
Program Pre zelené strechy agro cs slovakia

Strešné SubStráty  
a príSlušenStvo pre zelené Strechy 



Strešný substrát intenzívny 

Strešný substrát extenzívny 

| substrát je namiešaný na báze vulkanických tufov, 

minerálnej drte, zeolitu, kôrového kompostu a iných 

prírodných komponentov, podiel organickej hmoty 

je max. 20%

| je predurčený na založenie extenzívnej zelene  

s nízkym stupňom údržby už pri použití substrátu  

v hrúbke od 6 cm

| je vhodný pre zazelenenie plochých aj šikmých 

striech s miernym sklonom

| transport materiálu je možné realizovať v nasle-

dovných formách: voľne ložený, balený v 1 m³ big-

-bagoch -respektíve silotransportom s následným 

vyfúkaním na strechu

| objemová hmotnosť materiálu je 0,9 -1 t/m³

| merná hmotnosť pri maximálnej vodnej kapacite 

je 1,4 t/m³

| pH 6,5 – 7,5

| vodná kapacita 35%

| substrát je namiešaný na báze vulkanických tufov, 

minerálnej drte, zeolitu a organických komponen-

tov, podiel organickej hmoty je max. 40%

| je predurčený na založenie intenzívnej zelene  

s vyšším stupňom údržby pri použití substrátu  

od hrúbky 20 cm

| je vhodný pre zazelenenie plochých aj šikmých 

striech

| transport materiálu je možné realizovať v nasle-

dovných formách: voľne ložený, balený v 1 m³ big-

-bagoch -respektíve silotransportom s následným 

vyfúkaním na strechu

| objemová hmotnosť materiálu je 0,8 – 0,9 t/m³

| merná hmotnosť pri maximálnej vodnej kapacite 

je 1,3 t/m³

| pH 6,5 – 7,5
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Fúkaný extenzívny strešný 
substrát 

| substrát je namiešaný na báze minerálnej drte, 

kôrového kompostu, zeolitu a iných prírodných 

komponentov

| transport materiálu je možné realizovať v formou 

silotransportu s následným vyfúkaním na strechu

| objemová hmotnosť 650 kg/m3

| merná hmotnosť pri maximálnej vodnej kapacite 

je 0,83 t/m3



Drenážny systém  
pre zelené strechy agro cs slovakia

Drenážny systém  nD 4+1h 

Vysokovýkonný drenážny systém vyrobený z recyklované-

ho veľmi odolného polystyrénu (HIPS) s inovatívnym dizaj-

nom. Jadro ND 4+1h drenážneho systému je perforova-

ná paropriepustná nopová fólia s  vodozádržnosťou cca 

4,3 l/m2 . Jadro sa vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku 

a výškou profilu cca 14 mm. Čierna netkaná geotextília je 

prilepená k povrchu hladkej strany perforovaného jadra 

a biela netkaná geotextília, plní funkciu paropriepustnú, 

ochrannú a separačnú. 

Drenážny systém ND 4+1h je súčasťou súvrstvia Systé-

mu Extenzívnych a  intenzívnych zelených striech AGRO 

CS Slovakia, a.s. V týchto súvrstviach plní funkciu filtrač-

nú, drenážnu a  ochrannej vrstvy. Konštrukčná výška je 

približne 17 milimetrov zabraňuje premokreniu substrá-

tu a  rizikám spojeným s premŕzaním dlažby. Táto výška 

profilu tiež umožňuje väčšie vzdialenosti potrebné k od-

vodneniu plochy. Je vhodný na „klasickú teplú skladbu 

strešnej konštrukcie a aj pre obrátenú skladbu strešnej 

konštrukcie.

