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Miért Bramac?

Bramac tetõk. 
Egyszerûen hosszabb 

az élettartamuk

Összehasonlítva más tetõ fedõ  anyagokkal
a betoncserepek szilárdsága az idõk
folyamán folyamatosan növekszik,

így hosszú évtizedeken át
képesek elviselni a szélsõséges 

idõjárási hatásokat!

Bramac tetõk. 
A legnagyobb vihart és 

szelet is bírják 

Bramac tetõrendszereket rend sze-
resen tesztelik Európa legna gyobb 

szélcsa tornájában, Németországban. 
Az eredmények bizonyítják: a Bramac tetõk

szélsõséges idõjárás esetén is legma-
gasabb védelmet nyújtják.

Bramac tetõk. 
Mindent egy kézbõl 

Bramac=tetõmegoldások A-tól Z-ig. Minden
betoncserép modellhez pontosan illeszthetõ

eredeti Bramac 
tartozék és idomcserép rendszer.

Bramac Solar rendszerével tovább bõvítette a
tetõ funkcióját

– energia saját tetõrõl.

Bramac tetõk. 
Egy grammal sem 

nehezebbek a kelleténél

Az agyag cse rép és a Bra mac 
cse rép fe dé sek m2-súlya kö zel 
azo nos. Vi har ese tén a re la tív 
ma ga sabb súly elõnyt je lent.

Bramac tetõk. 
Nem árthat sem hó, 

sem fagy 

A Bramac betoncserepek – magas
szilárdságuk révén – alig vesznek fel

nedvességet, mint pl.: olvadási
csapadékot, ezáltal tartósan védelmet

nyújtanak a felfagyások ellen.
A Bramac 30 év fagyállósági garanciát nyújt.



Mivel fedjük tetôinket?
A felelôsség kérdése

Egy saját otthon építése sok családnál a biztos jövô gondolatával kapcsolódik össze. Eközben

egyre világosabbá válik, hogy a legfontosabb erôforrásaink nem állnak korlátlanul rendelkezésre.

Az évszázadok óta mûködô ökológia rendszert súlyos problémák fenyegetik. Ezek a következô

generációk jövôjét is kockára teszik. Mindezek tudatában egyre fontosabb az építôanyagok

kiválasztásánál az ökológiai fenntarthatóságra figyelni az alábbi szempontok mentén.

A Bramac innovatív termékeivel, tetômegoldásaival a környezettudatos, fenntartható építést

támogatja.

www.bramac.hu

06



Kevesebb üvegházhatás
Bizonyított, hogy a Föld felmelegedéséhez nagymértékben hozzájárul a CO2. Minél több fosszilis energiahordozó
szükséges egy építõanyag elõállításához, annál magasabb az üvegházhatása.
Mivel a betoncserepek elõállításánál felhasznált anyagok közül kizárólag a cement kerül égetésre, így a CO2-
kibocsátás kb. a fele, mint más fedõanyagoké.
A betoncserép feltalálása és alkalmazása több millió tonna CO2-tól kímélte meg környezetünket.

Csekély energiafelhasználás
Né mely te tõ fe dõ  anyag elõ ál lí tá sa na gyon ener gia igé nyes. Minél magasabb az eljárás során alkalmazott
hômérséklet, annál magasabb az energiaigénye, és ez által a környezet terhelése is. Különösen akkor, ha az ener-
giaelôállításhoz túlnyomó részt fosszilis fûtôanyagok kerülnek felhasználásra. Ami re szük ség van a for ma ki ala kí -
tá sa után, az csu pán né hány órás, 60 °C-on tör té nõ szá rí tás. Ez után a be ton cse re pek egy sze rû en meg szi lár dul -
nak a tá ro ló te re ken.

