AMIT A BRAMAC-RÓL TUDNI KELL

BETONCSEREPEK

KERÁMIACSEREPEK

1. rész Bramac tetõcserepek

A MONIER GROUP tagja

TARTALOMJEGYZÉK

Bramac cserepek többlet értékei
Tudnivalók a Bramac tetõcserepek felületeirõl

3–6. oldal
7–10. oldal

• Basic, Standard (Novo)

7. oldal

• Prémium (Protector, antik, Adria)

8. oldal

• Individual

9–10. oldal

Szolgáltatások

11. oldal

Gyakran felmerülõ kérdések, GARANCIA

12. oldal

Szállítási díjak, értékhatárok

13. oldal

Express fuvar (24 óra, 48 óra)

13. oldal

Daruzási díjak

13. oldal

Útdíj összegek

13. oldal

Bramac Konszern, Monier idõjárás megfigyelõ állomások

14. oldal
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MITÕL TÖBB A BRAMAC TETÕRENDSZER?

Nagyobb szilárdság
A betoncserepekkel szemben támasztott követelményeket nemzetközi szabványok
rögzítik. A Bramac nem elégszik meg ennyivel. A Bramac elõírások esetenként 50%-kal
nagyobb szilárdsági értéket követelnek meg a nemzetközi (EN490) szabványban
elõírtaknál.
elõírás
Bramac
különbség
daN
daN
hullámos betoncserepek
200
320–420
+60%- +110%
sík betoncserepek
120
190–200
+60%- + 65%

Nagyobb ellenállás fagyással szemben
A fagyás-olvadás ciklusok váltakozása minden építõanyag nagy ellensége. Magyarországi éghaj laton, télen akár egy nap alatt is többször felmelegedhet, majd fagyhat meg újra a tetõcserép.
A betoncserepekre vonatkozó nemzetközi (EN490) szabvány szerint 25 fagyás-olvadás
ciklust kell kibírni a fedõanyagnak. Ez elég? Talán... A Bramac önmagával szemben támasztott
követelménye 500 ciklus. Ez elég? Igen! 500 ciklus garantálja a több évtizedes élettartamot,
és amelyik fedõanyag kibírta az ötszázszori lefagyasztást, felolvasztást, annak tartóssága
bizonyított és kibírja már annak többszörösét is.

Az ördög és a részletek...


Bramac

A Bramac tetõcserepek precíz tervezés eredményei, így minden részletük a legoptimálisabb…
…erõs fedõhorony, melynek köszönhetõen elkerülhetõ a szállítás közben vagy a tetõn
történõ járás során keletkezõ, illetve a hónyomás okozta törés...

Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép

Bramac



… a szélcsatornában végrehajtott teszteknek, és az azt követõ fejlesztéseknek köszönhetõen
kialakított magas hornyok. A szél torlónyomása kevésbé képes csapadékot juttatni a fedés
alá, így a Bramac tetõcserepek nagyobb vízzáróságot biztosítanak, legyen szó extrém idõjárási
körülményrõl vagy alacsony tetõhajlásszögrõl...

Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép

...a víz fedõhornyok alá való bejutását más gyártókénál kétszer, háromszor magasabb
vízküszöb gátolja meg, miközben a két cserép fedésképe folytonos és ezáltal esztétikus.
Bramac



Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép
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Egy másik,
a magyar piacon
népszerű betoncserép

Más tetõcserepeknél a szeglyukak hullámvölgyben helyezkednek el, pont ott, ahol a legnagyobb vízmennyiség összegyûlik. A Bramac tetõcserepek szeglyukai hullámhegyen
helyezkednek el, ahol a legkisebb a vízbejutás esélye. Emellett a szeglyuk mérete lehetõvé
teszi a cserepek hõmozgását. Más gyártók termékeit elõ kell fúrni, különben a cserepek
a hõmozgás hatására elrepedhetnek.

