
Urbanscape®

Systém Zelených Striech 



2

Urbanscape® je spoločný termín pre rad nových inovatívnych produktov, koncepcií a systémov pre 
zelenú infraštruktúru mesta. Tieto produkty v sebe spájajú kľúčové aspekty zlepšovania životného 
prostredia mesta tým, že ho robia pre obyvateľov zdravším.

Už viac ako 25 rokov sme súčasťou priemyslu zelených striech a úprav krajiny 
a dodávame pestovateľom, staviteľom a investorom z celého sveta vysoko kvalitné médiá 
z minerálnej vlny pre rast rastlín.

Urbanscape® – Bojujeme za lepšie, zelenšie a zdravšie životné prostredie.

Naše Zelené Riešenia
Systém zelených striech Systém úprav krajiny Záhradníctvo
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Architektúra Urbanscape®
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HUF HAUS Modelový dom, Hartenfels, Nemecko

Dubaj operná záhrada – Burj Khalifa komplex, Dubaj, 
Spojené arabské emiráty (SAE)Sky View Parc, NYC, USA
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Riešenia podľa potrieb zákazníka, návrhy a koncepcie pre projekty špecifické pre zákazníka, 
riešenia pre rôzne miestne potreby a typy prostredia.

Knauf Insulation Experience center Škofja Loka
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Prečo zelené strechy?
Vzhľad budov sa v priebehu rokov vyvíjal, ale ich funkcia zostala nezmenená: ochrana, pohodlie, teplo v zime a chládok v lete. 
V posledných rokoch je však čoraz dôležitejší environmentálny vplyv budov a riešenia zelených striech. 

S rozvojom komplexnejšieho pohľadu na udržateľnosť je veľmi dôležité si uvedomiť, že z hľadiska životného cyklu budovy je vplyv 
každej budovy na životné prostredie výsledkom jej spotreby energie v čase, keď sa využíva, ako aj využívania obnoviteľnej energie 
a používania trvalo udržateľných materiálov. 

Zelené strechy presahujú hranice súčasnej architektúry a prinášajú novú hodnotu úlohe budov v rámci urbanistického plánovania. 
Sú navrhované nielen za účelom opätovného zavedenia prvku prírody do mestského prostredia, ale aj za účelom poskytnutia riešení 
pri dôležitých otázkach, ako sú mestský tepelný ostrov a snaha o zvládanie vody pri búrkach a silných dažďoch.

Aké sú hlavné výhody zelených striech?

Čistejší vzduch

Kompletné riešenie

Vysoká schopnosť absorpcie 
a zadržiavania vody

Silné rastliny

Zlepšený rast koreňov

Trvalo udržateľné riešenieNízka hmotnosť 

Rýchla a ľahká inštaláciaČistenie dažďovej vody Sú okamžite zelené

Nízka konštrukčná výška



55

Urbanscape® Systém Zelených 
Striech pre extenzívne ploché strechy

Vegetačná vrstva z rôznych druhov rozchodníka Urbanscape®

Substrát z minerálnej vlny Urbanscape®

Odvodňovací systém so zásobníkom vody Urbanscape® 

Koreňová membrána Urbanscape®

Hydroizolácia

Nosná konštrukcia strechy

Urbanscape® Systém Zelených Striech pre extenzívne ploché strechy predstavuje základný 
produktový rad modulárnych vrstiev zložených zo 4 až 5 základných vrstiev. 

Zameriavame sa hlavne na systémy s predpestovanou vegetáciou, ktoré najlepšie zaručujú výhody pre zákazníka, výsledkom čoho je, 
že konečný vzhľad strechy je zelený bez toho, aby bolo potrebné čakať celé mesiace až roky, kým sa vegetačná strecha zazelená.

