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Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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SEDEM KROKOV K VAŠEJ
DOKONALEJ STRECHE
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SERVIS

SERVIS

SERVIS

PY

VA

DK

O

SERVIS

Vyberte si najvhodnejšiu
krytinu pre vás

STREŠNÁ
KRYTINA
STR. 10 (Bramac) / 32 (Braas)

Spoznajte výhody
strešných doplnkov Bramac
rozdelených
do ucelených balíčkov

STREŠNÉ
DOPLNKY

Vybavte strechu
kvalitným odkvapom
Bramac Stabicor

ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

2

STR. 48

3

STR. 54

Usporte náklady na kúrenie
s izoláciou Bramac Therm

NADKROKVOVÉ
IZOLÁCIE

Využite slnečné žiarenie
na teplo a elektrickú energiu

SOLAR
A FOTOVOLTIKA

STR. 58

STR. 62

Doplňte k svojej streche
komín a dlažbu

4
5
6

DOPLNKOVÝ
SORTIMENT
STR. 68

Nechajte si odborne
a bezplatne poradiť

1

7

SERVIS
STR. 70
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PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE BRAMAC?
Kvalita preverená v extrémnych
poveternostných podmienkach

Naše postavenie vedúcej firmy na trhu nás zaväzuje k zodpovednosti. Preto sa neustálymi investíciami
do výskumu a vývoja staráme o to, aby bol náš strešný systém čo najspoľahlivejší.

Produkty Bramac testujeme vo vlastnom
skúšobnom stredisku v Nemecku, ktorého
súčasťou je aj v strechárskej branži jedinečný veterný tunel. Skúšajú sa tu rôzne vplyvy
počasia: simulované búrky, rýchle zmrazovacie
cykly, horúčava, UV žiarenie a nápory vetra.
Naše vlastné nároky sú ešte vyššie ako stanovujú normy.

Dôležitým predpokladom kvality sú aj použité suroviny. Pri výrobe nešetríme na kvalitných prírodných materiáloch (cement, štrk), výsledkom čoho
je vynikajúca pevnosť a odolnosť našich krytín.
Tie prekračujú predpísané normové hodnoty až
o 50% - napr. 1 kus škridly modelu Bramac Montero znesie zaťaženie (snehom, ľadom) až 300 kg!
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Vďaka testom vie Bramac poskytnúť reálnu záruku na všetky svoje výrobky
- krytinu spolu s doplnkami. Bez testovacieho strediska by išlo len o virtuálny
prísľub kvality, ktorá nebola odskúšaná.
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PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE BRAMAC?
Jedinečné povrchy krytín

V ponuke Bramacu nájdete viaceré vzhľadom a funkčnosťou výnimočné modely škridiel.

Medzi ne patrí viacfarebný minerálny povrch Slurry, pevne naviazaný na telo škridly.
Je oveľa hodnotnejši a trvácnejší v porovnaní
s konkurenčnými krytinami, ktoré vytvárajú
viacfarebný efekt len obyčajným nástrekom
farby.

BRAMAC ADRIA
BRAMAC MONTERO

Ďalším v ponuke je drsný povrch so zapusteným
granulátom, ktorý okrem netradičnej optiky prináša výhody v podobe bezpečnej pochôdznosti
a nižšieho rizika nekontrolovaného zosuvu snehu
zo strechy.
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Najžiadanejšou medzi stavebníkmi je povrchová
úprava Protector, založená na nanotechnológii.
Okrem atraktívneho lesklého vzhľadu ponúka navyše aj ochrannú funkciu - súčasťou farby na povrchu
krytiny sú drobné mikročastice špeciálnej látky, ktoré
vytvárajú nepriepustný ochranný film. Ten zvyšuje
trvácnosť a odolnosť pred zašpinením.

BRAMAC REVIVA
BRAMAC TEGALIT

Unikátna povrchová úprava z dielne Bramac-u je
Protegon. Vyznačuje sa atraktívnym povrchom
a výrazne hladkým spodným rezom škridly, ktorý bráni uchyteniu machu a rias. Vďaka reflexnej
povrchovej úprave odráža infračervené žiarenie a
chráni tak strechu pred prehriatím. Dokáže znížiť
teplotu na spodnej strane krytiny až o 10 °C, čo
prispieva hlavne v horúcich letných dňoch k oveľa
príjemnejšej klíme v podkroví.

BRAMAC KLASIK

Benefity reflexnej povrchovej úpravy môžete získať
aj na najobľúbenejšom modeli krytiny Bramac Klasik
vo verzii ThermoProtector.
NOVINKA
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PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE BRAMAC?
Nadštandardná záruka na celý systém

Dokonale funkčnú strechu netvoria len samotné škridly, dôležité sú aj strešné doplnky
a správna pokládka.
Kúpou ucelenej strechy Bramac z jednej ruky
získate krytinu spolu s originálnymi doplnkami
v otestovanej značkovej kvalite. Takto si zabezpečíte maximálnu funkčnosť strechy a profesionálne vyriešenie jej každého detailu.
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 zákazník má možnosť vybrať si z najväčšieho
počtu profesionálnych realizačných firiem,
ktoré sú firmou Bramac pravidelne školené na
správnu pokládku celého strešného systému

Prečo kompletný strešný systém
Bramac z jednej ruky?
 nadštandardná záruka na funkčnosť strechy
ako celku v trvaní 15 rokov, čo je až 7,5x
viac ako je obvyklé na trhu pri zárukách na
konkurenčné príslušenstvo

1

 v prípade uznanej reklamácie zabezpečí
Bramac na svoje náklady nielen dodanie náhradného výrobku, ale zaistí aj jeho výmenu
vrátane demontáže a montáže krytiny

 originálne doplnky Bramac sú vyvinuté presne na krytinu Bramac, čím sa minimalizuje
riziko zatečenia vody do strechy
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BETÓNOVÁ
KRYTINA BRAMAC
Voľba modernej strechy

