JÓVAL – OLCSÓBB!

EZ TETŐ LESZ 30 ÉV MÚLVA IS!

A MONIeR GROUP tagja

JÓVAL – OLCSÓBB!
Építkezik, felújít? Ha spórolni akar, amikor tetőt húz a házára, válassza a minőséget!
De hogy lehet olcsóbb, ami jobb?
A Bramac minőséggel megspórolhatja egy idő előtti felújítás újabb költségeit. A Bramac különleges fejlesztésű
tetőcserepei jobban ellenállnak az időjárás minden viszontagságának. Nem fagynak szét, nem áznak be,
pontosan olyan nehezek, amilyennek lenniük kell, ezáltal viharállók is. Ezért vállal a Bramac – valamennyi
tetőcserepére – 30 éves Új-érték garanciát. Így lehet olcsóbb, ami jobb!
Mert ez tető lesz 30 év múlva is!

Bramac
Az Intelligens Tetőrendszer
Amikor minket választ, jóval többet kap mint szép és időtálló
tetőcserepeket. olyan innovatív tetőrendszert biztosítunk otthonának,
amely teljeskörű megoldást nyújt otthona megépítéséhez.

BETONCSEREPEK

KERÁMIACSEREPEK

Tetőrendszereivel a Bramac nem csak kiváló minőséget kínál.
Igényes megjelenésű és tartós tetőcserepei mellé átfogó
szolgáltatásokat nyújt Önnek, melyeknek köszönhetően
a jó tényleg olcsóbbá válik!
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12 érv a Bramac mellett
Elsők a fejlesztésben:
Magyarország legrégebbi és legismertebb tetőmárkájaként
piacvezetők vagyunk a tetőinnovációban. Nem véletlenül.
Extra hosszú élettartam:
Viharálló, fagyálló tetőcserepeink kiállják
a szélsőséges időjárás próbáit is.
Sokszínű szépség:
Szín- és típusválasztékunk egyedülállóan széles.
Ellenálló képesség:
Termékeink hosszan ellenállnak a mohásodásnak és
a Nap fakító erejének, így megőrzik eredeti színüket.
Zajvédelem:
Betoncserepeink más tetőfedő anyagoknál jelentősen jobban
(akár 7 decibellel) védik otthona nyugalmát.
30 év garancia:
A legmagasabb minőségű komplex tetőrendszerek
szakértőjeként három évtized garanciát vállalunk
tetőcserepeinkre a régió 13 országában.
Folyamatos fejlesztés:
Szélcsatornában teszteljük tetőrendszereink tartósságát,
extrém ellenállóképességét és vízzáróságát.
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Költségcsökkentő megoldások:
A hőszigeteléstől a szolárrendszerekig mindenben
a rendelkezésére állunk, ami otthonát még gazdaságosabbá
és komfortosabbá teszi.
Kényelmes szolgáltatások:
A tervezéstől a kiszállításig minden ponton segítjük Önt.
BRAMAC VIHARKÁR BIZTOSÍTÁS:
Az Ön kényelmére és biztonságára minden Bramac
Tetőrendszerhez viharkár biztosítást kínálunk a számla dátumától
egy évig. Részletek: www.bramac.hu/viharkar-biztositas
Gyors szervíz:
Felkészült és pontos szakemberekkel oldjuk meg az esetlegesen
felmerülő problémáit.
Környezetvédelem:
Kiemelten ügyelünk a Föld érzékeny ökoszisztémájára,
hiszen a Bramac cserepek és tetőelemek gyártása alacsony
energiaigényű, a hagyományosnál kisebb környezetterheléssel jár.
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Négy nagy tetőcserép-családot kínálunk önnek.
Basic, Standard, Prémium, Individuál
Mind a négy kategória kompromisszumok nélküli, magas minőségű, esztétikus és időtálló típusokból áll,
melyekre kivétel nélkül 30 év garanciát vállalunk. kategóriánként egyre több extrát kínálunk a cserepekhez,
melyek közt biztosan megtalálja az otthonához és igényeihez legjobban illőt.

VálAsszoN, tErVEzzEN kEDVE szEriNt!
szélcsatornában
tesztelt
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BASIC – A pénztárcabarát megoldás
A Bramac BAsic nagy szilárdságú, anyagában színezett tetőcserepei
letisztult színvilágukkal, harmonikus fedésképükkel a klasszikus
eleganciát képviselik a kínálatunkban. áruk is rendkívül kedvező,
hiszen a Bramac más gyártókkal ellentétben az anyagában színezett
tetőcserepek nyújtotta minőséget már a BAsic kategóriában
mindenki számára elérhetővé teszi.

STANDARD – Fokozott védelem az időjárás viszontagságai ellen
A Bramac stANDArD kategória különlegesen karakteres cserepei
modern technológiával készültek. Akár lágy hullámokat formálnak, akár
a régi idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind
az új épületekhez. A NoVo felülettel megerősített betoncserepek
fokozott szín- és UV védelmet biztosítanak, valamint ellenállóbbak
a szennyeződésekkel szemben.

PRÉMIUM – Elegáns és különlegesen tartós tetők
A Bramac prÉMiUM család különleges modelleket vonultat fel. Akár
a modern, letisztult eleganciát, akár a romantikus, rusztikus délvidéki
stílust kedveli, akár a népszerű hódfarkú változatot keresi, ízlésének
megfelelő modellek közül válogathat. protEctor felületű cserepeink
különlegessége, hogy hosszantartó védelmet biztosítanak az időjárási
viszontagságok és a rendkívüli környezeti hatások, a tetőt elcsúfító
szennyeződések, mohásodás és algásodás, színfakulás ellen.

