Blachodachówki
modułowe

Blachodachówki
modułowe
Dach Numer Jeden™
Produkty firmy Bratex zawsze posiadają swój
niepowtarzalny charakter stylistyczny.
Blachodachówki modułowe Scandinavia oraz
Savanna prezentują klasykę blachodachówki
w formacie wyrobu systemowego,
wykonanego w technologii modułowej.
Pełna indywidualność stylistyczna oraz wysoka
jakość wykonania są nieodłącznym elementem
filozofii dla produktów marki Bratex.

Koniki
z regionu
Dalarna
są jednym z najbardziej
rozpoznawalnych na świecie symboli
Szwecji. Drewniana postać konia
w ludowej tradycji Skandynawii jest
postacią odstraszającą złe demony.
Do rzeźbienia wykorzystywane są
wyselekcjonowane, najlepszej
jakości sosny.
Koniki Dalarna są wiodącym
symbolem produktów marki Bratex
wykonanych według standardu
Bratex Quality Performance.

Bezterminowa
gwarancja
funkcjonalna
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Skandynawska
blacha SSAB

Blachodachówka
systemowa –
technologia modułowa

Wariant Ceramic Matt BT
350 w bio-technologii

Blacha
grubsza o 20%

Protekcja cynkowa
większa o 27%

Savanna
Idealnie płaski dach
Blachodachówka modułowa Bratex Savanna jest
pokryciem dachowym o bezdyskusyjnie całkowicie
płaskiej stylistyce powierzchni.
Jest odpowiedzią na rosnący trend czystych i prostych
form, doskonale komponujących się z nowoczesną
architekturą obiektów mieszkalnych.
Savanna jest w 100% modułową blachodachówką.
Zaimplementowano w niej specjalne rozwiązania
dla kategorii wyrobów oferujących płaską
charakterystykę powierzchni – konstrukcyjne
i materiałowe.

Materiał

Blacha stalowa SSAB w wariantach
Ceramic Matt BT 0,6 mm cynk 350 g/m²
Premium Matt 0,5 mm cynk 275 g/m²
Szczegóły na str. 12

Gwarancja

Gwarancja podstawowa Basic
Ceramic Matt BT 350 bezterminowa funkcjonalność,
15 lat na kolor
Premium Matt 30-letnia funkcjonalność, 10 lat na kolor
Gwarancja rozszerzona ProCover
Dodatkowe korzyści – bezpłatny demontaż i montaż
Szczegóły gwarancyjne w Dokumentacji Produktu

Długość modułu

efektywnie 350 mm

Szerokość całkowita

1240 mm

Szerokość krycia

1175 mm

Długość całkowita

707 mm

Długość krycia

700 mm

Powierzchnia krycia

0,823 m²

Wysokość profilu

5 mm

Wysokość przetłoczenia

regularne 35 mm, pierwsze Bratex Anti-Cap 33 mm

Min. spadek dachu

25°

Ilość na palecie

blacha 0,6 mm – 210 sztuk / 173 m² krycia
blacha 0,5 mm – 245 sztuk / 201 m² krycia

Waga

blacha 0,6 mm – arkusz 4,4 kg / paleta 939 kg
blacha 0,5 mm – arkusz 3,7 kg / paleta 922 kg

5 mm

Savanna jest wyrobem profesjonalnym, produkowanym
ze skandynawskiej blachy SSAB, dostarczanym na
palecie typu EPAL w styropianowym opakowaniu.

Parametry produktu
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szerokość efektywnego krycia 1175 mm
szerokość całkowita 1240 mm

288 mm

Scandinavia
To jest prawdziwa
Scandinavia
Blachodachówka modułowa to produkt specjalny,
zwiastun tego co najlepsze, to Scandinavia.
Jest zaufaniem do skandynawskich rozwiązań, tam
gdzie narodziła się koncepcja blach dachówkowych.
Blachodachówka modułowa Bratex Scandinavia
wprowadza użytkownika na platformę wyznaczającą nowe
standardy rozwiązań technicznych, trwałości i jakości.
Scandinavia jest produktem w 100% modułowym,
wyposażonym w cechy techniczne, estetyczne
i funkcjonalne, pozwalające łączyć arkusze jak elementy
układanki. Zapewnia to wysoką jakość aplikacji, niebywałą
estetykę oraz trwałość produktu.

Parametry produktu
Materiał

Blacha stalowa SSAB w wariantach
Ceramic Matt BT 0,5 mm cynk 350 g/m²
Premium Matt 0,5 mm cynk 275 g/m²
Szczegóły na str. 12

Gwarancja

Gwarancja podstawowa Basic
Ceramic Matt BT 350 bezterminowa funkcjonalność,
15 lat na kolor
Premium Matt 30-letnia funkcjonalność, 10 lat na kolor
Gwarancja rozszerzona ProCover
Dodatkowe korzyści – bezpłatny demontaż i montaż
Szczegóły gwarancyjne w Dokumentacji Produktu

Długość modułu

efektywnie 350 mm

Szerokość całkowita

1200 mm

Szerokość krycia

1145 mm

Długość całkowita

707 mm

Długość krycia

700 mm

Powierzchnia krycia

0,802 m²

Wysokość profilu

29 mm

Wysokość przetłoczenia

regularne 35 mm, pierwsze Bratex Anti-Cap 33 mm

Min. spadek dachu

12°

Ilość na palecie

245 sztuk / 196 m² krycia

Waga

arkusz 3,7 kg / paleta 922 kg

29 mm

Scandinavia jest wyrobem profesjonalnym, produkowanym
ze skandynawskiej blachy SSAB, dostarczanym na palecie
typu EPAL w styropianowym opakowaniu.
228 mm

szerokość efektywnego krycia 1145 mm
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szerokość całkowita 1200 mm

Blachodachówki modułowe Bratex
Suplement dachu
Technologia modułowa
Stworzyliśmy koncepcję wyrobów
posiadających specjalne cechy techniczne,
estetyczne i funkcjonalne, czyniące je prawdziwymi
blachodachówkami modułowymi.
Arkusze łączą się w ściśle określony sposób,
gwarantując prawdziwy modułowy dach.