VÝHODY STREŠNEJ KRYTINY BRAMAC:
• má vysokú pevnosť, mrazuvzdornosť a znesie
oveľa väčšie zaťaženie ako predpisuje norma
• je vyrábaná ekologicky z prírodných surovín
a chráni pred hlukom
• jej pokládka je veľmi jednoduchá a rýchla
• má 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť
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PREHĽAD MODELOV A FARIEB KRYTÍN BRAMAC
Bramac TEGALIT *

Bramac TEGALIT *

sivá

bridlicovočierna

ebenová
čierna

tehlovočervená

magico

montano

rubínová
červená

červenohnedá

bordeaux

canyon

granitová čierna

Bramac RÍMSKA ŠKRIDLA *

Bramac MAX 7O *

tehlovočervená

ebenová čierna

Bramac MONTERO *

Bramac ADRIA *

umbra

červenohnedá

tehlovočervená

bridlicovočierna

Bramac KLASIK

antik

červenohnedá

ebenová čierna

Bramac KLASIK

NOVINKA

tehlovočervená

červenohnedá

tmavohnedá

ebenová čierna

Bramac MORAVSKÁ ŠKRIDLA

Bramac REVIVA *

tehlovočervená

antik

mokka

tehlovočervená

ebenová čierna

červenohnedá

tmavohnedá

bridlicovočierna

Bramac RENOVA

tehlovočervená

červenohnedá

tmavohnedá

čierna

* Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodaciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákaznikov Bramacu.
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BRAMAC TEGALIT (Protegon)
Dizajn pre tie najvyššie nároky

OCHRANA

PRED PREHRIATÍM

Bramac Tegalit s povrchovou úpravou Protegon je vrcholom vývoja v rámci betónových strešných krytín. Jeho prvotriedna
kvalita je viditeľná na prvý pohľad: škridla má atraktívny dizajn a obzvlášť hladký povrch. Vyžaruje nadčasovú eleganciu, ktorá
zostane v trende aj v budúcnosti.
MODEL VHODNÝ
• pre modernú architektúru budov a striech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTEGON
• na telo škridly je nanesená mikromalta, ktorá uzatvára
póry a docieli tým obzvlášť hladký a atraktívny povrch
krytiny a jej spodný rez
• na povrchu použitá špeciálna farba odráža až o 300%
viac infračerveného žiarenia, vďaka čomu chráni strechu
pred prehriatím
• pod krytinou môže dosiahnuť teplotný rozdiel až 10°C,
čím prispieva k príjemnejšej klíme v podkroví
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DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC KOMFORT
SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 25º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 15º

FARBA

sivá

• dlhodobá ochrana proti zašpineniu
• zvýšená odolnosť voči extrémnym vplyvom počasia
(krupobitie apod.)
• dlhodobá farebná stabilita

bridlicovočierna

ebenová čierna

Víťaz ocenenia
reddot design award 2010
– v kategórii Produktový dizajn.
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BRAMAC TEGALIT (Protector)
V jednoduchosti je krása

Ak hľadáte niečo moderné a nadčasové za výhodnejšiu cenu, Bramac Tegalit s povrchovou úpravou Protector je správna
voľba. Váš dom zvýrazní svojou jednoduchosťou a čistotou línií.

MODEL VHODNÝ
• pre modernú architektúru budov a striech
• pre drevodomy, nakoľko vzhľadom pripomína
drevený šindeľ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR
• hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom
disperznou farbou Protector
• zvýšená ochrana proti zašpineniu
• dlhodobá ochrana farebnosti

FARBA

tehlovočervená

14

červenohnedá

ebenová čierna

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA
SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 25º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 15º

1
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BRAMAC ADRIA
Dovolenkový pocit každý deň

Rozmýšlate o spôsobe, ako si vytvoriť exotickú atmosféru u vás doma? Korunujte svoj dom štýlovou strechou. Viacfarebný
model Adria vám vždy navodí spomienky na dovolenku.

MODEL VHODNÝ
• pre novostavby a rekonštrukcie striech
s nádychom Stredomoria,
alebo hornatých oblastí južného Tirolska
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLURRY
• jemne štrukturovaný povrch s cementovou farbenou
hmotou (slurry), pevne naviazanou na telo škridly
• s bezfarebným lakom
• odolná voči klimatickým vplyvom
• dlhodobá ochrana farebnosti
• hodnotnejší a trvalejší povrch v porovnaní
s konkurenčnými krytinami, ktoré vytvárajú viacfarebný efekt len obyčajným nástrekom farby
FARBA

umbra
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magico

montano

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA alebo BRAMAC KOMFORT
SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

1
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BRAMAC MONTERO

JEDINEČNÝ
POVRCH

Divoká krása, ktorá odolá
aj extrémnym podmienkam

+50%
VÄČŠIA
PEVNOSŤ

ako stanovuje norma

Atraktívny vzhľad a vysoká odolnosť nemusia byť v protiklade. Materiálové zloženie modelu Montero bolo upravené tak, aby
až o 50% prekročilo platnú normu na pevnosť škridiel. Jej odolnosť a schopnosť zniesť zaťaženie je tak na trhu bezkonkurenčná.
I ks škridly znesie zaťaženie až 300 kg. Navyše štruktúrovaný povrch prináša ďalšie výhody - bezpečnú pochôdznosť a znižuje
riziko nekontrolovaného zosuvu snehu.