INDIVIDUÁL – Egyedi tetőrendszerek luxuskivitelben
Ne szabjon határt a kreativitásának! A Bramac cserepeivel pontosan
olyan lesz a tető, ahogy ön azt megálmodta! szokatlan formák, matt
és fényes felületek, beton- és kerámiacserepek, valamint különleges
protEctor plUs védelemmel ellátott cserepek luxuskivitelben.
ön elképzeli, mi pedig egyedi igényeire szabva megtervezzük
otthona tetőrendszerét!
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Bramac tetőcserép-választék
Az Ön választása a legszebb formákból

STANDARD

BASIC
Bramac Natura plus

Bramac reviva Novo

natúrbarna

téglavörös

sötétvörös

antracit

sötétbarna

antracit

Bramac római Novo

Bramac Merito

vörös

rubinvörös

barna

téglavörös

rubinvörös

Bramac Duna Novo

PRÉMIUM
téglavörös

Bramac tectura protector

platina

antracit

ébenfekete

rubinvörös

Bramac reviva protector

vörösbarna

ébenfekete

Bramac Adria

magico
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antik

antik

Bramac Hódfarkú protector

vecchio

antracit

antik

Bramac római protector

téglavörös

sötétvörös

montano

antico

téglavörös

antik

INDIVIDUÁL
Bramac Montero protector

rubinvörös

canyon

Bramac 7°

téglavörös

gránit

bordeaux

terra

Bramac római protector plus

antracit

Bramac Adria Aircare

toscana

umbra

téglavörös

rubinvörös

vörösbarna

sötétbarna

ébenfekete

Bramac classic Aircare

vörös

barna

grafit

BRAMAC KERÁMIA
Bramac smaragd

gesztenye
selyemfényű

teakfa
selyemfényű

lagúna kék
magasfényű

antracit
matt, engóbozott

ébenfekete
magasfényű

Bramac turmalin

natúrvörös
natúr

rézvörös
matt, engóbozott

gesztenye
selyemfényű

platina
matt, engóbozott

cédrus
selyemfényű

antracit
matt, engóbozott

ébenfekete
selyemfényű

A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket – a nyomdai technológia miatt – csak
megközelítően adják vissza. Vásárlás előtt tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!
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BASIC

A pénztárcabarát megoldás
A Bramac BASIC tetőcserepek letisztult színvilágukkal, harmonikus fedésképükkel a klasszikus eleganciát
képviselik a kínálatunkban. Megbízható, nyugodt, természetközeli hangulatot árasztó darabok. Nagyszerűen
illenek új épületekre, de régebbi otthonok felújításakor is kiválóan mutatnak. Áruk is rendkívül kedvező,
hiszen a Bramac más gyártókkal ellentétben az anyagában színezett tetőcserepek nyújtotta minőséget
már a BASIC kategóriában mindenki számára elérhetővé teszi.
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Szélcsatornában
tesztelt

BASIC

Bramac Natura plus
A természet új színe

A Bramac Natura plus tetőcserép a természet
hangulatát és harmóniáját idéző színvilágával
az új épületeken és felújított tetőkön is
esztétikus látványt nyújt.
Érdekes, aszimmetrikus fedésképe a ház
környezetével tökéletes összhangot teremt.
jó hír az építkezőknek az igen előnyös ár,
amely lehetőséget biztosít a megalkuvás nélküli
tetőfedésre, a megszokott Bramac minőségben,
30 év Új-érték garanciával fagyállóságra,
vízzáróságra, mérethűségre.

szÍNEk

MűszAki ADAtok
felület:

sima, felületkezelt

Méret:

332x420 mm

tömeg:

4,4 kg/db

szükséglet:

átlag 10 db/tető m2

natúrbarna

Bramac Merito
Klasszikus szépség

A Bramac Merito sorozata két színben kínálja a
hagyományos vonalakkal bíró, időtálló és egyben
gazdaságos cserepeit minden házépítőnek és
-felújítónak. A Bramac tetőkre járó 30 év garancia
a Merito típusnál is biztosíték a kiváló minőségre.

szÍNEk

MűszAki ADAtok
felület:

sima, felületkezelt

Méret:

332x420 mm

tömeg:

4,5 kg/db

szükséglet:

átlag 10 db/tető m2

vörös

barna
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STANDARD

Fokozott védelem az időjárás viszontagságai ellen
A Bramac STANDARD kategória különlegesen karakteres cserepei modern technológiával készültek. Akár
lágy hullámokat formálnak, akár a régi idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új
épületekhez. Egyedi fedésképükkel látványos és időtálló díszei a háznak.
A Bramac STANDARD típusok mindegyike nagy szilárdságú, anyagában színezett betoncserép, amelyet
NOVO felülettel láttuk el. Az új NOVO felület paraméterei megfelelnek az egyre magasabb szintű építkezői
elvárásoknak. A hagyományos felületekhez képest fokozott színvédelmet, fokozott UV védelmet nyújt, valamint
ellenállóbb a szennyeződésekkel szemben.
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Szélcsatornában
tesztelt

standard

Bramac Duna Novo
Fodrozódó hullámok

Színek

A Bramac Duna tetőcserép a Duna fodrozódó hullámait idéző egyedi
formavilágával újfajta stílust kölcsönöz a házaknak. Egyedül a Bramac
kínálatában elérhető érdekes, aszimmetrikus formája harmonikusan
illeszkedik, szinte belehullámzik a környezetbe, tiszta vonalaival a
modern és hagyományos épületeken egyformán szép látványt nyújt.
Novo felülete kompromisszum nélküli minőséget nyújt az építkezőknek,
elérhető áron.

téglavörös

sötétvörös

Műszaki adatok
Felület:

sima, Novo felülettel

Méret:

332x420 mm

Tömeg:

4,4 kg/db

Szükséglet:

átlag 10 db/tető m2

antracit
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standard

Bramac Reviva Novo
A hagyomány újjászületése

A Bramac Reviva Novo tetőcseréppel évszázados hagyomány kel
új életre. Gyermekkorunk kedves tetőformái a Magyarországon
legkedveltebb színekben idézik meg a régi idők hangulatát. A korszerű
technológia révén újjászületnek nagyszüleink házai, de a különleges,
egyedi fedéskép az új épületeknek is előnyére válik.
A Bramac Reviva tetőcserepek a STANDARD kategóriában Novo
felülettel kaphatók, hogy a múlt szépsége a messzi jövőben is tökéletes
maradhasson.

