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mehanski spoj armaturnih palic s koničnim navojem

LENTON® je sistem mehanskega spoja armaturnih palic. V svetu je od tovrstnih mehanskih 
spojev najbolj razširjen, okoli 70% vseh spojev je po spojenih po sistemu LENTON®. 
Namenjen je mehanskemu sklopu dveh armaturnih palic. Spoj je zagotovljen 100%, zelo hitro 
ter enostavno. Spojene palice se obnašajo kot neprekinjena armaturna palica, ki 100% 
prenaša nateg in tlak. Tako je zagotovljena je bistveno večja natezna trdnost, kot pri klasičnem 
preklopu.

LENTON® mehanski spoj s koničnim navojem je Edinstven „samoprilegajoč“ se konični navoj 
zagotavlja kontinuiranost palice ter strukturalno neprekinjenost 

  ENOSTAVEN - konični navoj na vsakem koncu palice zagotavljata enostavno montažo na 
gradbišču (konični navoj sam zdrsne v spojko ter se hkrati naravna, zahteva pa 
samo 4-5 obratov do končnega zatega)

  ZANESLJIV - spoj LENTON® je 100%, kar dokazuje tudi pridobljeni STS ter preizkusi 
trganja ter dinamičnih obremenitev

  DOMIŠLJEN - zaradi koničnega navoja se sile na spojko prenašajo postopoma, zato je 
spojka zelo vitka, npr. pri  jekla Φ32mm, meri premer spojke samo 4mm več na 
vsako stran, kar je praktično toliko, kot rebra na jeklu.

  CENEJŠI od ostalih sistemov zaradi enostavnosti ter malo materiala, ki je potreben za 
spojko.

  FLEKSIBILEN - navoj se eventuelno lahko izdela na samem gradbišču na vsakršne 
armaturne palice.

Spoji armaturnih palic
LENTON

 

Shema mehanskega 
preklopa

LENTON mehanski preklop s 
loničnim navojem v stebru

Klasični prklop s prekrivanjem v 
stebru

Prerez in pogled na spojko ter 
konični navoj tipa LENTON A12

Shema klasičnega 
preklopa
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mehanski spoj armaturnih palic s koničnim navojem

Tipi spojk 
LENTON

 

LENTON®  Standardne Spojke - A12 so namenjene za spoj dveh armaturnih palic istega diametra, kjer 
se priključena palica lahko prosto vrti (ni zakrivljena)

Diameter Part No Art No A(mm) B(mm) D(mm) Masa(kg)

10 EL10A12 150000 17* 48 18 0.07

12 EL12A12 150010 17* 49 18 0.06

14 EL14A12 150020 22* 55 21 0.13

16 EL16A12 150030 22* 61 24 0.13

18 EL18A12 150040 27* 71 29 0.24

20 EL20A12 150050 27* 88 36 0.27

22 EL22A12 150060 33 91 38 0.40

25 EL25A12 150070 33 96 41 0.36

28 EL28A12 150080 37 101 43 0.46

30 EL30A12 150090 37 121 53 0.51

32 EL32A12 150100 42 107 46 0.61

34 EL34A12 150110 41 128 56 0.64

36 EL36A12 150120 46 121 53 0.78

38 EL38A12 150130 52 124 54 1,19

40 EL40A12 150140 52 131 58 1,13

43 EL43A12 150150 58 155 68 1,86

50 EL50A12 150160 64 163 71 2.00

57 EL57A12 150170 75 189 84 3,39

LENTON®  Pozicijske Spojke 
P14 - spojka, namenjena za spoj dveh palic, kjer ena ali obe palici ne moreta rotirati okoli svoje osi 
(krivljena po momentni liniji, za daljše nosilce ali palica s kljuko)
P13 - spojka, namenjena za spoj dveh palic, kjer ena ali obe palici ne moreta rotirati okoli svoje osi 
(krivljena po momentni liniji, za daljše nosilce ali palica s kljuko), kjer pa je zahtevana tudi možnost večje 
prilagodljivosti dolžine spojke. 
P15 - spojka, namenjena za hiter spoj dveh delov predfabriciranih stebrov ali elementov z več spojnimi 
palicami na kratkih razdaljah. To so lahko različni predfabricirani elementi ali začasne odprtine, ki jih 
kasneje armiramo in zapiramo.

