilni svetovni proizvajalec energetsko učinkovitih 
sistemov za stavbe. Z več kot 50 leti izkušenj na področju 
učinkovite rabe energije, si prizadevamo za celovite izolacijske 
rešitve za stanovanjske in nestanovanjske stavbe in 
industrijske odjemalce. Zagotoviti želimo gradbene materiale, 
ki se bodo s svojimi lastnostmi izkazali v praksi, da bi izboljšali 
trajnostno gradnjo; z uvajanjem našega novega sistema 
Urbanscape® Green Roof System uresničujemo našo vizijo.

Podjetje Knauf Insulation ima več kot 37 proizvodnih obratov 
v več kot 35 državah sveta in skupaj več kot 5.000 zaposlenih.  
Podjetje je del Skupine Knauf, nemškega družinskega 
podjetja, za katerega je značilna močna in stabilna poslovna 
in finančna rast.

O podjetju Knauf Insulation

 Urbanscape® Green Solutions
 @UrbanscapeKI
 Urbanscape® - Green Roofs, Walls & Landscaping
 Urbanscape® Green Solutions
 urbanscape_smart_green
 UrbanscapeKI

Sledite nam

Knauf Insulation d.o.o.
Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija
E-mail: urbanscape@knaufinsulation.com www.urbanscape-architecture.com
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