Bramac

Idõtálló felületek
A Bramac gyakorlatilag sportot ûz tetõrendszereinek laborvizsgálatóból, ahol a világon
egyedülálló, mittelheimi (Németország) nemzetközi fejlesztõközpontjában az életszerû
helyzeteknél sokkal szélsõségesebb körülmények között teszteli cserepeit. Csakis ezen
tesztek után vállalhatunk több évtizedre szóló garanciát termékeinkre.
A Bramac tetõcserepeket több ezer órán keresztül tartó UV állósági teszteknek vetik alá.
A több évtizedes – egyre extrémebb erõsségû – napsugárzásnak csak a jó minõségû alapanyagokból készült tetõcserepek állnak ellen, gyengébb minõségû alapanyagok esetén kifakítaná a tetõcserepeket.

Viharállóság
A Bramac vizsgálólaboratóriumaiban komplett tetõfelületeket lehet vizsgálni, és az itt nyert
tapasztalatok átültethetõk a gyártásba.
A vizsgálatok egyik eredménye, hogy a viharkapocs vastagsága besüllyed a tetõcserépbe, így
nem emeli el azt, fokozva ezzel a vízzáróságot és viharállóságot.
Televíziós híradásokban megfigyelhettük, hogy a heves, akár jégesõvel kísért viharok a Bramac
tetõkben egyáltalán nem, vagy csak lényegesen kevesebb kárt okoznak, mint más fedõ
anyagok esetén.

Ennek oka, hogy egy darab Bramac cserép tömege közel négy és fél kg, így a szél kevésbé képes elmozdítani helyérõl. Egy négyzetméterre azonban csak tíz darab kell belõle, így négyzetméterenkénti súlya más fedõanyagokkal nagyjából azonos. Más fedõanyagok
darabonként könnyebbek lehetnek, de több kell belõlük négyzetméterenként. Ez azt jelenti, hogy a viharállóságuk rosszabb,
négyzetméterenként azonban nem tudnak súlyelõnyt felmutatni. Sokszor halljuk, hogy a könnyebb tetõ jobb, meg, hogy a szerkezet
nem bírja el a nehezebb cserepet. A fentiek alapján jól érzékelhetõ, hogy ez javarészt tévhit.
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Bramac



Miért mutatnak elõnyösebb tulajdonságokat a Bramac tetõcserepek jégesõ esetén, akár
más betoncserepekkel szemben is? A betoncserepek alapvetõen nagyon szilárdak, de
nem mindegy a legkényesebb pontok kialakítása, mivel a cserepek vastagsága nem egyenletes. A Bramac cserepek a hornyoknál is nagy szilárdsággal rendelkeznek, így a
nagyméretû jégszemek nyomásának ellenáll.

Egy másik,
a magyar piacon
népszerű
betoncserép

Hot melt technológia:
A tetõcserepek közúton jutnak el az
építkezésre. Szállítás közben a cserepek az
útviszonyok (kátyúk, vasúti átjárók stb.) miatt
egymáshoz dörzsölõdnek, rázkódnak. A
Bramac elsõként vezette be, és mai napig
egyedülállóan alkalmazza a hullámos cserepek felületét védõ eljárást, melynek
lényege, hogy a tetõcserepek hátoldalán
pontszerûen felhordott lágy mûanyag
megakadályozza, hogy a cserepek egymást
karcolják. A cserepek felülete így több száz
kilométer megtétele után is szinte olyan,
mintha akkor jött volna le a gyártósorról.

Fedõhorony hátoldala a Bramac tetõcserepek esetében 20 mm szélességben ugyanolyan
felületkezeléssel van ellátva mint a külsõ oldal. Ennek jelentõsége, hogy a tetõcserép ezen a
ponton is képes felvenni nedvességet, ráadásul a tetõcserép keresztmetszete itt a
legvékonyabb, így a felvett nedvesség itt okozna leghamarabb károkat. Más gyártók nem
védik a terméküket ezen a kritikus, vékony keresztmetszetû részen, ezzel kockáztatva termékük szétfagyását.