Színek

téglavörös

rubinvörös

sötétvörös

antracit

Műszaki adatok
Felület:

sima, Novo felülettel

Méret:

329x420 mm

Tömeg:

4,5 kg/db

Szükséglet:

átlag 11 db/tető m2
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STANDARD

Bramac római Novo
Délvidéki hangulat

szÍNEk

A Bramac római Novo tetőcserép lágy, hullámos – kolostortetőkre
emlékeztető – jellegzetes rajzolata délvidéki hangulatot idéz. sima
felülete, lekerekített formája elegáns megjelenést ad az épületnek.
karakteres profilja összetéveszthetetlenül egyedi építészeti
megformálást tesz lehetővé. A stANDArD kategóriában a római
modellt Novo felülettel láttuk el.

téglavörös

rubinvörös

sötétbarna

antracit

MűszAki ADAtok
felület:

sima, Novo felülettel

Méret:

333x420 mm

tömeg:

4,5 kg/db

szükséglet:

átlag 10 db/tető m2

15

PRÉMIUM

Elegáns és különlegesen tartós tetők

Szélcsatornában
tesztelt

A Bramac PRÉMIUM család különleges modelleket vonultat fel. Akár a modern, letisztult eleganciát, akár a
romantikus, rusztikus délvidéki stílust kedveli, akár a népszerű, íves, tagolt formák fedésére is kiválóan
alkalmas hódfarkú változatot keresi, ízlésének megfelelő modellek közül válogathat.
Ebben a kategóriában már PROTECTOR felületű cserepeket találunk, melyek soha nem látott, ötszörös
védelmet nyújtanak a tetőt érő környezeti hatásokkal szemben. Hosszantartó védelmet nyújtanak a
légszennyezés károsító hatásaival és a tetőt elcsúfító mohásodással szemben. Ugyanilyen sikeresen veszik fel a
harcot az extrém időjárási és környezeti hatásokkal szemben is. A speciális Bramac PROTECTOR felület anyaga
ezenfelül hosszú ideig képes megőrizni a cserepek eredeti színét.
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PRÉMIUM

Bramac tectura protector
Modern. Időtálló. Bramac.

szÍNEk

A Bramac tectura protector tetőcserepet a 21. század modern
építészete hívta életre. letisztult formája minden modern épülettel
tökéletesen harmonizáló fedésképet eredményez.
A Bramac tectura cserepek protector felülettel rendelkeznek,
mely hosszú időn keresztül megóvja a tetőt a környezeti hatásoktól
és a szennyeződéstől. Így a tető méltó dísze maradhat korunk
építészeti alkotásainak.

platina

antracit

ébenfekete

antik

MűszAki ADAtok
felület:

sima, protector felülettel

Méret:

329x420 mm

tömeg:

4,6 kg/db

szükséglet:

átlag 11 db/tető m2
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PRÉMIUM

Bramac római protector

szÍNEk

Toszkána formái

A Bramac római protector tetőcserép lágy, hullámos – kolostortetőkre
emlékeztető – jellegzetes rajzolata délvidéki hangulatot idéz. sima
felülete, lekerekített formája elegáns megjelenést ad az épületnek.
karakteres profilja összetéveszthetetlenül egyedi építészeti
megformálást tesz lehetővé. A prÉMiUM kategóriában a római
modellt protector felülettel láttuk el.

MűszAki ADAtok
felület:

sima, protector felülettel

Méret:

333x420 mm

tömeg:

4,5 kg/db

szükséglet:

átlag 10 db/tető m2
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téglavörös

rubinvörös

vörösbarna

ébenfekete

antik

PRÉMIUM

Bramac reviva protector
Az időtlen szépség

szÍNEk

A Bramac reviva protector tetőcseréppel évszázados hagyomány kel
új életre. A korszerű technológia révén újjászületnek nagyszüleink házai,
de a különleges, egyedi fedéskép az új épületeknek is előnyére válik.
A Bramac reviva tetőcserepek a prÉMiUM kategóriában protector
felülettel kaphatók, hogy a múlt szépsége a messzi jövőben is tökéletes
maradhasson.

antik

MűszAki ADAtok
felület:

sima, protector felülettel

Méret:

329x420 mm

tömeg:

4,5 kg/db

szükséglet:

átlag 11 db/tető m2
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prémium

Bramac Hódfarkú Protector

Színek

Mesebeli rajzolat

A Bramac Hódfarkú Protector betoncserepet különlegesen finom
rajzolata, kis mérete miatt mind a hagyományos, mind a modern
épületek fedésénél előszeretettel használják. A Hódfarkú betoncserép
kiválóan alkalmas tagolt, íves tetőfelületek, mozgalmas tetőformák
fedésére, Napóleon- és ökörszemablakok kialakítására. Tetőfedési
rendszerével a bonyolult és kényes részletképzések is megoldhatók.

téglavörös

Műszaki adatok
Felület:

sima, Protector felülettel

Méret:

168x420 mm

Tömeg:

2,33 kg/db

Szükséglet:

átlag 35–38 db/tető m2
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antik

PRÉMIUM

Bramac Adria

Hamisítatlan déli életérzés
romantikus délvidéki forma, természetes színvilág,
összetéveszthetetlenül egyedi karakter. Ez a Bramac Adria tetőcserép.
Háromrétegű, többszínű rusztikus felülete, lágy hullámai szinte
tapinthatóvá teszik az oly kedvelt Adria hangulatát. A Bramac Adria
egyedülállóan természetes hatása révén kiválóan alkalmas régi polgári
házak, villák, a természetben rejtőzködő vidéki kúriák újrafedésére, de
különlegessé teszi az igényes, tágas lakóparkok, a kertvárosi házak és
a nyaralók tetőit is.

