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Prečo sa rozhodnúť
pre Bramac
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Extrémna odolnosť

Kompletný strešný
systém z jednej ruky

Krytina Bramac zabezpečí vďaka
svojej robustnosti dokonalú ochranu pred extrémnymi poveternostnými podmienkami. Je najodolnejším riešením proti ľadovcu
a víchrici.

Tvarovo presné škridly spolu s originálnym systémom doplnkov zabezpečujú maximálnu funkčnosť strechy a vyriešenie jej každého detailu.

Jedinečné povrchy

Chráni životné prostredie

V ponuke Bramacu nájdete viaceré vzhľadom a funkčnosťou výnimočné modely škridiel. Či už ide
o drsný povrch so zapusteným granulátom (Montero), viacfarebné
prevedenia (Adria), alebo povrchy
založené na nanotechnológii (Protector a Protector PLUS), ktoré
dlhodobo zachovávajú nový vzhľad
krytiny.

Bramac má ako jediná strechárska
spoločnosť na Slovensku štatút
Ministerstva životného prostredia
SR „Environmentálne vhodný výrobok“. Všetky škridly Bramac sú
plne recyklovateľné, energeticky
úsporne vyrobené a neobsahujú
chemické látky znečisťujúce životné prostredie.
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Bramac Protector Plus

Hladkosť a atraktivita po dlhé roky

„High-tech“ povrchová úprava zabráni
predčasnému zostarnutiu vašej strechy.
Každá krytina je vystavená intenzívnym vplyvom vetra, slnečného žiarenia, nečistôt a emisií.
Už po pár rokoch sa dajú spozorovať prvé stopy jej neustáleho opotrebovávania.
S úpravou Protector Plus výrazne spomalíte tento prirodzený proces starnutia.
Takto vaša strecha zostane aj po rokoch atraktívna.
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3 - vrchná vrstva (obsahujúca farbu a ochrannú vrstvu Protector)

2 - vyrovnávacia mikromalta

1 - telo škridly

1. obzvlášť hladký a atraktívny povrch
2. zvýšená ochrana pred usadením nečistôt
3. zvýšená ochrana pred machom a riasami
4. zvýšená ochrana proti bežným
poveternostným vplyvom
(sneh, mráz, vietor, dážď)
5. zvýšená ochrana pred extrémnymi vplyvmi
životného prostredia (búrky, krúpy, prietrž
mračien, veľmi horúce počasie)
6. dlhodobá ochrana pôvodnej farebnosti
(vďaka odolnosti voči UV žiareniu)

Ako sa dosiahne obzvlášť
hladký povrch krytiny
Telo škridly je na povrchu pri mikroskopickom
zväčšení pórovité. Z tohto dôvodu sa naň aplikuje vyrovnávacia vrstva mikromalty, ktorá zaplní všetky póry a tiež zabezpečí lepšie naviazanie
ďalšej finálnej vrstvy k telu škridly. Až na tento
hladký podklad sa nanesie posledná farebná krycia vrstva s ochranným filmom Protector.
Väčšina konkurenčných krytín dosahuje hladký
vzhľad len navýšením množstva farby priamo
na telo škridly – bez medzivrstvy a tiež bez
ochranného filmu proti zašpineniu.

Povrchová úprava Protector
Osvedčená a medzi stavebníkmi žiadaná povrchová úprava založená na nanotechnológii. Drobné mikročastice špeciálnej látky sa nanesú v tejto verzii priamo na povrch
krytiny, vďaka svojim minimálnym rozmerom ho dokonale pokryjú a vytvoria tak nepriepustný ochranný film. Ten výrazne zvyšuje ochrannú funkciu krytiny a tiež odpudzuje
nečistoty.
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Inteligentný strešný systém

Škridly

StRešné Príslušenstvo

Zaručia vám ochranu a bezpečie súčasne
s estetickým zážitkom.