20 mm



Bramac

Ledörzsölést minimalizáló
védő pontok

Más betoncserép
sérülései Hot Melt
védelem nélkül

Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép

Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép


5

MITÕL TÖBB A BRAMAC TETÕRENDSZER?

A cserepek orrészének íves kialakítása nem csupán esztétikai célokat szolgál. Bár ezáltal a fedéskép is harmonikusabbá válik, a fejlesztõk
szándéka mégsem csak az összkép javítása volt, hanem funkcionális elõnyrõl is beszélhetünk: az íves orrkialakítás a cserép felületén
tartja a vizet, míg egy szögletes vágást a csapadék nem képes követni, hanem „tovább repül”, majd az alatta lévõ cserép felületére
megérkezve felfröccsen, finom permetet képezve, melyet a szél torlónyomása már könnyebben az átfedés alá juttat.

cserép
vonalvezetés

vízelvezetés

cserép
vonalvezetés

vízelvezetés

Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép

Bramac

Ön melyik idomcserepet választaná?
Idomcserepek esetében fontos, hogy azok ugyanolyan homogén felépítésûek legyenek, mint a normál tetõcserepek, mert csak
így érjük el ugyanazt az élettartamot. Amennyiben egy idomcserép szerkezete már szemmel láthatóan sem homogén, úgy joggal
merülhet fel kétely bennünk, ami a tartósságot illeti.

Bramac

Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép

Bramac

Egy másik, a magyar piacon
népszerű betoncserép

Egy új Bramac termék bevezetése – lassú vagy alapos?
A Bramac-nál csak azután kerülhetnek piacra az új tetõfedõ-anyagok, ha a szélcsatorna,
a törési és a hosszútávú öregedési teszteken már egyaránt megfeleltek.
Hasonlóképp, forgalomba hozataluk elõtt a fém- és mûanyag-tartozékok (mint például
a Durovent elemek) valamint a kúpalátétek is a tetõcserepekhez hasonló vizsgálatokon
esnek át.
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BASIC – A pénztárcabarát megoldás
A Bramac BASIC nagy szilárdságú, anyagában színezett tetõcserepei letisztult színvilágukkal, harmonikus fedésképükkel
a klasszikus eleganciát képviselik a kínálatunkban. Az elérhetõ Bramac megoldás minden építkezõ számára.
Bramac Natura Plus

Bramac Merito

natúrbarna

vörös

barna

STANDARD – Fokozott védelem az idõjárás viszontagságai ellen
A Bramac élénk színû, selyemfényû Novo felületû tetõcserepeit úgy fejlesztette ki, hogy sokáig megtartsák eredeti színüket,
és ellenálljanak a nap UV sugarainak. A Bramac tetõcserepek teljes keresztmetszetben színezettek, és még nyers állapotban
(a beton megkötése elõtt) is kerül rájuk fedõréteg, mely tapadóhidat jelent az alaptest és végsõ fedõréteg között. Elõfordulhat,
hogy a Bramac cserepek ránézésre ugyan gyakran porózusabbak, de ennek megvan az oka. Egyes gyártók a felület simaságát
nagyobb mennyiségû un. töltõanyag felhordásával érik el. Ezen töltõanyag hõtágulása azonban különbözik a betontest
hõtágulásától, a felület megrepedezhet és eltûnhet az alaptestrõl.
A Bramac cserepeknél a felhasznált anyagoknak és a gyártástechnológiának (kevesebb töltõanyag) köszönhetõen sokkal
kevésbé fordulhat elõ a felület megrepedezése. A felhordott bevonatok minõségét nemcsak a felhordás módja, de a felhordott anyagok összetétele is befolyásolja. A festékanyagok minõségét nagyban meghatároza
azok pigmenttartalma. Minél magasabb a festék pigmenttartalma, annál inkább ellenáll a káros
UV-sugaraknak és kevésbé veszít az anyag eredeti színébõl.
Bramac Reviva Novo