szÍNEk

magico

vecchio

montano

antico

MűszAki ADAtok
felület:

háromrétegű, többszínű,
tapinthatóan rusztikus felület

Méret:

333x420 mm

tömeg:

4,4 kg/db

szükséglet:

átlag 10 db/tető m2
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Individuál

Egyedi tetőrendszerek luxuskivitelben
Egyedi elképzelései vannak? Valami egészen különlegesre vágyik? Ne szabjon határt a kreativitásának,
a Bramac INDIVIDUÁL tetőcserepek között szín-, anyag- és formaválasztékban is megtalálja a megfelelőt!
Luxuskivitelben, az Ön igényeire szabva tervezzük meg otthona tetőrendszerét.
A Bramac INDIVIDUÁL kategóriába szokatlan formák, matt és fényes felületek valamint különleges,
PROTECTOR PLUS védelemmel ellátott cserepek tartoznak. A PROTECTOR PLUS egyedülálló
gyártástechnológiája áttörést jelentett a tetőcserepek optikai, esztétikai megjelenésében. Finom felületükkel,
elegáns selyemfényükkel, extrém ellenálló képességükkel csúcsminőséget képviselnek.
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Szélcsatornában
tesztelt

INDIVIDUáL

Bramac római protector plus

Védelem és biztonság, tökéletes formába öntve
A Bramac római tetőcserép lágy, hullámos – kolostortetőkre
emlékeztető – jellegzetes rajzolata délvidéki hangulatot idéz. sima
felülete, lekerekített formája elegáns megjelenést ad az épületnek.
karakteres profilja összetéveszthetetlenül egyedi építészeti
megformálást tesz lehetővé. Az iNDiViDUál kategóriában
a római modellt protector plus felülettel erősítettük meg.

MűszAki ADAtok
felület:

sima, protector plus felülettel

Méret:

333x420 mm

tömeg:

4,5 kg/db

szükséglet:

átlag 10 db/tető m2

szÍNEk

téglavörös

rubinvörös

vörösbarna

sötétbarna

ébenfekete
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individuál

Bramac Montero Protector
Erős. Gyönyörű. Legyőzhetetlen.

A Bramac Montero Protector technikai és esztétikai paramétereivel
egyedülálló a hazai tetőfedőanyagok kínálatában. Rusztikus
felületkialakítása, +50%-os szilárdsági értéke révén a legkeményebb
időjárási körülményeknek is ellenáll. Karakteres, markáns szépséget
ad a tetőnek, és megakadályozza a hó hirtelen lecsúszását is. Protector
felülettel készül, amely hosszantartó védelmet nyújt a tetőt érő káros
hatásokkal szemben.

Színek

rubinvörös

canyon

gránit

bordeaux

Műszaki adatok
Felület:

granulált, Protector felülettel

Méret:

330x420 mm

Tömeg:

4,3 kg/db

Szükséglet:

átlag 10 db/tető m2
terra
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ÚJ BRAMAC AIRCARe
A környezetbarát tetőcserép

Új fejezetet nyitottunk az építkezés területén! kifejlesztettük az aktív tető-anyagokat. Ezek az anyagok nem
csak passzívan védenek a külső hatásoktól, hanem aktívan is hozzájárulnak az ember és környezete jólétéhez.

Új BrAMAc AircArE A tisztáBB lEVEgőÉrt

Modern életvitelünk mellett káros anyagokat
termelünk, melyek később a levegőbe jutnak.
A mindennapjaink során előidézett égési
folyamatok közben minden esetben veszélyes
nitrogén-oxid keletkezik, amely allergiát és légzési
megbetegedéseket okozhat. Meleg időben ráadásul a
nitrogén-oxid ózonná és szmoggá alakul.
goNDoltA VolNA, Hogy A BrAMAc csErEpEk
sEgÍtHEtNEk MEgtisztÍtANi A lEVEgőt EzEktől
A VEszÉlyEs ANyAgoktól?

A Bramac Aircare cserepek az autóban található
katalizátorhoz hasonlóan működnek. 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 köszönhetően felbontják a nitrogén-oxid molekulákat, melyek így veszélytelen nitráttá
alakulnak. Az eső a nitrátot lemossa a tetőről. A nitrát ezután felszívódik a földbe, és itt tápanyagként szolgál a
növények számára. A tető tisztán ásványi felülete mindenféle időjárási hatásnak ellenáll, így katalizátor hatása megmarad.
És Hogy MENNyit tEHEt körNyEzEtE ÉrDEkÉBEN EgyEtlEN tEtőVEl?

A számok önmagukért beszélnek: egy átlagos, 200 m2-es tetőfelülettel semlegesíthetjük egy autó egész
éves szennyező gáz kibocsátását (évi 17000 km megtétele esetén).
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Bramac Adria AirCare

Hihetetlen újítás a tisztább környezetért
Romantikus délvidéki forma, természetes színvilág, összetéveszt
hetetlenül egyedi karakter jellemzi ezt a modellünket. Háromrétegű
rusztikus felületén a nitrogén-oxiddal szennyezett levegő átalakul, és
ártalmatlan nitrátként távozik az esővízzel, a talajba jutva pedig növényi
tápanyagként hasznosul. Ha Önnek is fontos a környezete, válassza
a Bramac AirCare rendszerével ellátott tetőcserepeket otthona
védelméhez!

