Opeko Goriških opekarn, odlikuje naraven,
kvaliteten, varčen, zdravju in okolju
prijazen material, ki vam bo nudil ugodje v
vseh obdobjih vašega življenja. Tehnološko
dovršena opeka omogoča hitro izgradnjo hiše,
stanovanjskega ali poslovnega objekta, ki bo
služil vam, družini ali podjetju in bo odlično
komuniciral s svojim okoljem.

Prava trajna hiša.

Prava trajna hiša. Hiša goriških opekarn.

Hiša 1
Izkoristite možnost
brezplačnega svetovanja
in pridobitve brezplačne
tipske projektne
gradbene dokumentacije.
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Opeka vredna zaupanja

fazo.

V hipu vas bo osvojila s svojo enostavno in hkrati razgibano obliko, ki zagotavlja obilo
prijetne dnevne svetlobe in bivalnega udobja.

Opeka je eden najstarejših gradbenih materialov, zaradi
dobrih lastnosti pa se je ohranila do danes. Z razvojem
tehnologije lahko danes ponudimo opečne izdelke,
ki so tehnološko dovršeni in zdravju popolnoma
neškodljivi:
Opeka Go mini je praktična in enostavna za vgradnjo. Sistem
pero-utor ujemanja omogoča kvalitetno in natančno zidanje.
Go max je enak klasičnim zidakom, a zaradi svoje oblike
omogoča hitrejše zidanje in manjšo porabo malte.
Go term za razliko od klasične opeke ga odlikuje predvsem
izboljšane termoizolacijske karakteristike (porozirana
struktura materiala, zamaknjeno satovje, zidanje brez
vertikalne maltne fuge). Go term s tem prinaša prihranke pri
ogrevanju in ohlajanju prostorov, ima dodatno izboljšano
zvočno izolacijo in najboljše parodifuzijske karakteristike
(regulacija vlage v prostoru).
Zvočno izolacijski blok zaradi svoje mase zmanjšuje prenos
zvoka med prostori v objektu in je nepogrešljiv element v
večstanovanjskih zgradbah.

Vsi izdelki imajo odlične lastnosti in so hkrati
popolnoma naravni ter bivanju prijazni.

Zidajmo pravo hišo!

Naravno + enostavno + trajno
= prijetno + varčno
Naj bo vaša gradnja
naravna + enostavna + trajna, vaše
bivanje pa prijetno (ugodna mikroklima v
prostorih), varčno (akumulacija toplote =
manjša nihanja temperature = prihranek pri
energiji za ogrevanje in hlajenje prostorov)
in ne obremenjujoče za okolje (hiša iz
opeke je zgrajena iz naravnih materialov,
namenjena več generacijam in na koncu
tudi neškodljiva okolju).

Nudimo Vam možnost
brezplačnega
tehničnega svetovanja in
izdelave popisa materiala
za vašo NOVO HIŠO,
pokličite 031 616 287 oz.
051 399 628 ali nam pišite
na mail: info@goriske.si.
Podrobnosti si preberite na www.goriske.si.

www.matjash.si

Hiša 2
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Cena izračuna

Odsev družinskega življenja v kateri se odražajo ljubezen in sanje. Prostorna notranjost
ponuja obilo zasebnosti, ter obenem preživljanja skupnih družinskih trenutkov.

Zidajmo pravo hišo!

Hiša zidana iz opeke Goriških opekarn je prava, trajna hiša, namenjena daljšemu časovnemu
obdobju. Naravna, tehnološko dovršena in zdravju neoporečna opeka omogoča varčno in
udobno bivanje, zato je gradnja doma iz opeke naložba, ki se bo obrestovala vse življenje.

Goriške opekarne d.d.

Merljaki 7, 5292 Renče
Slovenija
T: 05 39 85 248
F: 05 39 85 262
info@goriske.si

www.goriske.si

Opeka Go max
omogoča hitro
gradnjo, opeka Go
term pa obenem še
odlično izolativnost.
Zidna konstrukcija
iz teh elementov
pomeni energijski
doprinos tako pri
poletnem ohlajanju
kot pri zimskem
ogrevanju prostorov.

