Šikmé strechy

Každý si nájde svoj štýl

bramac.sk

Päť krokov k vašej
dokonalej streche
I. STREŠNÁ KRYTINA
Moderná strecha Bramac
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Inšpirácie - ploché strechy
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II. STREŠNÉ DOPLNKY
Spoznajte výhody strešných doplnkov Bramac rozdelených
do ucelených balíčkov
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III. ODKVAPOVÝ SYSTÉM
Vybavte strechu kvalitným odkvapom Bramac Stabicor
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IV. NADKROKVOVÁ IZOLÁCIA
Usporte náklady na kúrenie s izoláciou Bramac Therm
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V. SERVIS
Nechajte si odborne a bezplatne poradiť
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MODERNÁ STRECHA BRAMAC
Voľba atraktívnej a odolnej krytiny

JEDINEČNÉ POVRCHY
Nová generácia viacvrstvových
krytín s mimoriadne hladkým
povrchom, ktorý navyše chráni
podkrovie pred prehriatím.

EXTRÉMNA ODOLNOSŤ
Ochrana pred extrémnymi
poveternostnými podmienkami
(krupobitie, víchrica a pod.)

KOMPLETNÝ STREŠNÝ
SYSTÉM Z JEDNEJ RUKY
Zabezpečuje maximálnu
funkčnosť strechy a bezpečné
vyriešenie jej každého detailu.

VEĽKÝ POČET
ZÁKAZNÍKOV
Predaných viac ako 200 000
striech na Slovensku.
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Prehľad modelov a farieb
STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím
Bramac TEGALIT Star*

zinková šedá

metalická
granitová

Odporúčame kombinovať
so strešnými doplnkami z balíčka Star

Bramac PLATINUM Star

ebenová čierna

metalická
mokka

metalická
granitová

PRÉMIUM - zvýšená ochrana a atraktívny lesklý vzhľad

Odporúčame kombinovať
so streš. doplnkami z balíčka Prémium

Bramac PLATINUM

kráľovská
bordeaux

kráľovská
mokka

kráľovská
antracitová

Bramac REVIVA* Protector

lávová červená

antik

Bramac MAX 7 °*

ebenová čierna
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kráľovská
čierna

Bramac KLASIK Protector

lávová červená

bordeaux

mokka

ebenová čierna

Bramac ADRIA*

umbra

magico

montano

* Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom.
Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.

BRAMAC

ŠTANDARD - spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

Odporúčame kombinovať
so strešnými doplnkami z balíčka Štandard

Bramac KLASIK Štandard

tehlovočervená tmavohnedá

čierna

5

Kolekcia COOL
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BRAMAC

KOLEKCIA STAR
Strecha v plnej výbave

Čo získate kúpou systému BRAMAC STAR
∫ perfektná ochrana podkrovia pred prehrievaním
aj počas tých najväčších horúčav
∫ zníženie teploty v podkroví až o 7oC
bez použitia klimatizácie
∫ úplne odstránenie tepelných mostov
v konštrukcii strechy
∫ úspora nákladov na vykurovanie v zimných mesiacoch
vďaka vynikajúcim izolačným vlastnostiam

Povrchové úpravy modelov v tejto kolekcii
• sú najvyšším stupňom vývoja povrchových úprav z dielne Bramacu
• sú vďaka viacvrstvovej skladbe s mikromaltou hladké bez pórov (vrátane spodného rezu škridly), čo zvyšuje ich
odolnosť voči uchytávaniu machu
• povrchová úprava je až 8x hrubšia ako u bežných krytín, čo znamená jej výrazne dlhšiu životnosť
• majú reflexnú funkciu, ktorá odráža infračervené žiarenie a prispievajú tak k ochrane strechy pred prehriatím
• v ponuke v atraktívnych moderných farbách vrátane metalických verzií

BALÍČEK PRÍSLUŠENSTVA K MODELOM KOLEKCIE BRAMAC STAR
Modely z tejto kolekcie odporúčame kombinovať s najvyšším radom
strešného príslušenstva balíčka BRAMAC STAR.
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BRAMAC TEGALIT Star
Jednoduché a čisté línie v kombinácii
s povrchovou úpravou tej najvyššej kvality

zinková šedá
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metalická granitová

ebenová čierna

BRAMAC

Pre modernú architektúru
budov a striech - víťaz ocenenia
v kategórii Produktový dizajn.
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BRAMAC PLATINUM Star
Špičková krytina s metalickým reflexným povrchom

metalická mokka
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metalická granitová

BRAMAC

Spája to najlepšie zo sveta betónových
a pálených krytín – atraktívny hladký
povrch a extrémnu odolnosť.
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BRAMAC