Színek

toscana

Műszaki adatok
Felület:

háromrétegű, többszínű,
tapinthatóan rusztikus felület, AirCare
felülettel

Méret:

333x420 mm

Tömeg:

4,4 kg/db

Szükséglet:

átlag 10 db/tető m2
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individuál

Bramac Classic AirCare

Tiszta, friss levegő az otthona körül
Nyugodt, egyenletes fedéskép, klasszikus vonalvezetés jellemzi
a Bramac Classic AirCare cserepeket. Szép cserepeinkkel
a környezetünket is védjük, hiszen az új AirCare technológia
segítségével a nitrogén-oxiddal szennyezett levegő a cserepek
felületén átalakul, és ártalmatlan nitrátként távozik az esővízzel; a
talajba jutva pedig tápanyaggá válik a növények számára. Ha Önnek is
fontos a környezete, válassza a Bramac AirCare rendszerével ellátott
tetőcserepeket otthona védelméhez!

Színek

vörös

barna

Műszaki adatok
Felület:

sima, felületkezelt, AirCare
felülettel

Méret:

330x420 mm

Tömeg:

4,3 kg/db

Szükséglet:

átlag 10 db/tető m2

grafit
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Bramac 7°

Innovatív megoldások: Lapos tetők, meredek előnyök
 a a beruházás költségeit más lapostető-fedésre alkalmas tetőfedőanyagokkal hasonlítjuk össze, a
H
különbség csekély, viszont az árstabilitás magasabb, biztonsággal kalkulálható.
 nyitott átszellőző szerkezet évtizedekig megvéd a kondenzációtól és a beszivárgó víz jegesedésétől. A
A
jelentősen jobb alátétfólia-minőség biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot.
 hullámos megjelenés és a kétféle választható szín (tégla és antracit) megnöveli a variációk lehetőségét,
A
valamint biztosítja a városképbe való harmonikus illeszkedést. A hullámos fedés ráadásul a nagy szélterhet is
sokkal jobban állja és a fém fedésnél jobban elnyeli az eső zaját.
Biztonságot kínálunk Önnek: A jól bevált tetőcserépre nyújtott 30 év Új-érték garanciát
és a kiegészítő Fagyállósági garanciát.

Használja ki ezt az új kialakítási lehetőségeket a 15°
alatti tetőhajlásszögű épületeknél!
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Bramac 7°

Innovatív csúcsmegoldás

Színek

Nyugat-Európában már bizonyított egyedülálló tetőrendszer különleges
igényekre szabva! A 15 foknál alacsonyabb tetőhajlásszögre kifejlesztett
Bramac 7° egyesíti a modern építészet előnyeit a nagyformátumú
tetőfedéssel. Tökéletesen illeszkedik a városképbe, és maximálisan
hozza a megbízható Bramac minőséget - ráadásul a hazai tetőfedőanyag
gyártók közül elsőként nálunk érhető el.

téglavörös

Műszaki adatok
Felület:

sima, felületkezelt

Méret:

365×480 mm

Tömeg:

5,3 kg/db

Szükséglet:

átlag 8 db/m2

antracit
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Bramac kerámiacserép
Ezerarcú minőség
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HAGYOMÁNYOS KARAKTER
Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi anyagokhoz
és a szerethető formákhoz.
MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG
A változatos színekkel és formákkal segítünk egyedi karaktert
kölcsönözni otthonának.
TERMÉSZETES HATÁS
A cserepek gyártásához kizárólag hazai forrásból származó,
gyógyszertári minőségű agyagot használunk.
FORMA ÉS FUNKCIÓ
A legmodernebb eljárásokkal dolgozunk, így kerámia cserepeink
kialakításukban és funkcionalitásukban is magas minőséget
képviselnek.
NÉGY FELÜLET – NÉGY VÁLASZTÁS
Különböző hatású felületek közül választhat, hogy az Önnek
tetsző stílusban alakíthassa ki otthonát.
Natúrvörös:
Matt,

természetes hatás

engóbozott: szolid csillogás

Selyemfényű:
Magasfényű:

nemes karakter

exkluzív megjelenés

GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM
30 év garanciát adunk cserepeink anyagára, sőt 10 év extra
Fagyállósági garanciát is vállalunk.
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Bramac Smaragd

Színek

És megszületik a stílus maga
A feltűnően stílusos Bramac Smaragd kerámiacserepek ideális
választást jelentenek a különlegességek kedvelőinek: egyedülálló
rombusz alakjukkal a palatetők világát idézik meg, és öt elegáns színben
elérhetőek.

gesztenye
selyemfényű

teakfa
selyemfényű

Műszaki adatok

lagúna kék
magasfényű

antracit
matt, engóbozott

Felület:

matt engóbozott, selyemfényű, magasfényű felületek

Méret:

443×475 mm

Tömeg:

kb. 3,7 kg/db

Szükséglet:

átlag 13 db/m2
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ébenfekete
magasfényű

individuál
bramac kerámia

Bramac Turmalin

Színek

Letisztult design

A Bramac Turmalin kerámiacserepei egyenes vonalvezetésükkel
jellegzetes karaktert kölcsönöznek a tetőnek, optikai nyugalmat
és kiegyensúlyozottságot mutatnak. A Turmalint ezért különösen
a letisztult designt és technológiát ötvöző modern formavilággal
rendelkező, északi típusú házakhoz ajánljuk. 7 féle színárnyalatban,
matt és selyem-matt felülettel kapható.

Műszaki adatok
Felület:

natúr, matt engóbozott, selyemfényű felületek

Méret:

280×475 mm

Tömeg:

kb. 4,4 kg/db

Szükséglet:

átlag 11 db/m2

natúrvörös
rézvörös
natúr
matt, engóbozott

gesztenye
selyemfényű

platina
cédrus
antracit
matt, engóbozott selyemfényű matt, engóbozott

ébenfekete
selyemfényű
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Bramac tetőrendszer

Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal
A Bramac tetőrendszer a legkorszerűbb anyagok és technológiák alkalmazásával magas műszaki színvonalat,
kiemelkedő használati értéket biztosít, kedvező ár-érték aránnyal.