Všetky naše systémy sa dajú ľahko modifikovať a prispôsobovať konkrétnym typom podnebia tým, že sa kombinujú rôzne typy vrstiev 
(a hrúbok). Každý Systém Zelených Striech Urbanscape® sa vždy skladá z 3 základných prvkov (zhora nadol): 

1. Predpestovaný vegetačný koberec
2. Viacúčelové médium substrátu z minerálnej vlny Urbanscape® Green Roll pre rast rastlín
3. Odvodňovací systém
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Zelená Strecha Urbanscape® HIGH Premium
Táto zostava Systému Zelených Striech Urbanscape® je vhodná pre horúce a suché podnebie, ako 
aj pre geografické oblasti s výrazne dlhým obdobím sucha, pretože obsahuje odvodňovací systém 
s prídavným zásobníkom vody.
Kombináciou úžasnej schopnosti absorpcie a zadržiavania vody pre rast rastlín zo substrátu 
z minerálnej vlny Urbanscape® Green Roll s prídavným zásobníkom vody Urbanscape® prináša tento 
systém najmodernejšie spôsoby zadržiavania vody pri búrkach a silných dažďoch a má vynikajúce 
vlastnosti na jej zadržanie. V prípade úplného sucha využije substrát z minerálnej vlny Urbanscape® 
Green Roll prídavný zásobník vody uložený v odvodňovacích dutinkách. Tento systém je dostupný aj 
s odvodňovacou vrstvou Urbanscape® so zásobníkom pre vyššiu konečnú protipožiarnu odolnosť.

Skladba Zelenej Strechy Urbanscape® Premium HIGH

Hodnoty systémových komponentov

Systémové komponenty
Hmotnosť (kg/m2)

Výška (mm) Akumulácia vody 
(l/m2)Za sucha Za mokra

Urbanscape® vegetačný koberec  Sedum Mix cca. 15.00 cca. 23.00 cca. 20–40 cca. 8
Urbanscape® Green Roll D11 (Premium) 4.40 cca. 33.40 40 cca. 29
Urbanscape® odvodňovací systém so zásobníkom 1.36 cca. 13.16 20 cca. 11.8
Zelená strecha Urbanscape® Premium High 20.8–21.0 68.2-68.40 cca. 85–105 47.4
Zelená strecha Urbanscape Standard High 18,60–18.80 54.0-54.20 cca. 65–85 35.4

Vegetačný koberec z rôznych druhov rozchodníka Urbanscape®

Substrát z minerálnej vlny Urbanscape® Green Roll

Drenážny systém so zásobníkom vody Urbanscape®

Koreňová membrána Urbanscape®

Hydroizolácia

Nosná konštrukcia strechy

Urbanscape® Systém Zelených 
Striech pre extenzívne ploché strechy
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Systémy Zelených Striech Urbanscape® môžu byť inštalované na akýkoľvek typ strešnej konštrukcie: 
betón, oceľový povrch, drevený povrch, obrátená strešná konštrukcia alebo akýkoľvek iný materiál 
používaný na strechy. Prvky zelenej strechy zostávajú pri každom použití rovnaké a upravujú sa iba požia-
davky na izoláciu a poloha hydroizolačnej membrány.

Teplá strecha na betónovom povrchu  Teplá strecha na oceľovom povrchu Teplá strecha na drevenej konštrukcii

Pre cenovú kalkuláciu a technické 
poradenstvo sa môžete obrátiť 
na odborného poradcu pre zelené 
strechy:

Ing. Kamil Vinca
M: +421 917 183 429
E: kamil.vinca@knaufinsulation.com



8

Urbanscape® Systém Zelených Striech 
pre extenzívne ploché strechy

Objekt AMPO, Idiazabal, Španielsko

Koreňová membrána Urbanscape®

Koreňová membrána Urbanscape® je vyrobená z čiernej vylepšenej polyetylénovej 
fólie LD, ktorá sa používa na zabránenie prenikania koreňov do zelených striech. 
Koreňová membrána sa používa vždy vtedy, keď hydroizolácia nie je odolná proti pre-
rastaniu koreňom.

