BEZTROSKO…
PO NOWY DACH
System dachowy Braas

Part of the MONIER GROUP

Witamy
Od 55 lat na samym szczycie europejskich dachów
Wprowadzenie do systemu dachowego Braas
stanowiącego nowoczesne rozwiązanie
dla Państwa projektu.

Dobry dach to więcej niż tylko suma jego elementów składowych. Dlatego
też oferta systemu dachowego Braas przewyższa Państwa oczekiwania. Nie
tylko zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ale w zależności od wyposażenia
może też spełniać dodatkowe funkcje. Zaprojektuj swój własny dach a nawet
po 30 latach nadal będziesz mieć pewność dokonania właściwego wyboru.

Nowoczesne, przyjazne środowisku,
trwałe i ekonomiczne.

Tradycja, naturalny urok, trwałość,
różnorodność form i barw.

Elementy systemu dachowego Braas w skrócie.
Wszystko pod jednym dachem.
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DIVODAMM - nowe perspektywy
dla izolacji termicznej dachu

Darmowa energia
z twojego dachu - BraasSolar

Wsparcie na każdym etapie
powstawania dachu.

Dowiedz się więcej o naszej filozofii,
jakości i innowacyjnych metodach.
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WPROWADZENIE

Zaprojektuj swój dach
System dachowy Braas ułatwia dokonywanie
dobrych wyborów od samego początku.

Czy to nowa budowa, czy też renowacja - projekt pokrycia dachu
jest zawsze wymagający i stawia inwestora przed decyzjami,
których skutki odczuwalne będą przez dziesięciolecia.

MARKOWA JAKOŚĆ NAJBARDZIEJ
ZNANEJ MARKI DACHOWEJ
Dach Braas to długotrwałe zadowolenie.
Nasi klienci zdają się na to od ponad 50 lat.
Wymagania klientów i nasza jakość sprawiły
iż staliśmy się wiodącą marką na rynku.

NAJWIĘKSZY WYBÓR
Nikt inny w Polsce nie zaoferuje Państwu większego
wyboru dachówek betonowych i ceramicznych
z jednej ręki – wystarczy, że dadzą się Państwo uwieść
różnorodności modeli i barw!
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
Począwszy od dachówki, poprzez membrany
aż po system rynnowy – wszystkie elementy
systemu są do siebie optymalnie dopasowane.
Zamiast zwykłego dachu zyskują Państwo kompletny
i nowoczesny system dachowy.
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INNOWACJE, KTÓRE MOGĄ WIĘCEJ
Dachówki betonowe gwarantujące dbałość o
środowisko i zasoby naturalne, betonowa karpiówka,
płaska dachówka ceramiczna! Nasze portfolio
produktów ma dla Państwa kilka niespodzianek.
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WPROWADZENIE

Dachy Braas są różnorodne
To Państwo ustanawiają priorytety

Faktem jest, iż dach oferuje obecnie zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek
wcześniej. Dlatego też przed podjęciem decyzji należy rozważyć wiele
czynników. Przedstawiamy Państwu 3 najważniejsze aspekty, które pozwolą
Państwu określić własne priorytety.

Priorytet: ochrona
BEZPIECZNY DACH

Priorytet: prezencja
PIĘKNY, KREATYWNY DACH

Priorytet: ekonomia plus ekologia
DACH EKONOMICZNY
I PRO-EKOLOGICZNY

Bezpieczeństwo w systemie
Począwszy od konstrukcji spodniej
po system rynnowy – wszystkie
elementy systemu dachowego Braas
są do siebie dokładnie dopasowane
pod kątem bezpieczeństwa.
Str. 8

Piękno w systemie
Wszystkie elementy systemu
dachowego Braas harmonijnie
współgrają, łącząc cechy materiału
i barwy z charakterem dachówek
i gwarantują efekt uzyskania
spójnego i pięknego dachu
– bez kompromisów.
Str. 60

Przyjazne środowisku
Dachówki betonowe Braas
charakteryzują się wyjątkowym
bilansem ekologicznym.
Str. 14

Szeroki zakres testów
Wszystkie nasze produkty
przed wypuszczeniem na rynek
muszą przejść ekstremalne
próby obciążeniowe w tunelu
aerodynamicznym.
Str. 72
Ochrona dla ludzi i środowiska
Dachówki betonowe Braas
charakteryzują się wyjątkowo
licznymi cechami przyczyniającymi
się do zapewnienia bezpieczeństwa
ludziom i środowisku.
Str. 14
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High-tech w służbie piękna
Dzięki innowacyjnym
powierzchniom i pierwszorzędnej
sztuce inżynieryjnej produkty Braas
pozostają piękne przez lata.
Str. 72

Innowacje dla lepszej
ekonomiczności
Począwszy od korzystnych
cenowo rozwiązań dachowych po
optymalizację układania – wciąż
wynajdujemy nowe opłacalne
rozwiązania.
Str. 74

Piękno i kreatywność
Dachówki ceramiczne Braas to
synonim różnorodności barw, form
i powierzchni – wszystko to w celu
stworzenia dachu, który napełniać
będzie właściciela dumą.
Str. 36
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WPROWADZENIE

Pewność, że wszystko do siebie pasuje
- System dachowy Braas

1

Dach składa się z wielu komponentów, z których każdy pełni ważną funkcję.
Tylko wówczas, gdy wszystkie elementy będą do siebie dopasowane, dadzą
efekt, jakiego Państwo oczekują: długotrwałą ochronę, największe możliwe
bezpieczeństwo i jednolite piękno. Tylko oryginalne elementy systemu sprawią,
że Państwa dach stanie się dachem Braas.

stworzenie dachu
wymaga podjĘcia
przez paŃstwa
2 kluczowych decyzji

OBRÓBKA KOMINA

KOMUNIKACJA PO DACHU

KALENICA/GRZBIET

izolacje
termiczne dachu

KOSZ DACHOWY

ZABEZPIECZENIA
PRZECIWŚNIEŻNE

PRZEJŚCIA PRZEZ DACH

SYSTEMY SOLARNE

1. POKRYCIE:
Wolą Państwo dachówki betonowe
czy ceramiczne?

System dachowy Braas to w efekcie więcej niż tylko suma pojedynczych
elementów, ponieważ pomyśleliśmy o wszystkim: począwszy od konstrukcji
spodniej, poprzez okap, mocowania, obróbki, uszczelnienia, system rynnowy,
izolację termiczną po system solarny i serwis.

Cóż da wykorzystanie najpiękniejszych dachówek świata, jeśli harmonię dachu zakłócać
będą elementy obce? System dachowy Braas daje Państwu pewność – wszystkie nasze
elementy są do siebie idealnie dopasowane. Które z nich zostaną zastosowane, to
decyzja Państwa i Państwa dekarza. Więcej o systemie dachowym Braas od strony 60.
DACHÓWKI BETONOWE OD STR. 14
DACHÓWKI CERAMICZNE OD STR. 36

DACHÓWKA
CERAMICZNA

DACHÓWKA
BETONOWA

2 ORYGINALNE ELEMENTY
SYSTEMU:
Dach systemowy w wersji minimum
czy maximum?

membrany dachowe

SERWIS
ELEMENTY
SYSTEMU
DACHOWEGO

OKAP

MOCOWANIE

SYSTEM RYNNOWY

izolacje
termiczne
dachu

SYSTEMY
SOLARNE

DACH W SYSTEMIE OD STR. 60
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WPROWADZENIE

Dachówki betonowe czy ceramiczne
Czy jest rozpoznawalna różnica?

