
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Kompanija HUPRO SYSTEMS SE, s tradicijo od leta 1985, je razvil proizvodnjo edinstvene 
tehnologije samonosnih ločnih konstrukcij. V tem obdobju je po celem svetu zgrajeno več kot 3.000 
objektov. Ta tehnologija omogoča izgradnjo objektov širine od 9 do 50 metrov brez kakršne koli 
dodatne nosilne konstrukcije. Z uporabo ločne konstrukcije HUPRO boste deležni prednosti našega 
2 v 1 sistema, kjer samonosna ločna konstrukcija ima istočasno funkcijo strešnega plašča, kar 
bistveno vpliva na ekonomičnost celotne naložbe.  

V procesu proizvodnje naša družba uporablja materiale, ki zagotavljajo maksimalno zaščito pred 
vremenskimi in kemičnimi vplivi, zato redna vzdrževalna dela na objektu niso potrebna. Proizvajalec 
daje na ločne konstrukcije HUPRO 30 letno jamstvo. Sistem HUPRO® je certificiran z oznako CE, kar 
zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo najbolj stroge kriterije in sicer ne samo pri kvaliteti uporabljenega 
materiala (samonosni sistem je narejen iz materiala Aluzinc®, zuporabo nerjavečih tesnil) temveč 
tudi z izvajanjem nadzora nad potekom proizvodnje ter s končno kontrolo izdelka. Posedujemo 
certifikate ISO 9001 i ISO 14001.  

Tehnologija proizvodnje ločnih konstrukcij HUPRO omogoča postavitev objekta tudi tam, kjer se 
zaradi ekstremnih klimatskih pogojev (sneg, veter, potres) drugi načini gradnje montažnih objektov 
ali šotorov ne pridejo v poštev. Naš sistem prenese obremenitve do 600 kg/m2. 

Sistem HUPRO® se ponaša z originalnostjo in atraktivnim dizajnom, ki izstopa iz enoličnosti 
standardnih pravokotnih gradbenih objektov. Prav zaradi tega je uporaben pri različnih 
namembnosti objektov. 



 

 

TEHNIČNE INFORMACIJE 

Tehnologija – Ločne strukture so najbolj učinkovite prostorske strukture. Lahke so in istočasno 
zelo trdne in stabilne. Pametna kombinacija statičnih principov luskaste strukture svodov in lokov 
(vzdolžno in prečno oblikovanje reber osnovnega jeklenega dela v obliki črke W) prihaja do izraza 
predvsem pri izgradnji objektov z velikimi razponi s pokrito površino celo do 50 metrov. Osnovni 
element konstrukcije je narejen iz jeklene pločevine tipa S 320 s površinsko zaščito ALUZINC® in 
dodatno površinsko zaščito EASY FILM. Debelina pločevine je od 0,8 mm do 2 mm, odvisno o 
razpona ločne konstrukcije in klimatskih pogojev na mikrolokaciji montaže objekta. Spajanje 
posameznih delov se izvaja s pomočjo spojk - tesnil iz nerjavečega jekla. Jeklena konstrukcija se na 
temelje pritrjuje s pomočjo kemičnih sider. Prednost ločne konstrukcije HUPRO je tudi relativno 
majhna teža jeklene konstrukcije v primerjavi s drugimi gradbenimi materiali. Ta prednost prav 
tako prispeva k enostavnejšemu in hitrejšemu načinu izgradnje objekta, kakor tudi nižjim prevoznim 
stroškom. Izjemne statične lastnosti tega sistema se lahko uporabijo pri gradnji objektov na 
področjih z ekstremnimi vremenskimi pogoji (sneg, veter, potres). Objekti zgrajeni z ločno 
konstrukcijo HUPRO so odporni na potres 7 stopnje (in več) po Richterjevi lestvici. Odvisno od 
lokacije izgradnje, naš tehnični team prilagaja stabilnost objekta s povečanjem debeline pločevine 
oziroma z dodatnimi konstrukcijskimi ojačitvami. Gradbeni sistem HUPRO je narejen iz materialov, 
ki imajo zelo dolgo trajnost ob minimalnem vzdrževanju. V primeru, da vremenski pogoji presežejo 
predpisane vrednosti tablice klimatskih obremenitev na mestu izgradnje objekta, je potrebno 
opraviti sanacijo objekta na podlagi zakonskih predpisov. 