Savas esõ ellen
Kén-dioxid és nitrogén-oxid keletkezik, ha a kéntartalmú fûtôanyagok elégnek, és szûrés nélkül a légkörbe kerül-
nek. Példaként említhetnénk azokat a gyártási eljárásokat, ahol magas hômérsékletet alkalmaznak. Ezek a levegôt
szennyezô anyagok az esôvízben savvá alakulnak, savas esôként érkeznek a talajra és a vizekbe. A környezetter-
helésnek ezen látható módja a fák halála, az erdô pusztulása.
A cse kély ener gia rá for dí tás mi att a be ton cse re pek gyár tá si fo lya ma tá ban je len tõ sen ke ve sebb kén-di o xid és nit -
ro gén-di o xid sza ba dul fel. Te hát min den Bra mac te tõ hoz zá já rul az élet hez szük sé ges „zöld tü dõ” vé del mé hez.

Kevesebb szállópor
A növekvõ szállópor-koncentráció felelõs az allergiás tünetekért, az asztmás rohamokért és a légúti meg-
betegedések folyamatos növekedéséért. Különösen gyermekeink szenvednek a növekvõ porszennyezéstõl.
Örvendetes, hogy a betoncserepeknél – más tetõfedõanyagokhoz képest – a szállópor-koncentráció alacsonyabb,
amely magasabb életminõséghez vezet.
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Erôs. Gyönyörû. Legyôzhetetlen.
A Bramac Montero megérkezett.
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Jöhet jég- vagy szélvihar, hóesés és kemény fagyok, vagy akár a
szokottnál jóval nagyobb hóterhelés – a Bramac Montero magabiz-
tosan néz szembe a legkeményebb kihívásokkal. A klasszikus vonal -
vezetésû új, robosztus  Montero tetôcserép szilárdsági értéke
50%-kal teljesíti túl a szigorú normakövetelményet. Innovatív,
3D hatású granulált felülete karakteres, markáns szépséget ad a
tetônek és megakadályozza a hirtelen hólecsúszást is.
Ha egyszer megismerte a rubin, canyon és  gránit színben pompázó
cserepeket, a döntése éppen olyan lesz, mint a
Bramac Montero: extra szilárd és megingathatatlan. 

5 érv a Bramac Montero mellett:

•Szilárdsági értéke 50%-kal több az EN 490 betoncserép 
szabványban elôírt értéknél.

•Magas szilárdsági értéke révén jól tûri a szélsôséges idôjárási 
hatásokat.

•Strukturált felülete megakadályozza a hó hirtelen lecsúszását.
• 3D hatású felülete ragyogó, életteli színeket biztosít.
• Protector felülete ötszörös védelmet nyújt a tetôt elcsúfító 

szennyezôdések ellen.

TETÕ HELYETT MONDD:

A rusztikus szépség



Új idôszámítás a Bramac tetôcserepek 
felületi megjelenésében



Szép, szebb, legszebb...
a Bramac felületek új kategóriái
Értékteremtô fejlesztéseivel a Bramac új fejezetet
nyitott tetôcserepei szépségéért.

Az új Novo felület paraméterei választ adnak a megnövekedett építkezôi
elvárásokra. A hagyományos felületekhez képest fokozott színvédelmet,
fokozott UV védelmet nyújt, nagyobb ellenállóságot biztosít a szeny-
nyezôdések ellen.

Bramac Duna

Bramac Római 

Bramac Reviva Bramac Római 

Bramac Montero Bramac Reviva Bramac Tectura Bramac Classic Bramac Római Bramac Hódfarkú 

Bramac Novo: az új színvonal

Bramac Protector: ötszörös védelem

Bramac Protector Plus: 
és a szépség örök

A jól ismert Protector felület pedig már bizonyított. Közel 70 millió db
eladott tetôcserép jelzi országszerte, hogy a tetôt elcsúfító környezeti
hatások megelôzhetôek. A Protector tetôk ellenállnak a szennyezôd é -
seknek, idôjárási viszontagságoknak, mohásodásnak, színfakulásnak.