vlastnosti

Materiál jadro nopovej fólie: nárazuvzdorný húževnatý polystyrén (HIPS – High impact 

polystyrene) |  

Materiál geotextílie: (PP,PE) |  

Konštrukčná výška: 17 mm |  

Pevnosť v tlaku : 450 kPa |  

Perforácia Ø6,3 mm: 1540/m2 |  

Vodozádržnosť: 4,3 l/m2 |   

Hmotnosť: 1,017 g/m2 |  

Drenážna kapacita i=1 pri zaťažení 20 kPa: 7,83 l/(s.m) |  

Drenážna kapacita pri sklonu 2% a pri zaťažení 20 kPa: 0,93 l/(s.m) |  

Rozmery (dxš): 30 m x 1,25 m |  

Balenie: 37,5 m2 v roli |  



Drenážny systém  nD 5+1

Vysokovýkonný drenážny systém vyrobený z recyklovaného veľmi 

odolného polystyrénu (HIPS) s  inovatívnym dizajnom. Jadro ND 

5+1 drenážneho systému je perforovaná paropriepustná nopová 

fólia s vodozádržnosťou cca 5,8 l/m2 . Jadro sa vyznačuje vysokou 

pevnosťou v tlaku a výškou profilu cca 27,5 mm. Čierna netkaná 

filtračná geotextília je prilepená k povrchu hladkej strany perforova-

ného jadra a biela netkaná geotextília, plní funkciu paropriepustnú, 

ochrannú a separačnú, je spojená s každým nopom na odvrátenej 

strane fólie. Konštrukčná výška zabraňuje premokreniu substrátu 

a rizikám spojeným s premŕzaním dlažby.

vlastnosti

| Materiál jadro nopovej fólie: nárazuvzdorný húževnatý polystyrén  

(HIPS – High impact polystyrene)

| Materiál geotextílie: (PP, PE)

| Konštrukčná výška: 27,5 mm

| Pevnosť v tlaku : 480 kPa

| Perforácia: 15,8 mm: 575/m2

| Vodozádržnosť: 5,8 l/m2 

| Hmotnosť: 1,252 g/m2

| Drenážna kapacita i=1 pri zaťažení 20 kPa: 15,70 l/(s.m)

| Drenážna kapacita pri sklonu 2% a pri zaťažení 20 kPa: 2.21 l/(s.m)

| Rozmery (dxš): 20 m x 1,25 m

| Balenie: 25 m2 v roli

 

 

Drenážny systém  
pre zelené strechy agro cs slovakia



Vegetačná vrstva

Strešný substrát Extenzívny

Substrátový panel 2,5 – 5 cm

Drenážny systém ND 4+1h, alebo ND 5+1ND WSB-50

Koreňovzdorná fólia *

Hydroizolácia

Vegetačná vrstva

Strešný substrát

IntenzívnyDrenážny systém  
ND 4+1h, alebo ND 5+1

ND WSB-50 Koreňovzdorná *

Hydroizolácia 

Vegetačná vrstva

Strešný substrát

Drenážny systém ND 6+1esn

Protierózny systém ND ESG 40/40, ND GL 45DC

Drenážny systém ND 100

Hydroizolácia *

extenzívna šikmá a strmá zelená strecha

Intenzívna zelená strecha                                                                     

extenzívna zelená strecha

* ND WSB-50 Len v prípade, keď strecha nie je chránená hydroizoláciou s odolnosťou 
proti prerastaniu koreňov.

* V tomto prípade by strecha mala byť chránená hydroizoláciou s odolnosťou 
proti prerastaniu koreňov (najlepšie bitumenový pás s posypom)

* ND WSB-50 Len v prípade, keď strecha nie je chránená hydroizoláciou s odolnosťou proti prerastaniu koreňov.

súvrstvie  
zelených striech



protierózny systém nD 6+1 esn

Protierózny systém s inovatívnym dizajnom, ktorý v sebe skrýva tiež ochrannú, drenážnu  

a vodozádržnú funkciu. Jadro protierózného systému ND 6+1esn tvorí perforovaná paroprie-

pustná nopová fólia, vyrobená z materiálu vysoko odolného „ húževnatého“ polystyrénu (HIPS) 

s vysokou odolnosťou v tlaku a výške profilu cca 26,5 mm. Ochranná netkaná geotextília je 

lepená na spodnej strane jadra.

