
GEODREIN®  – POPOLNA REŠITEV ZA STREŠNE VRTOVE

Zelene strehe predstavljajo najsodobnejšo rešitev težav, ki ji povzroča povečanje 
neprepustnih površin v urbanih okoljih.

Tradicija zelenih streh se je začela že v času antike in sega vse do leta 590 pr. n. 
št., ko so v Babilonu zgradili veličastne Viseče vrtove.

Zapisi pravijo, da so tamkajšnji kraljici kljub sušnemu podnebju vsak dan prinašali 
sveže vrtnice.

Tehnika in materiali za zelene strehe so se od takrat razvili in postali izjemno 
pomembni pri njihovi postavitvi. Zelene strehe prinašajo številne ugodnosti:

zmanjšanje stroškov vzdrževanja streh in njihova zamenjava ob koncu življenjske dobe, saj varujejo površino pred 
temperaturnimi šoki in mehanskimi udarci, in tako podaljšujejo življenjsko dobo strehe;
tišji notranji prostori zaradi zmožnosti zmanjšanja hrupa;
zelene strehe filtrirajo kemične onesnaževalce zraka in fizično ujamejo delce, ki se prenašajo po zraku;
zelene strehe vsrkavajo deževnico, ki postane del naravnega vodnega kroga;
zelene strehe polepšajo videz zgradb in tako povečajo njihovo vrednost;
zelene strehe zmanjšajo celotno količino odtekle vode in upočasnijo odtekanje s streh, s čimer zmanjšajo potrebo po 
povečanju infrastrukture za ravnanje z lokalno vodo;
zmanjšanje učinkov toplotnih otokov v urbanih okoljih – zvišanje temperature v urbanih okoljih za nekaj stopinj v primerjavi 
z okoliškim podeželjem (poletne temperature na površini zelene strehe so navadno okoli 25 °C);
zelene strehe ustvarjajo zračne tokove proti dnu stavbe, ki odpihnejo onesnaževalce in zmanjšajo temperaturo sten;
zelene strehe predstavljajo bivališča za ptice in nevretenčarje v mestih.

UREDBE

Nedavno sprejeta italijanska norma UNI 11235:2007 »Merila za načrtovanje, izvajanje, preizkušanje in vzdrževanje 
strešnih vrtov« predstavlja navodila za načrtovanje zelenih streh. V njej so navedene informacije o izgradnji sistema: 
sloj rastlin in vegetacijski sloj, odvodnjavanje, prezračevanje, vodne zaloge in odpornost na biološke napade.

Jasno so opredeljene tudi INTENZIVNE in EKSTENZIVNE ZELENE STREHE glede na količino energije, potrebno za 
njihovo postavitev in vzdrževanje.

Norma UNI 11235:2007 je temeljno orodje za snovalce in načrtovalce zelenih streh.

Odtok meteorne vode na zeleni površini je približno 15-odstotni: v urbanih okoljih je ta kar 70-odstoten, 
saj je površina v veliki meri neprepustna.
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ELEMENT GEODREIN® V REGENERIRANI PLASTIKI

SISTEM GEODREIN® ODVEČNO DEŽEVNICO 
ODVEDE PREK LUKNJIC

PREČNI KANALI

VEGETACIJA ZA ZELENE STREHE

ZEMELJSKI SUBSTRATI ZA INTENZIVNE ALI 
EKSTENZIVNE ZELENE STREHE

SISTEM GEODREIN® NAPOLNITE Z 
VULKANSKIM PLOVCEM (PUMICE)

GEODREIN® je inženirsko zasnovan odvodni sloj, ki je bistvenega pomena za izgradnjo dobro zasnovanih zelenih streh: sloj je 
namenjen polaganju čez hidroizolacijo brez njenega poškodovanja in zagotavlja uspeh vrtnarskega projekta. Pred sistemom GEODREIN® 
je bila pri zelenih strehah glavna težava vzdrževanje ustrezne vlažnosti tal, saj bi nepravilno odvajanje vode lahko uničilo vegetacijo 
bodisi zaradi zadrževanja vode ali suše: sodobne zelene strehe samostojno uravnavajo količino vode, ki jo potrebujejo in izkoristijo, 
in sicer zahvaljujoč visoki zmogljivosti sistema GEODREIN® za zbiranje vode in njegovim drenažnim odprtinam, ki omogočajo, da 
odvečna voda odteče na odprti prostor pod elementi

 ZELENE STREHE S SISTEMOM GEODREIN®

PREDNOSTI ZELENE STREHE S SISTEMOM GEODREIN®

Visoka odpornost sistema GEODREIN® proti stiskanju (6.000 kg/m²) zagotavlja podporo majhnim vozilom, kot so manjši 
bagri in druga manjša večnamenska vozila.
Velika zmogljivost zbiranja vode – pribl. 20 l/m² (odvisno od materiala, s katerim je zapolnjena površina).
Najboljše zračenje korenin zaradi skupne zračnosti 35 litrov zraka na kvadratni meter.
500 odprtin na kvadratni meter omogoča odlično odvodnjavanje, pri čemer znaša celotna površina odvodnjavanja 
1.144 cm²/m²;
Zaradi okrogle zasnove podlage je mogoče sistem GEODREIN® namestiti neposredno na hidroizolacijo brez njenega 
poškodovanja.
Sistem GEODREIN® je bil posebej zasnovan za samodejno odvodnjavanje, namakanje in zračenje.
Posebni dvojni prekrivni spoj omogoča izjemno hitro namestitev.

