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Használja ki ezt az új kialakítási lehetõséget
a 15 fok alatti tetõhajlásszögû épületeknél!



A Bramac 7° rendszere: 
Az Ön elképzelései szerint kifejlesztve

„Egy igazán klasszikus tetõ! Saját vonze reje van, optikailag beleillik a
környezetbe. Miután az ára is gazdaságosabb a fém fedésnél, nincs
kétség, Bramac tetõrendszer az alacsony hajlásszögû tetõkre is!”
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Innovatív megoldások:
Meggyõzõ elõnyök az 
alacsony hajlásszögû tetõk mellett

használja a Bramac 7° tetőrendszert a 15° alatti

tetőhajlásszögű épületeknél.

Kombinálja a modern építészet elõnyeit az elemes tetõ-
fedés elõnyeivel:

• A beruházási költségeket összehasonlítva más laposte-
tõs fedésre alkalmas tetõfedõanyagokkal jelentõsen
alacsonyabb, viszont az árstabilitás magasabb, az épít-
tetõ és a kivitelezõ számára biztonsággal kalkulálható.

• A nyitott, átszellõzõ szerkezet évtizedekig megvéd a
kondenzációtól, illetve a beszivárgó víz jegesedésétõl.
A csúcsminõségû alátétfólia-minõség biztosítja a tartós-
ságot és a hosszú élettartamot.

• A hullámos felület, téglavörös és antracit színben bõ-
víti az építészek és a tervezõk lehetõségeit, hogy a
legjobb integrációt alakítsák ki a meglévõ városképbe.
Ráadásul a kisformátumú fedés a nagy szélterhet sok-
kal jobban állja és elnyeli az esõ zaját, sokkal inkább
mint a fém fedés.

• Biztonságot kínálunk önnek:

30 év új-érték garanciát nyújtunk az egész Bramac 7° 
tetõrendszerre.
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Bramac 7° tetõrendszer
Nem igényel karbantartást



Számtalan lehetõség
Alkalmazásban a csúcstehnológia

KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

• A Bramac 7° tetõrendszert már 7° tetõhajlásszögtõl alkalmazhatjuk. 
Az elsõ tetõt 2006-ban fedték ezzel a rendszerrel és azóta 
is kifogástalanul mûködik.

• 3,25 kN/m2 hóhatárig alaklmazható. 

• Lehetõvé teszi a fém- és mûanyaglemezes szigetelésekhez a 
költségtakarékosabb és egyszerûbb megoldást

• Lehetõvé teszi a lemez- vagy fóliaszigetelésú tetõkkel 
ellentétben az egyszerûbb és költséghatékonyabb megoldást.

• A teljes tetõrendszer nem igényel karbantartást. 
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Bevizsgáltuk: kifogástalan 
Rendszerelemek, vizsgálatok
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MONIER MÛSZAKI KÖZPONTJÁBAN NÉMETORSZÁGBAN
ÉS NAGYBRITANNIÁBAN 50 ÉVES TESZTTAPASZTALATTAL
RENDELKEZNEK: 

• fagyás-olvadás teszt: a tetõcserepeket 500-szor levegõn 
lefagyasztanak, és víz alatt felolvasztják /EN490 szabvány csak 
25 ciklust követel meg/.

• felhevítés és fagyás teszt: a tetõcserepeket elõször felhevítik 
és utána lefagyasztják. (ez szimulálja a jégesõ során bekövetkezõ 
hõsokkot).

• Beépítési teszt: az elkészült csomópontok komplett vízzárósági 
tesztjét hajtják végre.

• Szélcsatorna teszt: itt tesztelik a csapadékot és az alacsony nyomást. 
Olyan extrém idõjárási körülményeket szimulálnak, amelyek a 
természetben 50 évente fordulnak elõ.

• Uv teszt: 2000 órás intenzív UV sugárzással az anyag ellenállóságát 
tesztelik.

A KÖVETKEZÕ KRITÉRIUMOKNAK KELL 
TELJES EGÉSZÉBEN TELJESÜLNIE:

• feleljen meg a szabvány szerinti szilárdságnak.
• vízzáróság, fõleg a esõlabirintus környezetében.
• a Rainbar tartóssága és ellenállása
• repedésmentes maradjon
• a zárt tetõfedés esõbiztossága
• az elkészült fedés vízzárósága
• vízhatlansági teszt jégtorlódás esetén

A legszigorúbb termékvizsgálatok: 
a világviszonylatban legnagyobb, 
legkorszerûbb laborokban teszteltük.
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Minden részletében összehangolt rendszer, 
innovatív fejlesztés

Minden tetõcserép és idomcserép 2 színben,
téglavörös  és antracit színekben elérhetõ.

Minden tetõcserép (kivéve nyeregtetõ, fél-
nyeregtetõ és szegélycserép) az átfedési tar-
tományban rendelkezik  2 esõlabirintussal.
Ezt az újítást tizedmilliméter pontossággal
helyezték be a tetõcserépbe. 

így a nedvesség bejutása az átfedési 

tartományban teljes mértékben kizárt.

Bramac 7° tetőrendszer

Wakaflex kémény- 
és falszegély 370 mm

climatape          Szegtömítő folyadék

A BRAMAC 7° tetõrendszer elemei

Bramac Top rU alátétfólia
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A Bramac Napelem rendszer beépíthetõ a
Bramac 7° tetõrendszerbe!
Spóroljon, termeljen áramot a tetõjérõl!
További információ: www.bramac-solar.hu

Bramac fóliaragasztó

Bramac

TIPP



Tetõfedõanyag gyártók közül egyedüliként
Kettõs garancia a Bramac 7° tetõrendszerre

BRAMAC 7° TETÕCSEREPEK GARANTÁLTAN VIHAR- ÉS FAGYÁLLÓAK

Bramac 7° Tetõrendszer a szabványban elõírtaknál sokkal szigorúbb kritériumoknak
lett alávetve. A tetõcserepek és rendszerelemek több évtizedes élettartama bizonyí-
tott, nemcsak a vizsgáló laboratóriumokban, hanem olyan alpesi országokban is,
mint például Ausztria.

Tetõcserepeinkre 30 év új-érték garanciát kínálunk, mely Önnek teljes biztonságot nyújt.

Fagyállóságra szintén 30 év kiegészítõ fagyállósági garanciát kínálunk.

A tetõ mûködõképességét a fém- és mûanyag rendszerelemek teszik teljessé, me-
lyekre a kötelezõ alkalmassági idõn túl 10 év termékfelelõsséget vállalunk az Európai
Gazdasági Közösség direktívája szerint.

Maximális védelem a kezdetektõl
tervezõ, építész, tetõfedõ építtetõ együtt élvezik a
Bramac 7° tetõrendszer kiforrott megoldásainak 
az elõnyeit.
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Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891, 
Telefax: (88) 425-012
2013/03

www.bramac.hu