Diameter Part No Art No A(mm) B(mm) Fc(mm) Max Fo(mm) D(mm) Masa(kg)

10 EL10P14 150360 22* 42 42 53 18 0.20

12 EL12P14 150370 22* 45 42 53 18 0.20

14 EL14P14 150380 27* 48 45 56 21 0.32

16 EL16P14 150390 27* 54 48 59 24 0.35

18 EL18P14 150400 33 59 53 64 29 0.53

20 EL20P14 150410 33 75 63 79 36 0.64

22 EL22P14 150420 41 74 66 82 38 0.89

25 EL25P14 150430 41 83 68 84 41 0.96

28 EL28P14 150440 46 88 70 86 43 1,25

30 EL30P14 150450 52 98 80 96 53 1,81

32 EL32P14 150460 52 95 79 95 46 1,77

34 EL34P14 150470 52 105 89 105 56 1,94

36 EL36P14 150480 58 101 85 101 53 2,51

38 EL38P14 150490 64 103 87 103 54 3,07

40 EL40P14 150500 65 114 103 131 58 3,07

40 EL40P14H** 145450 80 112 58 96 58 4,40

43 EL43P14 150150 75 130 107 131 69 5,76

50 EL50P14 150520 80 140 111 130 71 5,89

50 EL50P14H** 145455 80 143 68 106 71 7,80

57 EL57P14 150530 95 157 124 143 84 9,32

LENTON®  Terminator

D14 LENTON®  Terminator je večji disk na koncu palice, ki deluje kot sidro v betonu. Tak pristop 
poenostavlja vgradnjo palic ter bistveno reducira zgoščevanje palic v območju sidranja. Terminator je 
pritrjen na palice z LENTON koničnim navojem.

- Terminator eliminira sidrne kljuke in tako poenostavi vgradnjo palic
- Minimizira se sidrna dolžina vgrajenih palic
- Reducira se zgoščevanje palic v območju sidranja
- Enostavna in zelo hitra instalacija
- Večja fleksibilnost pri načrtovanju (omogoča vitkejšo strukturo)
- Terminator je pritrjen z LENTON koničnim navojem
- Dobaljiv v vseh dimenzijah, kot ostale LENTON spojke, od fi10 do fi57
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mehanski spoj armaturnih palic z sistemom LOCK

 

LENTON
LOCK

LENTON®  LOCK spojke
so spojke, ki se uporabljajo za spoj dveh palic. Sistem ne zahteva nobenega poprejšnjega tretmaja 
(navoja) na palicah, ki jih spajamo. 
LENTON LOCK spojka ima patentirano tehnologijo zagozdenja palice v spojki in na ta način izboljšuje 
mejo zdrsa, še posebej pri dinamičnih, cikličnih obremenitvah.
Uporabljamo jih predvsem tam, kjer nismo spojev predvidevali že v projektu in nastala situacija ne 
dovoljuje klasinih LENTON spojev s koničnim navojem, kjer je treba palice prej pripraviti, oziroma vrezati 
navoje. 
Sama instalacija spojk je preprosta, na palico, ki jo želimo podaljšati nataknemo spojko, vstavimo še 
ijemo vijake do porušenja le-teh. 

Diameter palice Part No. Dolžina Diameter Notranji fi Masa Dim. Žepa Moment vij. Št. Vijakov

(mm) mm mm mm kg mm kg kg

10 LL12B1 127 29 15 0,6 13,00 205 6

12 LL12B1 127 29 15 0,6 13,00 205 6

14 LL16B1 159 35 19 0,9 13,00 205 6

16 LL16B1 159 35 19 0,9 13,00 205 6

20 LL20B1 191 41 24 1,4 13,00 205 8

22 LL22B1 222 48 28 2,3 16,00 340 8

25 LL25B1 254 54 30 3,4 16,00 475 8

28 LL28B1 287 60 34 4,6 16,00 475 10

32 LL32B1 323 65 38 5,9 21,00 680 8

36 LL36B1 358 72 43 7,9 21,00 750 10

40 LL40B1 400 80 47 10,9 21,00 790 12
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Termočleni za toplotno izolacijo AB nosilnih elementov

TERMOlink  termočleni za toplotno izolacijo med armiranobetonskimi nosilnimi elementi. Uporabimo jih za 
izboljšanje toplotne izolacije pri previsnih ali konzolnih ploščah iz armiranega betona na prehodu k notranjosti 
stavbe. S tem preprečujemo nastanek takoimenovanih toplotnih mostov. 