Trajna
Hiša zgrajena iz opeke
je objekt, ki bo služil
več generacijam.
Opečni zidaki vgrajeni
v zidno konstrukcijo
in zaščiteni z ometom
so trajno odporni na
vse vremenske vplive.

Varna

Odlična

Pravilno izvedeni
konstrukcijski sklopi,
visoka tlačna trdnost
opeke in negorljivost
zagotavljajo našim
objektom optimalno
odpornost in
varnost.

Opeka predstavlja
naravni mikroklimatski
regulator v prostoru,
kar omogoča udobno
bivanje in zdravo klimo
v prostoru.

mikroklima

Cenovno
ugodna

Objekti zgrajeni iz
opeke predstavljajo
med stanovanjskimi
objekti najboljše
razmerje med
kvaliteto, trajnostjo,
udobjem bivanja in
ceno.

Zidajmo pravo hišo!
www.goriske.si

Etaža

Plošča

Nosilni zid 40 cm

Nosilni zid 33 cm

Go term 39

Go mini 33 PU

250 x 390 x 190

330 x 330 x 190

Nosilni zid 25 cm

Nosilni zid 30 cm

Go term 29 PU

Go mini 29 PU

330 x 290 x 190

Streha

330 x 290 x 190

Go term 25 PU
390 x 250 x 190

Stropno polnilo
SP 14-50

Stropni nosilec

Način polaganja:

Iso opaž

Izberite prezračevano streho
za prijetno in udobno bivanje.
Korec s črto

Antični Korec

Primorski Korec

Kraški Korec

Korec gladek

Istrski Korec

Francoski Korec

Soški Korec

Zunanje nosilne stene
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Go max 29 PU
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Korec je kritina z
večstoletno tradicijo.
Primerna je za različne
arhitekturne stile,
od družinske hiše
do velikih poslovnih
objektov.
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Go max 25 PU
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Lepa na pogled in
preizkušeno dobra
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prezračevana streha
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Nosilni zid 25 cm
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Go term 25 PU
390 x 250 x 190
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Opečni tlak

Strešnik Alpe
Jadran

Go max 25 PU
500 x 250 x 190
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Nosilni zid 19 cm

Go modul 29 -25 A
250 x 290 x 190

Go max 19 PU
500 x 190 x 190
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OVE 25

390 x 190 x 190

390 x 250 x 190
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Notranje nenosilne stene

Notranje nosilne stene

6

Ne nosilni zid 15 cm

Go max 15 PU
500 x 150 x 190
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Ne nosilni zid 12 cm

Go max 11,5 PU
500 x 115 x 190
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Opečni vogalni element
• hitro, enostavno in istočasno
zidanje zidov,
• AB vez je pomaknjena v notranjost,
kar zmanjšuje možnost toplotnega
mostu
• boljša akumulacija na mestih
protipotresnih vezi,
• enotnost vgrajenih materialov,
• homogen izgled zgradbe,
• odlična tlačna trdnost; 15 MPa.

Opečni estrihi - opečni zdrob
Opečni zdrob je zaradi svojih odličnih lastnosti dober
dodatek pri izdelavi tlakov, betonskih elementov in
drugih uporabnih površin.
Odlikujejo ga:

• dobre toplotne karakteristike,
• dober zvočni izolator,
• visoka nosilnost,
• biološko in kemično nevtralen,
• lažji od klasičnih tlakov.
* na voljo v enotni granulaciji od 0 do 8 mm

Slemenjak

Začetni
slemenjak

3

Vezni slemenjak

4

Razdelilni
slemenjak

Prezračevalni
korec
5

Grebenski
opečni jezik

Slemenski
opečni jezik
6

Dodatni opečni elementi
omogočajo kakovostno
izvedbo zaključnih krovskih
del. Ti detajli krepijo estetski
videz strehe in utrjujejo
njeno funkcionalnost.
V ponudbi so tudi vsi
specialni elementi potrebni
za hitro in pravilno izvedbo
strehe. Zahtevajte popis
potrebnega materiala za
vašo streho.

