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MG zelena streha 1 (BRUTO CENIK 26.1.16)

Zelena streha

Ekstenzivna ozelenitev

< 50 50-100 100-500 500-5000 > 5000

* 33 31 30 *

* cena po povpraševanju.

Popust po povpraševanju.

Cene so brez DDV.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

①

②

③

④

⑤

Mehansko zaščitni sloj hidroizolacije in sloj za zadrževanje vode - MG PF 500 .

Dobava in polaganje sloja iz poliesterskih vlaken, prosto položen na hidroizolacijo v več slojih. Površinske teže 500 

g/m², položeno z zamikom. Skupne debeline 4 mm. Zadrževanje vode 3 l/m². MG PF 500.

Ozelenitev

Ekstenzivna ozelenitev - MG E ozelenitev standard .

Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba ekstenzivne ozelenitve s trajnicami sedumov - homulic, približno 5 

sezonskih sort. Pognojeno za eno vegetacijsko obdobje. Nizkorastne rastline, nezahtevne za vzdrževanje. Primerna 

za naravno sušna področja. Karakteristika vegetacije: zelena pokrivna površina, cvetoča v različnih barvah in v 

različnih časovnih vegetacijskih obdobjih. MG E ozelenitev standard.

Nega (ni vključeno v ceno)

Zaključna nega ekstenzivne ozelenitev - MG E zaključna nega standard .

Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba nege vegetacije, do izoblikovanja poraščene površine v skladu z 

najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe. Potrebni ukrepi nege se prilagodijo podnebnim razmeram lokacije 

kjer se nahaja zelena streha ter sistemski sestavi slojev. Ukrepi zavisijo glede na pričakovan izgled ozelenitve. Potrebni 

ukrepi se lahko bistveno razlikujejo od mikrolokacije strehe, zato je potrebno predhodno ukrepe natančno definirati. 

MG E zaključna nega standard.

Vegetacijski sloj

Rastni sloj - ekstenzivni substrat za enoslojno sestavo - MG E 10 ekstenzivni substrat .

Velikost strehe v m² in cena v €/m²

①+②+④+⑤

Ozelenitev strehe MG E standard 

Za dodatne informacije o cenah nas kontaktirajte na info@zelenestrehe-mg.si ali 041 900 797.

Vzdrževanje

Ukrepi za razvoj in obstoj ekstenzivne ozelenitve - MG E vzdrževanje standard .

Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba vzdrževanja ekstenzivne ozelenitve. Potrebno je enkrat do dvakrat 

letno pregledati streho. Glede na stanje strehe se izvede ustrezne ukrepe v skladu z najnovejšo izdajo FLL smernicam 

za zelene strehe.

Dobava, dvigovanje in nasipavanje mineralne zemljine z malo vsebnostjo organskih primesi za enoslojno sestavo 

ekstenzivne zelene strehe. V skladu z najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe. Vgrajene debeline 10 cm. 

Odvod vode po FLL pri 10 cm: 0,24. Faktor stisljivosti po vgradnji 15 %. Odstopanje vgrajene debeline +/- 1,5 cm. 

Teža v suhem stanju 980 kg/m³, teža izpolnjeno z vodo 1035 kg/m³. MG E 10 ekstenzivni substrat.

Zaščitni ter zadrževalni sloj