KOLEKCIA PRÉMIUM
Strechy so zvýšenou ochranou
a atraktívnym lesklým vzhľadom

Čo nájdete v kolekcii PRÉMIUM
∫ modely krytín rôznych štýlov - tradičné,
klasické, moderné

∫ na trhu najobľúbenejšiu povrchovú úpravu
Protector s atraktívnym lesklým vzhľadom

∫ novú generáciu viacvrstvovej krytiny Bramac Platinum
v dostupnejšej verzii a nových moderných farbách

Povrchová úprava modelov v tejto kolekcii
• obsahuje ochranný film z mikročastíc Protector
• má zvýšenú odolnosť voči zašpineniu a strate farebnosti
• vytvára atraktívny lesklý vzhľad strechy

BALÍČEK PRÍSLUŠENSTVA K MODELOM KOLEKCIE BRAMAC PRÉMIUM
Modely z tejto kolekcie odporúčame kombinovať
s radom strešného príslušenstva balíčka BRAMAC PRÉMIUM.
PRÉMIUM
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BRAMAC PLATINUM

Skvele vyzerajúca a extrémne pevná krytina

kráľovská bordeaux
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kráľovská mokka

kráľovská antracitová

kráľovská čierna

BRAMAC

Obzvlášť hladký povrch vďaka
unikátnej viacvrstvovej minerálnej
skladbe krytiny.
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BRAMAC KLASIK Protector
Najobľúbenejší profil na slovenských strechách

lávová červená
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bordeaux

mokka

ebenová čierna

BRAMAC

Bestseller medzi strechami.
Jeho univerzálny tvar harmonicky
ladí s rôznymi typmi budov.
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BRAMAC REVIVA Protector
Strecha, ako si ju pamätáte z detstva

lávová červená
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antik

BRAMAC

Tradičný vzhľad „perníkovej
chalúpky“, využiteľný aj pre
rekonštrukcie pamiatkových
budov.
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BRAMAC MAX 7 ° Protector
Elegantné a funkčné riešenie pre nízky sklon

ebenová čierna
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BRAMAC

Špeciálne tvarovaná škridla
v spojení s uceleným systémom
doplnkov bráni prieniku vody
do strechy už od sklonu 7°.
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BRAMAC ADRIA

Model navodzujúci atmosféru Stredomoria
a horských oblastí Tirolska

umbra

22

magico

montano

BRAMAC

Vytvorte si exotickú dovolenkovú
atmosféru štýlovou strechou priamo
u vás doma.
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Spoľahlivé zastrešenie za dostupnú cenu
pre každého

BRAMAC

KOLEKCIA ŠTANDARD

Čo nájdete v kolekcii ŠTANDARD
∫ kvalitnú krytinu vhodnú najmä ako cenovo dostupné
riešenie na rekonštrukciu starej strechy
∫ častou obavou pri rekonštrukciách býva hmotnosť
krytiny. Ak ste však mali starú strechu pokrytú
akoukoľvek škridlou (pálenou, či betónovou), bez obáv
ju môžete nahradiť krytinou z tohto segmentu. Jej
hmotnosť na m2 je totiž rovnaká alebo dokonca nižšia.

∫ v porovnaní s plechovou strechou zase získate
potrebnú robustnosť, ktorá zabezpečí vašu ochranu
pred extrémami počasia, ako sú víchor a krupobitie.
Taktiež dokáže utlmiť hluk pri daždi pocitovo až na
polovicu.

Povrchová úprava modelou v tejto kolekcii
• dvojitý nástrek disperznou farbou
• osvedčená a spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
• decentný, matný povrch

BALÍČEK PRÍSLUŠENSTVA K MODELOM KOLEKCIE BRAMAC ŠTANDARD
Model z tejto kolekcie odporúčame kombinovať
s radom strešného príslušenstva balíčka BRAMAC ŠTANDARD.
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BRAMAC KLASIK Štandard
Kvalita Bramac dostupná pre každého

tehlovočervená
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tmavohnedá

čierna

BRAMAC

Bezpečné riešenie najmä pre
rekonštrukcie starých striech
za cenu bežnej plechovej krytiny.
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HYDROI
28

ČNOSŤ
NK

AČNÁ FU
ZOL

INŠPIRÁCIE - PLOCHÉ STRECHY
Ponúkame riešenia nielen pre šikmé, ale aj
pre ploché strechy