Urbanscape®

Vlastnosť Jednotka Hodnota Norma

Priemerná hrúbka mm 0.5 EN 1849-2
Šírka m 6 (+/-2%) ISO 4592/2
Dĺžka m 25 (+/-3%) 
Hmotnosť rolky kg 71
Jednotky rolka/paleta 15

Rozmery
m2/rolka 150
m2/paleta 2250

Rozmery palety  (D × Š × V) cm 130 × 170 × 130
Plošná hmotnosť kg/m2 0.47
Hmotnosť palety kg /paleta 1085
Pevnosť v ťahu - pozdĺžny smer N/50mm 330 EN 12311-1
Pevnosť v ťahu - priečny smer N/50mm 310 EN 12311-1
Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžny smer N >100 EN 12310-1
Odolnosť proti roztrhnutiu - priečny smer N >100 EN 12310-1
Hustota g/cm3 0.94 ISO 1849-2
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Urbanscape® Odvodňovací systém so zásobníkom 
FRB-25

Vlastnosť Jednotka
Hodnota 

NormaOdvodňovací systém so 
zásobníkom vody 

Odvodňovací systém so 
zásobníkom vody FRB-25/2

Výška mm 25 25
Šírka m 1.1 1.1
Dĺžka  m 2.02 2.02  
Kapacita zadržiavania dažďovej 
vody l/m2 11.8 11.8  

Balenie pcs/pallet 250 250
m2/piece 2.22 2.22
m2/pallet 555 555

Rozmery palety (D × Š × V) m 2.02 × 1.1 × 1.2 2.02 × 1.1 × 1.2
Hmotnosť kg/m2 1.36 1.56
Hmotnosť palety  kg/pallet 754.8* 865.8*

Prietoková kapacita vody l/m*s
2% sklon strechy: 0.57
3% sklon strechy: 0.71
5% sklon strechy: 0.91 

2% sklon strechy: 0.57
3% sklon strechy: 0.71
5% sklon strechy: 0.91 

EN-ISO 12958

Pevnosť v tlaku (prázdne) kN/m2 322 517 EN-ISO 25619-2
Trieda reakcie na oheň E EN 13501-1

Odvodňovací systém Urbanscape® so 
zásobníkom/so zásobníkom FRB-25
Odvodňovací systém Urbanscape® je odvodňovacia doska s akumulačnou schop-
nosťou vody, vyrobená z recyklovaného, vysoko odolného plastu s vynikajúcimi vlast-
nosťami zaťaženia, ktorá je špeciálne navrhnutá pre zelené strechy. Jednotlivé panely 
systému sú na jednej strane perforované, aby umožnili po inštalácii zabezpečiť zadržia-
vanie vody. To vytvára zásobu vody v zelených strechách počas suchých období a naproti 
tomu rýchle odvádzanie vody v daždivých obdobiach. Navyše sa takto prevzdušňuje 
koreňový systém rastlín. Tento odvodňovací systém je vyrobený z vysoko kvalitného 
plastu, ktorý zabezpečuje, aby bol systém ľahší a kompaktnejší v porovnaní s bežnými 
drenážnymi vrstvami. 

Urbanscape® Green Roll 
Urbanscape® Green Roll je ľahké, viacúčelové médium pre rast rastlín. Tento výrobok 
je vyrobený výlučne z čistých kamenných minerálnych vlákien bez prísad. Rolka substrá-
tu z dlhých vlákien minerálnej vlny Urbanscape® zabezpečuje vynikajúce vlastnosti s 
ohľadom na zadržiavanie vody a ochranné vlastnosti zelených striech a dokáže uchovať 
potrebné množstvo minerálov potrebných pre spokojnosť rastlín. Až 80 % vody obsahu-
júcej živiny uloženej v zelenej rolke substrátu je voda, ktorá je rastlinám ľahko prístupná.