Ako stavebnica – všetky doplnky sú flexibilne použiteľné a perfektne vzájomne
doladené.
Pozri str. 10 -11

Pozri str. 18 - 35

Servis

Bramac vám bezplatne pomôže s poradenstvom, zameraním, cenovou kalkuláciou,

Servis

KOMPLEXNÉ VYRIEŠENIE VAŠEJ
STRECHY S BRAMACOM
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Servis

Servis

Inteligentný strešný systém od Bramacu
ponúka všetky potrebné súčasti pre dokonale funkčnú strechu: škridly, strešné
doplnky, 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 poriešime od základného plánovania
až po celkové dokončenie.

Škridly

Strešné
príslušenstvo
Solar

Izolácie

Servis

Solar

Izolácie

So solárnou energiou šetríte životné
prostredie aj svoje peniaze.

V zime v interiéri príjemné teplo a v lete
naopak ochrana pred nežiadúcim prehrievaním.
Pozri str. 40 - 41

Pozri str. 38 - 39

odporučením predajcu a realizátora a aj s riešením prípadných problémov.

Pozri str. 42 - 43
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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 systém
Slúži na bezplatný ohrev teplej vody
a dokurovanie.

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.

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 jednoduchších a cenovo
dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.

Popis

Záruky

Bramac Štandard

Bramac Istota

Základný strešný systém poskytujúci ochranu za dostupnú
cenu.
Vhodný na neobytné podkrovia a rekonštrukcie.

Systém s kvalitnými doplnkami
so zvýšenou ochranou a zárukou.
Vhodný pre rekonštrukcie
a novostavby s obytným
podkrovím.

„Trojitá záruka“
30-ročná záruka na mrazuvzdornosť krytiny

30-ročná záruka na mrazuvzdornosť krytiny

15-ročná záruka na funkčnosť strešného systému ako
celku (krytá Bramacom)
5-ročná záruka na prácu
(krytá AP*)

strešné Príslušenstvo
Poistné hydroizolácie
(strešné fólie)

Veltitech 120 1
EcoTec 110 2
Universal Eco 2S 3

Veltitech 120 1
Pro Plus 2
Universal 2S 3

Hrebeň a nárožie

EcoRoll

Aerofirst
Figaroll Plus

Odkvapová hrana

Ochranná mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech

Ochranná mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech

Napojenie na krytinu

Easy Flash

Wakaflex

Tepelná izolácia

* Autorizovaný pokrývač Bramacu

-

1
2
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pre nezateplené strechy
pre zateplené strechy bez debnenia

-

3

pre zateplené strechy s debnením

Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech
spolu s popisom ich použitia a s tým spojenými výhodami.
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.

Bramac Komfort

Bramac Úspora

Bramac Nízky sklon

Systém s výnimočnou kvalitou
doplnkov pre váš maximálny
komfort bývania v podkroví.
Použité materiály prispievajú
v lete k zníženiu teploty pod
vašou strechou.
Vhodný pre nízkoenergetické
objekty.

Systém s výnimočnou kvalitou doplnkov a vynikajúcou
ochranou pred počasím pre
komfortné a úsporné bývanie.
Vhodný na rekonštrukcie
a novostavby vrátane pasívnych domov.

Systém na riešenie striech
s nízkym sklonom už od 7°.
Vhodný na použitie pri modernej architektúre s maximálne využitím podkrovného
priestoru.

„Trojitá záruka“
30-ročná záruka na mrazuvzdornosť krytiny

„Trojitá záruka“
30-ročná záruka na mrazuvzdornosť krytiny

„Trojitá záruka“
30-ročná záruka na mrazuvzdornosť krytiny

15-ročná záruka na funkčnosť strešného systému ako
celku (krytá Bramacom)
5-ročná záruka na prácu
(krytá AP*)

15-ročná záruka na funkčnosť strešného systému ako
celku (krytá Bramacom)
5-ročná záruka na prácu
(krytá AP*)

15-ročná záruka na funkčnosť strešného systému ako
celku (krytá Bramacom)
5-ročná záruka na prácu
(krytá AP*)

Clima Plus 2S 4

Bramac Therm Kompakt, Top 5
Bramac Membran 100 6

Top RU 7

Metalroll

Metalroll

Metalroll

Combi mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech

Combi mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech

Ochranná mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech - pod škridlu
+ pod fóliu