V procesu proizvodnje uporablja podjetje HUPRO SYSTEMS SE materijale, ki zagotavljajo  
maksimalno zaščito pred vremenskimi in kemijskimi vplivi, zaradi česar ni potrebe po nadalnjem 
vzdržvanju. HUPRO SYSTEMS SE daje garancijo na ločno konstrukcijo HUPRO  v trajanju  25 let. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREVOZ IN MONTAŽA  

Prevoz  - Osnovni deli Hupro sistema se dobavlja na lesenih paletah velikosti 700 x 3100 mm. Na 
eni paleti se lahko dobavijo deli plašča za pokrivanje približno 100 m2 talne površine stavbe. Eden 
tovornjak lahko pripelje dovolj HUPRO elementov z dodatno opremo za pokrivanje približno 1000 
m2 površine, kar predstavlja pomembno postavko pri stroških.  

 

 

 

 

 

 

Montaža - Posamični montažni elementi HUPRO se spajajo z vijaki in tesnili (spoji iz nerjavečega 
jekla) na gradbišču v kompaktno strukturo jeklenega ločnega plašča. Posamični loki se z dvigalom 
dvignejo in postavijo na temelj ter pritrdijo s kemičnim sidranjem. Čas potreben za montažo objekta 
1.000 m2 je do 14 dni. 

Montaža hale ni zahtevna, in jo je mogoče izvesti s pomočjo priloženih navodil v lastni režiji 
investitorja. Priporočilo proizvajalca ločnih konstrukcij HUPRO pa je, da montažo izvršijo 
pooblaščeni in šolani monterji ki so opravili šolanje za montažo ločnih konstrukcij.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Prezračevanje objekta - Hala je standardno opremljena s sistemom aktivnega prezračevanja. 
Pri  vgradnji termoizolacije je zagotovljeno prozračevanje  prostora med notranjim plaščem hale in 
bočnimi sesalnimi odprtinami za prezračevanje v spodnjem delu plašča hale in aktivnim krovnim 
prezračevanjem Lomanco® na zgornjem delu hale. Ta sistem  funkcionira na principu 
termodinamičnega tlaka in zagotavlja zadostno prezračevanje  prostora brez pojavljanja 
prekomerne vlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOMANCO SISTEM se uporablja da se izognemo kondenzaciji in pregrevanju konsturkcije in prostora 
objekta, na način: 

• z uporabo ventilacijskega sistema LOMANCO, pri katerem strešni ventilatorji izločijo 
neželjeno vlago se znatno poodaljša življenska doba konstrukcije.   

• z uporabo vetrne turbine LOMANCO ne potrbujemo električne energije, ampak se uporablja 
naravni vir energije – VETER, ki je brezplačen in v neomejenih količinah!  

• z uporabo ventilacijskega sistema LOMANCO  kateri stalno prezračuje notranjost proizvodnih 
hal, skladišč, ter raznih kmetijskih objektov, kot so hlevi, seniki  ipd., se z redno cirkolacijo 
zraka znatno poboljša kvaliteta zraka, ki je pomembna za dobrobit ljudi in živali v objektu.  

 



 

Termoizolacija in notranje obloge hal - investitor ima možnost izbire različinih vrst izolacijskih 
materijalov, njihove debeline, kot tudi vgradnjo paronepropustne in paropropustne folije, vse v 
skladu z glavnim projektom v katerem so detaljno predpisani normativi vezani za protipožarno 
zaščito celega objekta. Uporabijo se lahko različne notranje obloge katere Investitor izbera glede na 
namen objekta, priporočeno pa so standarne kot so: lesene obloge (ladijsko pod), raznobarvna 
trapezna pločevina različnih dimenzij, plastične obloge in ostalo. 

