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A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetõkre érvényesíthetõ, melyek a BRAMAC 7° tetõrendszer eredeti elemeivel készültek. Amennyiben a Bramac
tetõrendszer elemein kívül egyéb más eredetû termékek is találhatók, (pl. tetõablak, kéménycsatlakozások) akkor a garancia csak 
a bizonyíthatóan BRAMAC tetõrendszer elemek által okozott károkra terjed ki.
RG 7 rendszercsomag elemei:

Alátétfólia: Bramac Top RU Resistant páraáteresztõ tetõfólia vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetõfólia, 
Bramac Szuper Absorber szegtömítõ szalag és Bramac Szegtömítõ folyadék, Bramac Fóliaragasztó

Taréj- és élgerinc: MetallRoll unverzális kúpalátét
Egyéb kiegészítõ: Lezárófésû vagy szellõzõléc, Szellõzõszalag vagy Alumínium szellõzõszalag, 

DuroVent egységek fóliagyûrûvel, Gerincléctartó csavarrögzítésû
Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

2. A tetõ készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévõ
2.1. építésügyi elõírásokat,
2.2. építéshez kapcsolódó szabványokat,
2.3. a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat,
2.4. valamint a BRAMAC 7° tetõrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetõrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban 
foglaltakat kell figyelembe venni.

3. Garanciális követelés nem állhat fenn, 
• ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tetõ tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy

talaj süllyedésére vezethetõ vissza
• ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakszerû karbantartásra vezethetõ vissza, különösképpen, ha a tetõn való járás nem

szakszerûen biztosított
• ha a hiba a tetõ szakszerûtlen kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában meg-

fogalmazott szabályokkal,
• ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
• ha a BRAMAC 7° tetõrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
• ha a hiba földrengés, árvíz, tûz, villámcsapás, jégesõ, hónyomás, robbanás, repülõ tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy

vihar (szélerõsség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kõomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és
jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között,

• a vápák kivitelezésére, tetõbe integrált szolárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).
4. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a Bramac Kft-t a kár

körülményeirõl, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivitelezõ aláírásával ellátott
garancialevelet és a vásárlást igazoló számla másolatát.

5. A hibás rész kijavítása elõtt a Bramac Kft-nek lehetõséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
6. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.
7. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetõrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel

összefüggõ költségek kifizetésén túlmenõen) követelés nem érvényesíthetõ. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
8. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
9. A garanciavállalás a tetõ üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának idõpontjától indul.

Bramac Kft.
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Mit nyújt Önnek a Bramac rendszergarancia? 
A kötelezõ alkalmassági idõtõl az évtizedeken átívelõ rendszergaranciáig

A tetõfedõ iparban a Bramac elsõként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetõcserepek vízzáróságára, fagy-
állóságára, mérethûségre. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még hite-
lesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt,
hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkezõ káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot
biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. 
Tetõcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetõtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelezõ
alkalmassági idõvel szemben a Bramac 10 év termékfelelõsséget vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különbözõ jogszabályok írják elõ. Sajnos ezek a követelmények a tetõfedõ anya-
gok (tetõtartozékok) esetén csupán öt év kötelezõ alkalmassági idõt határoznak meg. Az épületek várható élettar-
tamához képest ez az idõ elenyészõ. 

Az elmúlt évtizedekben a tetõkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek
és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé
vált tetõformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igényszintünkre! Ezeknek az
elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetõrendszerrel lehet megfelelni.
Csak tetõcserépbõl ma már nem lesz háztetõ. A hõszigetelõ anyagok, valamint a
vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelõ
berendezések egyre elengedhetetlenebb részei egy korszerû tetõnek. A Bramac
ezért mostantól nemcsak a tetõcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszer-
csomag vásárlása esetén a teljes tetõ mûködésére vonatkozó, minden rendszer-
elemre kiterjedõ 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

§

Miért tudja vállalni ezt az egyedülálló garanciát a Bramac?
Hiszen nemcsak minden Bramac tetõcserép, hanem tetõtartozék – legyen az fém vagy mûanyag, hõszigetelés, napkollektor vagy napelem
– a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a teszteket a világ legnagyobb, tetõfedõanyagokat vizsgáló laborjaiban
végzik, és a világ több pontján idõjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetik alá minden Bramac terméket. 
Így válik a tetõ szakszerû kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetõrendszerré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.

* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.

2. Garanciális követelés nem állhat fenn, 

• ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tetõ tartószerkezetének hibájára vagy az
épület vagy talaj süllyedésére vezethetõ vissza,

• ha a hiba a hibás kivitelezésre és/vagy nem szakszerû karbantartásra vezethetõ vissza, különösképpen, ha a tetõn való
járás nem szakszerûen biztosított,

• ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,

• ha a tetõrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,

• ha a hiba földrengés, árvíz, tûz, villámcsapás, jégesõ, hónyomás, robbanás, repülõ tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása
vagy vihar (szélerõsség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kõomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket
olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos
biztosítási feltételek keretei között.

3. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a Bramac Kft-t a kár
körülményeirõl, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a garancialevél és a vásárlást igazazoló
számla másolatát.

4. A hibás rész kijavítása elõtt a Bramac Kft-nek lehetõséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.

5. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.

6. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a rendszercsomagok hibás részeire vonatkozó csere, illetve az ezzel
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7. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.

8. A garancia idõtartama a vásárlás idõpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének elengedhetetlen feltétele.

Bramac Kft. 

Kelt: p.h.

Miheller Gábor
ügyvezetõ igazgató

Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

A tetõ mûködõképessége azt jelenti, hogy a BRAMAC 7° tetõrendszer elemei megõrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megóvják
az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az idõjárási hatások állandó kárveszélyétõl.
A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.
Ez a garancia akkor él, ha a tetõhöz kizárólag a BRAMAC 7° betoncserepeit használták és kizárólag a BRAMAC 7° rendszergaranciához jó-
váhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel. A rendszerelemek részletes felsorolását a garancialevél következõ oldala tartalmazza.
A garanciaidõ alatt a Bramac Kft. a BRAMAC 7° tetõrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint
átvállalja a csere miatt felmerülõ költségeket. A következménykárokra felelõsséget nem vállal.
A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezõvel végeztesse el.
Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy mûszakilag azonos
minõségû, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A Bramac Kft. (800 Veszprém, Házgyári út . Cégjegyzékszám: 19-09-500022)15 év garanciát vállal a BRAMAC 7° tetõrendszer
mûködõképességére az alapján, hogy a lentebb megnevezett, Bramac Kft-vel szerzõdött ajánlott kivitelezõ szakszerûen végezte el 
a kivitelezést és ezt az általa aláírt garancialevél igazolja:

BRAMAC 7° tetõrendszer szakszerû kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésû vállalkozás végzett a következõ címen:

város: utca: házszám/helyrajzi szám:

tetõfelület:

szállítólevél száma:

Bramac Tömítõ folyadék:

Gyártási szám:

Lejárati idõ:

Bramac fóliaragasztó:

Gyártási szám:

Lejárati idõ:

Kivitelezõ vállalkozás:

A kivitelezõ vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tetõ a Bramac 7° tetõrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben
levõ építésügyi elõírásoknak megfelelõen került kivitelezésre.
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Mit nyújt Önnek a Bramac rendszergarancia? 
A kötelezõ alkalmassági idõtõl az évtizedeken átívelõ rendszergaranciáig

A tetõfedõ iparban a Bramac elsõként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetõcserepek vízzáróságára, fagy-
állóságára, mérethûségre. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még hite-
lesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt,
hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkezõ káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot
biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. 
Tetõcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetõtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelezõ
alkalmassági idõvel szemben a Bramac 10 év termékfelelõsséget vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különbözõ jogszabályok írják elõ. Sajnos ezek a követelmények a tetõfedõ anya-
gok (tetõtartozékok) esetén csupán öt év kötelezõ alkalmassági idõt határoznak meg. Az épületek várható élettar-
tamához képest ez az idõ elenyészõ. 

Az elmúlt évtizedekben a tetõkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek
és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé
vált tetõformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igényszintünkre! Ezeknek az
elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetõrendszerrel lehet megfelelni.
Csak tetõcserépbõl ma már nem lesz háztetõ. A hõszigetelõ anyagok, valamint a
vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelõ
berendezések egyre elengedhetetlenebb részei egy korszerû tetõnek. A Bramac
ezért mostantól nemcsak a tetõcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszer-
csomag vásárlása esetén a teljes tetõ mûködésére vonatkozó, minden rendszer-
elemre kiterjedõ 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

§

Miért tudja vállalni ezt az egyedülálló garanciát a Bramac?
Hiszen nemcsak minden Bramac tetõcserép, hanem tetõtartozék – legyen az fém vagy mûanyag, hõszigetelés, napkollektor vagy napelem
– a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a teszteket a világ legnagyobb, tetõfedõanyagokat vizsgáló laborjaiban
végzik, és a világ több pontján idõjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetik alá minden Bramac terméket. 
Így válik a tetõ szakszerû kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetõrendszerré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.

* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.

2. Garanciális követelés nem állhat fenn, 

• ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tetõ tartószerkezetének hibájára vagy az
épület vagy talaj süllyedésére vezethetõ vissza,

• ha a hiba a hibás kivitelezésre és/vagy nem szakszerû karbantartásra vezethetõ vissza, különösképpen, ha a tetõn való
járás nem szakszerûen biztosított,

• ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,

• ha a tetõrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,

• ha a hiba földrengés, árvíz, tûz, villámcsapás, jégesõ, hónyomás, robbanás, repülõ tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása
vagy vihar (szélerõsség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kõomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket
olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos
biztosítási feltételek keretei között.

3. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a Bramac Kft-t a kár
körülményeirõl, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a garancialevél és a vásárlást igazazoló
számla másolatát.

4. A hibás rész kijavítása elõtt a Bramac Kft-nek lehetõséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.

5. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.

6. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a rendszercsomagok hibás részeire vonatkozó csere, illetve az ezzel
összefüggõ költségek kifizetésén túlmenõen) követelés nem érvényesíthetõ. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.

7. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.

8. A garancia idõtartama a vásárlás idõpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének elengedhetetlen feltétele.

Bramac Kft. 

Kelt: p.h.

Miheller Gábor
ügyvezetõ igazgató

Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

A tetõ mûködõképessége azt jelenti, hogy a BRAMAC 7° tetõrendszer elemei megõrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megóvják
az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az idõjárási hatások állandó kárveszélyétõl.
A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.
Ez a garancia akkor él, ha a tetõhöz kizárólag a BRAMAC 7° betoncserepeit használták és kizárólag a BRAMAC 7° rendszergaranciához jó-
váhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel. A rendszerelemek részletes felsorolását a garancialevél következõ oldala tartalmazza.
A garanciaidõ alatt a Bramac Kft. a BRAMAC 7° tetõrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint
átvállalja a csere miatt felmerülõ költségeket. A következménykárokra felelõsséget nem vállal.
A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezõvel végeztesse el.
Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy mûszakilag azonos
minõségû, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A Bramac Kft. (800 Veszprém, Házgyári út . Cégjegyzékszám: 19-09-500022)15 év garanciát vállal a BRAMAC 7° tetõrendszer
mûködõképességére az alapján, hogy a lentebb megnevezett, Bramac Kft-vel szerzõdött ajánlott kivitelezõ szakszerûen végezte el 
a kivitelezést és ezt az általa aláírt garancialevél igazolja:

BRAMAC 7° tetõrendszer szakszerû kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésû vállalkozás végzett a következõ címen:

város: utca: házszám/helyrajzi szám:

tetõfelület:

szállítólevél száma:

Bramac Tömítõ folyadék:

Gyártási szám:

Lejárati idõ:

Bramac fóliaragasztó:

Gyártási szám:

Lejárati idõ:

Kivitelezõ vállalkozás:

A kivitelezõ vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tetõ a Bramac 7° tetõrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben
levõ építésügyi elõírásoknak megfelelõen került kivitelezésre.
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A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetõkre érvényesíthetõ, melyek a BRAMAC 7° tetõrendszer eredeti elemeivel készültek. Amennyiben a Bramac
tetõrendszer elemein kívül egyéb más eredetû termékek is találhatók, (pl. tetõablak, kéménycsatlakozások) akkor a garancia csak 
a bizonyíthatóan BRAMAC tetõrendszer elemek által okozott károkra terjed ki.
RG 7 rendszercsomag elemei:

Alátétfólia: Bramac Top RU Resistant páraáteresztõ tetõfólia vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetõfólia, 
Bramac Szuper Absorber szegtömítõ szalag és Bramac Szegtömítõ folyadék, Bramac Fóliaragasztó

Taréj- és élgerinc: MetallRoll unverzális kúpalátét
Egyéb kiegészítõ: Lezárófésû vagy szellõzõléc, Szellõzõszalag vagy Alumínium szellõzõszalag, 

DuroVent egységek fóliagyûrûvel, Gerincléctartó csavarrögzítésû
Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

2. A tetõ készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévõ
2.1. építésügyi elõírásokat,
2.2. építéshez kapcsolódó szabványokat,
2.3. a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat,
2.4. valamint a BRAMAC 7° tetõrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetõrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban 
foglaltakat kell figyelembe venni.

3. Garanciális követelés nem állhat fenn, 
• ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tetõ tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy

talaj süllyedésére vezethetõ vissza
• ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakszerû karbantartásra vezethetõ vissza, különösképpen, ha a tetõn való járás nem

szakszerûen biztosított
• ha a hiba a tetõ szakszerûtlen kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában meg-

fogalmazott szabályokkal,
• ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
• ha a BRAMAC 7° tetõrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
• ha a hiba földrengés, árvíz, tûz, villámcsapás, jégesõ, hónyomás, robbanás, repülõ tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy

vihar (szélerõsség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kõomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és
jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között,

• a vápák kivitelezésére, tetõbe integrált szolárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).
4. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a Bramac Kft-t a kár

körülményeirõl, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivitelezõ aláírásával ellátott
garancialevelet és a vásárlást igazoló számla másolatát.

5. A hibás rész kijavítása elõtt a Bramac Kft-nek lehetõséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
6. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.
7. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetõrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel

összefüggõ költségek kifizetésén túlmenõen) követelés nem érvényesíthetõ. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
8. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
9. A garanciavállalás a tetõ üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának idõpontjától indul.

Bramac Kft.
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