MODEL VHODNÝ
• najmä do vysokohorských oblastí a do oblastí
s náročnými poveternostnými podmienkami
(krupobitie, extrémne množstvo snehu, silný vietor...)
• pre tých, ktorí chcú mať strechu
s netradičným povrchom
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR
• hrubo štrukturovaný povrch, ktorý tvorí zapustený
granulát v cementovej hmote s farebnou povrchovou
úpravou Protector
• zvýšená ochrana proti zašpineniu
• dlhodobá ochrana farebnosti
FARBA

rubínová
červená
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canyon

bordeaux

granitová čierna

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA
SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

1
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BRAMAC MAX 7°
Riešenie pre nízky sklon

Prvá inovácia na trhu v oblasti použitia skladanej strešnej krytiny na nízke sklony striech už od 7°. Doteraz bol minimálny
sklon len od 15°.

MODEL VHODNÝ
• pre novostavby so strechami s nízkym sklonom
• pre strechy s veľkou plochou
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTANDARD
• hladký povrch s dvojitým nástrekom disperznej farby
• matný povrch
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 7º
FARBA

SPOTREBA
• cca 8,1 ks škridiel na 1 m2
PRVKY RIEŠENIA BRAMAC 7O
• špeciálne upravená škridla BRAMAC MAX 7˚, ktorá
vďaka integrovaným kovovým prvkom v hornej časti
ešte lepšie zamedzuje prieniku vody pod krytinu
• vysokokvalitná podstrešná fólia TOP RU s lepiacimi
pásmi v mieste prekrývania fólie; resp. fólia
pre vodotesné podstrešie Premium WU
• lepiaca hmota na spoje fólie
• tesniaci tmel pod kontralaty
• dva špeciálne odkvapové plechy ústiace do žľabu
(jeden pod fóliou, druhý pod krytinou)
DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA od 7o

tehlovočervená
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červenohnedá

bridlicovočierna

1
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RÍMSKA ŠKRIDLA
Láska na prvý pohľad

Mohutný oblúk tejto škridly prepožičiava každému domu výrazne individuálny charakter.
Obzvlášť obľúbenou je vo viacfarebnej verzii antik.

MODEL VHODNÝ
• pre rekonštrukcie historických budov renovovaných
v súlade s tradíciou
• pre novostavby bungalovového typu, kde je žiadaný
členitejší profil strechy

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR
• hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom
disperznou farbou Protector
• zvýšená ochrana proti zašpineniu
• dlhodobá ochrana farebnosti

BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º

FARBA

tehlovočervená
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antik

červenohnedá

ebenová čierna

SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2

MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

1

23

BRAMAC REVIVA
Spomienky obohacujú náš život

Takýto model škridly máme všetci v pamäti od detstva. Model Reviva je však klasikou v novom šate. Ponúka obľúbený tvar
Bobrovky, no vďaka modernému tvaru s bočnou drážkou a kladeniu škridiel vedľa seba má viaceré výhody: menší počet
kusov na 1m2, nižšiu hmotnosť na m2, rýchlejšiu pokládku a výhodnejšiu cenu.
MODEL VHODNÝ
• pre rekonštrukcie starších verejných
a pamiatkových budov
• pre domy, kde je želaný tradičný vzhľad škridly

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR
• hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom
disperznou farbou Protector
• zvýšená ochrana proti zašpineniu
• dlhodobá ochrana farebnosti

BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 25º

FARBA

tehlovočervená
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antik

ebenová čierna

SPOTREBA
• cca 11 ks škridiel na 1 m2

MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 15º

1

25

BRAMAC KLASIK
Máme radi harmóniu

Tvar modelu Bramac Klasik je obľúbeným profilom na našich strechách, ktorý harmonicky ladí s prostredím. V ponuke
Bramacu ide o bestseller – dlhodobo najpredávanejší model škridly na Slovensku. Ak sa preň rozhodnete, určite neurobíte
chybu.
MODEL VHODNÝ
• pre všetky typy novostavieb a rekonštrukcií
• obľúbený tiež pri novostavbách bungalovového typu
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR
• hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom
disperznou farbou Protector
• zvýšená ochrana proti zašpineniu
• dlhodobá ochrana farebnosti
POVRCHOVÁ ÚPRAVA THERMOPROTECTOR
• v atraktívnej farbe mokka
• navyše oproti Protectoru chráni strechu
pred nežiadúcim prehrievaním, vďaka reflexným prvkom
dokáže znížiť teplotu pod krytinou až o 8 oC

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA
SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

FARBA

NOVINKA

tehlovočervená

26

červenohnedá

tmavohnedá

ebenová čierna

mokka

1
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MORAVSKÁ ŠKRIDLA
Celkom na našej vlnovej dĺžke

Svojím tvarom pripomína riečne vlny, čím dáva strechám živý charakter. Je modelom dostupným skutočne pre každého.

MODEL VHODNÝ
• svojou kvalitou za veľmi dobrú cenu najmä
pre rekonštrukciu starších striech na vidieku
alebo bytových domov

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ŠTANDARD alebo BRAMAC ISTOTA
SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVO
• hladký povrch s dvojitým nástrekom disperznou
farbou s mikrofilmom
• zvýšená ochrana proti UV žiareniu a zašpineniu
• pololesklý povrch
• vynikajúci pomer kvality za danú cenu

FARBA

tehlovočervená
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červenohnedá

tmavohnedá

bridlicovočierna

BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

1
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BRAMAC RENOVA
Krytina dostupná skutočne pre každého

Zateká vám strecha? Necítite sa pod ňou pri víchriciach bezpečne? Bojíte sa, že nová značková strecha bude drahá?
Bramac Renova je riešením pre vás za výbornú cenu!
MODEL VHODNÝ
• pre rekonštrukcie starých striech
• pre objekty s dôrazom na cenovú dostupnosť
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTANDARD
• hladký povrch s dvojitým nástrekom disperznej farby
• matný povrch

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ŠTANDARD
SPOTREBA
• cca 10 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

FARBA

tehlovočervená
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červenohnedá

tmavohnedá

čierna

1
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KERAMICKÁ KRYTINA BRAAS
Nadčasová krása s prírodným šarmom
Už stáročia sú keramické strešné krytiny symbolom krásy a prirodzenosti. Krytiny
Braas sú vyrobené z najkvalitnejších surovín najmodernejšími technológiami a prepožičajú vášmu domu šarm, dojem tepla a istoty.