CHRÁNIA PRED
EXTRÉMNYMI
TEPLOTAMI

UMOŽŇUJÚ AKTÍVNE
VYUŽITIE STRECHY

POSKYTUJÚ
ATRAKTÍVNY PRÍRODNÝ
VZHĽAD

VIAŽU PRACH A
FILTRUJÚ ŠKODLIVINY

S riešeniami BMI Icopal ponúkame našim zákazníkom strechy, ktoré okrem bežnej ochrannej
funkcie poskytujú aj atraktívny priestor s úžasnými výhľadmi a tiež prospievajú životnému
prostrediu. Navyše môžete získať 20-ročnú predĺženú záruku na ich hydroizolačnú funkčnosť.
Na ďalšej dvojstrane nájdete inšpirácie k plochým strechám
a viac informácií sa dočítate na www.icopal.sk
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Icopal Eco-Activ
Strechy s aktívnym povrchom Noxite®
		

✔čistí ovzdušie
✔znižuje prehrievanie
strechy až o -10°C

Icopal Eco-Activ s povrchom Noxite® je
inteligentný asfaltovaný hydroizolačný
pás najvyššej kvality, ktorý zo
znečisteného ovzdušia
odstraňuje
nežiadúce oxidy dusíka NOx a vytvára
čistejšie a zdravšie prostredie v okolí
vášho domova. Biela farba posypu
znižuje povrchovú teplotu a prispieva
k znižovaniu prehrievania strešných
plášťov a okolia budov.
Umožňuje staviteľom novostavieb
a rekonštrukcií splniť čoraz náročnejšie
environmentálne ciele stanovené
stavebnými predpismi.
Príklad: Strešná plocha so 100 m²
asfaltovaného pásu Noxite dokáže
očistiť za jeden rok také množstvo emisií
oxidu dusíka, ktoré vyprodukuje jedno
osobné vozidlo, ktoré ročne najazdí 20
000 km.
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Zelené strechy
Poskytujú viac ako len ochranu pred dažďom
✔

lepšia mikroklíma v budove

✔

ochladzovanie okolitého prostredia

✔

zachytávanie dažďovej vody

✔

úspora energie na klimatizáciu

✔

zníženie prašnosti a CO2
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PREHĽAD ORIGINÁLNEHO
PRÍSLUŠENSTVA BRAMAC

HREBEŇ/NÁROŽIE

IZOLÁCIA

STREŠNÉ FÓLIE

Zabezpečuje odvetranie strechy.
Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu
a vody.

Zabraňuje tepelným únikom v zime
a prehrievaniu interiéru v lete.

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

PRÍCHYTKY
Chránia strechu pred poškodením
vetrom.

PROTISNEHOVÝ SYSTÉM
Zabraňuje nekontrolovanému
zosúvaniu snehu zo strechy.

PRVKY PRE ODKVAP. HRANU
Zabezpečujú odvetranie strechy
a zároveň zabraňujú vlietavaniu
vtákov.
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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.)
Bez
názvu-1
1

Umožňuje bezpečný pohyb na
streche.

STREŠNÉ
DOPLNKY

18. 3. 2010 13:30:42

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.

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
infosk@bmigroup.com. Bezplatne vám poradíme, ako
neprísť o žiadnu zo záruk BRAMAC.

34

Sprievodca výberom strešného
balíčku
1. Čo by mala vaša nová strecha poskytnúť?

PRÉMIUM

STAR

Ochrana vášho domu strešným systémom vyvinutým
a testovaným ako jeden celok (krytina a doplnky)
Extrémnu odolnosť škridiel voči mrazu s písomnou zárukou
na 30 rokov
Zákonnú záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov
v trvaní 2 rokov
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému
v trvaní 15 rokov
Vyšší tepelný komfort v podkroví znížením teploty v letných mesiacoch až
o 3-7 oC (v závislosti od použitého riešenia)
STREŠNÉ
DOPLNKY

Efektívnejšie odvetranie, ktoré predĺži životnosť celej strechy

2. Aké služby môžete získať zadarmo?
Statické posúdenie krovu pri rekonštrukcii
Kontrola skladby strešných komponentov, aby ste neprišli
o žiadnu zo záruk
Individuálna konzultácia s technickým odborníkom pri realizácii strechy

3. Doplňte strechu odkvapovým systémom BRAMAC
Stabicor M - oceľový odkvapový systém s ochrannou
farebnou vrstvou

4. Chceli by ste s vašou novou strechou šetriť peniaze?
Úspora nákladov na kúrenie vďaka dokonalej izolácii BramacTherm

ŠTANDARD - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
PRÉMIUM - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou
STAR - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni

je súčasťou balíčka
je k dispozícii pre daný balíček
nie je súčasťou balíčka
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ODKVAPOVÝ SYSTÉM STABICOR