téglavörös

sötétvörös

rubinvörös

antracit

Bramac Római Novo

téglavörös

rubinvörös

Bramac Duna Novo

sötétbarna

antracit

téglavörös

sötétvörös

antracit
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PRÉMIUM – Elegáns és különlegesen tartós tetõk
A Bramac Prémium család különleges modelljei hosszantartó védelmet nyújtanak a tetõt érõ környezeti hatásokkal szemben:
légszennyezés, tetõt elcsúfító mohásodás, extrém idõjárási és környezeti hatások. Ebben a kategóriában 3 különbözõ
gyártástechnológiájú tetõcserepet kínálunk.

Bramac Protector
Hosszan tartó szennyezõdés elleni védelem, viharállóság, fényes felület akár 15–20 évig is! A Protector egy
világszabadalom, melynek kizárólagos tulajdonosa a Bramac csoport mögött álló Monier csoport. Több
gyártó hasonló tulajdonságokat kommunikál termékeirõl, miközben sem a receptúrával, sem pedig a
Protector felület gyártásához szükséges technológiával, anyagokkal nem rendelkezik!

Bramac antik
A Bramac az antik színû tetõcserepek teljes testét különbözõ színû betonból keveri, míg más gyártók pusztán porszórásos
festéssel érnek el hasonló esztétikai hatást.

Bramac Adria
A Bramac Adria tetõcserepek különlegessége a Slurry technológia (szintén kizárólagos technológia).
A gyártás során színezett cementpépet használunk, mely teljes egészében eggyé válik az alaptesttel,
nem kopik le, így tetõcserepeink akár 30 évig is megõrzik eredeti színüket.

Bár nem ebben a kategóriában (individual) kínáljuk a Protector Plus felületû tetõcserepeinket,
de fontos megemlíteni, hiszen a betoncserép gyártás csúcsát jelenti. Egyedülálló szendvicstechnológia, amely sima, fényes
felületet, kiemelkedõen hosszantartó védelmet eredményez a szennyezõdésekkel, az idõjárási hatásokkal szemben.

Bramac Tectura Protector

platina

ébenfekete

antracit

antik

Bramac Római Protector

téglavörös

rubinvörös

Bramac Reviva Protector

vörösbarna

ébenfekete

antik

antik

Bramac Adria
Példa:
A hasonló, délvidékies
megjelenésû nem Bramac
slurry technológiával
készült betoncseréprõl
így válhat le a felület a
fagyási ciklusok hatására.
magico

antico

vecchio

montano
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INDIVIDUÁL – Egyedi tetõrendszerek luxuskivitelben
A kategória termékei:
Bramac Montero Protector
Páratlan, 50%-kal nagyobb szilárdság, rusztikus felület.
Bramac Római Protector Plus
Egyedülálló szendvicstechnológia, amely sima, fényes felületet, kiemelkedõen hosszantartó védelmet eredményez a
szennyezõdésekkel és az idõjárási hatásokkal szemben.
Bramac Classic és Adria Aircare
Tiszta, friss levegõ az otthona körül, csak a Bramac Aircare tetõcserepekkel!
Bramac 7° tetőrendszer
Cserépfedés, már 7° tetõhajlásszögtõl!
Bramac Kerámia tetőcserepek
Rendkívüli megjelenés, attraktív felület. Legsikeresebb, csúcsminõségû európai termékek!

