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Prezentacja firmowa

BUDUJEMY DOM 7–8/2012

Który system wybra ?
Monta  „nad po aci ” cz ciej spotykany (ko-

lektory montowane s  na wspornikach kilka cen-

tymetrów nad po aci  dachu)

Monta  „w po aci” (kolektory montowane s

w linii dachówek – monta  zintegrowany z p asz-

czyzn  dachu)

Monta  zintegrowany
„w po aci”
Ten rodzaj monta u pozwala ca kowicie zinte-

growa  kolektory z p aszczyzn  dachu. 

P yty kolektorów montuje si  bezpo rednio 

na atach co nie ogranicza instalacji kolektorów 

tak e w sytuacji instalacji izolacji nakrokwiowej 

(BRAAS DIVODAMM). 

Ca y system zosta  zaprojektowany, aby spe -

nia  najwy sze wymagania w zakresie prosto-

ty monta u, a tak e aby zapewni  pe ne bezpie-

cze stwo szczelno ci pokrycia dachu.

Do tego rozwi zanie to tworzy nowoczesny 

wygl d po aci dachu umo liwiaj cy pozyskanie 

darmowej energii.

System sk ada si  ze specjalnych elementów 

cz cych, uszczelniaj cych i maskuj cych po-

czenia hydrauliczne kolektorów. Rozwi zanie 

pozwala montowa  kolektory na dachach pochy-

lonych pod k tem co najmniej 22º, krytych ka -

dym rodzajem dachówki. Za jego pomoc  mo na 

wykonywa  instalacje sk adaj ce si  z wielu pól 

kolektorów. W jednym polu zainstalowa  mo na 

nawet do 7 p yt solarnych w rz dzie.

Monta  „nad po aci ”
Ten rodzaj monta u pozwala na zainstalowanie 

kolektorów równolegle do po aci dachu, istnie-

je w tym przypadku mo liwo  zmiany k ta dla 

kolektorów wzgl dem spadku dachu.

Do tego rodzaju instalacji w firmie Monier 

Braas znajduje si  wiele mo liwo ci. Do ka -

dego typu  dachówki z oferty BRAAS znajdu-

je si  specjalnie zaprojektowane rozwi zanie, 

dopasowane kolorem i wzorem do danego ro-

dzaju systemu. W ofercie znajduj  si  równie

specjalne rozwi zania pozwalaj ce zainstalo-

wa  kolektory w innym k cie ni  spadek da-

chu (w przypadku zbyt p askiego dachu mo na 

zainstalowa  specjalne elementy pozwalaj ce 

na monta  kolektorów pod dodatkowym k -

tem 15º).

Ka da dachówka monta owa solarna w ofercie 

BRAAS spe nia rygorystyczne normy wewn trz-

ne, co gwarantuje najwy sz  jako  i trwa o

pokrycia dachowego. Ca y dach zrealizowany 

mo e by  za pomoc  jednego systemu, dzi ki 

czemu ka dy klient BRAAS ma gwarancj  naj-

wy szej jako ci.

Dachówki przej ciowe
Jako uzupe nienie kompletnego systemu w ofer-

cie Monier Braas znajduj  si  równie  specjal-

ne solarne dachówki dla przeprowadzenia in-

stalacji rurowej od kolektorów pod po a  dachu. 

Specjalne konstrukcja dachówki umo liwia bez-

problemowe poprowadzenie instalacji – rur, co 

równie  ma olbrzymie znaczenie dla popraw-

nej pracy hydraulicznej uk adu – mniejsze ry-

zyko zapowietrzania si  systemu. Dachówki so-

larne przej ciowe dost pne dla systemu BRAAS 

– dopasowane do odpowiednich modeli dachó-

wek oraz ich kolorów. 

Rozwi zanie takie (specjalne systemy monta-

owe dla kolektorów: „w po aci” oraz „nad po a-

ci ”, dachówki solarne przej ciowe) daje komplet-

ny i unikalny system z jakiego mog  skorzysta

klienci BRAAS. Klientom decyduj cym si  na ta-

kie rozwi zanie daje gwarancje najwy szej jako-

ci produktów oraz kompletnego, idealnie do sie-

bie dopasowanego systemu.

Kolektory s oneczne
– systemy monta u
Coraz cz ciej pojawia si  temat instalacji kolektorów s onecznych. 

Ze wzgl du na specyfik  – po acie dachów najcz ciej s  dobrze do-

wietlone przez s o ce, a zacienienie, ze wzgl du na wysoko , wy-

st puje bardzo rzadko – kolektory s oneczne najcz ciej montuje si

na dachach, w szczególno ci na dachach sko nych krytych dachówk .

Monier Braas Sp. z o.o.
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Dachówki solarne 

przej ciowe Braas 

s  dopasowane do 

odpowiednich modeli 

dachówek oraz ich 

kolorów

Monta  „nad po aci ” umo liwia pochylenie 

kolektora pod k tem innym 

ni  pochylenie dachu

Monta  „w po aci” to zintegrowanie kolektora 

z p aszczyzn  dachu
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