Področja uporabe so stiki balkonov, balkonskih lož, parapetov, podestov z notranjimi ploščami.

TERMOlink termočleni so sestavljeni iz statično učinkovitega sistema paličja, ki prebada
izolacijski material. Paličje je iz nerjavnega jekla, ki ima precej nižji koificient
toplotne prevodnosti, kot običajno jeklo. Za prevzem strižnih sil, so privarjene
ploščice iz nerjavnega jekla.  Prenašanje sil iz posameznih sklopov paličja termočlenov dosežemo z ustrezno 
priključno armaturo.

TERMOlink

napredne tehnologije
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PSB armatura proti predrtju - mozniki
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PSB armatura proti predrtju - mozniki
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HPKM in HPM sidra in čevlji za montažne stebre

PEIKKO sistem za  predfabricirane stebre predstavlja 

učinkovito rešitev montaže pripravljenih stebrov, sten ter 

nosilcev.

PEIKKO HPKM, PPKM in PEC čevlji omogočajo korekten 

spoj predfabriciranega stebra s temeljem ali spodnjim stebrom 

ali steno. Vse sile in napetosti se prenašajo s čevlja preko 

sider na samo strukturo, npr. temelj. 

Montažni steber je pritrjen na sidro, ki je vnaprej vbetonirano v 

temelj, steno, ali spodnji steber. Spoj zagotovimo z matico, ki 

jo privijemo na sidra, ko je montažni steber postavljen. 

Brez težav zagotovimo točno višino ter vertikalo stebru tako, 

da z maticami zniveliramo steber v pravo pozicijo. Sam stik 

stebra s temeljem po montaži čimprej zalijemo z 

ekspandirajočo maso, ki zagotovi korekten stik.

Število čevljev in sider je odvisno od dimenzije stebra in 

čevljev, ter napetosti, ki jih moramo računati. Običajno 

zadostujejo štirje čevlji in sidra za montažo enega stebra.

Tlačne, natezne ter strižne sile so prenešene na 
armiranobetonsko strukturo s PEIKKO PPM ali HPM sidri z 
navojem.

Dobavljivi sta dve različici sider:

  

   dolga sidra (HPM P in PPM P) za preklop

  

   kratka sidra (HPM L in PPM L) za direktno sidranje v temelj

Dolga sidra prenašajo tlačne in natezne sile na povezano 
rebrasto armaturo, kratka sidra pa imajo na koncu sider 
razširjeno ploščato kovano glavo.

UPORABA:

  

    za spoj predfabriciranih montažnih AB stebrov

   

    za stik jeklenih stebrov

  

    za fiksiranje strojev v beton

ČEVLJI ZA MONTAŽNE STEBRE

SIDRA ZA MONTAŽNE STEBRE
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HPKM in HPM sidra in čevlji za montažne stebre

HPKM/PEC ČEVLJI ZA STEBRE

PEIKKO® HPKM/PEC čevlji za 
stebre so sodobni, kompaktni in 
zelo gospodarni vezni vgradni 
elementi za dosego polne vpetosti 
stebrov tako v temelje, kot tudi 
med seboj v stikovanju stebra s 
stebrom, pri predfabriciranih 
konstrukcijah.

HPM SIDRA 

PEIKKO® sidrne vijake na splošno 
uporabljamo za fiksiranje 
predfabriciranih elementov iz 
armiranega betona, jekla ali lesa. 
Sidrni vijaki so dimenzionirani za 
prevzem polne vpetosti sidranih 
elementov.



VO&VO napredne tehnologije d.o.o., Ljubljanska 9, SI 4240 Radovljica

 T: +386 4 5374 000 M: 040 410 400 e: info@vo-vo.si   www.vo-vo.si

TERA Joint dilatacijski profili

PEIKKO TERA Joint dilatacijski profili nudijo najboljšo 

praktično in tehnično rešitev za visokokvalitetne talne plošče.