Egyedi mûszaki, esztétikai tulajdonsággal rendelkezõ termékek, csak a Bramac kínálatában.
Bramac Montero Protector - Erõs. Gyönyörû. Legyõzhetetlen.

rubinvörös

canyon

gránit

bordeaux

terra

A Bramac Montero Protector technikai és esztétikai paramétereivel egyedülálló a hazai tetõfedõanyagok kínálatában. Rusztikus
felületkialakítása, +50%-os szilárdsági értéke révén a legkeményebb idõjárási körülményeknek is ellenáll. Karakteres, markáns
szépséget ad a tetõnek, és megakadályozza a hó hirtelen lecsúszását is. Protector felülettel készül, amely hosszantartó védelmet
nyújt a tetõt érõ káros hatásokkal szemben.
Bramac Adria AirCare

toscana

umbra

Bramac Classic AirCare

vörös

barna

grafit

GONDOLTA VOLNA, HOGY A BRAMAC CSEREPEK SEGÍTHETNEK
MEGTISZTÍTANI A LEVEGÕT A VESZÉLYES ANYAGOKTÓL?
A Bramac Aircare cserepek az autóban található katalizátorhoz hasonlóan mûködnek. Minden egyes Bramac Aircare cserép titán-dioxid
kristályokat tartalmaz. A titán-dioxid egy a természetben is megtalálható ásvány. Az emberre nézve teljesen ártalmatlan. A Nap hatására
a Bramac Aircare cserepek, a titán-dioxidnak köszönhetõen felbontják a nitrogén-oxid molekulákat, melyek így veszélytelen nitráttá alakulnak. Az esõ a nitrátot lemossa a tetõrõl. A nitrát ezután felszívódik a földbe, és itt tápanyagként szolgál a növények számára. A tetõ tisztán
ásványi felülete mindenféle idõjárási hatásnak ellenáll, így katalizátor hatása megmarad.
ÉS HOGY MENNYIT TEHET KÖRNYEZETE ÉRDEKÉBEN EGYETLEN TETÕVEL?
A számok önmagukért beszélnek: egy átlagos, 200 m2-es tetõfelülettel semlegesíthetjük egy autó egész éves szennyezõ nitrogéndioxid gáz kibocsátását (évi 17000 km megtétele esetén).
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Bramac 7° tetõrendszer

Innovatív csúcsmegoldás
Nyugat-Európában már bizonyított egyedülálló tetõrendszer különleges igényekre szabva! A 15
foknál alacsonyabb tetõhajlásszögre kifejlesztett Bramac 7° tetõrendszer egyesíti a modern építészet
elõnyeit a cserépfedéssel. Tökéletesen illeszkedik a városképbe, és maximálisan hozza a megbízható
Bramac minõséget – ráadásul a hazai tetõfedõanyag gyártók közül elsõként nálunk érhetõ el.
A Bramac 7° tetõrendszer elemei: Bramac 7° tetõcserép, Bramac Prémium WU alátétfólia,
Climatape ragasztószalag, Szegtömítõ folyadék, Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm,
Bramac fóliaragasztó.

téglavörös

antracit

téglavörös

antracit

Bramac Max tetõcserép
Egyedi megjelenése, különlegesen nagy mérete akár 25%-kal kevesebb m2 súlyt eredményez,
más betoncserepekhez képest.

Védelem és biztonság,
tökéletes formába öntve
Egyedülálló szendvicstechnológia, amely sima,
fényes felületet, kiemelkedõen hosszantartó védelmet eredményez a szennyezõdésekkel, az idõjárási
hatásokkal szemben. A Protector Plus egy olyan
eljárás, amely a betontechnológia fejlõdésének
egyik legkorszerûbb eredménye. Lényege
abban áll, hogy egyesíti a nagyobb szemcseszerkezet nyújtotta szilárdságot a kisebb,
finom szemcseszerkezet nyújtotta szép felületi
megjelenéssel. A Protector Plus tetõcserepek
alapja a nagy szilárdságú, nagyobb kavicsmérettel készülõ alaptest, melyre nyers állapotban egy Bramac Római Protector Plus
nagyon finom szemcseszerkezetû réteg kerül.
Mivel a két réteg nyers állapotban kapcsolódik
egymáshoz, így azok teljesen egybekötnek, így
viselkedésük, hõtágulásuk és élettartamuk
azonos.
téglavörös

