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Avtomobilski nadstreški, 
pokrite terase, vrtne ute, 
lope, pergole so običajno 

prostostoječi objekti lahke izvedbe. 
Njihov prvotni namen je zagotavlja-
nje senčenja ter strehe nad glavo 
za nas in naše jeklene konjičke. Kot 
nosilno konstrukcijo najpogoste-
je uporabljamo les ali jeklo. Zaradi 
same narave izvedbe nadstreškov 
je želeno, da so konstrukcijsko čim 
lažji, saj običajno ne morejo prena-
šati večjih obremenitev. To dejstvo 
je v preteklosti preprečevalo, da bi 
strehe nadstreškov lahko izvedli v 
ozelenjeni izvedbi. Na nadstreške 
imamo pogosto pogled iz zgornjih 
nadstropij bivalnega objekta in iz 
estetskega vidika je izvedba ozele-
njene strehe nadstreška med bolj-
šimi rešitvami. Ob lepšem izgledu 
strehe nam zazelenitev ponuja tu-
di zaščito hidroizolacije pred neurji 
in točo, zaradi nižje temperaturne 
obremenitve pa se vsaj podvoji ži-
vljenjska doba hidroizolacije.

»Preproga« ekstenzivne zazele-
nitev Xeroflor, ki jo sestavljajo raz-
lični sedumi in mahovi, je odporna 
na ekstremne vremenske pogoje na 
strehi. Za svoj obstoj in rast potre-
buje le 1,5 do 2 cm substrata, kar 
predstavlja največ 50 kg/m2 doda-
tne obtežbe na strehi. Tako doda-

tno obtežbo pa običajno brez težav 
prenaša tudi »lahka« podkonstruk-
cija nadstreškov. Ekstenzivna za-
zelenitev Xeroflor je tako eden red-
kih, če ne edini sistem zazelenitve, 
primeren za izvedbo lahkih strešnih 
konstrukcij (les, trapezna pločevi-
na...). Kljub temu se moramo pred 
izvedbo zazelenitve nadstreškov o 
ustrezni nosilnosti konstrukcije po-
svetovati s statikom oziroma pro-
jektantom. 

Pojem »ekstenzivno« pomeni 
dober, visok rezultat kot povračilo 
za majhen vložek. Sistem eksten-
zivne zazelenitve Xeroflor so vna-
prej vzgojene »zelene preproge«, 
ki omogočajo zazelenitev strehe v 
trenutku, ko je »preproga« položena 
na streho. Tako pridobimo vsaj leto 
dni prednosti v primerjavi z ostalimi 
sistemi zazelenitve (sajenje sadik in 
čakanje na njihovo rast), obenem pa 

Nadstreški z
zeleno streho

Različne izvedbe 
nadstreškov za 

avtomobile, 
pokrite terase, 
letne kuhinje, 

vrtne ute in lope 
postajajo vse 

pogostejši sestavni 
deli urbanega 

okolja. Tesnjenje 
streh teh objektov 

je najpogosteje 
izdelano z 
različnimi 

hidroizolacijskimi 
trakovi, ki estetsko 

niso najlepši. S 
pojavom preprog 

ekstenzivne 
zazelenitve 

Xeroflor pa lahko 
ta »moteč« 

estetski dejavnik 
odpravimo.

Nadstrešek pred ozelenitvijo ...
in po njej

se izognemo nevarnosti izpiranja ali 
razpihanja substrata.

Predpripravljena vegetacijska 
»preproga« Xerof lor zagotavlja 
odlično rast rastlin od samega za-
četka brez dodatnih del in vzdrževa-
nja. Treba je zagotoviti le zalivanje v 
prvih nekaj tednih po polaganju ter 
omogočiti navlažitev v dolgotrajnih 
sušnih obdobjih.

Izvedba zazelenitve nadstreškov 
je preprosta. Na že zaključeno stre-
ho z vsemi hidroizolacijskimi in kro-
vsko-kleparskimi deli najprej polo-
žimo filc XF 159, ki deluje kot »aku-
mulator« vode. Preko filca sledi le 
še polaganje preproge ekstenzivne 
zazelenitve XF 301 in nadstrešek je 
ozelenjen.

Med delom
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Prednosti ekstenzivne zazelenitve XEROFLOR:
•	 Hitra	in	enostavna	izvedba,	streha	je	zelena	v	trenutku,	
ko	je	polaganje	zaključeno.

•	 Visoka	obstojnost	v	vseh	podnebnih	področjih.
•	 Debelina	4-6	cm	in	majhna	površinska	teža	(maks.	 
50	kg/m2)	omogočata	izvedbo	zelene	strehe	na	lahki	
strešni	podkonstrukciji	(trapezna	pločevina,	les…).

•	 Brez	vzdrževanja	(košnja	ni	potrebna,	minimalno	 
zalivanje	in	gnojenje).

•	 Izboljša	mikroklimo	objekta	in	okolice	in
•	 podaljša	življenjsko	dobo	strehe.

ekstenzivna zazelenitev streh
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Detajl pravilne izvedbe zazelenitve strehe nadstreška

1  vegetacijski sloj Xeroflor XF 301
2  filc kot akumulator vode XF 159
3  hidroizolacija
4  podloga – lesen opaž
5  nosilec – špirovec
6  perforiran zaključni profil ekstenzivne zazelenitve
7  odkapna pločevina
8  zaključna obroba

Ekstenzivno zazelenitev Xeroflor 
se od leta 2007 proizvaja v Slove-
niji. Na ta način so rastline »prepro-
ge« Xeroflor vzgojene in prilagojene 
okolju, v katerem bodo rasle. 

Ekstenzivne zazelenitev Xeroflor 
ne uporabljamo le za zazelenitev 
ravnih in poševnih streh. Z eksten-
zivno zazelenitvijo Xeroflor lahko hi-

Zazelenitev tirov

Zazelenitev cestnih otokov
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Nadstrešek pred ozelenitvijo ...
in po njej

tro, enostavno ter brez napornega 
in dragega vzdrževanja zazelenimo 
cestne otoke in železniške tire v ur-
banem okolju.

Zagotovo lahko trdimo da je Xe-
roflor zelena streha enostavna, eko-
loška, ekonomična in okolju prija-
zna rešitev zazelenitve strešnih po-
vršin. 