Sistem zagotavlja adekvaten prenos obtežbe z raztezkom, 

krčenjem ter preprečuje razpoke in pomike v dveh smereh v 

horizontalni ravnini. 

Sistem prav tako zagotavlja stalno zaščito betonskih tlakov, 

posebej pri ekstremnih obremenitvah.

Prenos obtežb je dosežen preko visoko kakovostnih okroglih 

jeklenih ploščic, ki so na drugi strani oblečene v toge rokave, ti 

pa dovoljujejo prost pomik plošče v obeh smereh, pravokotni 

in vzdolžni ter s tem sistem preprečuje nastanek razpok zaradi 

raztezanja.

TERA Joint je samostojen prosto stoječ okvir in ne zahteva 

nobenega tretmaja po betoniranju. Uporaba sistema pomeni 

hitrejšo in enostavnejšo konstrukcijo talne plošče ter 

kvalitetnejšo gradnjo. 

TERA Joint se uporablja za talne plošče od debeline 100mm. 
 

TERA Joint dilatacijski profili
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Jeklena vlakna

Beton, armiran z jeklenimi vlakni (SFRC) je moderen kompozitni 
material. Z dodajanjem jeklenih vlaken v beton, dosežemo podoben 
rezultat, kot s klasično armaturo. Prednost  betona, armiranega z 
jeklenimi vlakni pa je boljša ekonomičnost, bistveno 
enostavnejše in cenejše vgrajevanje, manj porabljenega 
materiala v primerjavi s klasičnim armiranjem, boljša odpornost 
na točkovne obremenitve ter manj razpok v betonu.

Najbolj poznana in v svetovnem merilu največkrat uporabljena so 
metalna vlakna . Tako imenovana »standardna vlakna« 
predstavljajo zelo ugodno raznovrstno uporabo (za normalne 
industrijske tlake, za industrijske tlake brez fug, za fundamente itd.) 
Zelo lahko jih je vmešati v beton in obdelava je neproblematična.

Z   vlakni TABIX 1/50 dosežemo boljše rezultate v območju 
uporabnosti (zelo drobne razpoke) in rahlo slabše rezultate v mejnem 
območju nosilnosti (velike razpoke). V principu jih lahko primerjamo s 
vlakni  HE 1/50 s tem, da jih je malo težje umešati v beton.

TABIX+ 1/60 so vlakna s povišano natezno napetostjo in povečano 
sidrino dolžino. Prav zato vlakna s kvaliteto + morajo biti umešana v 
beton s povečano tlačno trdnostjo min. C30/37. Taka kombinacija daje 
mnogo višjo natezno trdnost in odporno sposobnost proti pojavom 
razpok, kot pa jo dajejo betoni s »standardnimi vlakni«.

Vlakna TABIX ++75/50 imajo dvakratno natezno trdnost in so pri tem 
tudi vitkejša. Ta visokoodporna vlakna uporabljamo za predfabricirane 
betonske elemente ali visoko obremenjene industrijske tlake ali 
fundamente. Pri teh vlaknih mora imeti beton kvaliteto C35/40.

TABIX 90/35 so vlakna, s katerimi zaradi svoje kratke dolžine 3
dosežemo enormno veliko količino vlaken v 1m . Ta vlakna so zelo 
primerna pri betoniranju velikih površin industrijskih tlakov brez fug. 2 
Lahko betoniramo tudi polja brez fug med 900 in 1800m

Vlakna HE 75/60 so visokokvalitetna vlakna, ki na osnovi svoje 
vitkosti dopuščajo visoke obtežbe industrijskih podov brez fug tudi do 2
2500m . Vlakna je nekaj težje zamešati v beton, zato moramo 
uporabiti tekoči transportni trak ali dozirno napravo.

Posebej bi radi opozorili, da je bilo s poiskusi ugotovljeno, da betoni 
armirani s jeklenimi vlakni obdržijo tudi v razpokanem stanju še vedno 
sposobnost prevzemati tudi preko razpok relativno velike natezne 
obremenitve.