VÝHODY KERAMICKEJ KRYTINY BRAAS:
• tradičný materiál používaný už stáročia
• veľký výber tvarov, povrchov a farieb
• nízka nasiakavosť, rozmerová presnosť, výborná pevnosť
• má 30-ročnú záruku na kvalitu materiálu
Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., je oficiálnym dovozcom krytiny Braas pre slovenský trh.

3232

PREHĽAD MODELOV A FARIEB KRYTÍN BRAAS
SMARAGD
Engoba

antracitová

Glazúra

Glazúra Top Line

gaštanovohnedá tmavohnedá

ebenová čierna

TURMALÍN

OPÁL

Engoba

Režná

Glazúra

Engoba

1
medená

sivá

antracitová

gaštanovohnedá

pamiatková medená
červená

prírodná
červená

čierna

hnedá

antracitová

TOPÁS 13
Engoba

medená

Glazúra

tmavohnedá

RUBÍN 13
Režná

antracitová

gaštanovohnedá

čierna

NOVINKA
Engoba

prírodná
červená

červenohnedá

medená

Glazúra

tmavohnedá antracitová

gaštanovohnedá

červenohnedá

čierna

GRANÁT 13
Engoba

medená

Glazúra

antracitová

gaštanovohnedá

Glazúra Top Line

červenohnedá

tmavohnedá

tmavozelená

RUBÍN 9
Režná

prírodná
červená

Engoba

medená

Glazúra

tmavohnedá antracitová

gaštanovohnedá

čierna
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BRAAS SMARAGD

Ideálna voľba pre tých, ktorí uprednostňujú eleganciu a individualitu. Vďaka výnimočnému tvaru v ploche prepožičiava domu
exkluzívny vzhľad.
MODEL VHODNÝ
• k prémiovým exkluzívnym objektom
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Engoba:
• krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
• na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak
ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
• stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom
Glazúra:
• hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom
kremičitanov a farbiacich oxidov
• podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu
stupňu hodvábneho lesku
• dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad
FARBA
Engoba

antracitová

34

Glazúra Top Line:
• exkluzívna povrchová úprava, ktorá obsahuje vyšší podiel
sklovitých prímesí a zušľachťuje škridlu na najvyššiu úroveň
• vysoký lesk glazúry ponúka rozsiahlu a atraktívnu škálu
farieb, s ktorou je možné realizovať moderné strechy
s originálnym vzhľadom
DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC KOMFORT
SPOTREBA
• cca 13 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 16º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12 º

Glazúra

Glazúra Top Line

gaštanovohnedá tmavohnedá

ebenová čierna

1

Braas glazúra Top Line ebenová čierna
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BRAAS TURMALÍN

Moderné priame línie a vyvážená optika.
DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC KOMFORT

MODEL VHODNÝ
• k moderným objektom s architektúrou
jednoduchých tvarov
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Engoba:
• krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
• na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak
ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
• stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom
Glazúra:
• hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom
kremičitanov a farbiacich oxidov
• podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu
stupňu hodvábneho lesku
• dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

SPOTREBA
• cca 11,5 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 30º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 20 º

FARBA
Engoba

medená
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Glazúra

sivá

antracitová

gaštanovohnedá

čierna

1

Braas Turmalín engoba medená

37

BRAAS OPÁL

Pre všetkých, ktorí vedia oceniť tradičné hodnoty. Svojím klasickým oválnym tvarom zjednocuje históriu a súčasnosť.
MODEL VHODNÝ
• najmä pre rekonštrukcie pamiatkovo
chránených objektov

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Režná:
• prírodný vzhľad povrchu škridiel vychádzajúci z typu
použitej hliny na danom mieste ťažby
• po výpale vzniká prírodná červená, ktorá je rovnaká
v celom reze škridly

SPOTREBA
• cca 36 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 30º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 25º

Engoba:
• krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
• na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak
ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
• stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

FARBA
Režná

prírodná
červená
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Engoba

pamiatková
červená

medená

hnedá

antracitová

1

Braas Opál režná prírodná červená
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BRAAS TOPÁS 13

Topás je model v elegantnom dizajne – vyznačuje sa decentným povrchom s jednoduchosťou a čistotou línií.
MODEL VHODNÝ
• pre objekty modernej architektúry

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Engoba:
• krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
• na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak
ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
• stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

SPOTREBA
• cca 13,5 ks škridiel na 1 m2

Glazúra:
• hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom
kremičitanov a farbiacich oxidov
• podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu
stupňu hodvábneho lesku
• dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 28º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 18 º

FARBA
Engoba

medená
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Glazúra

tmavohnedá

antracitová

gaštanovohnedá červenohnedá

čierna

1

Braas Topás 13 glazúra gaštanovohnedá
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BRAAS RUBÍN 13

NOVINKA

Štýlový a harmonický vzhľad v spojení s modernou technológiou výroby.

