Blachodachówki modułowe

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

Produkty marki Bratex zawsze posiadają swój niepowtarzalny charakter
stylistyczny. Blachodachówki modułowe Scandinavia oraz Savanna,
serwują klasykę blachodachówki w towarzystwie najnowszych osiągnięć
z zakresu tematyki modułowej, z ujęciem pełnej indywidualności oraz
z wysoką jakością wykonania.

Savanna
B LACHODACHÓWKA
M ODUŁOWA

GWARANCJA
bezterminowa

Oryginalna
szwedzka blacha SSAB

Grubość 0,6 mm

Scandinavia
B LACHODACHÓWKA M ODUŁOWA

CERAMIC MATT®350
lakier zastrzeżony
tylko dla firmy Bratex Dachy

Produkt w 100%
modułowy
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CYNK 350 g/m

Savanna – pierwsza płaska blachodachówka modułowa

Savanna to propozycja pierwszej płaskiej
blachodachówki modułowej. Produkt jest
całkowicie nowy na rynku metalowych pokryć
dachowych – dostarcza wyjątkową stylistykę
o płaskiej niezakłóconej powierzchni. Jest odpowiedzią na obecnie rosnący trend czystych
i prostych form. Bratex Savanna® to unikatowy
produkt posiadający szereg istotnych cech dla
swojej kategorii, zarówno konstrukcyjnych jak
i materiałowych.

PARAMETRY PRODUKTU

Bratex Savanna® to prawdziwa płaska blachodachówka modułowa, klasycznie przykręcana
na łatach z wierzchu. Jest produktem, który
układa się kolumnami od okapu do kalenicy,
dzięki czemu można uniknąć chodzenia po
arkuszach. To prosty, szybki i nie wymagający
sposób instalacji doceniany przez każdego
dekarza.

Materiał

stal 0,6 mm:
SSAB Ceramic Matt® cynk 350 g/m²
stal 0,5 mm:
SSAB Premium Matt® cynk 275 g/m²

Gwarancja
funkcjonalna / koloru

stal 0,6 mm: bezterminowa / 15 lat
stal 0,5 mm: 30 / 10 lat

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

35 mm (Anti-Cap® 33 mm)

Min. spadek dachu

20°

Ilość na palecie

stal 0,6 mm: 210 sztuk / 173 m² krycia
stal 0,5 mm: 245 sztuk / 201 m² krycia

Waga

stal 0,6 mm: arkusz 4,4 kg; paleta 944 kg
stal 0,5 mm: arkusz 3,7 kg; paleta 926 kg

Savanna
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B LACHODACHÓWKA
M ODUŁOWA

szerokość efektywnego krycia 1175 mm
szerokość całkowita 1240 mm
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To jest prawdziwa Scandinavia

Blachodachówka modułowa to nie tylko trend,
to także styl, swoisty standard, to Scandinavia.
Zaufanie 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.

PARAMETRY PRODUKTU

Scandinavia jest produktem w 100% modułowym wyposażonym w specjalne cechy
techniczne, estetyczne i funkcjonalne
pozwalające łączyć arkusze jak elementy
układanki – system modułowy.
Blachodachówka modułowa Bratex Scandinavia® posiada autorskie rozwiązania spółki
Bratex Dachy, wpływające na łatwość instalacji
oraz maksymalną trwałość produktu.

Materiał

stal 0,5 mm:
SSAB Ceramic Matt® cynk 350 g/m²
SSAB Premium Matt® cynk 275 g/m²

Gwarancja
funkcjonalna/koloru

Ceramic Matt®: bezterminowa/15 lat
Premium Matt®: 30/10 lat

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

35 mm (Anti-Cap® 33 mm)

Min. spadek dachu

12°

Ilość na palecie

245 sztuk/196 m² krycia

Waga

arkusz 3,7 kg; paleta 926 kg

Scandinavia
B LACHODACHÓWKA M ODUŁOWA
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szerokość efektywnego krycia 1145 mm
szerokość całkowita 1200 mm

Blachodachówki modułowe Bratex – suplement dachu

A
GWARANCJ

KONCEPCJA 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.