Wakaflex

Wakaflex

Wakaflex

-

4

pre zateplené strechy s debnením,
s reflexnou fóliou pre zníženie teploty

Bramac Therm

5
6

poistná fólia je už súčasťou tepelnej izolácie
parotesná - vzduchotesná fólia

-

7

poistná fólia pre nízke sklony už od 7o
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Chcete mať strechu bez starostí?
Strecha je veľkou investíciou, ktorá sa kupuje väčšinou len raz za život. Každý jej vlastník si želá, aby mu
dlho slúžila bez starostí – t.zn. hlavne chránila dom
a majetok pod ňou pred vonkajšími poveternostnými

vplyvmi a preniknutím vody. Dokonale funkčnú strechu však netvoria len samotné škridly, ešte dôležitejšie sú strešné doplnky a ich správna pokládka.

Prečo kompletný strešný systém Bramac z jednej ruky?
 strešné príslušenstvo Bramac je výsledkom dlhodobého vývoja a jeho kvalita a funkčnosť je prísne
testovaná simuláciou extrémnych poveternostných podmienok (dážď, mráz, vietor, vlhkosť, UV
žiarenie,..). Preto si môžeme dovoliť poskytnúť zákazníkom nadštandardnú, až 15-ročnú záruku na
funkčnosť strechy, čo je 7,5x viac ako je obvyklé na
trhu pri zárukách na konkurenčné príslušenstvo.

 každý detail na streche má dopodrobna vypracované riešenie v podobe konkrétnych strešných prvkov
Bramac a ich osadenia

 originálne doplnky Bramac sú vyvinuté presne na
krytinu Bramac, čím sa minimalizuje riziko zatečenia
vody do strechy

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

 zákazník má možnosť vybrať si z najväčšieho počtu
realizačných firiem, ktoré sú firmou Bramac pravidelne školené na správnu pokládku celého strešného
systému

Záber z koncernového
testovacieho strediska
Krytina a doplnky Bramac sú okrem
iného testované aj vo veternom
tuneli, kde sa zisťuje ich schopnosť odolať hnanému dažďu. Bramac
neuvedie na trh výrobky bez 100%
istoty ich funkčnosti.
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Podmienky udelenia záruky
NA FUNKČNOSŤ:
Záruka platí len v prípade, ak sú na streche použité:
1. výlučne škridly a betónové tvarovky Bramac
2. strecha je dostatočne odvetraná a má zabezpečenú poistnú hydroizoláciu vo forme strešnej fólie
Bramac pod škridlou
3. v prípade, ak strecha obsahuje aj nasledovné strešné prvky:
- hrebeň a nárožie,
- odkvapová hrana,
- prestupy strechou
- úžľabie
je na nich použité výlučne len predpísané originálne
príslušenstvo Bramac schválené pre riešenie týchto
detailov.
4. Zároveň je podmienkou udelenia záruky odborná
pokládka strechy s dodržaním všetkých príslušných
noriem a predpisov, čo potvrdí realizačná firma
vyplnením formuláru v záručnom liste.

Získajte dodatočnú záruku na funkčnosť strechy ako celku!
Zakúpením originálnych strešných doplnkov Bramac
získate od nás bezkonkurenčnú 15-ročnú záruku
na funkčnosť celej vašej strechy. Súčasne s touto
zárukou obdržíte tiež tradičnú 30-ročnú záruku na

mrazuvzdornosť škridly. Získate tak kľud a istotu,
že vám strecha bude slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií.

Viac informácií o podmienkach získania záruky na funkčnosť získate na internetovej stránke www.spolahlivastrecha.sk.
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Aký štýl vám sedí?

KLASICKÝ

VHODNÝ NA
REKONŠTRUKCIU

Hľadáte najobľúbenejšiu strechu, ktorú
si vyberá a s ktorou je
spokojná väčšina zákazníkov?