GEOTEKSTIL (netkani tekstil) ZA 
PREPREČEVANJE MEŠANJA SUBSTRATA 

IN PRSTI ZA VEGETACIJO
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GEODREIN® 
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EKSTENZIVNE ZELENE STREHE GEODREIN® 

EKSTENZIVNE zelene strehe NISO ZAHTEVNE: 
z vidika ustvarjanja in vzdrževanja. Sem sodi večina 
zelenih streh, saj so po svoji naravi večinoma 
nedostopne in morajo biti posledično skoraj povsem 
samozadostne.

Značilnosti ekstenzivnih zelenih streh so:
 tanki sloji;
 nizko grmičevje ali trava, nerazvejan koreninski   
 sistem, nezahtevno vzdrževanje;
 potreben je samo zasilni namakalni sistem;
 majhna teža (70–250 kg/m²)
 možna je tudi uporaba poševne strehe.

IZVEDBA ZELENE STREHE S SISTEMOM GEODREIN®

položite koreninsko zaporo;

za še večjo neprepustnost vode je priporočljivo položiti netkani geotekstil s težo  130 g/m2;

položite elemente GEODREIN®, izdelane iz regenerirane plastike (polipropilen), ki so odporni na organske snovi ter 
delujejo kot zbiralnik vode in sloj za odvodnjavanje;

elemente GEODREIN® napolnite z vulkanskim plovcem (pumice) z velikostjo zrn 8–12 mm, ki ima izjemno sposobnost 
zadrževanja vode, nato vrh modulov pokrijte z dodatnim slojem debeline 2 cm;

položite sloj netkanega geotekstila s težo 130 g/m², ki deluje kot sloj za filtriranje in ločevanje, s katerim boste preprečili 
mešanje dodajnega materiala in zemlje.

vegetacijski substrat debeline 8 do 20 cm

USTREZNE RASTLINE

visoke, trajne vrste trave, 
majhno, nizko grmičevje

trava za zelenico

nizke, trajne vrste trave

homulica

DEBELINA 
VEGETACIJSKEGA SLOJA 
(cm)

10

15

20

8

VZDRŽEVANJE
(h/m²/leto)*

< 0,02

0,021–0,06

< 0,02

< 0,02

0,4

0,3

0,4

0,4

0,5

> 0,5

0,5

0,5

HITROST PRETOKA

*Primer vzdrževanja za 1.000 m²: zahtevano št. ur na leto = 0,02 × 1.000 = 20 ur

NAGIB < 15° NAGIB > 15°

vegetacijski 
substrat

geotekstil

vulkanski plovec

sistem GEODREIN®

geotekstil

koreninska zapora

obstoječa struktura
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INTENZIVNE ZELENE STREHE GEODREIN® 

INTENZIVNE zelene strehe SO ZAHTEVNE: v smislu 
izvedbe in vzdrževanja. Glavna lastnost intenzivnih 
zelenih streh je njihova uporabnost, saj jih lahko 
uporabljate na enak način kot navadne vrtove. To 
zahteva:

debele sloje;
visoke rastline, kot so visoka trava, visoko grmičevje in 
drevesa, ki zahtevajo redno vzdrževanje;
redno in obilno umetno namakanje;
večjo nosilnost strehe (250 do 2.000 kg/m²);
večje stroške izvedbe in vzdrževanja

.

IZVEDBA ZELENE STREHE S SISTEMOM GEODREIN®

položite koreninsko zaporo;
za še večjo neprepustnost vode je priporočljivo položiti netkani geotekstil s težo 
130 g/m²;
položite elemente GEODREIN®, izdelane iz regenerirane plastike (polipropilen), 
ki so odporni na organske snovi ter delujejo kot zbiralnik vode in sloj za 
odvodnjavanje;
elemente GEODREIN® napolnite z vulkanskim plovcem (pumice) z velikostjo zrn 
8–12 mm, ki ima izjemno sposobnost zadrževanja vode, nato vrh modulov 
pokrijte z dodatnim slojem debeline 2 cm;
položite sloj netkanega geotekstila s težo 130 g/m², ki deluje kot sloj za filtriranje 
in ločevanje, s katerim boste preprečili mešanje dodajnega materiala in zemlje.
Vegetacijski substrat debeline 20 do 150 cm.

