
Pokutuje przekonanie (a potem mœci siê bo-
leœnie), ¿e najwa¿niejsza jest dachówka. 
I nie ¿a³ujemy na ni¹ nawet du¿ych sum.
Ca³a reszta wydaje nam siê do zast¹pienia
tañszymi odpowiednikami. Czy rzeczywi-
œcie? Niska cena produktów – czêsto nie-
wiadomego pochodzenia – wi¹¿e siê najczê-
œciej z ich nisk¹ jakoœci¹ i brakiem koniecz-
nych badañ. Niektóre z tych „ekonomicz-
nych” akcesoriów, np. taœma do obróbki ko-
mina, nawet z wygl¹du budzi nieufnoœæ,
a przy zginaniu po prostu siê ³amie. Inny
problem, to ich dopasowanie do wybranych
dachówek. ¯e dach powinien byæ przede
wszystkim trwa³y i szczelny – nikt nie ma
w¹tpliwoœci. ¯e odpowiadaj¹ za to g³ównie
akcesoria – to ju¿ nie takie dla wszystkich
oczywiste. A przecie¿ ka¿de miejsce ³ama-
nia dachu, ka¿de miejsce jego ciêcia to po-
tencjalne zagro¿enie dla szczelnoœci. I to
w³aœnie od jakoœci u¿ytych akcesoriów zale-
¿y, jaki bêdzie ¿ywot naszego dachu. 

Akcesoria dachowe maj¹ decyduj¹cy
wp³yw na wiele innych funkcji dachu
np. umo¿liwienie dojœcia do komina,
zabezpieczenie przed zsuwaniem siê
œniegu, prawid³ow¹ wentylacjê itp.
B³êdna decyzja w wyborze materia³ów
mo¿e nadszarpn¹æ nerwy, zdrowie 
i… kieszeñ. 

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 bezpieczeñstwie œwiadcz¹ wielo-
letnie naukowe badania przeprowadzane
w koncernowych laboratoriach. W efekcie
klient otrzymuje kompleksow¹ ofertê
sprawdzonych, markowych produktów
o udokumentowanych walorach, pasuj¹-
cych do siebie pod ka¿dym wzglêdem. Po-
zwala to unikn¹æ niezgodnoœci technolo-
gicznych, architektonicznych czy estetycz-
nych.

KALENICA I GRZBIET DACHU
Taœmy uszczelniaj¹co-wentyluj¹ce Figaroll,
Metalroll oraz Braas Vent i Rupp Vent do-
skonale zabezpieczaj¹ pokrycie grzbie-
tów i kalenic przed wnikaniem py³u œnie¿-
nego i wodnego. Ich du¿y przekrój wentyla-
cyjny sprawia, ¿e powietrze w³aœciwie cyr-
kuluje pod po³aci¹ dachu. Do stosowania
zarówno do p³askich, jak i profilowanych
pokryæ, w dopasowanym kolorze.

OBRÓBKA KOMINÓW I ŒCIAN
Taœma Wakaflex 2 wraz z aluminiow¹ 
listw¹ wykoñczeniow¹ skutecznie zabezpie-
cza miejsca po³¹czeñ œcian i kominów z po-
³aci¹ dachu. Zapewnia wysok¹ trwa³oœæ i es-
tetykê obróbki. Posiada doskona³e w³aœci-
woœci plastyczne i samoprzylepne.

KOSZE
Z wysokiej jakoœci nierdzewnego alumi-
nium, o ryflowanej powierzchni, odprowa-
dzaj¹ wodê z po³aci. 

WARSTWA WSTÊPNEGO KRYCIA
Wysokoparoprzepuszczalne membrany
Divoroll 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 two-
rzywa sztucznego, zachowuj¹cego kolor na-
wet przy silnym nas³onecznieniu, umo¿li-
wia przeprowadzenie przez po³aæ i zakoñ-
czenie odpowietrzenia kanalizacji i masz-
tów antenowych.

KOMUNIKACJA NA DACHU
£awy i stopnie kominiarskie zapewniaj¹
wygodne i bezpieczne poruszanie siê na da-
chu a ich górne czêœci zapobiegaj¹ groma-
dzeniu siê œniegu i lodu.

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

Wszelkich informacji dotycz¹cych dobo-
ru produktów, ich technologii, oferty
i mo¿liwoœci zakupu, a tak¿e pomoc
w rozwi¹zywaniu „dachowych proble-
mów” oferuj¹ klientom Doradcy Tech-
niczni i Handlowi. 
Strony godne polecenia to: www.braas.pl
i www.ruppceramika.pl

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

www.braas.pl
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PREZENTACJA

W trakcie budowy domu rzecz z regu³y wygl¹da zawsze tak samo: 

na etapie wznoszenia œcian, mo¿e nawet wiêŸby dachowej nie przeliczamy

na bie¿¹co kosztów. Kiedy jednak czas koñczyæ dach, wszystko 

zaczyna wydawaæ siê bardzo drogie i gor¹czkowo szukamy oszczêdnoœci.

Wybór, niestety, pada na akcesoria dachowe, a wtedy… 

Markowe akcesoria 
czyli przeczytaj, zanim na nich „zaoszczêdzisz”
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