Mała zagadka z dachem w tle

1

Z piasku, wody i cementu powstaje nowoczesne tworzywo, z którego
produkowane są dachówki betonowe. Dachówki ceramiczne są z kolei
wypalane z tradycyjnej gliny. Z typowego oddalenia około 10 metrów nawet
profesjonaliści nie są w stanie rozpoznać, jakim materiałem pokryto dach.
Przy tym jest cała gama ważnych różnic, którą jako właściciel domu powinni
Państwo poznać, aby móc dokonać właściwego wyboru dla swojego projektu.
Główne fakty zebraliśmy dla Państwa na kolejnych stronach.

Który z domów na zdjęciach pokryto dachówkami
betonowymi a który dachówkami ceramicznymi?
B

C

D

C: dachówka ceramiczna
D: dachówka betonowa
10

ODPOWIEDŹ: A: dachówka betonowa
B: dachówka ceramiczna

A
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WPROWADZENIE

Test: Jakim typem dachowym jesteś?

PRZEJAŻDŻKA MOTOCYKLEM – W KASKU CZY BEZ?
A

B

Szybka, krótka przejażdżka
bez kasku? Czy bardziej cenią
Państwo bezpieczeństwo?

Dowiedz się, jaka dachówka naprawdę do Ciebie pasuje!

Dachówka betonowa czy ceramiczna – decyzja zależy również od tego, do
jakich cech przywiązują Państwo znaczenie. Zanim przejdą Państwo do zalet
poszczególnych dachówek na kolejnych stronach, prosimy rozwiązać nasz
mały test. Odpowiedzi prosimy udzielać najlepiej spontanicznie i intuicyjnie.

MAJĄC 300.000 ZŁ ZDECYDOWAŁBYM SIĘ NA…
A

WIECZÓR PRZY GRILLU – WĘGLOWYM CZY ELEKTRYCZNYM?
B

A

B

Klasycznie czy zdrowo?
Wszystko jest kwestią
gustu.

ZAMKNIĘCIE DOBREGO WINA?
A

B

Tradycyjny korek czy
szczelna zakrętka?
Klasyczne piękno czy postęp techniczny?
Jedno i drugie kusi.

PAŃSTWA WYBÓR, NASZA WSKAZÓWKA: DACHÓWKA CERAMICZNA
Im bardziej skłaniają się Państwo do odpowiedzi A, tym bardziej rozwinięte są w Państwu skłonności do dachówek
ceramicznych. Są Państwo kreatywni, cenią naturalny wdzięk i kochają tradycyjną przytulność, którą emitować mogą tylko
dachówki ceramiczne z gliny.

DACHÓWKI CERAMICZNE OD STR. 36
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PAŃSTWA DECYZJA, NASZE ZALECENIE: DACHÓWKI BETONOWE
Im bardziej skłaniają się Państwo do odpowiedzi B, tym bardziej pasują Państwo do dachówek betonowych.
Dużą rolę odgrywają takie argumenty jak bezpieczeństwo, ekologia i rozsądek. W tym zakresie nasze dachówki betonowe
będące nowoczesnym produktem są prawdziwym krokiem milowym.

DACHÓWKI BETONOWE OD STR. 14

13

1

Dachówki betonowe Braas

chronią ludzi i środowisko

LAT
GWARANCJI

zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym

Znane jako „twarde jak kamień” dachówki betonowe
Braas są najlepszym wyborem dla tych, dla których
szczególnie ważne jest bezpieczeństwo i odporność na
działanie warunków pogodowych nawet podczas gradu.
Pewnie spoczywają na dachu, są wyjątkowo odporne
na pękanie i działanie mrozu, a co więcej, z biegiem
czasu coraz bardziej się utwardzają. Dzięki zastosowaniu
innowacyjnych technologii dachówki betonowe Braas
pozostają czyste przez długi czas i oferują Państwu duże
bezpieczeństwo na przyszłość. A przy tym wszystkim
charakteryzują się również wyjątkowo dobrym
bilansem ekologicznym.

2

DACHÓWKI
BETONOWE

DACHÓWKI BETONOWE BRAAS SĄ MOCNE
Jakość o sile kamienia: dachówki betonowe są wyjątkowo wytrzymałe, odporne i mocne.
Z upływem czasu ulegają dalszemu utwardzeniu i dają opór gradom i ekstremalnym
warunkom atmosferycznym. Dachówki betonowe Braas są średnio o 90% wytrzymalsze
niż wymaga tego NORMA PN-EN 490.

DACHÓWKI BETONOWE BRAAS SĄ WYJĄTKOWO PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU NATURALNEMU
Dachówki betonowe dojrzewają w temperaturze do 60 °C. W odróżnieniu od dachówek
ceramicznych, które wypalane są w temperaturze ok. 1.000 °C, co oznacza oszczędność
70% energii i znaczną redukcję emisji CO2. Dach o powierzchni 160 m2 oszczędza tyle
energii, ile starczyłoby do ogrzania domku jedno- lub dwurodzinnego przez rok.

DACHÓWKI BETONOWE BRAAS TO LEPSZA IZOLACJA AKUSTYCZNA
Dachówki te wyciszają dźwięki zewnętrzne o ok. 7 decybeli lepiej niż dachówki
ceramiczne. To zmniejszenie ciśnienia dźwięku o ponad połowę. W ten sposób
dachówki betonowe dają lepszą ochronę przed rosnącym obciążeniem hałasem
z zewnątrz.

DACHÓWKI BETONOWE BRAAS SĄ EKONOMICZNE
Dachówki betonowe mają identyczne wymiary – każda jest dokładnie taka, jak
pozostałe. Dzięki temu ich układanie na dachu jest wyjątkowo łatwe i szybkie. W ten
sposób oszczędza się czas i redukuje koszty robocizny. Dachowki Braas mają idealny
współczynnik jakości do ceny.
14
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DACHÓWKI BETONOWE

Dachówki betonowe Braas
6 kształtów, ponad 20 kolorów i wiele innowacyjnych detali
– daj się zainspirować wielu możliwościom.

Dachówki betonowe produkowane są z surowców
naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze
powierzchni spowodowane różnicami w procesie
produkcji, a mieszczące się w niewielkim zakresie
tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym.
Odpowiadają one normie produktowej.

Natomiast różnice w odcieniach, mogą wystąpić
również z biegiem czasu w wyniku działania warunków
atmosferycznych oraz promieni słonecznych.
Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistości.

2
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ROMAŃSKA

CELTYCKA

BAŁTYCKA

GRECKA

TEGALIT

REVIVA
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DACHÓWKI BETONOWE

Dachówki betonowe Braas
Styl życia na miarę naszych czasów

Wymagają Państwo ochrony dla siebie i swojej rodziny, marzą
o reprezentacyjnym dachu i są nastawieni na podjęcie decyzji, które jutro
nie będą już przestarzałe? Od produktów i rozwiązań oczekują Państwo,
iż będą powstawały w sposób przyjazny dla środowiska bez związanych
z tym dodatkowych opłat? Odpowiedzią na Państwa oczekiwania
są dachówki betonowe Braas.
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DACHÓWKI BETONOWE

Dlaczego dachówki betonowe oferują więcej
Klasyczna glina czy nowoczesny beton – który z tych materiałów
poddaje się obróbce w sposób bardziej przyjazny środowisku?