Máte starú strechu
a radi by ste ju rekonštruovali za dostupnú
cenu, resp. s dôrazom
na zachovanie jej „pamiatkového“ vzhľadu?

Bramac Klasik
strana 20

Rímska škridla
strana 22
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Moravská škridla
strana 24

Reviva

strana 26

S MODERNÝM
DESIGNOM

EXTRAVAGANTNÝ

S NÍZKYM SKLONOM
/PLOCHÝ

„Klasické“ vlnovky
na streche nie sú nič
pre vás a očakávate
skôr atraktívny vzhľad
spočívajúci v jednoduchých líniách? Alebo
máte zrub, resp. chatu
a radi by ste na nich
mali strechu pripomínajúcu drevený šindeľ?

Radi experimentujete
a vykračujete z radu?
Očakávate aj od strechy, aby bola svojím
vzhľadom, resp. povrchom, úplne iná ako
majú susedia?

Páči sa vám takmer
plochá strecha, ale
chcete ju mať bezpečnú, bez rizika zatekania
a z hodnotných materiálov?

Adria

strana 30

Tectura
strana 28

Montero
strana 32

Max 7o

strana 34

17

Prehľad modelov a farieb
krytín Bramac

Bramac KLASIK

tehlovočervená

červenohnedá

tmavohnedá

ebenová
čierna

Bramac RÍMSKA ŠKRIDLA

tehlovočervená

tmavohnedá

ebenová
čierna

Bramac MORAVSKÁ ŠKRIDLA

tehlovočervená
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červenohnedá

tmavohnedá

bridlicovočierna

Bramac REVIVA

Bramac TECTURA

tehlovočervená

ebenová
čierna

antik

Bramac Adria
novinka

umbra

magico

montano

Bramac MONTERO

rubínová
červená

canyon
granitová
čierna

granitová čierna

Bramac MAX 7o

tehlovočervená

červenohnedá

bridlicovočierna

19

Bramac Klasik

Máme radi harmóniu
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technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

hladký s povrchovou úpravou
Protector

Rozmery:

330 x 420 mm

Závesná dĺžka:

398 mm

Krycia šírka:

300 mm

Výška profilu:

25 mm

Hmotnosť:

4,3 kg/ks; cca. 43 kg/m2

Spotreba:

cca. 10 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

10,50 € bez DPH/ 12, 60 € s DPH

Tvar modelu Bramac Klasik je obľúbeným profilom na našich strechách, ktorý harmonicky ladí s prostredím.
V ponuke Bramac-u ide o bestseller – dlhodobo najpredávanejší model škridly na Slovensku. Ak sa preň rozhodnete,
určite neurobíte chybu.

FARBA

tehlovočervená

červenohnedá

tmavohnedá

ebenová čierna
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Rímska škridla

Láska na prvý pohľad
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technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

hladký s povrchovou úpravou
Protector PLUS

Rozmery:

332 x 420 mm

Závesná dĺžka:

398 mm

Krycia šírka:

300 mm

Výška profilu:

37 mm

Hmotnosť:

4,5 kg/ks; cca. 45 kg/m2

Spotreba:

cca. 10 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

13,00 € bez DPH/ 15,60 € s DPH

Rímska škridla je k dispozícii s výnimočnou povrchovou
úpravou, vďaka ktorej je jej povrch obzvlášť hladký s použitím mikromalty a povrchovej úpravy Protector Plus
a je odolný voči akýmkoľvek vplyvom počasia. So svojím
mohutným oblúkom je vhodná hlavne pre novostavby typu
“bungalov”, ako aj pre rekonštrukciu historických objektov,
ktoré majú byť renovované v súlade s tradíciou.

FARBA

tehlovočervená

tmavohnedá

ebenová čierna
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Moravská škridla

Celkom na našej vlnovej dĺžke
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technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

hladký s povrchovou úpravou
Novo

Rozmery:

332 x 420 mm

Závesná dĺžka:

398 mm

Krycia šírka:

300 mm

Výška profilu:

35 mm

Hmotnosť:

4,3 kg/ks; cca. 43 kg/m2

Spotreba:

cca. 10 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

8,00 € bez DPH/ 9,60 € s DPH

Moravská škridla pripomína svojim tvarom riečne vlny, čím
dáva strechám živý charakter. Je modelom dostupným skutočne pre každého. So svojou vysokou kvalitou za veľmi
dobrú cenu je vhodná najmä pre rekonštrukciu starších
striech.