BRATEX ANTI-CAP®
Unikalna konstrukcja pierwszego
przetłoczenia: niezaleganie wody
opadowej na połączeniach
arkuszy, brak podciągania kapilarnego, brak cofania kropli oraz
wentylacja zakładów poprzecznych - to niezbędne cechy
blachodachówki modułowej.

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.

CZAS PRZEMIJA,
GWARANCJA NIGDY
Gwarantujemy Państwu funkcjonalność produktu przez najbliższą
bezterminowość – jesteśmy tego
pewni. Dokumentacja produktu
oraz karta gwarancyjna dołączona jest do każdej palety, gwarancja zaczyna bieg od razu po
zakupie i nie jest powiązana
z innymi produktami.

ŁATWY TRANSPORT
Blachodachówki modułowe
pakowane są na paletach typu
EURO, waga do 1 tony. Brakujące arkusze można dostarczać
nawet samochodem osobowym.
Koszt palety wliczony jest
w cenę produktu dla zakupu całej
paczki.

BRATEX MAX-FLOW®
Płaska blachodachówka Bratex
Savanna® posiada bardzo wydajny rowek retencyjny o głębokości 5 mm, który realnie
zapewnia szczelność swobodnie
odprowadzając nagromadzoną
wodę.

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
Transfer niewielkiego arkusza
o wadze 3,6 kg z podłoża na dach
jest łatwy i nie zakłóca geometrii
blachy. Nie ulega uszkodzeniu
oraz jest bezpieczny przy podmuchach wiatru. Wystarczą
tylko dwie osoby do montażu
arkuszy.

BRATEX STEP-MONT®
Montaż wkrętami blachodachówki Bratex Savanna odbywa
się bez ryzyka pofalowania
płaskiej powierzchni. To zasługa
krótkiego przejścia zaraz pod
przetłoczniem, które zawsze
płasko leży na łacie.

BRATEX COMPENSATION
POCKET®
Rozwiązanie dwusegmentowej
kieszeni kompensacyjnej sprawia, że arkusze naszych blachodachówek modułowych nie tracą
linii układania względem okapu,
a miejsce połączenia czterech
arkuszy jest niewidoczne. Układanie
na „mijankę” to już przeszłość.

Materiał
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Blachodachówka modułowa Bratex
Savanna® oferowana jest w dwóch
odmiennych wariantach. Jako ekskluzywne
wydanie w blasze Ceramic Matt® o grubości
0,6 mm, protekcji cynkowej 350 g/m2
i satynowej powierzchni oraz Premium
Matt® o grubości 0,5 mm cynk 275g/m2 pod
strukturą grubego matu.

Blachodachówka modułowa Bratex
Scandinavia® produkowana jest z oryginalnej skandynawskiej blachy SSAB
o grubości 0,5 mm. Proponujemy sztandarową opcję Ceramic Matt® z protekcją
cynkową 350 g/m2 o satynowej powierzchni oraz Premium Matt® z cynkiem o masie
275 g/m2 o strukturze grubego matu.
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Cynk 275 g/m2 Cynk 350 g/m2

Protekcja cynkiem o masie 350 g/m²,
to aż 27% więcej ochrony dla całego
produktu niż powszechnie stosowane
rozwiązania dachowe.

Państwa kolor?

CIEMNOBRĄZOWY

GRAFITOWY
Savanna

Scandinavia

Scandinavia

455 Ceramic Matt® gr. 0,6 mm

455 Ceramic Matt®

387 Ceramic Matt®

23 Premium Matt®

23 Premium Matt®

CZERWONY

CEGLASTY
Savanna

Scandinavia

Savanna

Scandinavia

29 Premium Matt®

757 Ceramic Matt®

750 Premium Matt®

742 Ceramic Matt®
750 Premium Matt®

29 Premium Matt®

BRĄZOWY

CZARNY
Savanna

Scandinavia

Savanna

384 Ceramic Matt® gr. 0,6 mm

384 Ceramic Matt®

015 Ceramic Matt® gr. 0,6 mm

Scandinavia
015 Ceramic Matt®

887 Premium Matt®

887 Premium Matt®

33 Premium Matt®

33 Premium Matt®
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