TETŐFÓLIÁK
Biztonság és védelem az alsóbb rétegeken is.

Bramac Veltitech 120
párazáró tetőfólia

Bramac Ecotec
110 páraáteresztő
tetőfólia

Bramac pro plus
páraáteresztő
tetőfólia

Bramac Universal
Eco-2s
páraáteresztő
tetőfólia
ragasztósávval

Bramac clima plus
2s páraáteresztő,
hőtükrös tetőfólia
ragasztósávval

Bramac Maximum
2s páraáteresztő
tetőfólia

Bramac top rU
páraáteresztő
tetőfólia

Bramac Membran
100 2s belső oldali
párazáró tetőfólia

Bramac Membran 2
belső oldali párazáró
tetőfólia

BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉS
Alkalmazásával a hőveszteség nagymértékben csökken.

Bramac therm kompakt

Bramac therm top

ÉL- ÉS TARÉJGERINC KIALAKÍTÁS
kiváló szellőzés mellett egyaránt véd az időjárás viszontagságai és a rovarok ellen.

Univerzális taréjgerinc
kúpalátét
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Bramac Ecoroll
univerzális kúpalátét

Basicroll univerzális
kúpalátét

figaroll plus univerzális
kúpalátét

Metalroll univerzális
kúpalátét

TETŐÁTTÖRÉS (DUROVENT RENDSZER)
A szellőztető elemek pontos átvezetése.

Helyiség-kiszellőztető
egység

csatornaszellőzőegység

Antennakivezetőegység

füstgázkivezetőegység

KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY
tökéletes fedés és illeszkedés.

Wakaflex és Easy
flash kémény- és falszegély

szegélylemez
12 db beütődűbellel

tömítőanyag (szilikonmentes)
kinyomó nélkül

TARTOZÉKOK AZ ERESZ KIALAKÍTÁSÁHOZ
Az esővíz túlfolyása és a madarak károkozása ellen is hatékony.

szellőzőszalag

lezárófésű

szellőzőléc

fém ereszcsatornarendszer

stabikor
ereszcsatornarendszer
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Bramac therm hőszigetelő rendszer

A Bramac Therm teszi teljessé a Bramac tetőrendszereket
tudta, hogy az épületek energiavesztesége leginkább a tetőknél jelentkezik? A tető szigetelése épp ezért
alapvető része az energiahatékony otthonnak.
A Bramac therm rendszer modern hőszigetelő anyagainak beépítésével a hőveszteség és a fűtésköltség
jelentősen, akár 80%-kal csökkenthető. A leghatékonyabb megoldás ehhez a szarufa feletti hőszigetelés,
mely felületfolytonosan és hőhídmentesen kerül beépítésre.

80 %-os megtakarítás

HőátBocsátási tÉNyEzők (lAMBDA ÉrtÉk) És ANyAgVAstAgságok:

Mit jelentenek ezek az értékek? Egyszerűen fogalmazva: minél kisebb a hőátbocsátási tényező, annál jobb
a hőszigetelés, és annál kisebb anyagvastagság elegendő. Ezáltal miközben megtakarítunk, nem veszítünk az
értékes lakótérből sem.

λ = 0,045 W/mk
160 mm

λ = 0,035 W/mk
140 mm

pl: ásványgyapot

pl: ásványgyapot

λ = 0,024 W/mk
100 mm
Bramac Therm
kompakt

λ = 0,022 W/mk
80 mm
Bramac Therm
Top

Tudjon meg többet a Bramac Therm
Hőszigetelő rendszerekről!
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Bramac Therm Kompakt:

Páraáteresztő rendszer, elsősorban
tetőfelújításhoz ajánlott.
Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben.
Már 140 mm-es vastagságban is korszerű
hőszigetelő.
Hőátbocsátási tényező: 0,024 W/mK

Bramac Therm Top:

 xtrém jó hőszigetelő, kiemelkedő
E
Lambda-értékkel.
Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben.
Már 120 mm-es vastagságban is korszerű
hőszigetelő.
Hőátbocsátási tényező: 0,022 W/mK
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Bramac Solar

Út az energiahatékony Bramac tetőhöz
Itt az idő! Váltson energiahordozót!

Sok tradicionális energiahordozó kitermelése elérte bolygónk teherbírásának maximumát. A fosszilis
energiahordozók CO2 kibocsátása ráadásul klímaváltozást idéz elő. A megújuló energiákra való átállás
megoldást jelenthet ezekre a problémákra.
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Üdvözöljük a napos oldalon!
A napenergiára való átállás ideális lehetőség a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére.
A szolártechnikával ráadásul úgy nyerhetünk energiát, hogy közben szinte semmilyen más energiát nem
kell felhasználnunk, így messzemenően környezetbarát. A folyamatosan növekvő energiaárak mellett egy
termikus szolárberendezés nem csak ökológiailag, hanem gazdaságilag is rendkívül okos választás.

Mire való a napkollektor, és mi az a napelem?

Bár a napkollektor és a napelem egyaránt a napsugárzás energiáját hasznosítja, a két rendszer működésük
szempontjából teljesen különböző.
A napkollektorok hőtermelő berendezések, melyekkel elsősorban melegvizet lehet előállítani, ezenfelül
használhatóak még fűtésrásegítésre és medencefűtésre is. Tájolástól és a tető dőlésszögétől függően az éves
melegvíz fogyasztásunk 60-70%-át, a fűtéshez szükséges energia (melegvíz termeléssel együtt) körülbelül
30-35%-át tudjuk így biztosítani. A napkollektorok kiépítése épületgépészeti feladat.
A napelemes rendszerek elektromos áramot termelnek, melyet a háztartásban bármely elektromos
berendezés felhasználhat. Megfelelő teljesítményű napelemmel éves elektromos áram szükségletünk
akár 100%-a is biztosítható. A napelemek kiépítése villamosmérnöki feladat.
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Bramac Napkollektorok

Melegvízkészítéshez és fűtésrásegítéshez

Bramac AWK PRO Modul Napkollektor
Tetőre szerelhető megoldás
Kiváló hatásfok.
Ellenáll az időjárás viszontagságainak.
 niverzálisan alkalmazható különböző hajlásszögű
U
tartószerkezeteken.
Álló és fekvő kivitelben egyaránt választható.
F elszerelhető a tetőre, árnyékoló elemként
vagy szabadon felállítva is használható.

