
ATRAKTÍVNE JARNÉ 
ZĽAVY AŽ DO -44% !

Využite od 1. 3. do 22. 5. 2017 výhodné ceny na najobľúbenejšiu strechu na Slovensku a nechajte si 
zostaviť cenovú ponuku u predajcov Bramacu.

Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách tejto brožúry.



AKCIOVÉ KRYTINY BRAMAC / BRAAS
Výhodné ceny na vybrané modely krytín v nižšie zobrazených farbách:

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

Bramac

RENOVA

 Najobľúbenejší model krytiny na Slovensku 
 Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, farebnú 
stálosť a odolnosť proti zašpineniu

Bramac

KLASIK Protector

 Atraktívny, moderný dizajn s jednoduchými a 
čistými líniami

 Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, farebnú 
stálosť a odolnosť proti zašpineniu

Bramac

TEGALIT Protector

-44% -33%

 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

Braas

RUBÍN 9 Engoba -33%-33%



BRAMAC COOL – OCHRANA PRED 
VYSOKÝMI TEPLOTAMI V PODKROVÍ

Navyše strechu môžete bez narušenia celkovej optiky doplniť o vstavané 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

S novými technológiami vám Bramac zabezpečí príjemnú klímu 
v podkroví aj v najteplejších slnečných dňoch.
Bramac Cool je komplexné zateplenie strechy, vďaka ktorému 
nedochádza k prehrievaniu podkrovia aj bez použitia klimatizácie.

Systém sa skladá z krytiny Bramac Tegalit Star, ktorej povrch odráža infračervené žiarenie.

Pod krytinou je vysoko refl exná fólia Bramac Clima Plus 2S, ktorá znásobuje refl exné 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. Zvyšnú strešnú fóliu k streche nad rámec kotúčov zadarmo získate za štandardných cenových podmienok. 

Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny 1/1 
z modelov Bramac Tegalit Star v ebenovej čiernej 
farbe získate...

…1 kotúč (75 m2) špičkovej vysoko reflexnej fólie
s 2 lepiacimi pásmi Bramac Clima Plus 2S 
v hodnote 405,- Eur 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

BRAMAC COOL

AKCIA
Refl exná fólia zadarmo!*

Bramac Stabicor. Zvyšnú strešnú fóliu k streche nad rámec kotúčov zadarmo získate za štandardných cenových podmienok. 

-40%



Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny 1/1 modelu 
Bramac Platinum vo farbe granitová získate...

...1 kotúč (75 m2) špičkovej fólie Bramac Pro 
Plus Resistant, odolnej aj voči moridlám, 
v hodnote 139,50 Eur ZADARMO!*

BRAMAC PLATINUM

JUBILEJNÝ BONUS AŽ DO 1000 EUR!

AKCIA
Strešná fólia zadarmo!*

www.bramac.sk

KRÁĽOVNÁ MEDZI STRECHAMI

* Podmienkou je kúpa kompletnej strechy Bramac s balíčkom originálneho 

príslušenstva Bramac Istota alebo Cool vrátane odkvapového systému Bramac 

Stabicor. Zvyšnú strešnú fóliu k streche nad rámec kotúčov zadarmo získate 

za štandardných cenových podmienok. 

To najlepšie zo sveta betónových a pálených 
krytín. Nadčasová viacvrstvová minerálna 
strecha s hladkým a atraktívnym metalickým 
povrchom, ktorá je zároveň extrémne odolná 
proti mrazom a krupobitiu.

Zaregistrujte sa na stránke www.vyhrajstrechu.sk do 31. marca 2017, kúpte si za výhodnú cenu kvalitnú strechu 
Bramac do 30. júna 2017 a môžete získať navyše ešte Jubilejný bonus až do 1000 € ! Oslávte tak s nami 20. 
výročie výroby krytiny Bramac na Slovensku!

Bonus až 500 € môžete získať pri kúpe krytín Bramac a Braas s balíčkom strešných doplnkov Istota alebo Cool 
a odkvapovým systémom Stabicor. Za každý 1 m2 plochy strechy získate bonus 0,50 €. Môžete 
si uplatniť maximálnu plochu strechy až do 1000 m2, čo predstavuje maximálny možný bonus za 
krytinu až 500 €.

Bonus 250 € môžete získať pri kúpe solárnych alebo fotovoltických kolektorov Bramac Solar.

Bonus 250 € získate pri kúpe viac ako 150 m2 nadkrokvovej izolácie Bramac Therm.

Spolu je to až 1000 € !

Bramac – najobľúbenejšia strecha na Slovensku, 
z ktorej sa budú tešiť aj vaše vnúčatá.