Glazúra:
• hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom
kremičitanov a farbiacich oxidov
• podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu
stupňu hodvábneho lesku
• dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

MODEL VHODNÝ
• pre všetky typy novostavieb a rekonštrukcií
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Režná:
• prírodný vzhľad povrchu škridiel vychádzajúci z typu
použitej hliny na danom mieste ťažby
• po výpale vzniká prírodná červená, ktorá je rovnaká
v celom reze škridly

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA

Engoba:
• krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
• na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak
ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
• stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

SPOTREBA
• cca 13 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 16º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

FARBA
Režná

prírodná
červená
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Engoba

medená

Glazúra

tmavohnedá antracitová

gaštanovohnedá

červenohnedá

čierna

1

Braas Rubín 13 glazúra červenohnedá
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BRAAS GRANÁT 13

Tradičný vzhľad spájajúci strechu s okolitou prírodou.
MODEL VHODNÝ
• k pokrytiu menších a stredne veľkých objektov
• pre rekonštrukcie pamiatkovo chránených objektov

Glazúra Top Line:
• exkluzívna povrchová úprava, ktorá obsahuje vyšší podiel
sklovitých prímesí a zušľachťuje škridlu na najvyššiu úroveň

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Režná:
• prírodný vzhľad povrchu škridiel

DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA

Engoba:
• krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
• stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom
Glazúra:
• hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom
kremičitanov a farbiacich oxidov
• dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

SPOTREBA
• cca 13 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 22º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

FARBA
Režná

Engoba

prírodná
červená

medená
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Glazúra

antracitová

gaštanovohnedá

Glazúra Top Line

červenohnedá

tmavohnedá

tmavozelená

1

Braas Granát 13 engoba medená
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BRAAS RUBÍN 9

Kombinácia tradície a krásy. Je vhodný pre zákazníkov, ktorí chcú strechu v harmónii s okolitým prostredím.
MODEL VHODNÝ
• pre všetky typy novostavieb a rekonštrukcií
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Režná:
• prírodný vzhľad povrchu škridiel vychádzajúci z typu
použitej hliny na danom mieste ťažby
• po výpale vzniká prírodná červená, ktorá je rovnaká
v celom reze škridly
Engoba:
• krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
• na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak
ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
• stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

Glazúra:
• hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom
kremičitanov a farbiacich oxidov
• podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu
stupňu hodvábneho lesku
• dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad
DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK
• BRAMAC ISTOTA
SPOTREBA
• cca 9 ks škridiel na 1 m2
BEZPEČNÝ SKLON STRECHY
• ≥ 16º
MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)
• 12º

FARBA
Režná

prírodná
červená
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Engoba

medená

Glazúra

tmavohnedá

antracitová

gaštanovohnedá

čierna

1

Braas Rubín 9 glazúra gaštanovohnedá
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INTELIGENTNÝ STREŠNÝ SYSTÉM
Komplexné vyriešenie vašej strechy s BRAMACOM
Inteligentný strešný systém od Bramacu ponúka všetky potrebné súčasti pre dokonale funkčnú strechu:
škridly, strešné príslušenstvo, odkvapový systém, solar a izolácie – to celé navyše spolu s užitočnými službami. Dostanete tak všetko z jednej ruky so zárukou, že celý systém navzájom perfektne sedí. Vašu strechu
vyriešime od základného plánovania až po celkové dokončenie.

ŠKRIDLY
Zaručia vám ochranu a bezpečné zázemie.

STR. 10

48

STREŠNÉ
PRÍSLUŠENSTVO

ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

Ako stavebnica – všetky
doplnky sú flexibilne použiteľné a perfektne vzájomne
doladené.

Bezpečne odvedie dažďovú
vodu zo strechy.

STR. 48

STR. 54

SERVIS

SERVIS

SERVIS

PY

VA

DK

O

SERVIS

2

IZOLÁCIE
V zime v interiéri príjemné
teplo a v lete naopak ochrana pred nežiadúcim prehrievaním.

STR. 58

SOLAR

SERVIS

So slnečnou energiou môžete mať ohrev teplej vody
alebo elektrickú energiu
zo strechy zadarmo.

Bramac vám rád pomôže
s poradenstvom, cenovou
kalkuláciou, ako aj s riešením
prípadných problémov.

STR. 62

STR. 70
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PREHĽAD ORIGINÁLNEHO
PRÍSLUŠENSTVA BRAMAC

HREBEŇ/NÁROŽIE
Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.

PRÍCHYTKY
Chránia strechu pred poškodením vetrom.

SOLÁRNY
A FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
Mení slnečnú energiu na teplo a elektrinu.

PROTISNEHOVÝ SYSTÉM
Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu
snehu zo strechy.

PRVKY PRE ODKVAP. HRANU
Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietavaniu vtákov.
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IZOLÁCIA

STREŠNÉ FÓLIE

Zabraňuje tepelným únikom v zime
a prehrievaniu interiéru v lete.

Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti
vode a ochranu tepelnej izolácie
v strešnom plášti.

PRESTUPY STRECHOU

UKONČOVACIE SYSTÉMY

STÚPACÍ SYSTÉM

Profesionálne riešenie pre odvetranie
kanalizácie, anténne prestupy a pod.

Pre prepojenie strechy s komínom
a ďaľšími stavebnými prvkami
(stena, atď.)

Umožňuje bezpečný pohyb na streche.

2

PRESVETLENIE STRECHY
Strešné okná a presvetľovacie škridly.

ÚŽĽABIE
Slúži na prepojenie dvoch rôznych
rovín striech.

ODKVAPOVÝ SYSTÉM
Zabezpečuje odvod dažďovej vody.
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STRECHY BRAMAC
VO VÝHODNÝCH BALÍČKOCH

Strešný systém Bramac obsahuje okrem škridiel rozsiahly sortiment strešných doplnkov – od cenovo
dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.
Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami (viď nasledujúca
strana). Takto sa môžete vzhľadom na vaše potreby rozhodnúť pre tú najvhodnejšiu strechu pre vás
- k ľubovoľnému modelu škridly Bramac si doplníte
strešné doplnky podľa vami vybratého balíčka.
Konkrétny zoznam doplnkov po balíčkoch nájdete na
www.bramac.sk.