2

Niezależny Instytut Ekologii (Öko-Institut e.V.) z
Fryburga w swojej rozprawie dowiódł, że z punktu
widzenia ochrony środowiska dachówki betonowe
są rozwiązaniem lepszym niż dachówki ceramiczne.

Mniejsze zużycie energii
Przy produkcji dachówki betonowej zużywa się znacznie
mniej energii niż podczas wypalania
dachówki ceramicznej.

Odporna na pękanie i wytrzymała
Poddaliśmy nasze dachówki betonowe wyjątkowym
testom obciążeniowym i stwierdziliśmy, że są średnio

Dachówki (z betonu)
utwardzają się
w temperaturze 60 °C.

1.000 °C

25% mocniejsze niż wymaga tego i tak już wymagająca
norma DINplus. Ta właściwość to szczególna zaleta przede
wszystkim w obszarach częstych opadów silnego gradu.

Dachówki z gliny wypalane są
w temperaturze ok. 1.000 °C.

Duży potencjał innowacyjności

DIN

60 °C

Dzięki temu, że dachówki betonowe utwardzają się już
w temperaturze 60 °C, ich materiał charakteryzuje się

Geprüft

wyjątkowo dużym potencjałem innowacyjności.

Odporność na grad

Zmniejszony potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Na dachówkę nanoszone mogą być powierzchnie, które
w procesie wypalania dachówki ceramicznej uległyby
zniszczeniu. Przykładem jest tu powłoka Lumino.

Emisja gazów
cieplarnianych
(ekwiwalent CO2)
w kilogramach

Braas już w latach dziewięćdziesiątych wprowadził
technologię Cisar gwarantującą dłuższe zachowanie
czystości powierzchni dachówki.

11 metrów
na sekundę
7 metrów
na sekundę

Lepsza izolacja akustyczna
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów
i dokładnego dopasowania z niewielkim udziałem

Dachówki betonowe

Dachówki ceramiczne

materiałów łączących, dachówki betonowe przepuszczają
mniej hałasu niż ceramiczne. Dachówki betonowe
Podczas wypalania dachówek powstaje CO2, który
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odgradzają więc szczególnie dobrze od hałasu z zewnątrz.

przyczynia się do globalnego ocieplenia. Również

Redukują dźwięki z zewnątrz o dodatkowych 7 decybeli,

pod tym względem dachówka betonowa okazuje się

co człowiek subiektywnie odczuwa jako zmniejszenie

lepsza.

poziomu hałasu o połowę.

Prędkość, przy jakiej dachówka pęka pod wpływem
uderzenia kulkami gradowymi.

Źródło: EMPA Eidgenössische Prüfanstalt, Szwajcaria, 1999
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DACHÓWKI BETONOWE

Technologia

Powłoka

Idealne połączenie trwałości i wysokiej estetyki dachu

Piękny kolor i elegancki połysk

2
dwukrotnie nak∏adana pow∏oka
akrylowa Lumino®

nasycona kolorem, trwa∏a warstwa
drobnoziarnista

barwiona w masie
o wysokiej wytrzyma∏oÊci

Nowoczesna technologia produkcji dachówek.
Technologia
to zupełnie unikatowy standard na rynku. Innowacja
technologii Cisar tkwi w zastosowaniu trzech warstw, z których każda potwierdza
wysoką jakość produktu. Głównym założeniem nowej technologii jest zapewnienie
trzech najważniejszych cech doskonałej dachówki: wytrzymałości, gładkości
powierzchni i estetyki. Warstwa nośna zapewnia jej maksymalną wytrzymałość.
Za gładką powierzchnię, odporność na nasiąkanie oraz wysoką mrozo-odporność
odpowiada warstwa drobnoziarnista. Dodatkowo dachówka jest podwójnie
pokrywana powłoką Lumino, która gwarantuje wyjątkową odporność na działanie
czynników atmosferycznych i promieni UV.
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Wysoka jakość pokrycia w dobrej cenie.
to rozwiązanie technologiczne na rynku dachówek betonowych
w Polsce wprowadzone do oferty Braas w 2001 r. Ta nowoczesna powłoka,
zbudowana na bazie akrylowych komponentów, stosowana jest wyłącznie
na produktach Braas. Powłoka Lumino nadaje dachówkom większy połysk,
czyniąc ich kolor bardziej intensywnym i trwałym. Dzięki jej zastosowaniu
dachówki zachowują doskonały wygląd na długie lata. Kolejną zaletą jest
zwiększona trwałość oraz odporność na zabrudzenia i działanie czynników
atmosferycznych.

23

DACHÓWKI BETONOWE

Romańska
- klasyk, na którym można polegać

2

Od półwiecza profil dachówki romańskiej wyznacza trendy w krajobrazie
polskich i europejskich dachów. Można na niej polegać, ponieważ
charakteryzuje się klasyczną formą, dzięki czemu znajduje uniwersalne
zastosowanie na dachach małych budynków, jak i wytwornych willi.

ROMAŃSKA - UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
• Klasyczna, ponadczasowo piękna forma.
• Idealne rozwiązanie bez względu na styl.
• Najczęściej stosowana dachówka betonowa.
ROMAŃSKA - STYLOWE I PEWNE BARWY
• 4 tradycyjne, ciągle modne kolory.
KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów systemu dachowego
optymalnie dostosowanych pod kątem funkcjonalności, formy, barwy
i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

ceglany
Cisar, Lumino
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bràzowy
Lumino

kasztanowy
Cisar

Zachwyca elegancją i połyskiem
w dwóch technologiach

ZAPOTRZEBOWANIE
• Romańska - ok. 10,0 sztuk/m2
• Waga - 4,3 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie
dachu - 22°

grafitowy
Cisar, Lumino
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DACHÓWKI BETONOWE

Bałtycka
- pewność w nowoczesnym stylu

2

Asymetryczna fala dachówki Bałtyckiej sprawia, iż na każdym dachu powstaje
ciekawa gra światła i cieni. Wyjątkowy wdzięk tego charakterystycznego
profilu ceniony jest w całej Polsce.

BAŁTYCKA – PRZEKONUJE TRADYCJĄ
• Wyrazisty charakter.
• Asymetryczna fala.
• Idealna przy nowej budowie i zmianie pokrycia dachu.
BAŁTYCKA – STYLOWE I PEWNE BARWY
•	Unikalny charakter w 4 dostępnych kolorach.
KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod kątem
funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

ceglany

26

bràzowy

kasztanowy

ZAPOTRZEBOWANIE
• Bałtycka - ok. 10,0 sztuk/m2
• Waga - 4,3 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie
dachu - 22°

grafitowy
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DACHÓWKI BETONOWE

Tegalit
- linia nowoczesnej architektury

2

Indywidualność dla nowoczesnej architektury na najwyższym poziomie.
Ten, kto chce wyrazić to również własnym domem, dla swojego dachu
wybiera Tegalit. Jego wyraźnie poprowadzona linia i geometryczny efekt
pokrycia powołują do życia powierzchnie dachu o własnej stylistyce.

TEGALIT – NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW
• Wyraźnie poprowadzone linie.
• Wyraźny, geometryczny obraz pokrycia.
• Podkreśla design nowoczesnej architektury.
TEGALIT – STYLOWE I PEWNE BARWY
• Wiele możliwości kształtowania projektu w 4 kolorach.
KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod kątem
funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

ceglany
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bràz
kolonialny

ciemnoszary

ZAPOTRZEBOWANIE
• Tegalit - ok. 10,0 sztuk/m2
• Waga - 5,25 kg/sz
• Minimalne zalecane pochylenie
dachu - 25°

grafitowy
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DACHÓWKI BETONOWE

Celtycka
- forma, która się opłaca

2

Oto Celtycka: ponadczasowy design dzięki symetrycznie ukształtowanej
formie. Niezawodność i korzyści ekonomiczne w jednym.