FARBA

tehlovočervená

červenohnedá

tmavohnedá

bridlicovočierna
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Bramac Reviva

Spomienky obohacujú náš život
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technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

hladký s povrchovou úpravou
Protector

Rozmery:

330 x 420 mm

Závesná dĺžka:

395 mm

Krycia šírka:

300 mm

Výška profilu:

–

Hmotnosť:

4,5 kg/ks; cca. 50,0 kg/m2

Spotreba:

cca. 11 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

11,55 € bez DPH/ 13,86 € s DPH

Takto vyzerajúcu strechu máme všetci v pamäti už od detstva. Model Bramac Reviva je však klasikou v novom šate.
Ponúka obľúbený vzhľad Bobrovky, no vďaka modernému
tvaru s bočnou drážkou a kladeniu škridiel vedľa seba má
viaceré výhody: menší počet kusov na m2, nižšiu hmotnosť
na m2, rýchlejšiu pokládku a výhodnejšiu cenu.

FARBA

tehlovočervená

antik

27

Bramac Tectura

V jednoduchosti je krása
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technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

hladký s povrchovou úpravou
Protector

Rozmery:

330 x 420 mm

Závesná dĺžka:

395 mm

Krycia šírka:

300 mm

Výška profilu:

–

Hmotnosť:

4,5 kg/ks; cca. 50 kg/m2

Spotreba:

cca. 11 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

11,55 € bez DPH/ 13,86 € s DPH

Bramac Tectura s povrchovou úpravou Protector je dizajnovo zaujímavé riešenie pre vašu strechu. Váš dom zvýrazní svojou jednoduchosťou a čistotou línií. Svojim plochým
tvarom sa hodí pre objekty modernej architektúry, ale tiež
napríklad aj pre drevodomy, nakoľko vzhľadom pripomína
drevený šindeľ.

FARBA

ebenová čierna
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Bramac Adria

Naša denná porcia slnka, piesku a mora

Adria magico
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Adria montano

technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

jemne štruktúrovaný

Rozmery:

332 x 420 mm

Závesná dĺžka:

398 mm

Krycia šírka:

300 mm

Výška profilu:

37 mm

Hmotnosť:

4,8 kg/ks, cca. 48 kg/m2

Spotreba:

cca. 10 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

14,00 € bez DPH/ 16,80 € s DPH

Rozmýšľate o spôsobe, ako si vytvoriť atmosféru Stredomoria u vás doma? Korunujte svoj dom štýlovou strechou.
Viacfarebný model Adria vám vždy navodí spomienky
na dovolenkovú atmosféru.
Na výber máte tri farebné verzie:
- umbra (kombinácia tmavohnedej, svetlohnedej a bielej)
- magico (kombinácia červenej, hnedej a bieložltej)
- montano (kombinácia hnedej a oranžovej)

FARBA

novinka

umbra

magico

montano

(Svojím povrchom prírodného charakteru sa môžu
jednotlivé škridly navzájom farebne odlišovať. Farebné
rozdiely nie sú predmetom záruky.)
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Bramac Montero

Divoká krása, ktorá odolá aj
extrémnym podmienkam

32

technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

štruktúrovaný so zapusteným
granulátom

Rozmery:

330 x 420 mm

Závesná dĺžka:

398 mm

Krycia šírka:

300 mm

Výška profilu:

25 mm

Hmotnosť:

4,3 kg/ks; cca. 43 kg/m2

Spotreba: cca.

10 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

12,00 € bez DPH/ 14,40 € s DPH

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 - 1 ks škridly znesie
zaťaženie až 300 kg. Navyše štruktúrovaný povrch prináša
ďalšie výhody – bezpečnú pochôdznosť, zamedzenie nekontrolovanému zosuvu snehu a tiež výrazne sýto pôsobiace farby, vo verzii canyon dokonca aj vo viacfarebnom
prevedení.

