
PREZENTACJA

Na dachówki nie ¿a³ujemy. Reszta wy-
daje nam siê do zast¹pienia tañszymi
odpowiednikami. Czy rzeczywiœcie? 
Niska cena produktów wi¹¿e siê naj-

czêœciej z ich nisk¹ jakoœci¹. Niektóre
z tych „ekonomicznych” akcesoriów na-
wet z wygl¹du budz¹ nieufnoœæ. K³opo-
tliwe jest te¿ ich dopasowanie do wybra-
nych dachówek. ¯e dach powinien byæ
przede wszystkim trwa³y i szczelny –
nikt nie ma w¹tpliwoœci. ¯e odpowiada-
j¹ za to g³ównie akcesoria – to ju¿ nie ta-
kie dla wszystkich oczywiste. A prze-
cie¿ ka¿de miejsce ³amania dachu, ka¿-
de miejsce jego ciêcia to potencjalne za-
gro¿enie dla szczelnoœci. I to w³aœnie od
jakoœci u¿ytych akcesoriów zale¿y, jaki
bêdzie ¿ywot naszego dachu. 

Braas, jako jedyny producent na rynku,

oferuje kompletny system dachowy,

a wiêc dachówki i dopasowane pod

ka¿dym wzglêdem akcesoria.

O ich jakoœci, trwa³oœci i bezpieczeñ-
stwie œwiadcz¹ wieloletnie naukowe ba-
dania przeprowadzane w koncernowych
laboratoriach. W efekcie klient otrzy-
muje kompleksow¹ ofertê sprawdzo-
nych produktów o udokumentowanych
walorach, pasuj¹cych do siebie pod
wzglêdem technologicznym, architek-
tonicznym i estetycznych. 

Kalenica i grzbiet dachu

Taœmy uszczelniaj¹ce wentylacyjne 
Figaroll, Metalroll oraz Braas Vent
i Rupp Vent doskonale zabezpieczaj¹
pokrycie grzbietów i kalenic przed wni-
kaniem py³u œnie¿nego i wodnego. Ich
du¿y przekrój wentylacyjny sprawia, ¿e
powietrze w³aœciwie cyrkuluje pod po³a-
ci¹ dachu. Do stosowania zarówno do
p³askich, jak i profilowanych pokryæ.

Obróbka kominów i œcian

Taœma Wakaflex 2 wraz z aluminiow¹ listw¹
wykoñczeniow¹ skutecznie zabezpiecza
miejsca po³¹czeñ œcian i kominów z po³aci¹
dachu. Zapewnia wysok¹ trwa³oœæ i estety-
kê obróbki. Posiada doskona³e w³aœciwoœci
plastyczne i samoprzylepne.

Kosze

Z wysokiej jakoœci nierdzewnego alumi-
nium, o ryflowanej powierzchni, skutecz-
nie odprowadzaj¹ wodê z po³aci. 

Warstwa wstêpnego krycia

Wysokoparoprzepuszczalne membrany Di-
voroll Kompakt i Divoroll Universal+
dziêki doskona³ym parametrom technicz-
nym chroni¹ izolacjê ciepln¹ przed wilgoci¹
i wiatrem. Reguluj¹ przep³yw pary wodnej
zapobiegaj¹c jej skraplaniu pod pokryciem.
Do stosowania bezpoœrednio na termoizola-
cjê jak i deskowanie.

Wentylacja

System Duro Vent
z wysokiej jakoœci
tworzywa sztuczne-
go, zachowuj¹cego
kolor nawet przy sil-
nym nas³onecznie-
niu, umo¿liwia przeprowadzenie przez
po³aæ i zakoñczenie odpowietrzenia ka-
nalizacji i masztów antenowych.

Komunikacja na dachu

£awy i stopnie kominiarskie zapewniaj¹
wygodne i bezpieczne poruszanie siê na
dachu, a ich górne czêœci zapobiegaj¹ gro-
madzeniu siê œniegu i lodu.

Mocowania

Klamry do g¹siorów, klamry boczne i do
dachówek ciêtych pozwalaj¹ na skuteczne
zabezpieczenie dachu przed silnymi wia-
trami.

Pamiêtajmy – b³êdna decyzja w wyborze

materia³ów mo¿e nadszarpn¹æ nerwy,

zdrowie i… kieszeñ. 

Infolinia: 0801 900 555,  022 481 39 86
dla dzwoni¹cych z tel. komórkowych
e-mail: info-braas@lafarge-dachy.pl

www.braas.pl   

Markowe akcesoria, 
czyli przeczytaj, zanim na nich „zaoszczêdzisz”

Markowe akcesoria – wysoka, pewna jakoœæ, dopasowanie systemowe 

i kolorystyczne, a w efekcie – pewny dach nad g³ow¹. Pomyœlmy o tym,

kiedy z racji oszczêdnoœci zechcemy je zast¹piæ tymi „no name”. Mo¿e

siê bowiem zdarzyæ, ¿e za kilka lat ten niewinnie wygl¹daj¹cy kawa³ek

blachy, czy ma³a œrubka sprawi¹, ¿e trzeba bêdzie rozbieraæ ca³y dach.

I nie wystarczy wtedy tych zaoszczêdzonych 100 z³…
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