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BRAMAC PLATINUM
KRÁSNA A ODOLNÁ
Predstavte si strechu, ktorá spája to najlepšie zo sveta betónových a pálených krytín. Nadčasovú
strechu s hladkým a atraktívnym povrchom, ktorá je extrémne odolná proti mrazom a krupobitiu.
Strechu, ktorá je elegantná, vyrobená z čisto prírodných surovín, je tvrdá a pripravená čeliť nástrahám
nepriaznivého počasia. My sme si takú strechu predstavili, vyrobili a teraz ju hrdo predstavujeme aj vám.

Vysoká mrazuvzdornosť – atraktívny povrch nie je
náchylný na poškodenie mrazom, ktore občas nastáva pri
glazovaných povrchoch bežných pálených krytín.

Prečo si vybrať Bramac Platinum?

Najobľúbenejší profil
škridly s jemnou vlnou,
ktorý sa tvarovo hodi k rôznym
typom striech a stavieb.

bežná škridla
0,1 mm

Vynikajúca pevnosť a robustnosť –
povrchová úprava Platinum je až 8x hrubšia
v porovnaní s bežnými krytinami, čo prináša krytine
násobne vyššiu životnosť. Odolá tak bez
problémov silnému vetru, ťažkému snehu, či krupobitiu.

Bramac Platinum
0,8 mm

Moderné farby vrátane
metalických, ktoré sú
nadčasové a ideálne doplnia
farebnosť vášho domu.

Ochrana pred prehriatím - vo verzii Star
krytina odráža slnečné žiarenie, čím sa znižuje
prehrievanie podkrovia.

Obzvlášť hladký povrch
bez pórov vďaka unikátnej
viacvrstvovej minerálnej
skladbe krytiny, ktorý je tak
odolnejší voči znečisteniu.
Pozrite si ukážku videa
s extrémnym testom odolnosti
Platina, ktorú nezničí ani streľba
z brokovnice:

BRAMAC
BRAMACPLATINUM
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S reflexným metalickým povrchom, ktorý
v letných mesiacoch redukuje prehrievanie
krytiny až o 10 °C a teplotu v podkroví až
o 3 °C aj bez použitia klimatizácie.

metalická mokka

metalická granitová
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NOVÉ FARBY

Cenovo dostupnejšia verzia v moderných
farbách, ktorá si zachováva atraktívny
hladký povrch.

kráľovská bordeaux

kráľovská mokka

kráľovská antracitová

kráľovská čierna

Materiál

Spotreba približne

Cena v € s DPH
PLATINUM Star

PLATINUM

Základná škridla 1/1

10 ks/m2

1,92

1,80

Základná škridla 1/1polovičná 1/2

podľa potreby

2,28

2,16

Krajná škridla ľavá / pravá

3 ks/1 bm hrany

8,28

7,98

Pultová škridla 1/1

3,3 ks/1 bm hrany

16,80

16,80

Pultová škridla rohová ľavá / pravá

podľa potreby

24,00

24,00

Hrebenáč + príchytka hrebenáča

2,5 ks / 1 bm

6,60

6,60

Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča

1 ks / na 1 ukonč. nárožia

18,00

18,00

Rozdelovací hrebenáč *

1 ks pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami

25,20

25,20

Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)

podľa potreby

35,40

35,40

Odvetrávacia škridla

min. 10 ks / 100 m strechy

11,10

10,80

Plexi škridla

podľa potreby

16,80

16,80
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