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bRamac staR – hvězda MEzI STŘEŠNÍMI TaŠKaMI

Betonová střešní taška s unikátní technologií STaR je ve výrobě 
střešních krytin vývojovým skokem vpřed. Bramac STaR přináší 
zákazníkům zcela novou kvalitu a ochranu. Betonové střešní tašky 
z portfolia společnosti BRaMaC se vyrábí z vysoce kvalitních suro-
vin: písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa.
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NEJModERNěJŠÍ TEChNoLoGIE

vÝRoBY STŘEŠNÍCh KRYTIN

te
ch

n
O

lO
g

ie

3



Reflexní pOVRch
Reflexní povrch odráží část  
infračerveného záření a omezuje 
přehřívání střechy.

Optimalizace 
předníhO řezu tašky
vrstva mikrobetonu je přetažena přes  
celou plochu předního řezu tašky.

VysOká peVnOst
vysoká pevnost zvyšuje ochranu tašky 
před extrémními vlivy životního prostředí 
(krupobití, silné bouřky a déšť).

exkluziVní baRVy
classic staR tegalit staR

kaštanová mocca metalicterracotta granit metalic terracotta granit metalic
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tegalit staR

inOVace, KTERé dávaJÍ NáSKoK

STaR představuje nejnovější trend v technologii výroby střeš-
ních krytin. zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze ně-
kolik vrstev barvy,  u tašky s technologií STaR je navíc aplikována 
vrstva vysoce probarveného mikrobetonu, která zaplní všechny 
nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch.  vrstva mikrobe-
tonu je přetažena přes celou plochu předního řezu tašky. Toto 
vše zvyšuje ochrannou schopnost a odolnost krytiny vůči ex-
trémním vlivům počasí a zajišťuje dlouhodobou stabilitu její pů-
vodní barevnosti. Speciální, do povrchu integrované pigmenty 
odráží část infračerveného záření a tím omezují přehřívání stře-
chy a podkroví. Technologií STaR jsou vyráběny dva modely:  
Classic STaR a Tegalit STaR.

staR
JEdINEčNá povRChová úpRava
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BRAMAC staR
nOVá
geneRace
střešních tašek

mocca metalic
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nadčasová barva, 
prolínající se tisíciletími 
i zeměpisnými šířkami,

přirozený půvab
teplých tónů Středomoří,
tradiční materiál venkova

terracotta

„

“
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terracotta

terracotta
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chestnut

zemitá barva 
evokující teplo domova

 a sepětí s přírodou,
barva mateřství, klidu 

a pokory, která 
spojuje architekturu 

s přírodou

„

“

kaštanová
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mocca         metalic

přírodní barva navozující 
pocity důvěry,

spolehlivosti a zázemí,
uklidňující tón,

chvíle pohody v rodinném  
kruhu nad šálkem hřejivé  

kávy či čokolády

„

“

mocca m
etalic
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mocca         metalic

moc
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granit     metalic„

“

barva majestátního kamene,
konzervativní a uhlazený styl, 

respekt šedých tónů,
jednoduchá elegance,

která podtrhne luxusní ráz
moderních staveb

14
granit metalic



granit     metalic
granit 

metalic

barva majestátního kamene,
konzervativní a uhlazený styl, 

respekt šedých tónů,
jednoduchá elegance,

která podtrhne luxusní ráz
moderních staveb
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classic staR
classic staR

kaštanová mocca metalicterracotta granit metalic ebenově černá

TEChNICKé údaJE

vzdálenost latí (vL):   315–340 mm *
způsob pokládky:   na střih
Krycí šířka:    300 mm
závěsná délka:    398 mm
Spotřeba na m²:   cca 9,8–10,6 ks
hmotnost:    cca 4,3 kg/ks
Bezpečný sklon:   22°
Minimální sklon:   12°

* v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

RozMěRY
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tegalit staR
 tegalit staR

TEChNICKé údaJE

vzdálenost latí (vL):   315–340 mm *
způsob pokládky:   na plnou vazbu
Krycí šířka:    300 mm
závěsná délka:    396 mm
Spotřeba na m²:   cca 9,8–10,6 ks
hmotnost:    cca 5,2 kg/ks
Bezpečný sklon:   25°
Minimální sklon:   15°

* v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

RozMěRY

zinkově šedáebenově černáčervenohnědágranit metalicterracotta
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bRamac CooL

Bramac CooL:
STAR
clima Plus 2s
Bramactherm

JaK FUNGUJE BRaMaC CooL?

Bramac cOOl je střecha, která díky unikátní  
reflexní  povrchové úpravě staR odráží sluneční 
záření. spolu s reflexní fólií a zateplením doká-
že odolávat chladu i horku. v podkroví tak udr-
žuje příjemné klima v každé roční době a přiná-
ší úspory za vytápění nebo klimatizaci. střecha  
s hladkou povrchovou úpravou staR je navíc vel-
mi pevná a odolná vůči extrémním povětrnostním 
podmínkám.

JEdINEčNá TEChNoLoGIE

Bramac cOOl dokáže udržet v podkroví příjem-
nou teplotu díky inovativní skladbě střešního pláš-
tě. unikátní povrchová úprava staR odráží infra-
červené záření od povrchu tašky. Pod ní je vysoce  
reflexní střešní fólie clima Plus 2s.  třetí vrstvu 
tvoří tepelná izolace Bramactherm, která v zim-
ních měsících perfektně izoluje a v letním horku 
zajistí v podkrovním interiéru příjemné klima.
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dOmluVte si náVštěVu našehO ObchOdníhO zástupce,
kteRý Vám pOmůže s VýběRem a plánOVáním Vaší střechy:

bramac střešní systémy spol. s r. o.
Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9  
t: 266 770 111  i: 844 106 106
F: 283 891 531
e: bramac.cz@bmigroup.com

ivo svoboda
602 682 870

libor Velinský
721 966 544

ing. pavel bican
602 274 746

bohumil lejnar
602 168 235

františek šiling
602 168 234

miroslav machalec
721 969 766

ing. Jaromír kolínský
602 170 488

Radek Vaněk
721 969 796

Radek skácel
602 170 478

ing. marcela havrdová
725 786 224

petr Včeliš
602 170 483

ing. Jaromír Jelínek
725 786 232

petr peša
602 170 491

karel kubíček
725 786 233

miroslav klech
602 170 487

ing. mojmír Vinkler
602 374 801

Rostislav tomšej
602 170 481

Radim kučera
734 788 559

pROdeJní Oblasti
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