Bramac BSD PRO Tetősík Napkollektor
Tetőbe integrálható megoldás
Szabadalmaztatott napkollektor megoldás.
Esztétikus megjelenés.
Tökéletes integrálhatóság (szinte bármilyen
tetőfedő anyaghoz beépíthető).
Könnyű és gyors beszerelés
(panelenként kb. 30 perc).

C

NAPKOL

10
ÉV

K TO R
LE

BRAMA

 eglévő tető esetén is csekély járulékos költséggel
M
szerelhető be.

Győződjön meg Ön is a Bramac Solar rendszer
telepítésének és beépítésének egyszerűségéről!
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Bramac Napelemek
Áramtermeléshez

Bramac Aufdach Napelem
 önnyen felszerelhető.
K
Gyenge fényviszonyok közt is nagy hatékonyságú.
A golflabda nagyságú jégszemeknek és a 120 km/h
sebességű szélnek is ellenáll.
Hőtermelése teljes mértékben hasznosítható.
Új épületekre és már meglévőkre is felhelyezhető.
Komplett rendszert adunk konzollal, terminállal,
csatlakozókábelekkel és frekvenciaváltóval.

Bramac Indax Universal Napelem
 iváló hátsó átszellőzés.
K
Versenyképes ár.
Nagy biztonság (a burkolókeret nem tartalmaz
gumitömítést vagy ragasztást).
Esztétikus megjelenés.
Gyors beépíthetőség (bármely fedőanyagba beépíthető).
Akár teljes rendszerben: inverter és kábel.

Bramac Indach Premium Napelem
 imagasló esztétika.
K
Minden tekintetben bevizsgált termék (eső- és tűzbiztonság stb.).
Különleges átszellőztetés.
Gyors beépítés és üzembe helyezés.
Teljes rendszer inverterrel és kábellel együtt.
Kötésben történő elhelyezés is lehetséges.

Felkeltettük az érdeklődését, és Ön is szívesen váltana a napenergia használatára?
Kérjen bővebb információt a Bramac Solar rendszerekről partnereinktől, vagy tájékozódjon a weboldalunkon!
http://www.bramac-solar.hu/
41

A Bramac tetők szél- és viharállóak
A bizonyíték? A termékeinken végzett szélcsatorna tesztek.
Jogos elvárás, hogy tetőink évtizedeken át tartó védelmet nyújtsanak a szél és az időjárás viszontagságai ellen.
Ráadásul az utóbbi években előforduló szélsőséges időjárási körülmények miatt különösen fontos, hogy
a kiválasztott tetőcserép bírja az extrém szélterhet vagy a heves jégesőt is. A Bramac tetők a legnagyobb
vihart és szelet is bírják, hiszen Európa legnagyobb szélcsatornájában tesztelik őket Heusenstammban,
Németországban.
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A Monier csoport az iparágban egyedülálló módon szélcsatornában teszteli tetőfedőanyagait. A szélcsatornák
képesek a legkülönbözőbb szél-, vihar- és esőviszonyokat szimulálni, beleértve azokat a szélsőséges időjárási
körülményeket, melyek jellemzően csak 50 évente fordulnak elő. Az egyes időjárási viszonyokat beállítva a
hajlásszög folyamatos csökkentésével határozzák meg tapasztalt tetőfedő szakembereink azt a küszöbértéket,
ameddig a különböző termékek biztonságosan felhasználhatók.
Például a Bramac tetőcserepek 17 foktól, sík cserepek 25 foktól, a Bramac 7° tetőrendszer esetén pedig már
7 fok tetőhajlásszögtől bizonyítottan beázásbiztosak szemben olyan versenytársak termékeivel, akik tényszerű
alátámasztás nélkül hagyatkoznak tapasztalati értékekre vagy a Bramac által leírtakra.
A Bramac-nál csak azután kerülhetnek piacra az új tetőfedő-anyagok, ha a szélcsatorna, a törési és a
hosszútávú öregedési teszteken már egyaránt megfeleltek.
Hasonlóképp, forgalomba hozataluk előtt a fém- és műanyag-tartozékok (mint például a Durovent elemek)
valamint a kúpalátétek is a tetőcserepekhez hasonló vizsgálatokon esnek át.
Nem véletlenül vállalunk tetőcserepeinknél 30 év Új-érték illetve 30 év kiegészítő Fagyállósági garanciát,
tartozékainknál pedig 10 év termékfelelősséget.
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tetőcserepeink 30 évig
garantáltan vihar- és fagyállóak
Az alapanyagok gondos kiválasztásától kezdve a gyártáson át a csomagolásig
számos dolog biztosítja a Bramac tetőcserepek elismert és kiváló minőségét.
Ezen túlmenően a Bramac 30 év Új-érték garanciája abszolút biztonságot nyújt az
építkezőknek. ráadásul termékeinkre a piacon egyedülálló módon
30 év kiegészítő fagyállósági garanciát is biztosítunk. Emellett fém- és
műanyag rendszertartozékainkra 10 év termékfelelősséget vállalunk,
solar rendszereinkhez pedig 10 év garanciát nyújtunk.