A Bramac forradalmi technológiája révén a Protector Plus-szal új
idôszámítás kezdôdik a tetôcserepek felületi megjelenésében. 
Az egyedülálló Protector Plus gyártástechnológiája áttörést jelent a 
tetô cserepek optikai, esztétikai megjelenésében. Finom, sima felülete,
elegáns selyemfénye, extrém ellenálló képessége révén a Protector Plus
felületû tetôcserepek ma a minôség csúcsát jelentik.

TETÕ HELYETT MONDD: 11



Bramac tetôcserepek
Az Ön választása a legszebb formákból

Bramac Classic Protector

téglavörös sötétbarna ébenfekete

Bramac Római Protector Plus

rubinvörös gránitcanyon

Hornyolt tetôcserepek

téglavörös sötétvörös

téglavörös             sötétvörös           antracit             

antik

rubinvörös antracit

Bramac Római Novo

Bramac Duna Novo

Bramac Natura Plus

natúrbarna

Bramac Tectura Protector

Bramac Reviva Protector

Bramac Reviva Novo

téglavörös

téglavörös antik

antracitrubinvörös

ébenfekete

téglavörös ébenfeketeantiksötétvörös

Bramac Montero Protector

12

vörösbarnatéglavörös sötétbarna ébenfeketerubinvörös



A ka ta ló gus ban be mu ta tott ter mé kek szí nei a va ló sá gos
szí ne ket – a nyom dai tech no ló gia mi att – csak megköze lí -
tô en ad ják vis  sza.
Vá sár lás elôtt te kint se meg az el adás he lyen be mu ta tott
min ta cse re pe ket.

A tetõcserepek alapszíneinek ára azonos. Az antik színû tetõcserepek
(Bramac Reviva Protector, Bramac Tectura Protector, Bramac Római
Protector, Bramac Hódfarkú Protector) a felhasznált anyagok és az
egyedi gyártási költségek miatt magasabb áron kerülnek forgalomba.
Az antik, vörösbarna, sötétbarna, sötétvörös, canyon, vecchio és
montano színû tetõcserepeinkhez barna, magico és téglavörös színû
cserepünkhöz vörös, rubinvörös színû tetôcserepünkhöz rubinvörös
színû tartozékot ajánlunk. Az antik (Bramac Reviva Protector, Bramac
Tectura Protector, Bramac Római Protector, Bramac Hódfarkú
Protector) a Bramac Natura Plus és a Bramac Adria tetõcserepeknél
– ezek sajátossága miatt – az egységes felület érdekében
3–5 raklapból keverve fedje a tetõt.

Bramac Hódfarkú Protector

téglavörös antik ébenfekete

Sík horony nélküli tetôcserepek

magico vecchio montano

Bramac Adria

4X 3XBUSINESS



Bramac tetõrendszer
Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal
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Bramac tetôrendszer a legkorszerûbb anyagok és technológiák alkalmazásával
magas mûszaki színvonalat, kiemelkedô használati értéket biztosít. 
Mindez kedvezô ár-érték aránnyal párosul.

BasicRoll univerzális
kúpalátét

Univerzális taréjgerinc
kúpalátét 

Bramac 
EcoRoll univerzális kúpalátét

FigaRoll  Plus 
univerzális kúpalátét

Szellôzôszalag Lezárófésû Szellôzôléc

Kúpalátétek

Tartozékok eresz-
kialakításához



15

Bramac Veltitech 120
párazáró tetôfólia

Bramac Pro Plus
páraáteresztô tetôfólia

Bramac Universal ECO-2S
páraáteresztô tetôfólia

Bramac Clima Plus 2S
páraáteresztô, hôtükrös tetôfólia

Helyiség-kiszellôztetô egység

Csatornaszellôzô-egység

Antennakivezetô-egység

Füstgázkivezetô-egység

Durovent rendszer

Tetôáttörés

Wakaflex 
kémény- és falszegély

Szegélylemez 
12 db beütôdûbellel

Tömítôanyag
(szilikonmentes) 
kinyomó nélkülKémény-

és falszegély

Tetôfóliák



Bramac Natura Plus
A természet új színe
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Anyag: nagy szilárdságú, anyagában