HE 1/50

JEKLENA VLAKNA

Jeklena vlakna HE

Jeklena vlakna TABIX
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DUMBO - priključna armatura (stabox) 

- Krivljena priključna armatura v pločevinasti škatli, ki se po 
razopaženju prekrivi v zahtevano pozicijo
- Kot nadomestek za klasično priključno armaturo
- Zaradi z vzdolžnimi rebri profiliranih škatel je zagotovljena 
stabilna lega škatel v betonu in služi za korekten prenos 
strižnih sil iz enega elementa na drugega
- Enostavna in zelo hitra instalacija
- Ekonomsko zelo ugodna varianta in prihranek časa pri 
opaženju
- Velika izbira različnih dimenzij
-Po predpisih DIN1045 in DBV za „prekrivljeno armaturo“

DUMBO®  armaturne priključke (stabox sistem) uporabljamo 
za spajanje dveh betonskih elementov, ki sta betonirana v 
časovnem zamiku (npr. vertikalni stik dveh AB sten ali 
horizontalni stik plošče s steno ali spoj steber stena, stena-
rampa...) kot nadomestek klasične priključne armature. 
Armaturna sidra so pri betoniranju zaščitena v pločevinasti 
škatli. Šele po razopaženju se odstrani zaščitni pokrov škatel 
in se prekrivi sidra v pravilno lego, v pretežnih primerih 
pravokotno na primarno steno.

DUMBO priključna armatura

Značilnosti
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DUMBO - priključna armatura (stabox) 

DUMBO priključna armatura
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PERFORIRANA pločevina 

PERFORIRANA pločevina



co / cu =  krovni sloj betona zgoraj / spodaj

Bew.o / Bew.u =  armaturna mreža zgoraj / spodaj

DH    =  Dista-višina

= debelina ploščeDS

Dimenzioniranje Dista koviskih distančnikov

co

Bewo

Bewu

DHDS

cu

Dobavljive dimenzije:

Art. Nr. višina m/zavoj teža 100m
kgcm

1 kos = 2,00 m

9025 5 50 2000/1000

9026 6 100 2000/1000

9027 7 100 2000/1000

9028 8 100 2000/1000

9029 9 100 2000/1000

9030 10 100 2000/1000

9031 11 100 2000/1000

9032 12 100 2000/1000

9033 13 100 2000/1000

9034 14 100 2000/1000

9035 15 100 2000/1000

9036 16 100 2000/1000

9037 17 50 1000/500

9038 18 50 1000/500

9039 19 50 1000/500

9040 20 50 1000/500

9141 22 50 1600/800

9142 24 50 1600/800

9143 26 50 1200/600

9144 28 50 1200/600

9145 30 50 1200/600

9146 35 50 800/400

9147 40 50 400/200
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DISTA - podporne košare za armaturo 

DISTA distančniki

Vgradnja

Dista kovinski distančniki so podporne košare za zgornjo 

armaturo v ploščah ali distančniki med armaturnimi mrežami v 

betonskih stenah. Dista podporne košare so zaradi „kačaste“ 

oblike zelo stabilne in ohranjajo stabilnost tudi pod obtežbo 

armature. Diagonale distančnika ne štrlijo ven in s tem 

omogočajo naknadno korigiranje armature brez vezanja.

Dista kovinski distančniki naj ležijo diagonalno med spodnjo in 

zgornjo armaturo, na področju distančnikov, ki držijo spodnjo 

armaturo. Tako bo dosežena stabilna podpora za gornjo 

armaturo. Ob robovih ter izrezih v armaturnih mrežah Dista 

distančnike primerno zakrivimo v željeno obliko.
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LENO - križno lepljeni leseni paneli

LENO križno lepljeni leseni paneli
Material + Konstrukcija

LENO - paleta masivnih lesenih križno lepljenih panelov velikih formatov 
zanesljive Finnforest Merk kvalitete. Leno gradbene komponente so narejene 
iz jelovih ali smrekovih križno lepljenih panelov v patentiranem proizvodnem 
procesu proizvajalca Finnforest Merk.

Leseni masivni paneli velikih formatov so lahko dimenzije do 4.80 m x 20 m, 
debeline od 50 do 300 mm.