A természet minket választana

Bramac tetőcserepek a környezettudatos építkezéshez
A Bramac innovatív termékeivel és tetőmegoldásaival a környezettudatos és
fenntartható építést támogatja.

kevesebb üvegházhatás
Minél több fosszilis energiahordozó szükséges egy építőanyag előállításához, annál
magasabb az üvegházhatása. Mivel a betoncserepek előállításánál felhasznált
anyagok közül kizárólag a cement kerül égetésre, így a co2 kibocsátás más
fedőanyagok gyártásához képest körülbelül a felére csökken.

Csekély energiafelhasználás
Minél magasabb a tetőfedő anyagok előállítása során alkalmazott hőmérséklet,
annál magasabb az energiaigénye, így annál nagyobb a környezet terhelése. A
betoncserepek előállítása során a forma kialakítása után csupán néhány órás
60 °c-on történő szárításra van szükség. Ezután egyszerűen megszilárdulnak a
tárolótereken.

A savas eső ellen
A csekély energiaráfordítás miatt a betoncserepek gyártása során jelentősen
kevesebb a savas esőkért felelős kén-dioxid és nitrogén-dioxid légtérbe kerülő
mennyisége.

kevesebb szállópor
A betoncserepek szállópor-koncentrációja – melynek magas aránya allergiás és
asztmás tünetek kialakulásához vezethet – más tetőfedő anyagokéhoz képest
alacsonyabb.
A Bramac tetőcserép ökológiamérlegét az Építésbiológiai és ökológiai intézet (iBo)
megvizsgálta, és pozitívan értékelte. tetőcserepeink építésbiológiailag ajánlottak!
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Bramac szolgáltatások
Kényelmes, gyors, pontos

BrAMAc fotoplUs

ANyAgszüksÉglEt száMÍtás

Vajon mennyi cserép szükséges egy jó
Bramac tető elkészítéséhez?
küldje el nekünk építési tervrajzát (alaprajz,
metszetek és homlokzati rajzok), és
összeállítjuk önnek a legjobb ajánlatot!
Bramac kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com

az Ön kényelméért
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órán belül

BrAMAc 24, BrAMAc 48
fUtárszolgálAt

Nekünk fontos az ön kényelme, ezért
vállaljuk kisebb tartozékcsomagok expressz
kiszállítását Magyarországon.
A Bramac 24 szolgáltatás keretein
belül a délelőtt 12 óráig beérkező
megrendeléseket garantáltan a következő
munkanapon, a 12 óra után beérkezőket
pedig a beérkezéstől számított második
munkanapon teljesítjük.
A Bramac 48 szolgáltatás keretein
belül a délelőtt 10 óráig beérkező
megrendeléseket garantáltan a rendelést
követő második munkanapon, a később
beérkezetteket pedig legkésőbb a rendelés
beérkezésétől számított harmadik
munkanapon teljesítjük.
A szolgáltatás részleteiről tájékozódjon a
Bramac hivatalos márkakereskedőinél!
www.bramac.hu/kapcsolat
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szeretné tudni, milyen lesz a tetője Bramac
tetőrendszerrel fedve? Melyik forma, melyik
szín harmonizál leginkább a házával?
Megújult tetőfelület tervező programunkkal
megmutatjuk önnek!
Várjuk a háza fotóját (vagy rajzát)!
Újjávarázsoljuk a tetőt, és néhány napon
belül visszajuttatjuk önnek az eredményt.
fotoplus-hu@bramac.com

HŐSZIGETELŐ RENDSZER RÖGZÍTÉSÉHEZ

küldje el nekünk az épület tervrajzát, és
méretező szoftver segítségével meghatározzuk
a szükséges rendszeranyagok mennyiségét,
valamint árajánlatot is készítünk. A számítást
a várható meteorológiai terhelések
figyelembevételével végzik szakembereink.
Bramac kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com
TETŐTÉRBEÉPÍTÉS
ENERGIAVESZTESÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A tetőszerkezet eltérő hővezetésű anyagainak
és hőhídjainak vizsgálatával ellenőrizhető, hogy
a térelhatároló szerkezet megfelel-e az előírt
követelményeknek és jövőbeli elvárásainknak.
A számításhoz szükséges kérdőív letölthető az
alábbi oldalon:
www.bramac.hu/bramac-therm
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BrAMAc ViHArkár BiztosÍtás

A Bramac tetők a legnagyobb vihart és
szelet is kibírják, hiszen Európa legnagyobb
szélcsatornájában tesztelik őket. Magas
szilárdságuk révén garantáltan fagyállóak,
melyre a Bramac 30 év garanciát nyújt.
Ezt a védelmet a Bramac kft. és az Uniqa
Biztosító zrt. még kézzelfoghatóbbá teszi:
Bramac Viharkár Biztosítást nyújt önnek a
számla dátumától számított egy évig.
további részletek:
www.bramac.hu/viharkar-biztositas

BrAMAc NApkollEktor És NApElEM
száMÍtás

kíváncsi, hogy milyen szolárrendszer vagy
napelem-rendszer szükséges az optimális
melegvízkészítéshez, fűtéstámogatáshoz,
vagy egy medence fűtéshez? Az egyéni
igények meghatározásához kérjük, töltse ki,
és küldje el nekünk a Bramac Napkollektor
kérdőívet, amelyet megtalál
a www.bramac-solar.hu oldalon!
Az áramtermelő rendszer összeállításához
keresse kollégánkat! www.bramac-solar.hu

Bramac Partnerek
keresse az önhöz legközelebb lévő Bramac kereskedőt, tetőfedő rendszermestert vagy tanácsadót!
http://jovalolcsobb.bramac.hu/
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Forduljon Partnereinkhez vagy a Bramac Tanácsadókhoz
bizalommal az ország bármely részén!

JOVALOLCSOBB.BRAMAC.HU

Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891, Telefax: (88) 425-012
E-Mail: infohu@bramac.com
Web: www.bramac.hu
2013/04/20 000 pld.