színezett beton

Felület: sima, felületkezelt

Méret: 332x420 mm

Tömeg: 4,4 kg/db

Fedési szélesség: 30,0 cm

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: max. 34,0 cm

Átfedés: min. 8,0 cm 

Szükséglet: átlag 10 db/tetô m2

Szín: natúrbarna

A Natura Plus te tõ cse rép a ter mé szet han gu la tát és
har mó ni á ját idé zõ szín vi lá gá val az új épü le te ken és
fel újí tott te tõ kön is esz té ti kus lát ványt nyújt.
Ér de kes aszim met ri kus fe dés ké pe a ház kör nye ze té -
vel tö ké le tes össz han got te remt.
Jó hír az épít ke zõk nek az igen elõ nyös ár – amely le -
he tõ sé get biz to sít a meg al ku vás nél kü li te tõ fe dés re,
a meg szo kott Bra mac mi nõ ség ben.

Színek

Mûszaki adatok

natúrbarna



Bramac Duna Novo
Fodrozódó hullámok



Színek

Mûszaki adatok

A Duna tetôcserép a Duna fodrozódó hullámait
idézô egyedi formavilágával, új építészeti megje-
lenést kölcsönöz a házaknak. Érdekes, aszim-
metrikus formája harmonikusan illeszkedik, szinte
belehullámzik a környezetbe, tiszta vonalaival a
modern és hagyományos épületeken egyformán
szép látvány.
Új Novo felülete kompromisszum nélküli
minôséget nyújt az építkezôdnek elérhetô áron.

Anyag: nagy szilárdságú, anyagában

színezett beton

Felület: sima, Novo felület

Méret: 332x420 mm

Tömeg: 4,4 kg/db

Fedési szélesség: 30,0 cm

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: max. 34,0 cm

Átfedés: min. 8,0 cm 

Szükséglet: átlag 10 db/tetô m2

19

téglavörös      sötétvörös      antracit



Bramac Római
A délvidéki szépség



Színek 

Mûszaki adatok

A Ró mai tetõcserép lágy, hul lá mos – a ko los tor fe -
dés re em lé kez te tõ – jel leg ze tes raj zo la ta dél vi dé ki
han gu la tot idéz. Si ma fe lü le te, le ke re kí tett for má ja
ele gáns meg je le nést ad az épü let nek. Ka rak te res
pro fil ja, ös  sze té veszt he tet le nül egye di épí té sze ti
meg for má lást tesz le he tõ vé.

Római tetôcserép a szépség mesterhármasa.
Novo, Protector és Protector Plus* felülettel
kapható.

* A Római Protector Plus tetôcserepet 2011. nyarától szállítjuk.

Anyag: nagy szilárdságú, anyagában

színezett beton

Felület: sima, Novo, Protector és

Protector Plus felületû

Méret: 333x420 mm

Tömeg: 4,5 kg/db

Fedési szélesség: 30,0 cm

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: max. 34,0 cm

Átfedés: min. 8,0 cm 

Szükséglet: átlag 10 db/tetô m2
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téglavörös rubinvörös  sötétvörös antracit

ébenfekete

antik

rubinvöröstéglavörös vörösbarna sötétbarna



Bramac Reviva
A hagyomány újjászületése



Anyag: nagy szilárdságú anyagában

színezett beton

Felület: sima, Novo és Protector felületû

Méret: 333x420 mm

Tömeg: 4,5 kg/db

Fedési szélesség: 30/50 cm

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: min. 28,0 cm-max. 31,0 cm

Átfedés: min. 11,0 cm-max. 14,0 cm

Szükséglet: átlag 11 db/tetô m2

A Bramac Reviva tetôcseréppel évszázados
hagyomány kel új életre. Gyermekkorunk kedves
tetôformái a Magyarországon legkedveltebb
színekben idézik meg a régi idôk hangulatát. A
korszerû technológia, a helyes oldali vízhorony
kialakítás révén újjászületnek nagyszüleink házai,
de a különleges, egyedi fedéskép az új
épületeknek is díszére válik. A Bramac Reviva
tetôcserepek Novo és Protector felülettel
kaphatók, hogy a múlt szépsége a messzi
jövôben is tökéletes maradhasson.