FARBA

rubínovo
červená

canyon

granitová čierna
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Bramac 7° / MAX 7°

Riešenie pre nízky sklon

Pokládku systému Bramac 7˚ odporúčame zveriť realizačným firmám, ktoré boli
na tento účel firmou Bramac vyškolené a certifikované. Ich zoznam nájdete na
stránke www.bramac.sk.
Pri použití kompletného systému Bramac 7˚ a pokládke certifikovanou firmou
získate ako zákazník ku klasickej 30-ročnej záruke na škridlu ešte aj dodatočnú
15-ročnú záruku na funkčnosť celého systému.
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technické údaje
Materiál:

vysokokvalitný farbený betón

Povrch:

hladký so štandardnou povrchovou
úpravou

Rozmery:

365 x 480 mm

Závesná dĺžka:

458 mm

Krycia šírka:

330 mm

Výška profilu:

38 mm

Hmotnosť:

5,1 kg/ks; cca. 40,8 kg/m2

Spotreba:

cca. 8,1 ks na 1 m2

Cena za 1 m2:

11,74 € bez DPH/ 14,09 € s DPH

Prvá inovácia na trhu v oblasti použitia skladanej strešnej krytiny na nízke sklony striech už od 7˚ (doteraz až od 15˚).
Ide o riešenie skladajúce sa z týchto prvkov:
• 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
• lepiaca hmota na spoje fólie
• tesniaci tmel pod kontralaty
• dva špeciálne odkvapové plechy ústiace do žľabu
(jeden pod fóliou, druhý pod krytinou)

Prvky systému Bramac 7˚

tehlovočervená

červenohnedá

bridlicovočierna

fólia TOP RU

lepiaca
hmota

tesniaci
tmel

špeciálne odkvapové
plechy
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Odkvapový systém Bramac Stabicor – M
z farbeného pozinkovaného plechu

technické údaje
Materiál:

z farbeného pozinkovaného plechu

Žľaby:

150 mm
dĺžka 4 m

Zvody:

100 mm
dĺžka 1 m, 3 m

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

Odkvapový systém
Bramac Stabicor – M
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.
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Doporučené použitie
		
		

pôdorysný priemet
odvodňovanej strechy
do 150 m2

Ø žľabu

150 mm

Ø zvodovej rúry

100 mm

Pozn.: hodnoty platia pre jeden výtok

farba

tehlovočervená

červenohnedá

tmavohnedá

čierna

Odkvapový systém Bramac Stabicor – P
z farebne upraveného tvrdeného PVC

technické údaje
Materiál:

tvrdené PVC

Žľaby:

priemer 100 mm, 125 mm, 150 mm
dĺžka 2 m, 4 m

Zvody:

priemer 70 mm, 100 mm
dĺžka 0,5 m 1 m, 2 m, 4 m

Doporučené použitie
pôdorysný priemet odvodňovanej strechy
do 60 m2 od 60 do 100 m2 od 83 do 150 m2
Ø žľabu

100 mm

125 mm

150 mm

Ø zvod. rúry

70 mm

100 mm

100 mm

Pozn.: hodnoty platia pre jeden výtok

Odkvapový systém
Bramac Stabicor – P
Vyznačuje sa vysokou 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.

farba

medená
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Solárne strechy Bramac
Investícia, ktorá sa vám vráti už o pár rokov
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 solárnym systémom Bramac môžete ušetriť až
70% nákladov na ohrev vody.

Ponuka kolektorov Bramac

Vstavaný kolektor

Nadstrešný kolektor

Elegantne zapustený kolektor do strechy
ako súčasť strešného plášťa. Obsahuje absorbér pokrytý špeciálnou vrstvou Sunselect, vďaka ktorej je maximálne citlivý na
slnečné žiarenie a hneď ho premieňa na
teplo.