Vlastnosť Jednotka Hodnota Norma
Šírka m 1 EN 822
Dĺžka m 3–6 EN 822
Hrúbka mm 20–40 EN 823 (50Pa)
Normálna 
hustota* Kg/m3 100–110 EN 1602

Rekcia na oheň A1 EN 13501-1

Vlastnosť Hrúbka (mm) Zadržiavanie vody (l/m2) Hmotnosť (kg/m2) 
Green Roll D11 20 17 2.20
Green Roll D11 40 29 4.40

Urbanscape® Green Rool

Verzia FRB je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky triedy reakcie na oheň E podľa európskej normy EN 13501-1.
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Vlastnosť Jednotka Hodnota
Hrúbka mm 20–40
Pokrytie % 85
Štandardné rozmery m 1 × 1.2
Maximálna dĺžka rolky m 2,0-2,5
Suchá hmotnosť  kg/m2 15
Nasýtená hmotnosť kg/m2 23

Urbanscape® Vegetačný koberec

Predpestované 
rozchodníkové koberce 
pre nás pestujú popredný 
európsky dodavatelia, 
ktorý volia skladbu rastlín 
v závislosti od konkrétnych 
klimatických podmienok.

Vegetačný koberec z rôznych druhov 
rozchodníka Urbanscape®

Vegetačný rozchodníkový koberec Urbanscape® pozostáva z niekoľkých druhov 
suchomilných rastlín, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti poveternostným 
podmienkam. Maximálna výška porastu je približne 10 cm a nízkou potrebou údržby. 

Vďaka niekoľkým odrodám rozchodníka vás Zelená Strecha Urbanscape® príjemne 
prekvapí v priebehu celého roka rôznymi farebnými odtieňmi: červené, zelené alebo 
hnedé, s bielymi, ružovými, červenými alebo so žltými kvetmi od júna až do septembra. 
Farby zelenej strechy Urbanscape® sa líšia v závislosti od poveternostných podmienok, 
ročného obdobia, zavlažovania a kvality údržby.

Urbanscape® Systém Zelených 
Striech pre extenzívne ploché strechy

Knauf Insulation Nová Baňa, prestrešenie vstupu nad administratívnou budovou

Rozchodníky v zime Rozchodníky v lete
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Referencie rodinných domov 
na Slovensku

11

Parkovaci pristresok RD Šemsa

RD Beniakovce RD Humenné

Reštaurácia Žilina RD Kamenec pod Vtáčnikom

RD Šenkvice
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Urbanscape® Extenzívne naklonené strechy 
(so sklonom do 20°) a systém šikmých zelených striech 
so sklonom (20°−45°)
Extenzívne naklonené strechy, resp. systém šikmých zelených striech ponúkajú veľa výhod pre verejný, súkromný, ekonomický 
a sociálny sektor. Obzvlášť dôležité sú aj estetické aspekty vysádzania zelene, ktorá je v porovnaní s tradičnými plochými zelenými 
strechami oveľa jemnejšia. 

Technické parametre sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, klimatických podmienok a tvaru strechy. V porovnaní s plochými strechami 
zadržiavajú šikmé strechy alebo strechy so sklonom menej vody. Súčasne sa mení aj množstvo vlhkosti od hrebeňa strechy po spodný 
okraj strechy. Práve z tohto dôvodu predstavuje optimálne rozloženie vlhkosti striech so sklonom jednu z hlavných výziev pri riešení 
zelenej strechy.

Kvôli vysokej akumulačnej schopnosti rastových médií substrátu z dlhých vlákien z minerálnej vlny Urbanscape® je možné zabezpečiť 
omnoho rovnomernejšie rozloženie vody na šikmej streche v porovnaní s konvenčnými šikmými strechami s výhradne pôdnymi 
substrátmi. 

Najdôležitejšou súčasťou každej šikmej zelenej strechy je systém, ktorý počas počiatočných štádií vývoja strechy udržuje médiá pre 
rast rastlín a vegetačnú vrstvu na svojom mieste. Vďaka nízkej hmotnosti a súčasne vysokej kapacite uchovania vody s rovnomerným 
rozložením vody sú naklonené a šikmé strešné systémy Urbanscape® vynikajúcim a spoľahlivým riešením pre všetky sklony strechy 
až do uhla 45 °.