CELTYCKA - EKONOMICZNA
• Symetryczny profil.
• Harmonijny obraz pokrycia.
• Korzystny stosunek ceny do jakości.
CELTYCKA - STYLOWE I PEWNE BARWY
• Do wyboru jest 5 kolorów.
KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod kątem
funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

ceglany

30

ciemnoczerwony

bràzowy

grafitowy

ZAPOTRZEBOWANIE
• Celtycka - ok. 10,0 sztuk/m2
• Waga - 4,3 kg/szt
• Minimlane zalecane pochylenie
dachu - 22°

czarny
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DACHÓWKI BETONOWE

Grecka
- jakość w zdecydowanym profilu

2

Dachówka Grecka, dzięki niej uzyskacie Państwo efekt silnego, masywnego,
przyciągającego oko dachu o wyraźnym rysunku.

GRECKA – NIEZAWODNY CHARAKTER
• Charakterystyczny, wyważony profil.
• Sprawdza się na dachach wielkopowierzchniowych.
• Idealne rozwiązanie niemal dla każdego stylu.
GRECKA - STYLOWE I PEWNE BARWY
• 3 kolory do wyboru.
KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod kątem
funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

ceglany
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bràzowy

ZAPOTRZEBOWANIE
• Grecka - ok. 10,0 sztuk/m2
• Waga - 4,5 kg/szt
• Minimlane zalecane pochylenie
dachu - 22°

czarny
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DACHÓWKI BETONOWE

Reviva
- karpiówka betonowa Braas

2

Reviva jest czymś wyjątkowym wśród dachówek. Łączy ona klasyczny kształt
karpiówki z zaletami zakładkowych dachówek profilowanych (mniejszy ciężar
m2, szybkość układania, trwałość). Dzięki technologii, dachówka Reviva posiada
wysoką wytrzymałość, wyrazisty i bardzo trwały kolor oraz gładką powierzchnię.
Model ten podkreśli piękno dachów o różnych kształtach a dzięki swojej niskiej
wadze jest idealnym rozwiązaniem na remontowane dachy.
REVIVA - ODRODZONA KARPIÓWKA
• Szybki montaż.
• Mały ciężar ok. 49,5 kg/m2.
• Idealna na remontowane dachy.
REVIVA - STYLOWE I PEWNE BARWY
• 3 kolory do wyboru.
KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów systemu
dachowego optymalnie dostosowanych pod kątem funkcjonalności,
formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

ceglany
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rustykalny

ZAPOTRZEBOWANIE
• Reviva - ok. 11,0 sztuk/m2
• Waga - 4,5 kg/szt
• Minimalne pochylenie dachu - 25°

czarny
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Dachówki ceramiczne Braas

naturalne bezpieczeństwo

LAT
GWARANCJI

zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym

Dachowki ceramiczne Braas do 2011 roku byly
oferowane na rynku polskim pod marka RuppCeramika.
Zmienila sie jedynie marka. Nadal produkowane sa z
najwyzszej jakosci surowcow w sprawdzonej technologii.
Sprawdzone na przestrzeni wieków – po dziś dzień
synonim piękna i naturalnego bezpieczeństwa. Dachówki
ceramiczne Braas powstają z rodzimej gliny, której wysoka
jakość porównywalna jest z zaletami glinek leczniczych.
Dachówki te dodają dachom klasycznego uroku, ciepła i
poczucia bezpieczeństwa. Zachwycają mnogością barw
i form, dzięki którym mogą Państwo nadać swojemu
dachowi indywidualny charakter – zgodnie z własnym
smakiem i pomysłem.

3

DACHÓWKI
CERAMICZNE

DACHÓWKI CERAMICZNE BRAAS NIOSĄ TRADYCJĘ
Od wieków człowiek pokrywa dachy dachówkami z gliny. Surowiec ten fascynuje nadal
swoją ekspresją i ciepłem. Ze względu na klasyczne pochodzenie, dachówki te do dziś
zachowały swój specyficzny urok.

DACHÓWKI CERAMICZNE BRAAS PRZEKONUJĄ PIĘKNEM
Zachwycają różnorodnością form, barw i powierzchni. Dachówki ceramiczne to synonim
indywidualnej kreatywności, nadającej każdej budowli swoistego i niepowtarzalnego
charakteru.

DACHÓWKI CERAMICZNE BRAAS TO NATURALNY WDZIĘK
Dachówki ceramiczne są od zawsze produkowane z gliny wydobywanej w sposób
naturalny. Większość składników pochodzi z rodzimych złóż.

DACHÓWKI CERAMICZNE BRAAS TO GWARANTOWANA
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Wyjątkową pewność i jakość dachówek ceramicznych podkreślamy 20-letnią gwarancją
na materiał i 5-letnią dodatkową gwarancją odporności na mróz potwierdzoną
odpowiednim dokumentem.
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Dachówki ceramiczne Braas
Twój dom stanie się klejnotem
– wykorzystaj kolekcję dachówek ceramicznych Braas.
Kolory dachówek występujące w katalogu mogą
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Dopuszczalne
są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki

SIRIUS 13

procesu produkcji dachówki ceramicznej. Załącznik B
normy PN-EN 1304 „Dachówki i kształtki dachowe
ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.”

TOPAS 13V

3
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RUBIN 11V (K)

OPAL

RUBIN 13V

OPAL ŻŁOBKOWANY

Achat 10V

SMARAGD

GRANAT 13V

TURMALIN
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Dachówki ceramiczne Braas
Życiowa inspiracja

Ciepło i bezpieczeństwo wewnątrz, piękno i indywidualizm na zewnątrz
- w swoim domu mogą Państwo urzeczywistnić swoje wyobrażenia o jakości
życia. Mogą Państwo rozkoszować się harmonią jednego z najstarszych
produktów budowlanych ludzkości i docenić różnorodność barw i form.
Jeśli szukają Państwo inspiracji - dadzą ją Państwu dachówki ceramiczne.

3
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Materiał tworzący historię
Glina jako klasyk kultury ludzkości
BŁYSKOTLIWE POMYSŁY NA BARWY I POWIERZCHNIE
Ze względu na skład gliny już w środowisku naturalnym dostrzegalne są różne odcienie surowca od
czerwieni poprzez szarości do odcieni żółci. Wykorzystanie angoby lub glazury umożliwia spełnienie niemal
każdego życzenia kolorystycznego. Przed wypaleniem na powierzchnię dachówki nanosi się wówczas
glinki barwiące i szkliwo. W wyniku tego uzyskuje się intensywne kolory, które każdemu dachowi nadadzą
nieporównywalnego charakteru, bez względu na to, czy wykorzystana zostanie wersja błyszcząca czy matowa.

3
TYSIĄCLETNIA TRADYCJA
Klasycznie piękna: glina nie bez powodu uchodzi
za jeden z najbardziej znaczących materiałów
budowlanych ludzkości. Już w epoce kamienia
nasi przodkowie produkowali pierwsze obiekty
z wypalanej w otwartych płomieniach gliny.
Chińczycy już przed 7000 laty pracowali z
wykorzystaniem pieców do wypalania.
Sztuka budowlana wykorzystująca pokrycie
budynków dachówkami ceramicznymi przyjęła
się w Europie już w roku 2000 p.n.e.