Jeho použitie odporúčame v prípade, ak
nie je možné osadiť vstavaný kolektor Bramac – napr. nie je na streche dostatočne
veľká plocha na osadenie, resp. strecha nie
je vhodne natočená na svetové strany, alebo má nevhodný sklon (menší ako 20°).

BRAMAC

TIP
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Viac informácií o výhodách solárnych zariadení Bramac Solar pre vás
získate na internetovej stránke www.bramacsolar.sk.

Solárny systém
Bramac
z jednej ruky

Solárny kolektor
Bramac
- nadstrešný

Solárny kolektor
Bramac - vstavaný

Je ideálnym riešením pre využitie bezplatnej slnečnej energie na prípravu
TÚV a podporu kúrenia.
Ponuka systému Bramac Solar je zostavená do ucelených sád, z ktorých si vyberiete konkrétnu podľa vašich potrieb.
Samozrejmosťou je vzájomné prepojenie a súlad technických parametrov
jednotlivých prvkov v rámci sady.

teplá voda

radiátor
podlahové kúrenie

kotol
čerpadlová skup. s reguláciou
rozvod vody
solárny
akumulačný
zásobník

expanzná nádoba

Solárne systémy pre prípravu teplej vody
Potrebné príslušenstvo
Kolektor
Plocha kolektoru (m2)
Absorbčná plocha kolektoru (m )
2

Počet osôb
Solárny zásobník pre prípravu TÚV a čerpadlovou skupinou
s reguláciou Bramac
Hliníková podporná koštrukcia s príslušenstvom
Expanzná nádoba s príslušenstvom
Solárna kvapalina
Cena stavebnice bez DPH od

TÚV 300
TÚV 400
TÚV 500
BSD 4E TÚV 300 BSD 8E TÚV 400 BSD 10E TÚV 500
2xAWK
3xAWK
4xAWK
PRO
PRO
PRO
BSD 4E

2xAWK

BSD 8E

3xAWK

BSD 10E

4xAWK

4,1

5,1

8,1

7,65

10,1

10,2

3,6

4,52

7,2

6,78

9

9,04

2-4

2-4

3-5

3-5

5-7

5-7

FW 400
Solo

FW 400
Solo

FW 500
Compact

FW 500
Compact

FW 300 FW 300
Compact Compact
-

x

-

x

-

x

18 l

18 l

35 l

35 l

50 l

50 l

25 l

25 l

25 l

25 l

35 l

35 l

3 494,00

3 476,00

4 780,00

4 305,10

5 865,00

5 569,90

Solárne systémy pre prípravu teplej vody a dokurovanie
Potrebné príslušenstvo
Kolektor

TÚV+ÚK
2xBSD 6E PRO

TÚV+ÚK 1000
5xAWK

2xBSD 6E

5xAWK

Plocha kolektoru (m )

12,2

12,75

Absorbčná plocha kolektoru (m2)

10,8

11,3

2

Počet osôb
Solárny akumulačný zásobník pre prípravu TÚV
a dokurovanie, čerpadlovou skupinou s reguláciou Bramac
Hliníková podporná koštrukcia s príslušenstvom

3-5

3-5

CW+ 1000

CW+ 1000

-

x

Expanzná nádoba s príslušenstvom

50 l

50 l

Solárna kvapalina

35 l

35 l

8 260,50

7 804,70

Cena stavebnice bez DPH od
BSD PRO - vstavaný kolektor Bramac
AWK - nadstrešný kolektor Bramac
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novinka

Nadkrokvová izolácia Bramac Therm

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.

10

výhod systému nadkrokvovej
izolácie bramac therm

 rýchlosť montáže - najrýchlejší spôsob zateplenia

šikmých striech, podkrovný priestor je okamžite
po inštalácii izolácie a strechy k dispozícii

 eliminácia tepelných mostov krokvami v ploche
strechy

 nosná drevená konštrukcia je mimo vplyvu
externých podmienok v prostredí s celoročne
stabilnou interiérovou klímou s vylúčením kondenzácie - t. zn. neobmedzenú životnosť krovu

 možnosť dodatočného zateplenia obývaných
priestorov bez zásahu v interiéri pri rekonštrukciách