Mûszaki adatok
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Színek

antracittéglavörös sötétvörös

téglavörös antik ébenfekete

rubinvörös



Bramac Tectura Protector
Modern. Idõtálló. Bramac.



Anyag: nagy szilárdságú, anyagában

színezett beton

Felület: sima, Protector felületû

Méret: 330x420 mm

Tömeg: 4,6 kg/db

Fedési szélesség: 30,0 cm

Tetôlécméret: 24/48 mm

Tetôléctávolság: min. 28,0 cm - max. 31,0 cm

Átfedés: min. 11,0 cm - max. 14,0 cm

Szükséglet: átlag 11 db/tetô m2

A Bramac Tectura Protector tetõcserepet a
21. század modern építészete hívta életre.
Letisztult formája minden modern épülettel
tökéletesen harmonizáló fedésképet eredményez.
A Tectura cserepek Protector felülettel ren-
delkeznek, mely megóvja a tetôt a környezeti
hatásoktól és a szennyezôdéstôl. Így a tetô
hosszú éveken át méltó dísze marad korunk
építészeti alkotásainak.

Színek

Mûszaki adatok
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téglavörös      antik               ébenfekete



Bramac Classic Protector
Klasszikus formák



Színek

Mûszaki adatok

Anyag: nagy szilárdságú anyagában

színezett beton

Felület: sima, Protector felületû

Méret: 330x420 mm

Tömeg: 4,3 kg/db

Fedési szélesség: 30,0 cm

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: max. 34,0 cm

Átfedés: min. 8,0 cm 

Szükséglet: átlag 10 db/tetô m2

A Classic Protector tetôcserép a Protector csa lád
tag ja. Kö vet ve az eu ró pai pi a ci tren de ket, a ha zai
épí té szek igé nyes sé gét, a Classic Protector
tetôcserép új esz té ti kai lehetôséget nyújt úgy az
új épü le tek fe dé sé nél, mint a ré gi ek fel újí tá sá nál.
Nyu godt, egyen le tes fe dés kép, klas  szi kus vo nal -
ve ze tés jel lem zi.
A Classic Protector tetôcserép is ren del ke zik
mind azon ki vá ló tu laj don sá gok kal, ame lyek a
Bra mac tetôrendszereknél meg szo kot tak és ter -
mé sze te sek.

27

téglavörös sötétbarna ébenfekete



Bramac Montero Protector
Erôs, gyönyörû, legyôzhetetlen.



Színek

Mûszaki adatok

Anyag: nagy szilárdságú, anyagában

színezett beton

Felület: granulált, 

Protector felületû

Méret: 330x420 mm

Tömeg: 4,3 kg/db

Fedési szélesség: 30,0 cm

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: max. 34,0 cm

Átfedés: min. 8,0 cm 

Szükséglet: átlag 10 db/tetô m2

Újdonság a Bramac Montero, amely technikai és
esztétikai paramétereivel egyedülálló a hazai
tetôfedôanyagok kínálatában. Rusztikus
felületkialakítása, 50%-kal nagyobb szilárdsági értéke
révén a legkeményebb idôjárási hatásoknak is ellenáll.
Karakteres, markáns szépséget ad a tetônek és
megakadályozza a hó hirtelen lecsúszását is.
Protector felülettel készül, amely hosszantartó 
védelmet nyújt a tetôt érô káros hatásokkal szemben.

