JAKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

JE PRO VAŠI STŘECHU NEJVHODNĚJŠÍ?
BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY
Classic

Tegalit

Římská
taška

Montero

Bramac
MAX

Reviva

Bramac
MAX 7 °

Moravská
taška

Povrchová
úprava

STAR
AERLOX
Protector
PLUS
Protector
Standard

Pro všechny uvedené povrchy platí:

Pevnost

Ochrana proti hluku

Snadná pokládka

Ekologická výroba

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK
Odolnost proti
zašpinění,
usazování
mechů
a lišejníků

Barevná
stabilita,
hladký povrch,
odolnost proti
oděru

Zvýšená
odolnost proti
povětrnostním
vlivům

******

******

******

AERLOX

*****

*****

*****

Protector
PLUS

*****

*****

*****

Protector

****

****

****

Standard

***

***

***

Povrchová
úprava
/výhody
STAR

ZÁRUKY
BMI BRAMAC

Reflexní povrch
odrážející infračervené
záření – omezuje
přehřívání podkrovních
místností

Betonové tašky
Střešní systém (tzn. i na všechny střešní doplňky)

Součást
střešní skladby
Bramac Cool

Exkluzivní
barvy

Běžná záruka

Nízká
hmotnost

Záruka Bramac

2 roky

30 let

2 roky

15 let

VÝHODY
BETONOVÝCH TAŠEK

ZVOLTE TO
NEJLEPŠÍ NA TRHU

• PEVNOST

• Výrazně překračuje normový požadavek.
• Kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu.
• Potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře.

• VODNÍ DRÁŽKA

• Několikanásobný počet vodních drážek zvyšuje odolnost proti větrem
hnanému dešti.
• Tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše
přispívá k bezpečnému odvedení vody během přívalových dešťů i u nižších
střešních sklonů.

• TECHNOLOGIE AERLOX

• Classic AERLOX je o 30 % lehčí než srovnatelná betonová taška. Tato technologie kombinuje optimalizaci tvaru tašky, použití velmi kvalitního cementu
a speciálního kameniva. Tím je zajištěno snížení hmotnosti tašky a přitom
je zachována požadovaná pevnost. Samozřejmě i tento model splňuje normou požadované vlastnosti betonových tašek, jako jsou především tvarová stálost, pevnost a mrazuvzdornost. Model tašky Classic AERLOX je
opatřen vyspělou povrchovou úpravou Protector PLUS s použitím vrstvy
mikrobetonu. Tím je zaručena dlouhodobá stabilita původní barevnosti.
Hlavním benefitem novinky Classic AERLOX je nízká hmotnost. Pokládka
tohoto modelu je tak méně fyzicky náročná a z toho vyplývají i nižší náklady
na manipulaci. Díky nízké hmotnosti je taška Classic AERLOX vhodnou volbou pro rekonstrukce střech, u kterých je nosnost krovu limitována.

LEHKÝ
PEVNÝ
VHODNÝ
PRO RENOVACE

O 30%
LEHČÍ

• STAR / BRAMAC COOL

• Bramac COOL je komplexní řešení střešního pláště, který zabraňuje přehřívání
podkrovních místností v horkých letních dnech. Skládá se ze tří produktů,
kterými jsou: střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR, fólie
Bramac COOL (reflexní difuzní fólie Clima PLUS 2S nebo difuzní fólie TOP
RU Resistant) a nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm.
• Vysoká pevnost tašky chrání Váš dům před nepřízní počasí.
• Hladký povrch zvyšuje ochranu před usazením mechů, lišejníků a nečistot.
• Komfortní klima v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7
stupňů.
• Úspora energie za vytápění a klimatizaci.

• ZÁRUKY

• 30letá záruka na kvalitu betonových tašek.
• 15letá záruka na funkčnost střešního systému (střešní fólie, prostupy
střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
• V případě prodeje nemovitosti záruka přechází na nového majitele.
• Příslušnost společnosti BRAMAC do mezinárodního koncernu – jistota pro
konečného zákazníka.
• Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich webových
stránkách www.bramac.cz, u našich obchodních zástupců, případně na naší
infolince: 844 106 106.

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
www.bramac.cz
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