
KRÁĽOVSKÁ
PONUKA!

Akciové krytiny
+ solárny kolektor 
alebo fólia ZADARMO!

Od 1.8. do 29.9.2017 si môžete vybrať z kráľovskej akciovej ponuky Bramac:

. vybrané modely krytín a doplnkov Bramac sú s výraznými zľavami až do - 40%

. ku krytine Bramac Platinum slnečný kolektor zadarmo 

. k vybraným prémiovým krytinám strešnú fóliu PRO Plus Resistant zadarmo

Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry..

Člen BMI Groupwww.bramac.sk

ZVÝHODNENÉ NÍZKOENERGETICKÉ 
RIEŠENIA BRAMAC
Vstavané solárne kolektory 

Bramac Solar
Nadkrokvová tepelná izolácia 
Bramac Therm Basic 100 mm

 . atraktívny dizajn zabudovaný  
priamo v streche  

 . úspora až 70% nákladov  
na ohrev teplej vody 

 . k dispozícii v rozmeroch  
4, 6, 8 a 10 m2

 . až o 42% účinnejšia izolácia  
ako minerálna vlna

 . eliminácia tepelných mostov  
cez krokvy

 . vhodná pri rekonštrukciách  
na doteplenie strechy bez zásahu  
do interiéru

Fastlock 2.0 je vysokokvalitný výrobok určený ako strieška v exteriéri 
nad vchodové dvere objektov. Skladá sa z polykarbonátových panelov 
s UV filtrom, hliníkových profilov a fixačných doplnkov.

 . strieška prepúšťa viac ako 72% denného svetla a je ideálnym 
doplnkom vášho domova voči nepriaznivému počasiu

 . panely striešky sú odolné voči zlomeniu a starnutiu 

 . jednoduchá a rýchla montáž bez potreby odbornej pomoci - 
návod je súčasťou balenia

-40% -30%

UNIVERZÁLNA STRIEŠKA 
FASTLOCK 2.0

Akciová uvádzacia cena: 

294,- € s DPH

Cenníková cena: 

396,- € s DPH NOVINKA!



Poznámka: Vyššie uvedené zľavy patria len pre zobrazené farby krytín.

AKCIOVÉ KRYTINY BRAMAC / BRAASNÍZKOENERGETICKÁ STRECHA 
S KOLEKTOROM ZADARMO

PRÉMIOVÉ KRYTINY SO STREŠNOU FÓLIOU 
ZADARMO

 Najlacnejšia značková škridla za cenu plechovej krytiny
 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

-40% -30%

 So svojím mohutným oblúkom sa hodí na objekty, kde 
je žiadaný členitejší profil strechy

 Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, farebnú 
stálosť a ochranu pred znečistením

 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

RÍMSKA ŠKRIDLA Protector

Braas

RUBÍN 9 Engoba

-30%

-30%

-30%

*Podmienkou je kúpa kompletnej strechy Bramac s balíčkom originálneho príslušenstva Bramac Istota alebo Cool vrátane odkvapového systému 
Bramac Stabicor na celú strechu. Zvyšnú strešnú fóliu k streche nad rámec kotúčov zadarmo získate za štandardných cenových podmienok.

BRAMAC PLATINUM je moderná krytina s hladkým 
a atraktívnym metalickým povrchom, ktorá je 
zároveň extrémne odolná voči nástrahám extrémneho 
počasia. V kombinácii s balíčkom originálnych doplnkov 

najvyššej kvality Bramac Cool (s reflexnou fóliou Bramac 
Clima Plus 2S) získate ucelené riešenie pre príjemnú 
klímu v podkroví aj počas najteplejších dní – teraz  
v akcii navyše so solárnym kolektorom zadarmo!

*Podmienkou je kúpa kompletnej strechy Bramac Platinum  
s minimálnou plochou krytiny 200 m2 (nie za každých 200 m2) 
s balíčkom originálneho príslušenstva Bramac Cool vrátane 
odkvapového systému Bramac Stabicor na celú strechu.

Pri kúpe strechy Bramac Platinum 
vo farbe mokka alebo granitová získate...

Za každých 75 m2 základnej škridly 1/1 z modelov 
nižšie zobrazených krytín a farieb získate...

mokka granitová
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granitová ebenová čierna

...1 ks vstavaného solárneho kolektoru 
Bramac Solar BSD 4E PRO 

V HODNOTE  1.992,- € 
ZADARMO!*

...1 kotúč (75 m2) špičkovej fólie Bramac 
PRO Plus Resistant, odolnej aj voči moridlám, 

V HODNOTE 139,50 € ZADARMO!*

S METALICKÝM EFEKTOM

Strešná fólia 
ZADARMO!*

umbra montano

Solárny kolektor 
ZADARMO!*