29

rubinvörös gránitcanyon



Bramac Adria
Hamisítatlan déli életérzés



Anyag: nagy szilárdságú anyagában

színezett beton

Felület: háromrétegû, többszínû, 

tapinthatóan rusztikus felület

Méret: 333x420 mm

Tömeg: 4,4 kg/db

Fedési szélesség: 30,0 cm

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: min. 31,5 cm-max. 34,0 cm

Átfedés: min. 8,0 cm-max. 10,5 cm

Szükséglet: átlag 10 db/tetô m2

Romantikus délvidéki forma, természetes színvilág,
összeté veszthetetlenül egyedi karakter. Ez a
Bramac Adria tetô cserép. Háromrétegû, több-
színû, rusztikus felü lete, lágy hullámai szinte
tapinthatóvá teszik az oly kedvelt Adria hangulatát.
A Bramac Adria egyedülállóan termé sze tes hatása
révén ki válóan alkalmas régi polgári házak, villák, a
természetben rej tôzködô vidéki kúriák újrafedésére,
de különlegessé teszi az igényes, tágas lakóparkok,
a kertvárosi házak, nyaralók tetôit is.

Színek

magico vecchio montano

Mûszaki adatok
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Bramac Hódfarkú Protector
A hagyományos rajzolatú



A Hódfarkú Protector betoncserép különlegesen
finom rajzolata, kis mérete miatt, úgy a hagyományos,
mint a modern építészeti stílusú épületek kedvelt
héjazata. 
A Hódfarkú betoncserép kiválóan alkalmas tagolt, íves
tetôfelületek, mozgalmas tetôformák fedésére,
Napóleon- és ökörszem ablakok kialakítására. 
Tetôfedési rendszerével a bonyolult és kényes 
részletképzések is megoldhatók. 

t

Anyag: nagy szilárdságú anyagában

színezett beton

Felület: sima, Protector felületû

Méret: 168x420 mm

Tömeg: 2,33 kg/db

Fedési szélesség: 17,0 cm

Fedési módok: kettôsfedés

Tetôlécméret: min. 24/48 mm 

Tetôléctávolság: 15,5-17 cm

Átfedés: min. 8  cm 

Szükséglet: 35–38 db/tetô m2

Mûszaki adatok

Színek

téglavörös antik ébenfekete
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Bramac kollektorok
Tetõbe integrálható megoldás: 
Bramac Tetõsík Naptetõ



Elõnyei: 

> Szabadalmaztatott kollektor megoldás elõre 
szerelt burkolókerettel. Gyárilag beépített 
hômérsékletérzékelô. Könnyû és gyors be-
szerelés, csekély járulékos költségek.

> 20° tetõhajlássszögtõl elhelyezhetõ.
> Nagyobb a hõteljesítmény a magas szelektivitású 

abszorber réteg által.
> A legkörnyezetbarátabb és költségkímélõbb 

energiaforrás: egy 8m2-es Bramac Tetõsík 
Naptetõvel évente akár 442 m3 gáz takarítható meg.

> Szinte bármely tetõfedõ anyaghoz beépíthetõ és 
meglévõ tetõ esetén is alkalmazható.

> 10 év garancia és Austria Solar védjegy.
> Osztrák márkaminõség – a Bramac Kft. a korrekt 

megoldás, a biztonság és a megbízhatóság mellett áll.
> Solar Keymark minõsítéssel és Építôipari Mûszaki

Engedéllyel rendelkezik.
> Sok éven át tartó elégedettség – szép megjelenés 

és tökéletes tetõbe integrálhatóság.