Bezpečne odvedie dažďovú vodu zo strechy

JE VEĽMI JEDNODUCHO
ZMONTOVATEĽNÝ BEZ
POUŽITIA NITOVANIA
A TMELENIA

JE FAREBNE ZHODNÝ
SO STREŠNOU
KRYTINOU BRAMAC

V PONUKE V PIATICH
FARBÁCH

ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

MÁ VYSOKÚ STABILITU
VOČI POVETERNOSTNÝM
VPLYVOM A UV ŽIARENIU

tehlovočervená

červenohnedá

tmavohnedá

antracitová

čierna
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NADKROKVOVÁ IZOLÁCIA
BRAMAC THERM

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

V ZIME ZABRAŇUJE
ÚNIKU TEPLA A V LETE
PREHRIEVANIU STRECHY

MINIMÁLNY ÚNIK TEPLA
CEZ KROKVY

MOŽNOSŤ
ZACHOVANIA
VIDITEĽNÉHO KROVU
V INTERIÉRI PODKROVIA

NADKROKVOVÉ
IZOLÁCIE

MOŽNOSŤ DODATOČNÉHO
ZATEPLENIA OBÝVANÝCH
PRIESTOROV ZVONKU BEZ
ZÁSAHU V INTERIÉRI
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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.

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

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

TEPELNÉ STRATY NA STRECHE

12 120
kWh/rok

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

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

NADKROKVOVÉ
IZOLÁCIE
Bramac Therm Kompakt
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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 (krytinu a doplnky), odkvapy, ako aj
nadkrokvovú tepelnú izoláciu. Poskytujeme aj letecké zameranie strechy pre výpočet cenovej
ponuky.

Získajte nadštandardnú záruku 30 rokov
na mrazuvzdornosť krytiny a 15 rokov na
funkčnosť strešného systému. Kúpou originálneho strešného systému Bramac získate istotu,
že vám bude strecha slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďaľších investícií.

037/692 00 05

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.

alebo na mailovej adrese:

Viac informácií na

vypocty@bmigroup.com

www.spolahlivastrecha.sk

Sme vám tiež k dispozícii na telefóne:
037/692 00 03
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Záruky a servis

MAJSTER

Sprostredkovanie najlepších
predajcov

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 našich
najlepších zmluvných stavebnín - Bramac
TOP partnerov. Majú dobrý prehľad v ponuke Bramacu a predajné priestory s prezentáciou našich produktov. Vyškolený personál vám
ochotne poradí a tiež poskytne potrebné služby
v súvislosti s predajom a dovozom tovaru.

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 nadštandardnej 15-ročnej
záruky na funkčnosť strešného systému Bramac.

Ich zoznam nájdete na našej internetovej stránke

Ich zoznam nájdete na našej internetovej stránke

www.bramac.sk/kontakty.

www.spolahlivastrecha.sk

SERVIS

TOP PARTNER
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Naša kvalita je testovaná
Koncern BMI ako jediný testuje svoje produkty vo vlastných
laboratórnych zariadeniach. Testovacie stredisko – BMI
Technical Centre v Nemecku – je medzi výrobcami strešných
krytín unikátom.
Cieľom týchto rozsiahlych testov je zabezpečiť 100%-nú
funkčnosť výrobkov ešte pred ich uvedením na trh. Záruky
koncernu na krytinu aj funkčnosť celého systému vrátane
doplnkov sú tak podložené reálne odskúšanou kvalitou
výrobkov. Pritom koncern si stanovuje vlastné nároky vyššie
ako predpisuje norma.

Simulácia hnaného dažďa v aerotuneli

Test vodotesnosti pri trvale hnanej vode.
44

Pôsobenie UV žiarenia pri striedaní plusových (+20°C)
a mínusovych (-20 ° C) teplôt.

Hmotnosť krytiny Bramac
nie je žiadny problém!
V prípade, že plánujete rekonštrukciu strechy, hmotnosti novej strechy
sa nemusíte báť. Ak ste tú pôvodnú mali z pálených škridiel, nová strecha
so škridlami Bramac rozhodne nebude ťažšia.
Rôzne alternatívy krytín je dôležité posudzovať na rovnakej ploche, nakoľko
každá škridla má inú veľkosť. Prinášame vám porovnanie 1m2 starej pálenej
škridly, novej pálenej škridly a Bramacu. 1 ks starej škridly síce pôsobí ľahko,
ale do m2 ide až 17 kusov. Pri bežnej pálenej krytine je to 10 až 11 škridiel, pri
Bramacu len 8 až 10 kusov.
Navyše po daždi Bramac nasiakne len polovicu vlhkosti oproti bežným
páleným škridlám, čo ešte viac zvýrazní rozdiel v hmotnosti v jeho prospech.

Nová bežná
pálená krytina

Stará
pálená krytina

Porovnanie hmotnosťi na 1 m2
42 kg

41 kg

Stará
pálená krytina

Nová bežná
pálená krytina

Pred

40 kg

(model MAX 7°)

Po

Ukážka obnovy strechy
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