WŁAŚCIWOŚCI
Wiele pozytywnych właściwości materiałów
budowlanych, które w tworzywach nowoczesnych
musiały zostać z trudem wypracowywane
w wyniku wytężonych badań i rozwoju, natura
przekazała jednemu surowcowi - glinie. Dachówki
ceramiczne są odporne na działanie wody,
zachowując możliwość naturalnej wymiany wilgoci
z otoczeniem. Mając postać wypalonej gliny
są odporne na działanie ognia i mogą przetrwać
- choćby i w postaci skorup - tysiąclecia,
co potwierdzają odkrycia archeologiczne.

42

JAKOŚĆ ZACZYNA SIĘ OD SUROWCA
Glina jest geologicznie powstałą mieszanką
drobnoziarnistych minerałów. Wykorzystujemy
wyłącznie wysokojakościową glinę z wybranych
kopalń gliny z Polski i Niemiec. Niektóre odmiany
gliny uzyskują swoje właściwości przy zużywającym
znaczne pokłady energii wypalaniu w temperaturze
ok. 1500 °C, gliny wykorzystywane przez nas mogą
być wypalane przy oszczędności energii
w optymalnych temperaturach ok. 1000 °C.
Pozwala to oszczędzić energię w procesie
produkcyjnym, przyczyniając się w ten sposób
do ochrony środowiska naturalnego.

WYPALANA GLINKA LECZNICZA
NA TWOIM DACHU
Nasi inżynierowie ds. materiałów i geologowie
rozpoznają jakość niewypalonej gliny poprzez
„próbę smaku”: żując próbkę. Ustami można
określić ziarnistość znacznie dokładniej niż
przy wykorzystaniu maszyny - a także wyczuć
organoleptycznie dominację określonych
minerałów w mieszance.

Naturalna

Angoba

Glazura

Glazura Topline
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Sirius 13
- klasyczne piękno dachu

3

Sirius 13 jest dachówką stworzoną dla osób dbających o wizerunek dachu i jego detale. Zaokrąglone kształty
i wygładzone krawędzie tworzą na dachu efekt łagodnej fali. Nowoczesny design, wyjątkowo gładka powierzchnia
dachówki oraz intensywne i ciepłe kolory, umożliwiają nowy sposób aranżacji plastycznej dachu.

Sirius 13 – NA DOBRY POCZĄTEK
• Łagodny profil fali.
• Pasuje do każdego krajobrazu.
• Harmonijna i intensywna kolorystyka.
• Innowacyjna technologia barwienia w masie.
Sirius 13 – STYLOWE I PEWNE BARWY
• 4 przekonywujące warianty kolorów.

KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod
kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

ZAPOTRZEBOWANIE
• Sirius 13 - ok. 12,9 sztuk/m2
• Waga - 3,8 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 22°

ANGOBY

ceglany
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miedziany

*dachowki barwione w masie

bràzowy*

antracytowy*
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Rubin 11V(K) i Rubin 13V
- wszechstronna dachówka o naturalnym wdzięku

Rubin zapewni naturalny, wysokojakościowy efekt pokrycia dachu. Klienci dokonujący tego wyboru mają wysokie
wymagania w odniesieniu do architektonicznej harmonii i ponadczasowego piękna. Jak duża różnorodność jest tu możliwa
udowadnia szeroka gama asortymentu Rubin – począwszy od dużego wyboru kolorów do różnorodnych formatów.

RUBIN – KLASYCZNE ZNACZENIE
• Wysokojakościowa, ponadczasowo piękna forma.
• Wyważony profil również dla dachów o małym
kącie nachylenia.
• Stylowy, naturalny obraz pokrycia.

KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych
pod kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

RUBIN – STYLOWE I PEWNE BARWY
• Zdecydowany charakter w 12 kolorach
(w zależności od wersji).

ZAPOTRZEBOWANIE
• Rubin 11V(K) - ok. 11,0 - 12,3 sztuk/m2
• Waga - 3,6 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 16°
• Rubin 13V - ok. 12,4 - 13,5 sztuk/m2
• Waga - 3,2 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 16°

RUBIN 13V

ANGOBY

GLAZURY

miedziany

bràzowy* antracytowy*

Rubin 11V(K)
Rubin 13V

Rubin 11V(K)
Rubin 13V

Rubin 11V(K)
Rubin 13V

GLAZURY TOPLINE

bukowy

kasztanowy

tekowy*

∏upkowy

czarny
b∏yszczàcy*

czarny
kryszta∏*

szary
kryszta∏

sosnowy

czarny
brylant*

Rubin 11V(K)

Rubin 13V

Rubin 11V(K)
Rubin 13V

Rubin 13V

Rubin 11V(K)
Rubin 13V

Rubin 13V

Rubin 11V(K)

Rubin 13V

Rubin 13V

*dachowki Rubin 13V barwione w masie
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Achat 10V
- nostalgiczny urok

3

Wydmy, wiatr, step, owce na wałach przeciwpowodziowych - kto przy tych słowach czuje się jak w domu, wybiera
dla swojego zacisza dachówkę Achat 10V. Jej typowo nadmorski urok przekonuje i nadaje budynkowi autentycznego
charakteru.

ACHAT 10V - NOSTALGIA UFORMOWANA
• Silny profil fali.
• Wyważone wrażenie pokrycia powierzchni.
• Spokojny, harmonijny obraz pokrycia.
ACHAT 10V - STYLOWE I PEWNE BARWY
• 3 przekonywujące warianty kolorów.

ANGOBY

miedziany
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KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod
kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.
ZAPOTRZEBOWANIE
• Achat 10V - ok. 10,4 - 11,8 sztuk/m2
• Waga - 3,8 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 22°

GLAZURA

antracytowy

kasztanowy
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Granat 13V
- tradycja i nowoczesność

3

Swoim charakterystycznym profilem „marsylki” dachówka ta epatuje wiarą w to co sprawdzone. Pasuje zarówno
do budynków historycznych, jaki i nowych, mających na celu nową interpretację architektury ukierunkowanej na
tradycję.

GRANAT 13V – ELASTYCZNE DOPASOWANIE
• Charakterystyczna forma.
• Epatuje zaufaniem.
• Idealna dla budynków tradycyjnych.
GRANAT 13V – STYLOWE I PEWNE BARWY
• Do wyboru są 4 kolory.

ANGOBY

miedziany
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KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod
kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.
ZAPOTRZEBOWANIE
• Granat 13V - ok. 13 - 14,2 sztuk/m2
• Waga - 3,6 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 22°

GLAZURY

antracytowy

kasztanowy

tekowy
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Topas 13V
- subtelny styl

3

Elegancja Topasa wynika z jego rzeczowego, subtelnego stylu. Efekt: dom sprawia jednorodne, wyważone wrażenie.
Topas 13V to dachówka nadająca szlachetnego charakteru tak nowym budowom, jak i budynkom starszym.

TOPAS 13V – USPOKAJAJĄCY, SUBTELNY
• Rzeczowy, szlachetny design.
• Geometryczny obraz pokrycia.
• Tworzy wrażenie jednolitości.

KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod
kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

TOPAS 13V – STYLOWE I PEWNE BARWY
• Dostępna w 6 kolorach.

ANGOBY

miedziany
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ZAPOTRZEBOWANIE
• Topas 13V - ok. 12,8 - 14,4 sztuk/m2
• Waga - 3,5 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 28°

GLAZURY

bràzowy

antracytowy

kasztanowy

tekowy

czarny
b∏yszczàcy
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Opal
- po prostu karpiówka!