rubinvörös

vörösbarna

sötétbarna

ébenfekete

Bramac Kerámia - Rendkívüli megjelenés, attraktív felület
NÉGY FELÜL ET – NÉGY VÁL ASZTÁS
Különbözõ hatású felületek közül választhat, hogy az Önnek tetszõ stílusban alakíthassa ki otthonát.
> Natúrvörös: természetes hatás
> Matt, engóbozott: szolid csillogás
> Selyemfényû: nemes karakter
> Magasfényû: exkluzív megjelenés
Bramac Smaragd

gesztenye
selyemfényû

teakfa
selyemfényû

lagúna kék
magasfényû

antracit
matt, engóbozott

ébenfekete
magasfényû

Bramac Turmalin

natúrvörös

rézvörös

gesztenye

platina

cédrus

antracit

ébenfekete

natúr

matt, engóbozott

selyemfényû

matt, engóbozott

selyemfényû

matt, engóbozott

selyemfényû
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SZOLGÁLTATÁSOK

BRAMAC 24, BRAMAC 48 FUTÁRSZOLGÁLAT
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Vállaljuk kisebb tartozékcsomagok expressz kiszállítását Magyarországon.
A Bramac 24 szolgáltatás keretein belül a délelõtt 12 óráig beérkezõ megrendeléseket garantáltan a következõ
munkanapon, a 12 óra után beérkezõket pedig a beérkezéstõl számított második munkanapon teljesítjük.
A Bramac 48 szolgáltatás keretein belül a délelõtt 10 óráig beérkezõ megrendeléseket garantáltan a rendelést
követõ második munkanapon, a késõbb beérkezetteket pedig legkésõbb a rendelés beérkezésétõl számított harmadik munkanapon teljesítjük.
A szolgáltatások részleteirõl tájékozódjon a Bramac Szállítási osztályán!
www.bramac.hu
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BRAMAC TETÕ
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A Bramac Kft. és az Uniqa Biztosító Zrt. Bramac Viharkár Biztosítást nyújt a számla dátumától számított egy évig minden Bramac
Tetõrendszerre, Napkollektorra, Napelemre.
További részletek:
www.bramac.hu/viharkar-biztositas

BRAMAC THERM SZOLGÁLTATÁSOK
STATIKAI MÉRETEZÉS BRAMAC THERM HÕSZIGETElÕ RENDSZER RÖGZÍTÉSÉHEZ

Az épület tervrajza alapján egy méretezõ szoftver segítségével meghatározzuk a szükséges rendszeranyagok mennyiségét, valamint árajánlatot is készítünk. A számítást a várható meteorológiai
terhelések figyelembevételével végzzük.
Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. anyagszukseglet@bramac.com
TETÕTÉRBEÉPÍTÉS ENERGIAVESZTESÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A tetõszerkezet eltérõ hõvezetésû anyagainak és hõhídjainak vizsgálatával ellenõrizhetõ, hogy
a térelhatároló szerkezet megfelel-e az elõírt követelményeknek és jövõbeli elvárásainknak.
A számításhoz szükséges kérdõív letölthetõ az alábbi oldalon:
www.bramac.hu/bramac-therm
BRAMAC NAPKOLLEKTOR ÉS NAPELEM SZÁMÍTÁS
Melegvíz termelõ rendszerek kialakításához (melegvíz készítés, fûtésrásegítés) kérjük,
töltse ki, és küldje el nekünk a Bramac Napkollektor kérdõívet, amelyet megtalál
www.bramac-solar.hu oldalon!
Az áramtermelõ rendszer összeállításához keresse kollégáinkat!
www.bramac-solar.hu