Križno lepljeni leseni paneli so lepljeni z zelo obsojnim lepilom, ki zagotavlja, 
da so elementi dimenzijsko stabilni ter se ne krivijo in zvijajo. Najbolj preprost 
in naraven konstrukcijski material omogoča najbolj ekonomično uporabo na 
vseh področjih gradnje, najsibo panel za stropove, streho ali notranje in 
zunaje zidove ali precizno pripravljenih elementov za montažo celotnega 
objekta.
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LENO - križno lepljeni leseni paneli

Material

... pri načrtovanju

… pri gradnji

… pri konstruiranju

… pri bivnju v hiši, grajeni z LENO paneli

Dimenzije Tip lesa

> Smreka S 10 al.i C 24

Kvaliteta površine

>

>

>

>

> >

>

>

>

> >

>

>

>

>
>

>

Industrijska

> Industrijska - vidna

> Vidna

> Obdelana z gipskartonskimi ploščami 

Lastnosti

Prednosti...

Svobodno načrtovanje brez omejitev na 
raster pri večjih dimenzijah

Preproste gradbene komponente in 
nezapleteno načrtovanje detajlov

Minimalni rizik pri površni izdelavi planov in 

Kratek čas gradnje na gradbišču zaradi 
ekonomičnega sestavljanja

Elementi, pripravljeni za vgradnjo, dobavljeni 
ob dogovorjenm roku (Ready-to-install)

Preprosti stiki in detajli

Dolžina panelov do 14.80m (do 20.00m na 
zahtevo)

Širina do 4.80m

Debelina od 51 do 297mm

Vsi elementi so izdelani po meri. Smer vlaken 
na vidni površini panela je lahko vzdolžna ali 
prečna

Napredne možnosti zaradi lastnosti materiala

Identična konstrukcija za vse elemente 
(stene/plošče/streha)

Kompaktni gradbeni elementi, dodatne 
ojačitve niso potrebne 

Trajna, kompaktna in visokokvlitetna lesena 
konstrukcija

Ekološki material, prijazen do okolja

Prijazna, topla notranja klima, zahvljujoč 
materialu, ki sam regulira vlažnost v prostoru