1
2

3
4

6
7

8
9

5
1

2
3 5 6

78
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Vegetačný koberec z rôznych druhov rozchodníka Urbanscape®

Substrát z minerálnej vlny Urbanscape® Green Roll 4 cm
Systém odvodňovania Urbanscape® so zásobníkom vody
Hydroizolácia  s ochranou voči prerastaniu koreňov
Plné debnenie
Nosná konštrukcia strechy
Štrk
L-profil Urbanscape®

Držiak profilu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vegetačný koberec z rôznych druhov rozchodníka Urbanscape®
Ľahký strešný substrát
Držiak substrátu Urbanscape®
Substrát z minerálnej vlny Urbanscape® Green Roll 4 cm
Hydroizolácia  s ochranou voči prerastaniu koreňov
Plné debnenie
Nosná konštrukcia strechy
L-profil Urbanscape®

Držiak profilu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Do 20° 20°–45°

Urbanscape® Systém Zelených 
Striech pre extenzívne šikmé strechy

Pri vyšších sklonoch striech odporúčame do konštrukcie zabudovať aktívnu kvapôčkovú závlahu.
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L-profily Urbanscape® 
L-profily Urbanscape® sú navrhnuté tak, aby oddeľovali vegetačnú a štrkovú vrstvu 
na extenzívnych zelených strechách a môžu sa použiť aj na vytvorenie okrajovej bariéry 
na streche bez atiky. Doska so štrkom v tvare písmena L, ktorá je trojnásobne ohnutá, 
je vyrobená z hliníka s perforáciami na trvalé odvodňovanie. Pomocou rohového profilu 
Urbanscape® je možné medzi jednotlivými profilmi vytvoriť spojenie.

Hnojivo Urbanscape® Sedum s 
pomalým uvoľňovaním 
Hnojivo Urbanscape Sedum s pomalým uvoľňovaním je hnojivo s trvaním účinku až 
9 mesiacov. Zlepšuje rast koreňov vegetácie, čo je základ pre zdravé a silné rastliny. 
Hnojivo Urbanscape Sedum s pomalým uvoľňovaním je balené v 5kg množstve. 
Odporúčame rozsypať na povrch rastlín dávku približne  30-35g/m2.

Spojené profily

Hnojivo Urbanscape® 

Kontrolný Box Urbanscape®

Kontrolný Box Urbanscape® sa inštaluje nad vpusťami extenzívnych zelených striech 
ako súčasť systému Zelenej Strechy Urbanscape®. Zjednodušuje kontrolu a údržbu 
odvodňovacích otvorov. Kontrolný Box je zhotovený z vysoko kvalitného polypropylé-
nového dna s nohami na rozloženie hmotnosti a uzamykateľného veka so vstavanou 
mriežkou z nehrdzavejúcej ocele na zabezpečenie prepadu vody a odtoku povrchovej 
vody z vegetačnej vrstvy.

Urbanscape® Kontrolný Box 

Stabilizátor štrkového podložia 
Urbanscape® 
Stabilizátor štrkového podložia Urbanscape® je moderný, recyklovateľný stabilizačný 
systém pre štrk, mulč a piesok. Vďaka svojej šesťuholníkovej voštinovej štruktúre vyro-
benej z vysoko kvalitných polypropylénových buniek je stabilizátor štrkového podložia 
Urbanscape® navrhnutý tak, aby poskytoval silnú a stabilnú štrukturálnu vrstvu pre 
profesionálne použitie štrku na cestách, príjazdových cestách, parkoviskách a strechách.

Urbanscape® Stabilizátor štrkového podložia

Príslušenstvo pre Systém Zelených 
Striech Urbanscape® 
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Biodiverzitná Súprava Urbanscape® 
Biodiverzitná Súprava Urbanscape® bola starostlivo zostavená s cieľom zlepšiť 
biodiverzitu rozsiahlych zelených striech, a tým aj zvýšiť ich ekologickú hodnotu. 
Balík biodiverzity sa dodáva na palete. Biodiverzitná súprava Urbanscape® vyžaduje 
stavebnú plochu 6m2. 