BRAMAC

TIP

POZOR, ČO KUPUJETE! Ak si ešte pred kúpou strechy nie ste istí jej navrhnutým zložením a
správnosťou strešných doplnkov v cenovej ponuke, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na tel. čísle
037/692 00 03 a 05 alebo mailom na adresu vypocty@bramac.com. Bezplatne vám poradíme, ako
neprísť o žiadnu zo záruk BRAMAC.
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Sprievodca výberom strešného balíčku
1. Čo by mala vaša
nová strecha poskytnúť?
Kľud a istotu vďaka kompletnej dodávke s kvalitou BRAMAC
Ochranu pred zatečením vďaka doplnkom vyvinutým
a testovaným pre krytinu BRAMAC
Extrémnu odolnosť škridiel voči mrazu s písomnou zárukou
na 30 rokov
Zákonnú záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov
v trvaní 2 rokov

2

Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému
v trvaní 15 rokov - potvrdenú testami v skúšobnom stredisku
Výhodnejší nákup nízkoenergetických riešení (Bramac Solar a Therm)
vďaka dotácii Bramac až do výšky 1.800,- Eur
Vyšší tepelný komfort v podkroví znížením teploty
v letných mesiacoch až o 3 oC
Efektívnejšie odvetranie, ktoré predĺži životnosť celej strechy

2. Doplňte strechu odkvapovým systémom BRAMAC
Stabicor M - oceľový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou
Stabicor P - odkvapový systém z tvrdeného, farebne upraveného plastu

3. Chceli by ste s vašou novou strechou šetriť peniaze?
Dajte Vášmu domu viac energie vďaka voliteľným nízkoenergetickým riešeniam BRAMAC

Bezplatný ohrev vody solárnym systémom BRAMAC
Úspora nákladov na kúrenie vďaka dokonalej izolácii
Bramac Therm
Elektrická energia získavaná zo slnka
fotovoltaickými panelmi BRAMAC

ŠTANDARD - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

je súčasťou balíčka

ISTOTA - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou

je k dispozícii pre daný balíček

KOMFORT - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni

nie je súčasťou balíčka
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ODKVAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR
Bezpečne odvedie dažďovú vodu zo strechy
Výhody systému:
• má vysokú stabilitu voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• je veľmi jednoducho zmontovateľný bez použitia nitovania a tmelenia
• je farebne zhodný so strešnou krytinou Bramac
• v prípade plastového systému má atraktívny medený vzhľad bez rizika odcudzenia
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ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

55
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ODKVAPOVÝ SYSTÉM
BRAMAC STABICOR – M
z farbeného pozinkovaného plechu
Dômyselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou
voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa
vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne
dodatočné nátery.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiál:

z farbeného pozinkovaného plechu

Žľaby:

100 mm, 150 mm
dĺžka 4 m

Zvody:

80 mm, 100 mm
dĺžka 1 m, 3 m

DOPORUČENÉ POUŽITIE
pôdorysný priemet
odvodňovanej strechy
do 70 m2
do 150 m2
Ø žľabu
Ø zvodovej rúry

100 mm

150 mm

80 mm

100 mm

Pozn.: hodnoty platia pre jeden výtok

1 - oceľ. 2 - zinková vrstva. 3 - pasivácia,
4 - základný náter, 5 - finálny náter (polyester)

FARBA

tehlovočervená
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červenohnedá

tmavohnedá

čierna

ODKVAPOVÝ SYSTÉM
BRAMAC STABICOR – P
z tvrdeného farebne upraveného plastu
Vyznačuje sa vysokou farebnou stabilitou a atraktívnym “medeným” vzhľadom. Pri extrémnom zaťažení dôjde k pružnej deformácii žľabu, ktorý sa po odľahčení vráti do pôvodného tvaru. Svojou odolnosťou voči korózii sa radí medzi produkty, ktoré
nevyžadujú žiadnu údržbu. Montáž systému je veľmi jednoduchá priamo na mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiál:

tvrdený plast

Žľaby:

priemer 125 mm, 150 mm
dĺžka 4 m

Zvody:

priemer 100 mm
dĺžka 0,5 m 1 m, 4 m
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DOPORUČENÉ POUŽITIE
pôdorysný priemet odvodňovanej strechy
od 60 do 100 m2 od 83 do 150 m2
Ø žľabu

125 mm

150 mm

Ø zvod. rúry

100 mm

100 mm

Pozn.: hodnoty platia pre jeden výtok

FARBA

medená
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NADKROKVOVÉ IZOLÁCIE BRAMAC THERM
V zime v interiéri príjemné teplo a v lete naopak
ochrana pred nežiadúcim prehrievaním
Výhody systému:
• možnosť dodatočného zateplenia obývaných priestorov zvonku
bez zásahu v interiéri
• v zime zabraňuje úniku tepla a v lete prehrievaniu strechy
• minimálny únik tepla cez krokvy
• možnosť zachovania viditeľného krovu v interiéri podkrovia
• navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE
na ucelené nízkoenergetické strechy
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NADKROKVOVÉ
IZOLÁCIE

59
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NADKROKVOVÁ IZOLÁCIA BRAMAC THERM
Šetrenie na správnom mieste
Pri neustálom náraste cien energií stúpa čoraz viac význam energeticky úsporných riešení pri výstavbe,
resp. rekonštrukcii objektov. Moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny. Tento tepelne izolačný materiál sa kladie
celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú
k strate tepla.

Termografický záznam ukazuje, že táto
strecha je dobre zateplená a nedochádza
tu k žiadnym tepelným stratám. Tak je
možné ušetriť množstvo energie

V PONUKE ŠTYRI TYPY
Bramac Therm Kompakt
Pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy
s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti
zvyšovania krokiev.

Bramac Therm Top
Využiteľný najmä pre novostavby - ako jediná tepelne
izolačná vrstva.

Bramac Therm Pro
Ako náhrada plného debnenia s vynikajúcimi tepelne
izolačnými vlastnosťami. Nahradí cca 7 cm klasickej
izolácie.