USTREZNE RASTLINE

drevesa višine med 10 in 16 m

drevesa višine nad 16 m

drevesa višine nad 10 m

visoko grmičevje in nizka 
drevesa

DEBELINA 
VEGETACIJSKEGA SLOJA 
(cm)

50

80

> 100

30

VZDRŽEVANJE
(h/m²/leto)*

> 0,06

> 0,06

> 0,06

0,021–0,06

0,1

0,1

0,1

0,2

> 0,5

> 0,5

> 0,5

> 0,5

HITROST PRETOKA

*Primer vzdrževanja za 1.000 m²: zahtevano št. ur na leto = 0,06 × 1.000 = 60 ur

NAGIB < 15° NAGIB > 15°

vegetacijski substrat

geotekstil

vulkanski plovec

sistem GEODREIN®

geotekstil

koreninska zapora

obstoječa struktura
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a) Poiščite in položite koreninsko zaporo; 
b) za še večjo neprepustnost vode položite netkani geotekstil s težo 130 g/m²;
c) poiščite in namestite module GEODREIN® v regenerirano plastiko (polipropilen), ki je odporna proti kemičnim in   
 organskim snovem:
   I.  mere: 50 × 50 × 6 cm (višina)
   II.  zmogljivost zbiranja vode: 20 l/m²
   III. površina za odvodnjavanje: 1.144 cm²/m²
   IV.  položite z dvojno prekrivnim spojem, module po potrebi odrežite
d) napolnite elemente GEODREIN® z vulkanskim plovcem (pumice) z velikostjo zrn 8–12 mm, ki ima izjemno   
 sposobnost zadrževanja vode, nato vrh modulov prekrijte z dodatno plastjo debeline 2 cm;
e) položite sloj netkanega geotekstila s težo 130 g/m², ki deluje kot sloj za filtriranje in ločevanje, s katerim boste   
 preprečili mešanje dodajnega materiala in zemlje.;
f) vegetacijski substrat debeline 10 do 25 cm, posebne vrste zemlje za ekstenzivno ali intenzivno zeleno streho.

POLAGANJE

GEODREIN®: spodnja stran modulov je oblikovana tako, 
da omogoča odtekanje vode v vse smeri in s tem veliko 
hitrost razpršitve vode.

TEHNIČNI LIST ZA SISTEM GEODREIN® 
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regenerirani polipropilen (PP) (*)

TEHNIČNI LIST ZA SISTEM GEODREIN®

GEODREIN® Zahvaljujoč spoju z dvojnim prekrivanjem sistem GEODREIN® omogoča stabilno površino tudi pred   

 polnjenjem z materialom.

50 cm

50
 c

m

6 
cm

50 cm

6 
cm

50 cm

6 
cm

PREČNI PRESEK A-A

TEHNIČNI LIST ZA SISTEM GEODREIN® 

EKSTENZIVNE ALI INTENZIVNE ZELENE STREHE

STREHE GARAŽ, TOVARN, VISOKIH ZGRADB ALI ZASEBNIH DOMOV

ZELENE STREHE Z NAKLONOM NAJVEČ 30 %

UPORABA SISTEMA GEODREIN®

MATERIAL
MERE
ODPORNOST NA STISKANJE

POVRŠINA ZA ODVODNJAVANJE
ZMOGLJIVOST ZBIRANJA VODE

TEŽA NA m²

EMBALAŽA

50 × 50 × 6 cm

6.000 kg/m2

1.144 cm2/m2

20 l/m2

4 kg/m2

720 kosov (= 180 m²)

(*) Regenerirani polipropilen (PP): pregibni moduli 1.100 N/mm² – natezna trdnost 35 N/mm² – koeficient toplotne razteznosti 0,15 mm/m/°C.
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Omejitev odgovornosti: podatki v tej brošuri so zgolj referenčne vrednosti in niso merilo za načrtovanje uporabe.
Uporaba in zanašanje na te vrednosti v kateri koli namen sta povsem prostovoljna in na lastno odgovornost uporabnika. Družba GEOPLAST ne odgovarja za izgube, zahtevke ali škodo iz naslova uporabe.

GEODREIN® – POPOLNA REŠITEV ZA ZELENE STREHE

STORITVE ZA STRANKE: RAZVOJ PROJEKTOV
Svoje projekte pošljite v obliki zapisa DWG na naslednji e-poštni naslov:ufficiotecnico@geoplast.it

Na voljo na našem spletnem mestu www.geoplast.it v razdelku »Documents and data« (dokumenti in podati).
PRIROČNIK ZA NAMESTITEV IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Družba GEOPLAST je članica
italijanske organizacije za zelene strehe
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Pooblaščeni trgovec:

NJIVA d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 45
SI-3310 ŽALEC, SLOVENIA
Telefon: (03) 710 3200
E-pošta: njiva@njiva.si
Internet: www.njiva.si

Proizvajalec:

GEOPLAST S.p.A. 
Via Martiri della Liberta, 6/8 

 35010 Grantorto (PD) – Italija
Tel.: +39 049 9490289 – Faks: +39 049 9494028

E-pošta: geoplast@geoplast.it – www.geoplast.it
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