Technikai adatok
Abszorber anyag: réz

Abszorber bevonata: magas szelektivitású vákuumbevonat

Abszorpció: >95%

Hõkibocsátás: <5%

Felépítés: fa keret alumínium burkolókerettel

Burkolókeret színe: bronz

Üveg: 4 mm vastag, speciális edzett 

szolár biztonsági üveg

Szigetelés: 50 mm vastag solar kõzetgyapot

Csatlakozások: 60 cm hosszú, flexibilis, szigetelt rozsdamentes 

csõ 3/4" bm lapostömítésû hollandi csatlkozással 

és réz 18x3/4" km forrasztható menetes idommal

Optikai hatásfok 00: *80,3%

Felhasználási terület: •melegvíz készítés (ökölszabály: kb. 1,5-2 m2

Bramac Tetõsík Naptetõ személyenként)

• fûtés kiegészítés

•medencefûtés

*az EN 12975-2 teljesítményteszt alapján, abszorber felületre vonatkoztatva

011-7S561F
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Anyag: tûzi horganyzott acél, 

idôjárásálló bevonattal 

Méret: ereszcsatorna NA 125, NA 150,

lefolyócsô NA 100

Színválaszték: fehér, vörös, 

sötétbarna, antracit

Fém ereszcsatorna-rendszer
A Bra mac ter mé ke a Fém eresz csa tor na-rend szer,
gaz da sá gos, UV- és kor ró zió ál ló.
Tûzi horganyzott acél, idô já rás ál ló be vo nat tal, sze ge -
 cse lés, for rasz tás nél kül, egy sze rû en fel sze rel he tô.
Karbantartást nem igényel.

Mûszaki adatok

Színek Színek

sötétbarna        vörös        fehér      antracit rézszín

Anyag: UV-stabilizált, anyagában színezett, 

ütésálló, kemény, 

de rendkívül rugalmas PVC

Méret: ereszcsatorna NA 125, NA 150,

lefolyócsô NA 100

Színválaszték: réz

Stabicor ereszcsatorna-rendszer
A Stabicor•ereszcsatorna-rendszer a Bramac kiváló
minôségû terméke. Méret- és elemválasztékával kitûnôen
illeszkedik a tetôkhöz.
Az ereszcsatorna-rendszer elemei anyagában színezett,
ütésálló, kemény, de rendkívül rugalmas PVC-bôl készülnek,
karbantartást nem igényelnek.

Ereszcsatorna-rendszerek

Mûszaki adatok
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TETÕ HELYETT MONDD:

Wakaflex kémény- és falszegély

Anyag: alumínium rácsbetéttel erôsített, 

UV- stabilizált (DIN 16 726), 

színtartó, szintetikus kaucsuk (PIB) szalag

Méret: 28 cm széles, 5 fm-es tekercs

Súly: 4,25 kg/tekercs

Szín: antracit, vörös, sötétbarna 

Szegélylemez

Anyag: Festett alumíniumlemez

Méret: 8 cm széles, 240 cm hosszú profil, 

20 cm-enként Ø 6 mm-es 

furatokkal, beütô dübelekkel

Súly: 1,1 kg/db

Szín: vörös, sötétbarna, antracit

Tömítôanyag

Anyag: UV-stabilizált, szilikonmentes, 

szintetikus kaucsuk (PIB) 

310 ml-es tubusokban

Szükséglet: 60 ml/fm

A Wakaflex kémény- és falszegély, valamint a  szegély lemez a
Bramac tetôrendszerek elemei, amelyek 
a tetôfedés és a fal vagy kémény csatlakozásainak 
lezárására szolgálnak. 
Kézzel könnyen formázható, a felhelyezésnél kialakított 
forma tartósan megmarad. Különleges önhegesztô tulajdonsága
révén egyszerûen toldható, szélesíthetô. 
Ollóval vágható, hullámos és sík felületû héjazatokhoz egyaránt
felhasználható.