Porovnanie izolačných materiálov
Produkty Bramac Therm splnia vďaka svojim vynikajúcim
vlastnostiam tú istú izolačnú funkciu s hrúbkou menšou až
o 40 % oproti klasickým materiálom:

 menšia hrúbka izolantu v porovnaní s minerálnymi vlnami - až o 40 % lepšie tepelneizolačné
schopnosti

 vytvorenie plného záklopu pod krytinou - sekundárny, ale veľmi žiaduci efekt pre každú strechu

 strešná fólia je už súčasťou izolačných dosiek
 možnosť riešiť interiér s pohľadovými krokvami
 vhodné pre rekonštrukcie aj novostavby

λ = 0,040
140 mm

λ = 0,035
120 mm

λ = 0,025
100 mm

λ = 0,022
80 mm

minerálna
vlna

polystyrén
XPS

Bramac Therm
Kompakt

Bramac Therm
Top

 hrúbky až do 240 mm s tepelným odporom

R = 10,9 m2K/W - postačujúce aj pre pasívne
domy
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Viac informácií o systéme nadkrokvovej
izolácie Bramac Therm získate na stránke
www.bramac.sk.

BRAMAC

TIP

vhodný pre
rekonštrukcie striech

vhodný pre
NOVOSTAVBY

Bramac Therm Kompakt

Bramac Therm Top

Tepelne izolačný prvok s difúznou fóliou,
s ktorým je možné dodatočne zatepliť
existujúcu strechu s medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti dodatočného zvyšovania krokiev.

Vysoko efektívny tepelne izolačný prvok
využiteľný buď samostatne bez použitia
medzikrokvovej izolácie (čím sa zachová
viditeľná podhľadová konštrukcia krovu
v interéri), alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.
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Využite náš bezplatný servis a poradenstvo

Široká sieť obchodných
partnerov

Bezplatné vypracovanie
cenových ponúk

Strechy Bramac zakúpite v najväčšom počte predajných miest
na Slovensku. Ich odbornú pokládku vám zase zabezpečí najširšia
sieť vyškolených odborníkov – pokrývačov. Autorizovaní predajcovia
a Autorizovaní pokrývači Bramacu
znamenajú pre vás vysokú úroveň
kvalitných služieb.

Promptne vám vypracujeme
prehľadnú cenovú ponuku na strechu, solárne zariadenie, ako aj
nadkrokvovú tepelnú izoláciu.
V prípade potreby sme vám
samozrejme k dispozícii aj s technickým poradenstvom.

Ich zoznam nájdete na
www.bramac.sk/kontakty
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vypocty@bramac.com

Výhodné rekonštrukcie
na kľúč so zľavou

Bramac na internete

Ak plánujete rekonštrukciu strechy
a dáte nám svoj kontakt, pošleme
k vám odborníka – Autorizovaného pokrývača Bramacu. Ten
vám bezplatne poradí a navrhne
najlepšie riešenie priamo pre vás.
Ak sa rozhodnete využiť jeho
služby, Bramac vám na ne prispeje
zľavovým kupónom 100,- Eur.

Všetky dôležité informácie
v elektronickej podobe nájdete na stránke www.bramac.sk a
tiež na pridružených tematických
stránkach Bramacu. Získate tak
rýchlo prehľadné informácie
o produktoch, cenách, aktuálnych
akciách, ale tiež technické podklady, dokumenty na stiahnutie
a potrebné kontakty.

www.obnovtestrechu.sk

www.bramac.sk
www.bramacsolar.sk
www.spolahlivastrecha.sk
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Bramac Klasik - tehlovočervená

Bramac Adria - umbra

Bramac Klasik - červenohnedá
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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
fax: +421/37/692 00 13
e-mail: infosk@bramac.com
Technické oddelenie
(spracovanie cenových ponúk a poradenstvo)
tel.: +421/37/692 00 03, 692 00 05
fax: +421/37/692 00 04

Tlač: Marec 2012
Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.,
si vyhradzuje právo na zmenu
sortimentu a cien.