Biodiverzitná súprava Urbanscape® sa dodáva na palete a obsahuje tieto produkty:
• Biodiverzný strešný záhradný substrát
• Piesok
• Štrk
• Riečne kamene
• Dubové polená
• Domček pre hmyz
• Výber rastlín pozostávajúcich z trvaliek, bylín a tráv Urbanscape® Biodiverzitná súprava 
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Jednoduchá a rýchla inštalácia 

Náradie

•   meter
•   metla 
•   nôž s háčikom
•   nožnice (resp. píla na kov)
•   ochranný odev

Pred inštaláciou
•   Pri novostavbe a renovácii: pred inštaláciou odporúčame odkonzultovať so statikom či 

nosná konštrukcia unesie dodatočné zaťaženie z váhy vegetačnej strechy 
v plne nasiaknutom stave. Odporúčame hydroizoláciu s odolnosťou voči prerastaniu 
koreňov.

•   Pri renovácii: vizuálne skontrolujte, či existujúca hydroizolácia nie je mechanicky, 
alebo vekom poškodená (popraskanie, poškodenie pod uložením hromozvodu, 
prestupy cez strechu atď.) Odporúčame osloviť kvalifikovanú firmu na kontrolu 
strechy. Prípadné nedostatky je potrebné odstrániť alebo opraviť. 

•   Odporúčame odbornú konzultáciu s technickým oddelením Knauf Insulation 
vzhľadom na vyhodnotenie miestnych klimatických podmienok a správneho 
technického návrhu systému Urbanscape (štrkové zóny pozdĺž atiky, okolo 
klimatizačných zariadení, prestupy potrubí a podobne).

•   Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné predpisy pre montáž na streche. 

Skladovanie materiálov
•   Všetky materiály skladujte tak, aby neboli vystavené priamemu pôsobeniu slnečného 

žiarenia.

•   Dbajte na to, aby vyložený materiál na strechu bol rovnomerne rozložený a hmotnosť 
materiálu nepoškodila konštrukciu strechy.

•   Pokiaľ nestihnete počas jedného dňa inštalovať dodaný vegetačný koberec, 
odporúčame zvyšné balenia opatrne rozprestrieť na rovnom tienenom mieste do 
druhého dňa.

Montáž
•   Pri montáži systému Urbanscape postupujte podľa technologického postupu.

•   Inštaláciu vegetačného koberca začnite ihneď po jeho dodaní, pretože môže dôjsť 
k odumretiu rastlín.

•   Ideálne teplotné podmienky na inštaláciu systému Urbanscape sú 15°C až 20°C 
(nočné teploty nad 0°C).

Údržba
•   Prihnojte živinami s postupným uvoľňovaním hnojivo Urbanscape dvakrát za rok 

(marec/apríl – september/október).

•   Počas roka pretrhať náletové rastliny.

•   Zavlažiť strechu do plne nasiaknutého stavu (45l/m2) je nutné v prípade bez 
zrážkového obdobia trvajúceho viac ako 3 týždne. Pre zvýšenie komfortu zavlažovania 
v čase letných mesiacov odporúčame inštalovať kvapôčkovú závlahu. 
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Princíp skladaných vrstiev používaný v celom rade Zelených Striech Urbanscape® 
je základom spoľahlivej, jednoduchej a super rýchlej inštalácie. Zvyčajne za jeden deň dokážu 3 
osoby nainštalovať až 200 m2 systému zelených striech Urbanscape® podľa nasledovných krokov: 

Krok 1

Vyčistite strechu a skontrolujte, či nie je 
poškodená hydroizolačná membrána.

Krok 2

Ak hydroizolačná membrána nie je 
odolná voči prenikaniu koreňov, chráňte 
ju pomocou koreňovej membrány 
Urbanscape®. Prekrytie spojov je 50 cm.

Uložte okrajové profily na miestach, 
ktoré majú byť vysypané štrkom (okolo 
atiky, prestupov cez strechu, vpuste,...). 
Profily sa priťažia štrkovým násypom. 