3

Wybierając karpiówkę Opal decydują się Państwo na wybór tradycji. Klasyka i nostalgia - to pojęcia, które łączą się
z tą pierwotną formą dachówki ceramicznej. Przyjemny charakter, który pożądany jest szczególnie przy naprawie
wartościowych budowli zabytkowych. Chętnie stosowana również w nowym budownictwie indywidualnym, mającym
na celu wyrażenie tradycyjnego, regionalnego stylu budowy.

OPAL – HISTORYCZNA FORMA, KLASYCZNY
WYGLĄD
• Tradycyjny urok.
• Nadaje wartościowych akcentów.
• Jednoczy historyczną i nowoczesną linię.
• Występuje w mniejszym formacie jako karpiówka
żłobkowana.

KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod
kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.
ZAPOTRZEBOWANIE
• Opal Standard - od 33,7 do 38,30 sztuk/m2
• Waga - 1,8 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 30°

OPAL – STYLOWE I PEWNE BARWY
• Klasyczna forma dostępna w 11 kolorach
(w zależności od wersji).

• Opal Karpiówka żłobkowana - od 39,1 do 44,5 sztuk/m2
• Waga - 1,5 kg/szt
• Minimlane zalecane pochylenie dachu - 30°

naturalna
czerwień
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ANGOBY

GLAZURY

GLAZURY
TOPLINE

naturalna
czerwieƒ

miedziany

bràzowy

antracytowy bukowy

kasztanowy

tekowy

∏upkowy

czarny
kryszta∏

sosnowy

czarny
brylant

Opal Standard
Opal ˚∏obkowany

Opal Standard
Opal ˚∏obkowany

Opal Standard

Opal Standard
Opal ˚∏obkowany

Opal Standard
Opal ˚∏obkowany

Opal Standard

Opal Standard

Opal Standard

Opal Standard

Opal Standard

Opal Standard
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Smaragd
- radość własnego stylu

Smaragd jest idealnym wyborem dla tych, którzy żyją we własnym stylu. Jego eleganckie kolory i nietypowa rombowa
forma nadaje budynkowi wyszukanego, indywidualnego charakteru przypominającego efekt pokrycia łupkami. Po prostu
wyjątkowa forma i efekt pokrycia powierzchni.

KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych
pod kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

SMARAGD – WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
• Kreatywny, indywidualny wygląd.
• Nietypowa, charakterystyczna forma rombu.
• Idealne rozwiązanie dla niemal każdego dachu.
SMARAGD – STYLOWE I PEWNE BARWY
• Zdecydowany charakter w 4 kolorach.

ANGOBA

antracytowy
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ZAPOTRZEBOWANIE
• Smaragd - od 12,5 do 14,0 sztuk/m2
• Waga - 3,7 kg/szt
• Minimalne zalecane pochylenie dachu - 16°

GLAZURY

kasztanowy

tekowy

czarny
kryszta∏
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DACHÓWKI CERAMICZNE

Turmalin
- nieco inna nowoczesna dachówka ceramiczna

3

Turmalin swoim kształtem podkreśla wyjątkowy, nowoczesny charakter dachu. Nadaje mu optycznego spokoju
i wyważenia. Z tego też względu nadaje się wyjątkowo dobrze do stosowania na budynkach o oszczędnej stylistyce.

TURMALIN – INDYWIDUALNE WYRAŻENIE
• Wyraźna stylistyka.
• Świadectwo uznania dla designu i techniki.
• Perfekcyjna dla nowej budowy i renowacji.

KOMPLETNY SYSTEM
• Duży wybór dachówek kształtowych oraz elementów
systemu dachowego optymalnie dostosowanych pod
kątem funkcjonalności, formy, barwy i materiału.
• Kompletny dach z „jednej ręki”.

TURMALIN – STYLOWE I PEWNE BARWY
• Do wyboru jest 6 kolorów.

ANGOBY

miedziany
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ZAPOTRZEBOWANIE
• Turmalin - ok. 11,1 - 11,8 sztuk/m2
• Waga - 4,4 kg/szt
• Minimlane zalecane pochylenie dachu - 30°

GLAZURY

jasnoszary antracytowy*

*dachowki barwione w masie

kasztanowy

szary

czarny
b∏yszczàcy*
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Dach w systemie
Dopasowanie elementów gwarantowane

ELEMENTY SYSTEMU
DACHOWEGO

60
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ELEMENTY SYSTEMU DACHOWEGO

Funkcjonujący system
- wiele możliwości
Decydujac sie na markę Braas wybierają Państwo nie
tylko zwyczajne pokrycie dachu, ale kompletny system
dachowy z jednej ręki. Należą do niego: po pierwsze
wysokiej jakości dachówki betonowe i ceramiczne,

po drugie szeroka paleta akcesoriów dachowych
dopasownych do dachówek. Wybierajac system
dachowy Braas mogą być Panstwo spokojni o swój dach.
Dostarczymy wszystkiego czego potrzebuje.

Taśmy uszczelniająco-wentylacyjne

Przejścia przez
połać dachu

Systemy solarne

Wyłazy dachowe

Wakaflex

System komunikacji
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System przeciwśniegowy

Rynny

Kosze dachowe

Membrany

Elementy okapu

System mocowań

Izolacje nakrokwiowe DIVODAMM

63
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ELEMENTY SYSTEMU DACHOWEGO

System rynnowy StabiCor®
- odprowadzanie wody z dachu

hak rynnowy
nakrokwiowy
rynna

denko

hak rynnowy
doczo∏owy

System rynnowy StabiCor® jest kompletnym rozwiàzaniem odprowadzania wody z po∏aci dachu. Dost´pny jest
w kolorach: miedzianym i bràzowym. Umo˝liwia on dopasowanie zarówno rozmiaru, jak i koloru systemu rynnowego
do koncepcji budynku i pozwala na zaprojektowanie orynnowania wed∏ug indywidualnych potrzeb.

Praktyczne obejmy i haki

Szczelne
po∏àczenia

Elementy samozaciskowe

Elegancka
kolorystyka

Profile wzmacniajàce

siatka
ochronna
z∏àczka
samozaciskajàca

4

zamkni´te profile
wzmacniajàce
naro˝nik
zewn´trzny 90°

kolanko 67°

lej spustowy
samozaciskowy
kolanko

obejma wbijana

trójnik 45°

obejma wkr´cana

z∏àczka rury
rura spustowa

klapa burzowa
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mufy monta˝owe
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Twój dach po prostu ma to coś!
DivoDamm Braas - materiały izolacyjne o wysokiej
wydajności: doskonała izolacja dachu

ODZIEŻ FUNKCJONALNA DLA TWOJEGO DOMU
High-tech w służbie środowiska: produkty Braas DivoDämm składają
się z wysokiej jakości substancji izolacyjnych z poliuretanów, które – podobnie jak dobrej
jakości ubranie –z zewnątrz odbija zimno, a wewnątrz odprowadza wilgotne ciepło.

