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KLASIFIKACIJA CELOTNEGA OBJEKTA:

• 12520 – skladišča (logistični center-skladišče)

• 22240 – lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska 
omrežja (energetski objekt)

• 12203 – druge poslovne stavbe (vratarnica)
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LOGISTIČNI CENTER - SKLADIŠČE:

• 57.500 m2 bruto tlorisna površina,
• pravokotna tlorisna oblika,
• enoetažen, na vzhodu dvoetažen,
• armiranobetonska montažna konstrukcija z jekleno konstrukcijo 

strehe,
• medetažna konstrukcija je montažna armirano betonska 

konstrukcija (π plošče),
• objekt deljen na dve enoti (potresna dilatacijska rega v osi 8),
• temeljenje izvedeno kot globoko temeljenje na AB pilotih in 

betonskih slopih,
• najvišja višina objekta 22,50 m.
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FUNCTIONAL DESCRIPTION – SMERNICE ZA IZVEDBO INDUSTRIJSKEGA 
TLAKA:

• osnove projektiranja,
• potrebna projektna dokumentacija,
• pogoji nevezane nosilne plasti,
• debelina betonskih plošč,
• beton,
• armatura,
• dilatacijska polja in dilatacijski profili,
• mineralni posip in površinska obdelava,
• ravnina,
• razni detajli,
• zagotavljanje kvalitete pri izvedbi.
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PRIPRAVA NA IZVEDBO:

• elaborat izvedbe industrijskih tlakov, ki opisuje tehnologijo izvedbe 
iz katere sledi vsa ostala priprava,

• načrt dilatacijskih polj (usklajen z načrtom izvedbe talnega gretja),
• priprava betonske recepture (laboratorij + betonarna),
• projekt izvedbe betonskih konstrukcij,
• načrt poteka izvedbe industrijskih tlakov,
• načrt detajlov,
• delavnica.
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TIPIČNI PREREZ INDUSTRIJSKEGA TLAKA:

• PRITLIČJE:
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TIPIČNI PREREZ INDUSTRIJSKEGA TLAKA:

• ETAŽA:
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RAZPOREDITEV DILATACIJSKIH POLJ V PRITLIČJU:
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RAZPOREDITEV DILATACIJSKIH POLJ V ETAŽI:
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FAZE IZVEDBE:

• priprava tamponske podlage v pritličju,
• izvedba montažnih plošč, tlačne plošče in toplotne izolacij v etaži,
• polaganje ločilnega sloja: pritličje Gefitas in PE folija, etaža 

dvoslojna PE folija,
• postavitev dilatacijskih profilov,
• na območju talnega gretja: polaganje nenosilne armaturne mreže, 

polaganje cevi talnega gretja,
• polaganje armature,
• vgradnja betona,
• poravnava betona (Somero Copperhead),
• površinska obdelava z mineralnim posipom,
• nega betona.























Hvala za vašo pozornost.

Vse podrobnejše informacije so na voljo na www.zabeton.si