 

 

 

 

 

 

• Viseči sistem 
• Paropropustna folija  
• Konstrukcijski sistem HUPRO 
• Termo izolacija  
• Paronepropustna folija 
• Ntranja obloga lesena, trapezna pločevina... 

Razsvetljava hale –Naravno osvetlitev objekta lahko zagotovimo z vgradnjo prozornih panelov 
(osvetljevalec Hupro®) ali strešnih oken, ki se vgrajujejo v ločno konstrukcijo plašča. Čelne stene so 
lahko narejene od katerega koli materiala (TR pločevina, izo paneli, steklo, les, opeka…), kjer se z 
namenom pridobitve naravne osvetlitve lahko vgradijo klasična okna ali prozorni panelni trakovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Možnost izbire širine,dolžine in višine hale 

Podjetje HUPRO SYSTEMS SE, Vam bo skupaj s partnerjem, generalnim distibuterjem proizvodnega 
programa Hupro na tržišču Republike Hrvaške in Republike Slovenije, podjetjem RatioNaut d.o.o. Zagreb, 
pomagalo z izkušnjami in strokovnostjo pri realizaciji Vaše zamisli. 

Tip hale Širina 
objekta 

Višina 
objekta 

     Notranja  višina (v) 
1,5m od zida objekta 

Površina čela 
objekta  v m2 

Dolžina loka v 
metrih 

1 9 4.1 2.9 34.3 14.0 

2 10 5.2 3.8 49.6 16.8 

3 12 4.5 2.6 45.7 16.8 

4 12 6.0 4.0 67.4 19.6 

5 15 4.8 2.2 62.4 19.6 

6 15 6.5 3.6 87.4 22.4 

7 15 7.9 5.0 111.3 25.2 

8 18 6.9 3.2 108.5 25.2 

9 18 8.5 4.5 137.4 28.0 

10 21 7.3 2.8 130.5 28.0 

11 21 9.0 4.0 164.9 30.8 

12 21 10.4 5.4 198.1 33.6 

13 24 7.7 2.5 153.2 30.8 

14 24 9.4 3.6 193.4 33.6 

15 24 11.0 4.8 231.7 36.4 

16 27 9.8 3.2 222.9 36.4 

17 30 10.2 2.9 253.3 39.2 

18 33 10.5 2.6 284.2 42.0 

19 36 10.8 2.4 315.6 44.8 

20 36 12.6 3.2 377.3 47.6 

21 39 13.2 3.2 
  

22 42 11.5 2.1 
  

 

      Standardne širine in možnost izbire tipskih lokov pri  HUPRO objektih 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kriterij pri izračunu cene ločne konstrukcije Hupro 

Pri izračunu cene elementov ločne konstrukcije HUPRO imajo glavno vlogo: 

a) širina i višina hale 
b) klimatski pogoji na mikrolokaciji montaže objekta 
     - jakost vetra,   
     - višina snega, 
     - potres 

 

Ločne konstrukcije HUPRO za različne namene 

Športni objekti 

 

Proizvodni in skladiščni objekti 

 

Objekti za letalstvo 

 

Vojaški objekti 

 



 

Izgrajeni objekti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalni zastopnik za tržišče Republike Hrvaške in Republike Slovenije 
 
RatioNaut d.o.o., 10 000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 18, Republika Hrvatska,  
gsm: + 385 91 91 87 707, e-mail: rationaut@gmail .com 
web: www.hupro.com.hr,  www.hupro.si 
 
Distributeri za tržišče Republike Slovenije: 
 
SACL d.o.o.,  Strma cesta 1A, 3250 Rogaška Slatina,  D.Št. SI39956687, Republika Slovenija 

gsm: + 386 41 795 650, E mail: info@sacl.si  

 

Krovstvo Boštjan Ivanoš s.p., Prvomajska 29a, 3250 Rogaška Slatina, Republika Slovenija,  

D.Š.SI57962863, gsm: + 386 51  389 593,  e mail: info@ivanos-gradnje.com 

http://www.hupro.com.hr/
http://www.hupro.si/
mailto:info@sacl.si