Bramac Therm Basic
TEPELNÉ STRATY NA STRECHE

NOVINKA

Pre použitie na tvarovo zložitých strechách, kde je
možné docieliť úsporu materiálu (dosky je možné
otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní).

12 120
kWh/rok

bez izolácie
Bramac Therm
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3000
kWh/rok
s izoláciou
Bramac Therm

BRAMAC

TIP

Viac informácií o systéme nadkrokvovej izolácie Bramac Therm
získate na stránke www.bramac.sk.

4

Bramac Therm Kompakt
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SOLÁRNE A FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY
So slnečnou energiou šetríte životné prostredie,
no najmä svoje peniaze.
Výhody systémov:
• atraktívny dizajn zabudovaný priamo v streche
• vysoká účinnosť
• získanie nezávislosti od neustále sa zvyšujúcich cien energií
• navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE
na ucelené nízkoenergetické strechy

62

SOLAR
A FOTOVOLTIKA
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SOLÁRNE STRECHY BRAMAC
Slnko – zdroj energie, ktorý neposiela faktúry
Slnečné žiarenie je nevyčerpateľný a bezpečný zdroj energie, prístupný počas celého roka. Využívaním
tejto energie sa šetria prírodné zdroje našej planéty, no nezanedbateľným prínosom je najmä ekonomický efekt – so solárnymi kolektormi Bramac môžete ušetriť až 70% nákladov na ohrev vody.

VSTAVANÉ KOLEKTORY BRAMAC
Myslite na využitie solárnej technológie už pri
kúpe strechy!
Kolektory Bramac budete mať elegantne zapustené do strechy ako súčasť strešného plášťa.
Nemusíte tak riešiť ich montáž na streche dodatočne – predídete riziku poškodenia hotovej
strechy pri upevňovaní prípadných neoriginálnych kolektorov.
Kolektory Bramac môžete bezproblémovo kombinovať so zásobníkmi úžitkovej vody alebo kúrením ľubovoľnej značky.
BRAMAC

TIP

BRAMAC DOTÁCIA
Možnosť získania špecialnej dotácie na celú
strechu Bramac v prípade kúpy nízkoenergetických riešení do výšky až 1800 €!

Zo strechy do zásobníka a z neho do
vodovodného kohútika alebo radiátora.
Solárny systém tvorí uzavretý okruh.

Viac informácií o výhodách solárnych zariadení Bramac Solar získate na internetovej stránke www.bramac.sk.
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Vstavaný kolektor Bramac
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FOTOVOLTICKÉ STRECHY BRAMAC
Vlastná elektráreň na streche
Strechu môžete využiť aj na bezplatné získavanie elektrického prúdu zo slnečného žiarenia. Toto vám
umožní ucelený fotovoltický systém Bramac, vďaka ktorému si znížite náklady na energie a stanete sa
menej závislí od ich neustáleho zdražovania.

PRINCÍP FUNGOVANIA
FOTOVOLTIKY
Slnečné žiarenie (prúd fotónov) dopadá
na kremíkovú plochu fotovoltaického panelu. Táto plocha uvoľní elektróny, ktoré
sú ako jednosmerný prúd odvádzané do
meniča, kde sa pretransformujú na klasický striedavý elektrický prúd. Ten sa buď
spotrebuje v domácnosti, alebo sa odvedie do elektrickej prenosovej súpravy.

Zo strechy priamo do el. zásuvky alebo el. siete.
BRAMAC

BRAMAC DOTÁCIA

TIP

Možnosť získania špecialnej dotácie na celú strechu Bramac v prípade kúpy nízkoenergetických riešení
do výšky až 1800 €!
Viac informácií o dotácii, ako aj o fotovoltických paneloch, nájdete na www.bramac.sk.
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Vstavaný fotovoltický panel Bramac
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REKOSADA - 1 metr
VÝHODY





Pro rekonstrukci starších komínů v nadstřešní části
Určený pro tradiční vyzdívané komíny s vnitřním otvorem 15 x 15 cm
Po odstranění poškozené části jednoduše postavíte novou
Ve dvou základních variantách (Stabil - tvárnice, Final - betonové prvky) a dvou kompletních
variantách včetně sady lemování komínu (Stabil s lemováním komínu, Final s lemováním komínu)

REKOSADA
Riešenie
prekomínu
rekonštrukciu
komína
Pozn.: Lemování
v nabídce ve 4 barevných
variantách sladěných s odstíny střešních tašek
(cihlově červená, tmavohnědá, šedá, břidlicově černá).

REKOSADA STABIL
VÝHODY:
REKOSADA STABIL + SADA LEMOVÁNÍ
KOMÍNU
Kónické vyústění
Krycí deska FINAL
Betonové tvárnice

1 metr

Izolační rohož
Komínová vložka

mínů v nadstřešní části
Sanační díl
é komíny s vnitřním otvorem 15 x 15 cm
sti jednoduše postavíte novou
Původní komínové
h (Stabil - tvárnice, Final - betonové prvky) a dvou kompletních
zdivo
ání komínu (Stabil s lemováním komínu, Final s lemováním komínu)

e ve 4 barevných variantách sladěných s odstíny střešních tašek
dá, břidlicově černá).