5

izolacja
termiczna dachu
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IZOLACJE

DIVODAMM

DIVODAMM

- eliminuje MOSTKI TERMICZNE

- izolacja do każdego dachu

Z punktu widzenia fizyki budowlanej mostkami termicznymi są obszary o podwyższonym przewodnictwie cieplnym.
Z reguły powstają one na skutek złożonych konstrukcji dachów np. przy belkach i krokwiach z izolacją w przestrzeniach
pomiędzy elementami konstrukcyjnymi ściany szkieletowej lub pomiędzy krokwiami. W obszarze mostka termicznego,
poprzez zwiększone przewodnictwo cieplne, temperatura spada co może powodować wydzielanie wody
kondensacyjnej. Powstaje zagrożenie tworzenia się pleśni a w dłuższej perspektywie zagrożona jest konstrukcja nośna.
FAKTY PRZEMAWIAJĄ ZA IZOLACJĄ NAKROKWIOWĄ
Dzięki zastosowaniu izolacji całopowierzchniowej ponad krokwiami Braas DivoDamm i połączeniu na pióro/wpust,
możliwe jest całkowite uniknięcie mostków termicznych. Zaletą jest to, że warstwa izolacyjna jest umieszczona ponad
krokwiami i widoczną wieźbę dachową można wykorzystać jako element architektoniczny poddasza.

–

MOSTKI CIEPLNE PRZY
IZOLACJI POMIĘDZY KROKWIAMI

DIVODAMM PRO

DIVODAMM TOP

Element izolujący do zastosowania w nowym budownictwie

Wysokowydajny element izolujący do zastosowania

i do remontów dachów stosowany w celu ulepszenia izolacji

w nowym budownictwie i do remontów dachów,

pomiędzy krokwiami. Materiał montowany jest na całej

aby z niską grubością materiału izolacyjnego osiągnąć

powierzchni, stanowiąc izolację powyżej krokwi, przez co

maksymalne właściwości izolacyjne. Element układa się

eliminowane są mostki termiczne. W połączeniu izolacji

jako izolację całopowierzchniową ponad krokwiami,

pomiędzy krokwiami z DivoDamm Pro wymagana jest

przez co eliminuje mostki termiczne i może być

paroizolacja.

montowany bez deskowania.

STRATY CIEPŁA DACH BEZ IZOLACJI

STRATY CIEPŁA DACH Z IZOLACJĄ

75%

Dach
12.120 kWh/a

5

Dach
3.000 kWh/a

oszczędności

SYSTEMY IZOLACYJNE DIVODAMM
Z PIANKĄ SZTYWNĄ PIR

Ściany
10.100 kWh/a

Okna
4.700 kWh/a

Grunt/piwnica
1.764 kWh/a
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Okna
2.520 kWh/a

Ściany
2.900 kW/h

Grunt/piwnica
714 kWh/a
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Darmowa energia z twojego dachu.
Jako wiodący dostawca kompletnych systemów
zawsze byliśmy najbliżej słońca.

SYSTEMY SOLARNE

70

71

6

SYSTEMY SOLARNE

Absolut
sicher

- wysoka jakość i innowacja

Gwarancja

100%

KOMPLETNE, WYSOKIEJ KLASY GRZEWCZE SYSTEMY SOLARNE
DOPASOWANE DO TWOJEGO DACHU

Ekologia

Jako eksperci w dziedzinie pokryć dachowych oferujemy kompletne,
dopasowane do każdego dachu wysokosprawne grzewcze systemy solarne,
zapewniające zarówno ciepłą wodę, jak i ogrzewanie pomieszczeń.

Modernste
Nanotechnologie

60%

Wysokowydajne płaskie
kolektory płytowe Braas Solar TCA 2

Energiekosten
sparen*

Mocowania pasujące
do dachów każdego typu

Braas
Qualitätssiegel

Pełna oferta
akcesoriów

Besonders
leistungsstark

Szczególnie
wysoka sprawność
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Łatwy monta

10
lat
High-Tech-

5
lat
Kompletny
Wyprodukowano

10
lat
High-Tech-

100%
Extrem niedriger

100%

100%

Besonders
system
Gwarancja
w
Niemczech
leistungsstark

Materialien
Gwarancja

Szczególnie
Materialien
Gwarancja
wysoka
sprawność

SYSTEM CIEPŁEJ WODY Braas Solar
Niewielkie
Wysokiej jakości
zbiornikSpeicherwody ciepłej Braas
Solar
Exzellente
Ekologia
mo FW
liwo
skorzymo liwo skorzyŁatwy
monta
Wärmeverlust
straty
cieplne
eigenschaften
z
zamontowaną
fabrycznie
grupą
pompową,
sterownikiem
stania z dotacji
stania z dotacji
i osprzętem hydraulicznym (opcja).

ZESTAW SOLARNY 1

5 lat

Dach-Steine sind Extrem
Modernste
ModernsteBraas
durchschnittlich 25 %
fester als DINplus es
witterungsbeständig
Nanotechnologie
Nanotechnologie
vorschreibt

25%

+

Modernste
Nanotechnologie

ZESTAW SOLARNY 1I

U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKO

60%

Energiekosten
sparen*

Optimale
Montagelösungen
für alle Dacharten

Optimale
Montagelösungen
für alle Dacharten

Dach-Steine sind Extrem
Extrem
ModernsteBraas
durchschnittlich 25 %
fester
als DINplus es
witterungsbeständig
witterungsbeständig
Nanotechnologie
vorschreibt

25%

+

Absolut
Modernste
sicher
Nanotechnologie

High-Tech-

Kompletny

Extrem niedriger
Wärmeverlust

Exzellente Speichereigenschaften

BraasBraas Solar
SYSTEM GRZEWCZY
Materialien
system
WysokosprawnyQualitätssiegel
zbiornik dwufunkcyjny Braas Solar CW +
ze zintegrowanym solarnym systemem warstwowym,
zapewniający szybki dostęp do ciepłej wody.

Besonders
leistungsstark

Wyprodukowano
w Niemczech

High-TechMaterialien

6

Niewielkie
straty cieplne

Szczególnie
wysoka sprawność

Łatwy monta

Optimale
Montagelösungen
für alle Dacharten
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SERWIS

Co serwis mówi o przedsiębiorstwie...

A teraz przejdź na stronę...

... i dlaczego właśnie na to stawiamy

Informacje, wskazówki i wiele więcej na stronach www.braas.pl
Potrzebują Państwo jakichkolwiek informacji o naszej firmie, o naszych produktach? Poszukujecie sprawdzonego dekarza
czy firmy handlowej? Potrzebny jest kontakt z naszym Koordynatorem Sprzedaży? Polecamy wizytę na naszej stronach
internetowcyh: www.braas.pl. Znajdą tam Państwo wszelkie przydatne informacje.Ta wizyta Państwu się przyda a nas ucieszy.
A więc, zapraszamy!

Płońsk

Przysucha

Opole

Nasze magazyny/fabryki
Nasi dystrybutorzy

7

Faktem jest, że zły produkt nie stanie się lepszy nawet wówczas, gdy będzie
związany z dobrym serwisem. My jesteśmy zdania, że w dobrym przedsiębiorstwie,
kierującym się rozsądnymi zasadami, serwis AUTOMATYCZNIE również jest dobry.
Dlatego też nie tylko dbamy o rozwój wyjątkowych produktów.
Znamy potrzeby i życzenia naszych klientów i rynku i wspieramy Państwa
– gdzie tylko to możliwe – radą i pomocną dłonią.

Na stronie www.braas.pl znajdą
Państwo mnóstwo użytecznych
danych i faktów związanych z dachem.
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Znajdź nas

75

Z zamiłowania
- do znajdowania rozwiązań

SUPERDEKARZ
WIEDZA JAKOŚĆ DOŚWIADCZENIE

76

Do niedawna inwestorzy prywatni poszukujący
wykonawców skazani byli na przeglądanie stron i
forów internetowych. Szczęśliwsi znajdowali znajomych,
którzy mogli polecić dekarza. Od 3 lat nową jakością
w branży dekarskiej stał się ogólnopolski program
SUPERDEKARZ, którego celem jest podnoszenie
standardów dekarskiego fachu i skupienie najlepszych
fachowców w branży.