OPIS IZA fullfullfull

LENO 42 32

Statika

Vrsta lepila

>>

>

>

Klasa E1, melaminska smola

Vlažnost lesa

> 10 ± 2 %

Deformacije

> Panel vzdolžno ~ 0,01 % 

na % variranje vlažnosti panela

> Panel prečno ~ 0,2 % 

na % variranje vlažnosti panela

Masa

> ca. 500 kg/m3

Design

Prerezne vrednosti LENO standardnih dimenzij

51 3 17-17-17 51

61 3 17-27-17 61

71 3 27-17-27 71

81 3 27-27-27 81

85 5 17-17-17-17-17 85

KIL 85* 11 27-Kerto-27 85

93 3 33-27-33 93

95 5 17-17-27-17-17 95

99 3 33-33-33 99

105 Typ 2 27-17-17-17-27 105

115 Typ 1 27-17-27-17-27 115

125 5 27-27-17-27-27 125

135 5 27-27-27-27-27 135

147 5 33-27-27-27-33 147

153 Typ 1 33-27-33-27-33 153

165 5 33-33-33-33-33 165

174 6 33-27-27-27-27-33 174

186 6 33-27-33-33-27-33 186

189 Typ 2 27-27-27-27-27-27-27 189

201 7 27-33-27-27-27-33-27 201

207 Typ 1 27-33-27-33-27-33-27 207

219 7 33-33-27-33-27-33-33 219

231 7 33-33-33-33-33-33-33 231

240 8 27-33-27-33-33-27-33-27 240

252 8 33-33-27-33-33-27-33-33 252

264 8 33-33-33-33-33-33-33-33 264

273 9 33-33-27-27-33-27-27-33-33 273

285 9 33-33-27-33-33-33-27-33-33 285

297 Typ 1 33-33-33-33-33-33-33-33-33 297

* KERTO in LENO

Stenski, stropni in strešni paneli

Zakrivljene opne

Mostovi

0,26

0,31

0,36

0,41

0,43

0,43

0,47

0,48

0,50

0,53

0,58

0,63

0,68

0,74

0,77

0,83

0,87

0,93

0,95

1,01

1,04

1,10

1,16

1,20

1,26

1,32

1,37

1,43

1,49

510

610

710

810

850

850

930

950

990

1050

1150

1250

1350

1470

1530

1650

1740

1860

1890

2010

2070

2190

2310

2400

2520

2640

2730

2850

2970

434

620

840

1094

1204

1204

1442

1504

1634

1838

2204

2604

3038

3602

3902

4538

5046

5766

5954

6734

7142

7994

8894

9600

10584

11616

12422

13538

14702

1105

1892

2983

4429

5118

5118

6703

7145

8086

9647

12674

16276

20503

26471

29846

37434

43900

53624

56261

67672

73915

87529

102720

115200

133358

153331

169553

192909

218317

ŠTEVILO
PLASTI

DEBE-
LINAD

LASTNA
TEŽA

mm mm

KONSTRUKCIJA
BOLD = PARALELNO Z ZUNANJO RAVNINO

cmkN/m cmcm

5

7

7

9

5

5

LENO - križno lepljeni leseni paneli
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Posebej razvit panel za zunaje stene. Od ostalih LENO panelov se razlikuje po srednjem sloju, ki je v tem primeru 9 slojna vezana plošča, 
namesto klasičnega sloja lesa. S tem je povečana statična trdnost in odpornost proti vlagi.
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predstavitev podjetja in reference

napredne tehnologije

Leta 1995 smo ustanovili podjetje, ki se je ukvarjalo z informacijskimi tehnologijami na področjih arhitekture, grafike 
in DTP ter gradbeništva. Opremili smo številne znane arhiteturne ter načrtovalske biroje z računalniškimi sistemi in 
specialno programsko opremo. Bili smo tudi avtorizirani prodajalec Autodeska (AAR Autodesk Authorized 
Reseller). Imamo veliko izkušenj z računalniki, saj smo prve projekte izdelali z računalnikom Hewlett Packard že 
leta 1982. Med drugimi smo naredili veliko statičnih projektov, tudi za olimpijsko skakalnico v Sarajevu (avtor. Prof. 
dr. B. Vogelnik). Izdelujemo tudi projekte (statične analize) za velike poslovno-stanovanjske objekte. 
V zadnjem času pa smo se preusmerili predvsem na področje gradbeništva, kjer vpeljujemo nove, napredne 
tehnologije in sisteme, ki poenostavijo in pocenijo gradnjo.

Smo zastopnik ameriške multinacionalke ERICO®, ki ima v svojem programu sistem podaljševanja armaturnih 
palic LENTON®. Zastopamo tudi nemško podjetje REUSS-SEIFERT, ki ponuja razne pripomočke ter sisteme za 
sodobno gradnjo ter PEIKKO, ki ima v programu vrsto zelo inovativnih produktov za predfabricirane gradbene 
elemente. Ponujamo pa tudi visokoprofesionalne programe za statično analizo programske hiše CUBUS iz Švice, 
ki jih uporablja veliko število sodobnih projektivnih birojev.

Sodelujemo tudi z največjim svetovnim jeklarjem  ARCELOR MITTAL na področju jeklenih vlaken, nazadnje pa 
zastopamo podjetje FINNFOREST MERK z lesenimo križno lepljenimi paneli.

Podjetje VO&VO ima sedež in prostore v Radovljici, v Kropi pa skladišče in proizvodnjo.

Ponosni smo, da smo sodelovali pri vseh velikih projektih v zadnjem času, želimo pa postati največji 
dobavitelj sodobnih gradbenih elementov in implementator naprednih tehnologij v gradbeništvu. 
Razvijamo TERMOlink element, ter pripravljamo proizvodnjo le-tega.

Reference:
2006-2008
Viadukt Grabe - AC Maribor-Murska sobota
Viadukt Kupetinci - AC Maribor-Murska sobota
Viadukti na trasi Maribor Malečnik
Viadukt Bonifika Koper
Več objektov na AC
ČHE AVČE - pretočna hidro centrala
NEVROLOŠKA KLINIKA Lj
Srednja šola CELJE
Garažna hiša BTC CITY

2009-2010
Vodnjaki na trasi HC Razdrto Ajdovščina
Garažne hiše v LUKI KOPER
Garažna hiša FORNAČE Piran
KC URGENCA Lj
Viadukt JELŠE AC Novo mesto
Most Predel - Mangart
TUŠ Koper
STADION  STOŽICE LJUBLJANA
Stolpnica BTC II

Pri vseh naštetih objektih smo za spajanje armaurnih 
palic uporabili sistem LENTON
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napredne tehnologije