BRAMAC FOTOPLUS
Tetõfelület tervezõ programunkkal megmutatjuk, milyen lesz a tetõ Bramac
tetõrendszerrel fedve, melyik forma, melyik szín harmonizál leginkább a házzal.
Várjuk a ház fotóját (vagy rajzát), és néhány napon belül visszajuttatjuk az eredményt.
fotoplus-hu@bramac.com

ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS
A beküldött építési tervrajz (alaprajz, metszetek és homlokzati rajzok) alapján összeállítjuk a tetõ anyagszükségletét.
Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com
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Bramac – Magyar termék, magyar gyárból
A magyar gyártókat támogatom, miért vásárolnék külföldi Bramac-ot?
Mert a Bramac Kft. magyar termékeket kínál, hiszen fõként magyar alapanyagból, magyarországi gyárakban,
magyar emberek készítik azokat. A Bramac Kft. 1984 óta gyárt tetõcserepet a veszprémi gyárában, azóta adózik
itthon a magyar törvények szerint. Büszkék vagyunk arra, hogy a Bramac az ország legrégebbi és legismertebb
tetõmárkája magyar törvények, normák szerint. Társadalmi szerepvállalásunk a tetõfedõképzés elindításában és
folyamatos szakmai támogatásában egyedülálló és elvitathatatlan.

Új-érték garancia
Minden cég 30 év garanciát kínál, mivel nyújt többet a Bramac?
A Bramac tetõcserepekre egyedülálló új-érték garancia szól, mely egy esetleges meghibásodás esetén nem
csupán az anyag helyszínre szállítását jelenti, hanem a kapcsolódó munkadíjat is magában foglalja.
Mindezt 30 éven át. Emellett fém- és mûanyag rendszertartozékainkra 10 év termékfelelõsséget is vállalunk.

Egyedi felületi kialakítások
Elsõ ránézésre olyan egyformának tûnnek a különbözõ márkájú cserepek. Miért tud többet a Bramac?
Mert a Bramac olyan felületi megoldásokat alkalmaz, melyek a betontechnológiában egyedülállóak
és amilyen technológiával más gyártó nem rendelkezik.
Novo, Protector, Protector Plus felületek, Slurry
technológia.

Fontos szempontok a tetõfedõ anyag kiválasztásakor
Minden gyártó magát dicséri. Hogyan válasszon egy laikus építkezõ? Mire figyeljek?
Gyártói háttér: Gyõzödjön meg róla, hogy az adott gyártó rendelkezik-e a szükséges teljesítménynyilatkozatokkal, illetve szállítói
megfelelõségi nyilatkozattal. Egy erõs márkanév nem véletlen. Hogyan vélekednek a kivitelezõk a termékrõl? Érdemes megismerni
azok véleményét, akik naponta használják ezeket az anyagokat és többéves tapasztalattal rendelkeznek.
Garancia: milyen garanciát vállal a gyártó? Nemcsak az évek száma fontos, hanem a garancia tartalma is: csak az anyagra vonatkozik a
vállalás vagy kiterjed a kapcsolódó költségekre is? A tetõcserépen kívül milyen garancia vonatkozik a kiegészítõkre? Egy rossz tetõ
helyreállításának költsége nagyrészt munkadíj. Vásárlás elõtt érdemes megismerni a garanciális feltételeket. A Bramac által kínált 30 év
új-érték garancia egyedülálló, hasonlóan kiegészítõkre vállalt 10 éves termékfelelõsséghez. Sõt a Bramac Napkollektorokra és Napelemekre 10 év garanciát vállalunk.
Kapcsolódó költségek: általában a gyártók raklaponkénti csomagolási és daruzási díjat határoznak meg. Ezért érdemes arra figyelni,
hogy egy raklapon hány négyzetméter fedõanyag kerül elhelyezésre, így a végén milyen járulékos költségekkel kell számolni.
Szükséges mennyiség: A tetõcserép árát nem darabonként érdemes összehasonlítani, hanem négyzetméterenként, mert az eltérõ
méretû elemekbõl eltérõ darabszám kell négyzetméterenként. Még pontosabb összehasonlításhoz érdemes a kiegészítõket is összehasonlítani. Két példa: kúpcserepek ára eltérõ hosszukból adódóan 20% árkülönbséget is eredményezhet. A gyártók szellõzõcserepei
eltérõ keresztmetszetekkel készülnek. A tetõ mûködõképességéhez a jó átszellõzés elengedhetetlen. A kisebb szellõzõ-keresztmetszettel rendelkezõ cserepekbõl tehát többet kell beépíteni.
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SZOLGÁLTATÁSOK

Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése
Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségû tetõcserép, az önállóan megrendelt nettó 50 000 Ft érték feletti tetõrendszer
elemek, ereszcsatorna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 köteg Bramac Therm hõszigetelés, Bramac
Solar rendszer vagy Bramac Napelem rendszer – esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a Vevõ által a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történõ kiszállítása díjtalan.

Kis mennyiségû tetõcserép – kevesebb, mint 6 raklap –, valamint kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m2) beton padlóburkoló, továbbá
kevesebb, mint 3 raklap Bramac Therm hõszigetelés megrendelése esetén fuvarozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke megrendelésenként
10.000 forint+ÁFA.
Az önálló tartozékrendelés esetén, mely nettó 50 000 Ft összértékhatár alatt van, megrendelésenként 2 500 Ft+ÁFA pótdíjat számolunk fel.

Express-szállítási szolgáltatások
„Bramac 24” Futárszolgálat
Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségû, kartondobozba csomagolható rendszertartozék elemek expressz kiszállítását az ország határain
belüli címre. A délelõtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó garantáltan a következõ munkanapon, a késõbb beérkezett rendeléseket
pedig a rendelés beérkezésétõl számított második munkanapon teljesíti.
A szolgáltatás díja:
0–30 kg-ig
3 000 Ft+ÁFA
30–60 kg-ig
5 000 Ft+ÁFA
60 kg felett egyedi megállapodás szerint.

„Bramac 48” szolgáltatás
A Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás
és lerakodás emelõhátfalas teherautóval történik. A délelõtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó garantáltan a rendelés beérkezését
követõ második munkanapon, a késõbb beérkezett rendeléseket pedig legkésõbb a rendelés beérkezésétõl számított harmadik munkanapon
teljesíti. A szolgáltatás díja 9.000 Ft+ÁFA/raklap (maximum 1 tonna/raklap)

Lerakodás
Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autódaruval történik,
melynek díja 700 Ft+ÁFA/raklap.

Útdíj
A útdíj-pótlék mértéke:
A útdíj-pótlék alapja:

7,5% / Saját szállítás esetén 4%
beton és kerámia termékek nettó termékértéke
(alapcserepek, idomcserepek)
Az útdíj- pótlék nem terjed ki a Fém-mûanyag tartozékokra, a Bramac Solar és Napelem rendszerre, a raklapra és az egyéb díjakra.

További részleteket az Általános Eladási és Szállítási Feltétekben talál!
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BRAMAC KONSZERN – 20 telephely, 12 országban

Központ
gyártó üzem
értékesítési pont
raktár
homokbánya

A Bramac konszern
a Monier csoport tagja.
A Monier csoport 40 országban rendelkezik
leányvállalattal, 3 kontinensen, 30 országban,
122 gyártóüzemet üzemeltet.
A Monier csoport világviszonylatban piacvezetõ
a magas tetõ szegmensben. 2012 évi
1,315 milliárd euró árbevételét a betoncserepek,
a kerámiacserepek, a tetõtartozékok,
a Solar rendszerek, a kémény rendszerek,
és az energiatakarékos rendszerek gyártása
és értékesítése eredményezte.
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