Krok 3

Krok 7

Nad strešné vpuste sa osadia Kontrolné 
Boxy Urbanscape. Okolo boxov sa vytvorí 
aspoň 30cm široký štrkový obsyp, 
ohraničený okrajovými profilmi.

Vegetáciu zalievajte dovtedy, pokým 
nebude celý systém zelenej strechy 
Urbanscape úplne nasýtený vodou.
Po pokládke nie je potrebné vegetáciu 
prihnojiť. Základné živiny pre štart sú už 
vo vegetačnom koberci pridané.

Odporúčame min. údržbu 2x ročne. 
Je potrebné odstrániť náletové rastliny 
a prihnojiť.

Krok 8 Krok 9

Krok 4

Položte vybraný odvodňovací systém na 
celú plochu, kde bude vytvorená zelená 
strecha. Odvodňovací systém prekryte 
cca 3 cm tak, že jeden rad priehlbín za-
padne do seba.

Krok 5

Rozviňte rolku substrátu z minerálnej vlny 
Urbanscape® Green Roll na vrch odvodňo-
vacieho systému Urbanscape®. Pokládka 
je v kolmom smere na odvodňovací 
systém s miernym prekrytím spojov.

Krok 6

Ak je potrebné zavlažovanie, nainštalujte 
ho priamo na vrch rolky substrátu 
z minerálnej vlny Urbanscape®. Rozviňte 
vegetačný koberec z rôznych druhov 
rozchodníkov Urbanscape v kolmom 
smere na rolky substrátu z minerálnej vlny 
Urbanscape Green Roll.
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Modelovanie stavieb (BIM) 
pre extenzívny Systém Zelenej Strechy 
Urbanscape®

Na pomoc a podporu architektom, inžinierom a iným používateľom vyvinul tím zelených riešení Urbanscape® BIM objekty extenzívnych 
Systémov Zelených Striech Urbanscape®, ktorý obsahuje všetky potrebné geometrické, materiálne, fyzikálne a funkčné vlastnosti 
rôznych systémov a vrstiev Urbanscape®.

S týmto parametrickým objektom Urbanscape® BIM môžu používatelia rýchlo a ľahko navrhnúť nielen fyzické zobrazenie rozsiahlej 
zelenej strechy, ale aj všetky kľúčové informácie týkajúce sa zelenej strechy, ako je statické zaťaženie, zadržiavanie a zadržanie 
dažďovej vody pri búrkach a silných dažďoch, tlakovú silu, výšku/celkovú hrúbku balenia atď.

Všetky údaje sú automaticky integrované do jedného balíka a nevyžadujú žiadnu ďalšiu technickú dokumentáciu. Naše BIM objekty 
Systému Zelených Striech Urbanscape® je možné stiahnuť z našej webovej stránky.

Ako zelené strechy prispievajú k finálnemu 
hodnoteniu ekologických budov
Priemysel zelených budov sa rýchlo rozvíja a popularita nástrojov na hodnotenie zelených budov rastie. Používanie zelených striech 
získava body v rôznych systémoch hodnotenia ekologických budov, ako sú  LEED: (Líderstvo v oblasti energetiky a environmentálneho 
dizajnu) a BREEAM (Systém komplexného hodnotenia stavieb, najmä vo vzťahu k životnému prostrediu). 

Pomôžeme vám s optimalizáciou pre systém LEED, BREAM alebo akúkoľvek inú certifikáciu, ktorá by mohla platiť vo vašej krajine 
(DGNB, GOLD STAR a pod.) Použijeme naše moderné nástroje na modelovanie a nástroje finálneho hodnotenia (ako napríklad nástroj 
PET), aby sme vám poskytli potrebné údaje na získanie ďalších bodov od certifikačných orgánov pre udržateľnosť.



19

Nástroj PET pre Urbanscape® 
Nástroj PET je dôležitou súčasťou technickej podpory, ktorú zainteresovaným stranám ponúka spoločnosť Knauf Insulation Green 
Solutions. Tento softvérový nástroj optimalizuje proces navrhovania zelených striech, pričom pomáha pri hospodárení s energiou 
a vodou, a hodnotenia komparatívnych výhod zelených striech v porovnaní s bežnými alebo existujúcimi plochými strechami, resp. 
so strechami bez vegetácie. 