Wakaflex kémény- és falszegély
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TETÕ HELYETT MONDD:

Bramac: 
Az itthoni otthonokért

Hazai hagyományokra építve
A Bramac a hazánkban több mint egy évszázados hagyo mányokkal
rendelkezô betoncserép-technológiára építve adott új lendületet a
magyar tetôkultúrának. Az idôtálló, tartós, szépségüket rendkívül
hosszú ideig megôrzô beton cserepek önmagukban jelképezik a
Bramac magyarországi küldetését: a múlt értékeire építve, folyamatos
fejlesztésekkel és sokoldalú tevékenységgel biztosítani a jövôt.

Nemzetközi erôvel a magyar gazdaságért
A Bramac tôkeerôs, nemzetközi vállalatként lépett színre
Magyarországon 1984-ben. Azóta kizárólag magyar munkaerôre
építve, itthoni alapanyagból állítja elô  az egyedülálló minôséget
képviselô termékeit.

Magyar szakembergárdával a szakma jövôjéért
Az egész hazai szakma biztonságát és jövôjét szolgálják a Bramac
szakemberképzô programjai, a Veszprémi Tetôfedôiskola, amely a
Bramac kezdeményezésére és pénzügyi támogatásával jött létre. A
nagysikerû Bramac Tetôfedô Olimpiák pedig a legjobbak elismerésével
motiválják a teljes magyarországi tetôfedô-társadalmat.
Ugyanis csak a legjobban képzett magyar szakemberek
képesek hitelesen képviselni a Bramac egyedülálló
minôségû, különleges technológiáját és egyedi színvonalát.

Csúcstechnológia a magyar tetôkön
A Bramac számos egyedülálló innovációval, rendelkezik. A nemzetközi
csúcstechnológiákat késedelem nélkül vezeti be a magyar piacon, így
biztosítva a hazai építészet naprakészségét, a világtrendekkel együtt
haladását.
Az innovációk nagy részét a cég magyar szakemberek segítségével, a
hazai tudásbázisra építve fejlesztette ki. Ezenkívül a termékek egy
része a magyarországi tradíciókat követve készült. A legjobb példa a
magyarországi fellesztésû Bramac Reviva tetôcserép, amely kiválóan
illeszkedik építészeti stílusunk jellegzetes világába.

Szép a szemnek, kedves a szívnek
támogatás a közösségnek
A Bramac tetôcserepek hosszú idôn át tartó, tökéletes védelmet biz-
tosítanak a hazai otthonoknak, különleges fedéstechnikájuk a jól iga-
zodik magyar építészeti kultúrához.  A Bramac filozófiájának fontos
része a társadalmi problémákkal való azonosulás. Éves szinten több
tízmillió forintot fordít  különbözô jótékonysági tetôfelújító programokra.
Szerte az országban iskolák,óvodák közintézmények, állatkerti
pavilonok, közösségi helyek tetôi újulnak meg a rendszeresen
adományozott Bramac tetôcserepek és a cég dolgozóinak önkéntes
munkája által.

A Bramac Magyarországon tesz otthonaink biztonságáért, munkahe-
lyeink, építészeti kultúránk, hagyományaink megôrzéséért.
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www.bramac.hu

www.bramacprotector.hu

Bramac Kft.
8200 Veszprém
Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891
Telefax: (88) 425-012
Tetôfelújítási kék szám: 
(06-40) 94 94 09

Területfelelõsi rendszer:
1. Gyõr-Moson-Sopron megye (88)590-873

Komárom-Esztergom megye
Vas megye
Veszprém megye
Fejér megye
Pest megye (Nyugat)
Budapest (Nyugat)

2. Zala megye (88)590-874
Somogy megye
Baranya megye
Tolna megye
Bács-Kiskun megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Pest megye (Dél)

3. Csongrád megye (88)590-875
Békés megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye

4. Nógrád megye (88)590-876
Pest megye (Észak-kelet)
Budapest (Dél)
Budapest (Észak-kelet)

Szállítás központi fax: (88)580-342

E-mail: infohu@bramac.com

Bramac tetõrendszer 
2011/03/30 000 pl.
Nyomda: Prospektus Nyomda

TETÔ 
RENDSZER