Program umożliwia więc inwestorom dotarcie
do najlepszych w Polsce dekarzy, za którymi stoją
WIEDZA, JAKOŚĆ i DOŚWIADCZENIE. Patronem
tego największego branżowego przedsięwzięcia jest
ﬁrma MONIER, znany na międzynarodowych rynkach
producent systemu dachowego Braas.
Więcej informacji:

www.superdekarz.pI

DLAczego Braas
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DLACZEGO BRAAS?

Poczuj SUPERZADOWOLENIE
i zrób dachówkę

Lata doświadczenia i ilość położonych dachów to
podstawowe informacje, które przemawiają w imieniu
profesjonalnych dekarzy. Udokumentowane budowy i
satysfakcja poprzednich klientów są najlepszą przesłanką
do podjęcia współpracy z wybranym fachowcem.

W wypadku SUPERDEKARZY liczby mówią same za
siebie. Uczestnicy programu przez 3 lata położyli ponad
3 000 000 m2 pokryć dachowych.

Po ukończeniu prac na dachu świętuj razem ze swoim SUPERDEKARZEM
dzień, w którym budowa zmienia się w dom. Świętujcie DACHÓWKĘ!
Baw się i podziwiaj dach na swoim domu. A nazwisko SUPERDEKARZA podaj dalej!
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DLACZEGO BRAAS?

Wszystkie muszą to przejść
- proces badania i rozwoju
w kanale aerodynamicznym

Będąc liderem na rynku możemy zaoferować więcej niż inni i tę odpowiedzialność bierzemy na serio. Ciągłymi
inwestycjami w badania i rozwój dbamy o to, by nasz system dachowy był dla Państwa jeszcze bardziej bezpieczny,
piękniejszy, bardziej efektywny energetycznie i bardziej opłacalny.

HIGH-TECH Z WŁASNĄ HISTORIĄ: RUDOLF H. BRAAS
Najnowsza technika ma u nas długą tradycję. Przedsiębiorca Rudolf H.
Braas opracował inteligentny proces maszynowej produkcji dachówek
betonowych. W roku 1953 założył spółkę Braas & Co. GmbH.

High-tech, sprawdzony w ekstremalnych warunkach: nasz system dachowy poddany został testom we wszystkich
warunkach pogodowych: burze, szybkie zmiany temperatury z zamarzaniem i odmarzaniem, upały, grad czy śnieg. Nasze
wymagania odnośnie systemu dachowego znacznie wykraczają poza wymagania norm krajowych i międzynarodowych.

8

Żaden produkt Braas nie zostanie dopuszczony na
rynek, jeśli wcześniej nie pozna od środka naszego
kanału aerodynamicznego. Tu, w naszym zakładzie
w Heusenstamm, w sercu Niemiec znajduje się
nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe
oferujące usługi całej grupie Monier na całym świecie.
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DLACZEGO BRAAS?

Innowacje prosto z taśmy
Do nowych wyzwań podchodzimy
z dużą ciekawością i entuzjazmem.

WSKAŹNIK INNOWACYJNOŚCI:
PIĘKNO

Smaragd: pierwsza dachówka
układana w karo.

To, że znajdujemy odpowiedzi na istniejące na rynku problemy, które
następnie wyznaczają nowe standardy w branży, to sprawa poboczna.
Najważniejsze jest to, by nasi klienci i partnerzy byli zaskoczeni i cieszyli
się rzeczywistą wartością dodaną.

Rubin 13V: perfekcyjny obraz
pokrycia dzięki innowacyjnym
detalom.
Tegalit: pierwsza całkowicie płaska
designerska dachówka betonowa.

Technologia Cisar: pierwsza
trójwarstwowa dachówka betonowa
z gładkością dachówki ceramicznej.

Reviva: pierwsza zakładkowa
dachówka betonowa o wykroju
karpiówki. Idealne rozwiązanie
na remonty klasycznych dachów.

WSKAŹNIK INNOWACYJNOŚCI:
OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

	wskaŹnik innowacyjnoŚci:
	kompletny system i Środowisko

Jedyny dostawca systemu
dachowego z dachówkami
betonowymi, ceramicznymi i
oryginalnego systemu dachowego.

Pierwszy dowód wyjątkowego
bilansu ekologicznego dachówek
betonowych.

Pierwsza długotrwała gwarancja na dachówki
Izolacja nakrokwiowa - optymalny
sposób na oszczędność energii
LAT
GWARANCJI

na dachówki
betonowe
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LAT
GWARANCJI

na dachówki
ceramiczne

Darmowa energia z twojego
dachu płaskie kolektory płytowe
Braas Solar

83

DLACZEGO BRAAS?

My nie obiecujemy

Jakość nie toleruje kompromisów. Stosujemy wyłącznie
surowce pierwszej jakości, kształtujemy naszą produkcję
wyjątkowo ekonomicznie i dbamy o to, by w naszych
produktach skupiało się całe bogactwo doświadczenia
naszego przedsiębiorstwa i cała wiedza know-how
naszych pracowników. Jakość, która popłaca: jako
pierwszy dostawca na rynku mogliśmy dać naszym
klientom wieloletnią gwarancję na dachówkę.

- wolimy zagwarantować

ZERO BŁĘDÓW Z ODIN!
Dong, dong, dong: szybki, równomierny ton
rozbrzmiewa w takt produkcji. Odin to przyrząd
kontrolny, którym sprawdza się jakość każdej
dachówki. Próba akustyczna pozwala wychwycić
nawet najmniejsze pęknięcia i w pewny sposób
odsortować wadliwe produkty. Dodatkowe
badanie optyczne zapewnia zachowanie wysokich
standardów obowiązujących formę i kolorystykę
produktów. W efekcie daje to niemal 100%
pewność zachowania jakości.
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Tak jak dobre wino nie może powstać z pierwszych
lepszych winogron, tak i jakość naszych surowców jest
wyznacznikiem jakości naszych produktów. Dlatego nasi
geologowie określili miejsca występowania wysokiej
jakości surowców: wszędzie tam, gdzie obecnie
stoją nasze zakłady. Produkując na miejscu, chronimy
środowisko, ponieważ skracamy drogę transportu.

8
Uciążliwe, ale ważne: wcześniej
przeprowadzano próbę dźwięku ręcznie.
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Przykładowe realizacje

Dachówka Braas - Reviva, kolor ceglany.

Dachówka Braas - Opal, kolor czarny kryszta∏.

Dachówka Braas - Rubin 13v, kolor czarny brylantowy.
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Dachówka Braas - Grecka, kolor ceglany.
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Dzięki naszemu oddaniu kwestiom jakości oferujemy
coś więcej niż tylko materiały budowlane do budowy dachu.
Wysokiej jakości produkty dają w efekcie dachy zapewniające
ochronę, komfort i estetykę, tworząc równolegle wartość
dodaną dla klienta.
Tego zawsze mogą Państwo od nas oczekiwać.

Monier Braas Sp. z o. o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 26
infolinia: 801 900 555
dla tel. kom.: 22 481 39 86
e-mail: info-braas.pl@monier.com
www.monier.pl www.braas.pl
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MORE POWER TO YOUR ROOF