Dokončí sa pomocou náhodného modelovania ľahkej alebo masívnej referenčnej plochej strechy a zeleného strešného systému 
URBANSCAPE® pre zvolené klimatické pomery vo vybranom meste bez ohľadu na kontinent. Naši zákazníci dostanú trojstranovú 
správu, ktorá im pomôže získať lepšie hodnotenie zelených budov.

Roof construction
Composition: Concrete (2000) ;  d = 18 cm

KI vapour barrier LDS 100 ;  d = 0,1 cm
Polyurethane board ;  d = 16 cm
EPDM ;  d = 0,6 cm

U = 0,204 W/m²K
roof colour: dark ;    αs = 0,7

Area: m²

URBANSCAPE
Composition: Sedum-mix blanket

No additional soil layer
GreenRoll substrate 4 cm
Drainage system with buffer

Thickness: 8,5 cm  (without Sedum-mix plants height)
Max.water content:  45  l/m²  

Irrigation:  NO

Meteo data
Location: Munchen, Germany Ta RH H rainfall

(°C) (%) (kWh/m²d) (l/m²m)

jan -2,1 82 1,0 45
feb -0,6 82 1,8 42

mar 3,5 75 2,9 47
apr 7,5 73 4,0 55

may 12,2 71 5,0 87
jun 15,2 73 5,4 109
jul 17,4 71 5,4 100

aug 16,7 73 4,6 98
sep 13,3 77 3,5 68
oct 8,3 80 2,1 49

nov 2,8 83 1,1 55
dec -0,7 83 0,8 49

Year 7,8 77        1149 kWh/m²y     803 l/m²y
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Results - water
Irrigation outflow retained water

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 30 14 31
feb 0 13 28 67

mar 0 20 27 58
apr 0 0 55 100

may 0 4 83 95
jun 0 0 109 100
jul 0 21 78 78

aug 0 25 73 74
sep 0 0 67 99
oct 0 0 48 99

nov 0 9 45 82
dec 0 29 19 39

Year 0 152 646 81

803 152 0
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Stránka systému s údajmi o klimatických 
podmienkach

Stránka energetickej účinnosti

Stránka vody pri búrkach
a silných dažďoch
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Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa www.urbanscape-architecture.com

www.knaufinsulation.sk
Marec 2020

Knauf Insulation je jedným z popredných a najrýchlejšie 
rastúcich výrobcov izolačných materiálov vo svete. Zaviazali 
sme sa poskytovať materiály s cieľom zlepšiť energetickú 
hospodárnosť a udržateľnosť v stavebníctve. Zavedením 
našich nových riešení, Urbanscape® systému zelených striech 
a Landscaping systému, plníme svoj záväzok.  

Aktívne pôsobíme vo viac ako 35 krajinách s 37 výrobnými 
závodmi s viac ako 5 000 zamestnancami po celom svete. 
Naša spoločnosť je členom nemeckej rodiny Knauf Group, 
ktorá pokračuje v stabilnom a finančnom raste, keď dosiahla 
obrat výrazne presahujúci 1,9 miliardy EUR.

O spoločnosti Knauf Insulation

 Knauf Insulation Slovensko
 Knauf Insulation Slovakia

 Urbanscape® Green Solutions
 @UrbanscapeKI
 Urbanscape® - Green Roofs, Walls & Landscaping
 Urbanscape® Green Solutions
 urbanscape_smart_green
 UrbanscapeKI

Cenové kalkulácie, odborné poradenstvo
Ing. Kamil Vinca
M: +421 917 183 429
E: kamil.vinca@knaufinsulation.com

ŠIkmé strechy, odborné poradenstvo
Ing. Vladimír Beňo
M: +421 915 855 150
E: vladimir.beno@knaufinsulation.com

Follow us: Kontakt:


