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ZADARMO!
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Ak si od 15.8. do 30.9.2016 kúpite strechu s novinkou Bramac Platinum, 
získate vstavaný kolektor Bramac Solar s plochou 4m2 (BSD 4E PRO) 
zadarmo! Podmienkou je kúpa kompletnej strechy s minimálnou plochou krytiny 
200 m2 spolu s balíčkom strešného príslušenstva Istota alebo Cool a vrátane 
odkvapového systému Stabicor. 

V tomto období môžete využiť aj ďalšie akciové výhody uvedené v tejto 
brožúre.

 Atraktívny, moderný dizajn s jednoduchými a čistými líniami
 Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, farebnú stálosť a odolnosť 
proti zašpineniu
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 Hodnotný a trvácny viacfarebný povrch, nielen obyčajný nástrek farby 
 Štýlová krytina, ktorá vytvorí stredomorskú atmosféru aj u vás doma

 Keramická krytina trojnásobne pevnejšia ako predpisuje norma, vďaka čomu 
odolá aj extrémnemu počasiu

 Má až o polovicu nižšiu nasiakavosť ako iné konkurenčné krytiny, čo 
zabezpečuje jej vynikajúcu odolnosť proti mrazu

BRAMAc pRinášA 
KráľovSKé výhoDy!



AKciOVÉ KRYTinY BRAMAc / BRAAS

 Najlacnejšia značková škridla za cenu plechovej krytiny
 Patrí k najľahším krytinám v ponuke Bramacu, preto je vhodná najmä 
na rekonštrukcie starých striech

 Zvýrazní strechu svojím originálnym tvarom pripomínajúcim riečne vlny
 Výborný pomer kvality za dobrú cenu
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 Najobľúbenejší model krytiny na Slovensku 
 Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, farebnú stálosť a odolnosť proti zašpineniu

OcHRAnA pRED VYSOKÝMi TEpLOTAMi V pODKROVÍ

Navyše strechu môžete doplniť o solárne kolektory Bramac Solar a využívať 
tak slnečnú energiu na ohrev teplej vody. poskytneme vám istú dotáciu  
v podobe zľavy vo výške 40%.

Využite bezplatné technické poradenstvo a dajte si vypracovať individuálnu 
cenovú ponuku systému Bramac cool so zvýhodnenými podmienkami! 
Obráťte sa na Bramac telefonicky na číslach 037/692 00 03,  
692 00 05 alebo e‑mailom na infosk@bramac.com.

BraMac TiP

Systém sa skladá z krytín Bramac Tegalit Star, resp. Bramac Klasik Thermoprotector,  ktorých povrch odráža infračervené žiare-
nie. Pod krytinou je vysoko reflexná fólia Bramac clima plus 2S, ktorá znásobuje reflexné účinky strešnej krytiny.  Tretiu vrstvu 
tvorí nadkrokvová tepelná izolácia Bramac Therm, ktorá v zimných mesiacoch perfektne izoluje a v lete zabezpečí v podkroví 
príjemnú klímu.

* Podmienkou je kúpa kompletnej strechy Bramac s balíčkom originálneho príslušenstva Bramac Istota alebo Cool vrátane odkvapového 
systému Bramac Stabicor.

Za každých 75 m2 krytiny s úpravou Star alebo Thermo‑
protector získa koncový zákazník… 

… 1 kotúč (75 m2) špičkovej vysoko reflexnej fólie  
s 2 lepiacimi pásmi Bramac clima plus 2S ZADARMO!

VÝHODY: 
 Zníženie vnútornej teploty v podkroví až o 7 °C v horúcich letných dňoch
 Minimalizácia tepelných strán v zime 
  Úplné odstránenie tepelných mostov v konštrukcii strechy
 Riešenie pre nízkoenergetické stavby

aKcia
reflexná fólia zadarmo!*
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Komplexné zateplenie strechy Bramac cool