• Pre rekonštrukciu starších komínov v nadstrešnej
časti bez zásahu v interiéri
• Určený pre tradičné murované komíny
s vnútorným otvorom 15x15 cm
• Po odstránení poškodenej časti jednoducho
postavíte novú bez nadmurovania
• V dvoch verziách: Stabil - s betónovými tvárnicami
a Final – s betónovými prvkami imitujúcimi tehlu
REKOSADA STABIL

5.300,- Kč bez DPH

REKOSADA STABIL
+ SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU

7.299,- Kč bez DPH

REKOSADA FINAL
REKOSADA FINAL
REKOSADA FINAL + SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU

REKOSADA STABIL

ADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU

DA

Kónické vyústění
Kónické vyústění

Krycí deska FINAL

Krycí deska FINAL

Betonové prvky
FINAL

Betonové tvárnice

Izolační rohož

Izolační rohož
Komínová vložka

Komínová vložka

Sanační díl

Sanační díl

Původní komínové
zdivo

Původní komínové

REKOSADA STABIL
REKOSADA
Komínová
sadaSTABIL

+ SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU

5.300,- Kč bez DPH zdivo
7.299,- Kč bez DPH

Sanačná sada STABIL 16
Sanačná sada STABIL 20
Modul STABIL
16, 0,33 m PRVKY
DOPLŇUJÍCÍ
LEMOVÁNÍ
KOMÍNU
Modul STABIL
20, 0,33 m pro Rekosadu
 Prodloužení
Kónické vyústění Sada výstužných
tyčí (pre všetky
 Prodloužení
prorozmery)
Rekosadu

Komínová vložka
Sanační díl

7.900,- Kč bez DPH
9.899,- Kč bez DPH

Sanačná sada FINAL 20
Modul FINAL 16, 0,33 m
ModulKčFINAL
0,33 m
STABIL - 33 cm (809,bez 20,
DPH)
Sada výstužných
(pre všetky rozmery)
FINAL - 37,5 cm (1.644,Kč beztyčí
DPH)

DOPLŇUJÚCE
PRVKY:
BRAMAC střešní systémy
spol. s r. o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9

Izolační rohož

REKOSADA FINAL
+ SADA sada
LEMOVÁNÍ
Sanačná
FINALKOMÍNU
16

 Výztužné tyče pro Rekosady 2 x 2 m (600,- Kč bez DPH)

Krycí deska FINAL
Betonové prvky
FINAL

REKOSADA FINAL

Komínová sada

T: 266 770
111 Rekosadu
F: 283 891 531Stabil
W: www.bramac.cz
• Predĺženie
pre
– 33 cm I: 844 106 106
Pozn.: Obrázky
ilustrativní, změna Final
vyhrazena.
dle platných
• Predĺženie
prejsouRekosadu
–DPH
37,5
cm předpisů.
• Výstužné tyče pre Rekosady 2 x 2 m

for

A4 letak Schiedel Bramac 09x2013.indd 2

Původní komínové
zdivo

TIP

Pre olemovanie komínu je k dispozícii Bramac Wakaflex v 5 farebných verziách zladených
s odtieňmi
REKOSADA
FINALstrešnej krytiny (tehlovočervená,
7.900,- Kč bez DPH červenohnedá, medená, tmavohnedá, bridlicovočierna).
REKOSADA FINAL
+ SADA LEMOVÁNÍ KOMÍNU
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STABIL - 33 cm (809,- Kč bez DPH)

BRAMAC12.11.2013

9.899,- Kč bez DPH

11:25:09

BETÓNOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
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SERVIS
Kompletná pomoc pri Vašom rozhodovaní
Výhody pre vás:
• bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo
• nadštandardné záruky a servis
• odporučenie najkvalitnejších predajcov
a realizátorov

70
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SERVIS
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Využite náš bezplatný servis
a poradenstvo

Bezplatné vypracovanie
cenových ponúk
a poradenstvo
V prípade potreby vám promptne a bezplatne vypracujeme prehľadnú cenovú
ponuku na strechu, odkvapy, solárne alebo
fotovoltaické zariadenie, ako aj nadkrokvovú tepelnú izoláciu. Sme vám tiež k dispozícii na telefóne:
037/692 00 03
037/692 00 05
alebo na mailovej adrese:
vypocty@bramac.com
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Záruky a servis
Získajte nadštandardnú záruku 30 rokov
na mrazuvzdornosť krytiny a 15 rokov
na funkčnosť strešného systému. Kúpou
originálneho strešného systému Bramac
získate kľud a istotu, že vám bude strecha
slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov
a ďaľších investícií.
Ak by náhodou aj nastal akýkoľvek problém
na streche, na naše náklady vám nielen dodáme náhradný (zlyhaný) výrobok, ale vám
aj zabezpečíme jeho výmenu a odovzdáme
vám strechu znovu v 100%-nom stave.
Viac informácií na
www.spolahlivastrecha.sk

Najlepší predajcovia
– Bramac Top Partneri

Najlepší realizátori striech
– Bramac Majstri

Pri kúpe strechy je dôležité mať dostatok
informácií, aby ste sa správne rozhodli.
Z tohto dôvodu vám odporúčame využiť
služby stavebnín s najlepším servisom –
Bramac Top Partnerov. Majú veľmi dobrý prehľad v ponuke Bramacu a atraktívne
predajné priestory s prezentáciou produktov Bramac. Vyškolený personál vám
ochotne poradí a tiež poskytne potrebné
služby v súvislosti s predajom a dovozom
tovaru. Ich zoznam nájdete na našej internetovej stránke www.bramac.sk/kontakty.

Kvalitnú strechu netvorí len samotný strešný systém, ale aj jeho správna pokládka.
Preto vám odporúčame využiť služby odborníkov – Bramac Majstrov. Sú to profesionáli so strechárskym vzdelaním, ktorí
výborne poznajú strešný systém Bramac
a majú kvalitnú prácu. Montáž strechy vám
zrealizujú tak, aby ste mali splnené všetky
požiadavky pre získanie záruk od Bramacu.
Ich zoznam nájdete na našej internetovej
stránke www.spolahlivastrecha.sk
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BRAMAC TEGALIT
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www.bramac.sk

BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o.
IČO: 31372961
IČ DPH: SK2020302537
zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre
odd. Sro vl. č. 10909/N
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421/37/692 00 00
e-mail: infosk@bramac.com
Technické oddelenie
(spracovanie cenových ponúk a poradenstvo)
tel.: +421/37/692 00 03, 692 00 05

Tlač: Február 2015
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.,
si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu.