Czas przemija, gwarancja nigdy
Gwarantujemy Państwu bezterminową
funkcjonalność produktu. Dokumentacja oraz
karta gwarancyjna dołączone są do każdej palety,
Gwarancja zaczyna bieg od razu po zakupie,
nie wymaga rejestracji, a jej okres nie jest
uwarunkowany zakupem dodatkowych komponentów.

Łatwy i szybki montaż
Transfer niewielkiego arkusza o wadze 3,7 kg
z podłoża na dach jest łatwy, arkusz się nie deformuje
oraz jest bezpieczny przy podmuchach wiatru.
Wystarczą tylko dwie osoby do montażu arkuszy.
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Bratex Anti-Cap
Doskonale zabezpieczone poprzeczne
łączenie arkuszy. Niezaleganie wody
opadowej, wentylacja zakładów oraz
odprowadzanie produktów kondensacji
– to niezbędne cechy blachodachówki
modułowej.

Łatwy transport
Blachodachówki modułowe pakowane są
na paletach typu EPAL, o masie do jednej
tony. Brakujące arkusze można dostarczać
nawet samochodem osobowym. Koszt palety
wliczony jest w cenę produktu przy zakupie
całej paczki.

Bratex Step-Mont

Bratex Easy-Drill
Fabrycznie przygotowane, zagłębione
punkty montażowe, wskazują najbardziej
optymalne miejsca pod wkręty, zapobiegają
porysowaniu arkusza blachy ostrą
końcówką wiertła oraz wprowadzają ład
w układzie mocowania.

Bratex Max-Flow

Bratex Compensation Pocket

Przykręcanie blachodachówki Savanna
bez ryzyka pofalowania i odkształcenia
całkowicie płaskiej powierzchni.
To zasługa krótkiego przejścia zaraz pod

Płaska blachodachówka Bratex Savanna
posiada bardzo wydajny rowek retencyjny
o głębokości 5 mm, który skutecznie
zapewnia szczelność, swobodnie

Rozwiązanie dwu-segmentowej kieszeni
kompensacyjnej sprawia, że arkusze blachodachówek
modułowych Bratex nie opadają względem okapu,
a miejsce naroży czterech arkuszy jest niewidoczne.

przetłoczeniem, które zawsze przylega
do łaty.

odprowadzając nagromadzoną wodę.

Układanie na „mijankę” to już przeszłość.

Materiał

Blachodachówka modułowa Bratex Scandinavia
produkowana jest w ze skandynawskiej blachy
SSAB o grubości 0,5 mm w dwóch wariantach.
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Sztandarowa opcja to Ceramic Matt BT
z zabezpieczeniem cynkowym 350 g/m 2
w satynowej powierzchni oraz Premium Matt
z cynkiem 275 g/m 2 w macie strukturalnym.

300

350

250
200
150

Blachodachówka modułowa Bratex Savanna
oferowana jest w dwóch wariantach
skandynawskiej blachy stalowej SSAB.
Flagowa propozycja to Ceramic Matt BT
o grubości 0,6 mm z cynkiem 350 g/m 2
w satynowej powierzchni oraz Premium Matt
o grubości 0,5 mm z cynkiem 275 g/m 2 w macie
strukturalnym.
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50

Cynk 275 g/m2

Cynk 275 g/m2

Protekcja cynkiem o masie 350 g/m 2 ,
to aż 27% więcej ochrony dla całego
produktu, niż powszechnie
stosowane rozwiązania dachowe.

Blacha SSAB GreenCoat w biotechnologii (BT) to zastąpienie
w końcowej powłoce lakieru dużej
części ropopochodnych związków
szwedzkim olejem rzepakowym.
Oznacza to mniejsze obciążenie
dla środowiska naturalnego
dzięki wyeliminowaniu uwalniania
szkodliwych substancji do
powietrza. Blacha GreenCoat
to najbardziej ekologiczne na
rynku rozwiązania techniczne
przeznaczone do konstrukcji
dachów, elewacji i systemów
rynnowych.

Kolory
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Czarny

015
33

Ceramic Matt BT gr. 0,6 mm
Premium Matt

015
33

Ceramic Matt BT
Premium Matt

Grafitowy

455
23

Ceramic Matt BT gr. 0,6 mm
Premium Matt

455
23

Ceramic Matt BT
Premium Matt

Brązowy

384
887

Ceramic Matt BT gr. 0,6 mm
Premium Matt

384
887

Ceramic Matt BT
Premium Matt

Ciemnobrązowy

32

Premium Matt

387
32

Ceramic Matt BT
Premium Matt

Ceglasty

750

Premium Matt

742
750

Ceramic Matt BT
Premium Matt

Czerwony

29

Premium Matt

757
29

Ceramic Matt BT
Premium Matt

Przed zakupem prosimy o zapoznanie
się z Dokumentacją Produktu dostępną
w serwisie internetowym.

Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 22
39-200 Dębica
tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl
infolinia 801 081 018

www.bratex.pl
Data zatwierdzenia edycji 20.05.2019