Protierózny systém ND 6+1esn, ako súčasť Systému AGRO CS pre šikmé Extenzívne zelené 

strechy. 

  

vlastnosti

| Materiál jadro nopovej fólie: nárazuvzdorný „húževnatý“ 

polystyrén (HIPS hight impact polystyrene)

| Materiál geotextílie (PP, PE), 

| Konštrukčná výška 26,5 mm

| Pevnosť v tlaku: 300 kPa

| Hmotnosť 1,208 g/m²

| Rozmery (dxš) 20 m x 1,2 m

| Balenie: 24 m² v rolke

nD SM-25 

Tvarovo stabilný vodoakumulačný panel 

vyrobený z hydrofilnej minerálnej vlny pri 

hrúbke púhych 2,5 cm majú schopnosť 

zadržať 15l/m² vody

nD WSM-50

Tvarovo stabilný vodoakumulačný panel vyrobený 

z hydrofilnej minerálnej vlny, umožňuje simulo-

vať prírodné podmienky pôdneho profilu, kde 

vodoakumulačnú funkciu predstavuje ílové 

podložie. Panely pri hrúbke púhych 5 cm 

majú schopnosť zadržať a  kapilárne 

sprístupniť rastlinám cca 40l/m²

vlastnosti

| Materiál: hydrofilná minerálna vlna

| Hustota: 80 kg/m3

| Vodozádržnosť: 15 l/m2 = 80% objemu

| Objem vzduchu: 16%

| pH: 7-8

| Hmotnosť: suchá 2 kg/m², nasýtená vodou 46 kg/m²

| Rozmery: 1200 mm x 600 mm x 25 mm

| Balenie: 8,64 m2 v balíku 

 

  

vlastnosti

| Materiál: hydrofilná minerálna vlna

| Hustota: 120 kg/m3

| Vodozádržnosť: 40 l/m2 = 80% objemu

| Objem vzduchu: 16% 

| pH: 7-8

| Hmotnosť: Suchá 6kg/m2, nasýtená vodou 46 kg/m2

| Rozmery: 1200 mm x 600 mm x 50 mm

| Balenie: 2,88 m2 v balíku

vodoakumulačné  
substrátové panely 

pre zelené strechy agro cs slovakia



revízne šachty na vpuste

okrajové a štrkové profily, obruby

Revízna šachta ND RS-8                                                 

| rozmer 30 x 30 x 8 cm

Hliníkový okrajový profil bez drenážnych otvorov ND RP-101

| rozmer 250 x 12 x 10 cm, balenie 2,5 bm

Hliníkový okrajový profil s drenážnymi otvormi ND RP-100 ND RP-101

| rozmer 250 x 12 x 10 cm, balenie 2,5 bm

Spojka pre profil ND RP-100 ND RP-101

Hliníkový štrkový profil, okrajový profil u ext. Strechy. ND KL-80

| rozmer 250 x 8 x 10 cm, balenie 2,5 bm

Spojka pre profil ND KL-80 ND KL-V-80

PVC štrkový profil ND PVC 45DK PVC

| rozmer 250 x 9 x 4,5 cm, balenie 25 bm

GreenLinetr Steel Light pozinkovaný obrubník+kotv.prof.160 VH

| rozmer 200 x 0,3 x 16 cm, balenie 20 bm

Nadstavec na revíznu šachtu ND RS-8-V10

| rozmer 30 x 30 x 10 cm

ND RP-101

ND KL-80

ND 160 VH

ND PVC 45DK

ND RP-100

Príslušenstvo 
pre zelené strechy agro cs slovakia



špecializovaní obchodní manažéri

Ing. Gejza varga

mobil: +421 905 663 806 

e-mail:varga@agrocs.sk

Ing. Jozef turček

mobil: +421 905 888 304 

e-mail: turcek@agrocs.sk

Kontakt:
aGro cS Slovakia, a.s. , nám. republiky 5, 984 01 lučenec

www.agroprofi.sk
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