
akciové zľavy na nákup viacerých strešných krytín
Bramac a Braas, 

Najobľúbenejšia strecha 
na Slovensku 

SO ZĽAVAMI 
AŽ 46%!

S nami je aj v lete

      -46!

Prežite leto pod novou atraktívnou strechou, ktorá vás ochráni pred prehriatím!  
Využite výhodné ponuky na nákup viacerých strešných krytín Bramac a Braas 
v podobe zliav až do -46%, resp. strešnej fólie takmer zadarmo. Akcie sú  
garantované do 24.07.2020, resp. do vypredania zásob.

Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry.

AKCIA!



V prípade, ak plocha strechy nie je násobkom 75, zoberie sa do úvahy matematické zaokrúhľovanie, t. j. ak vám vyjde nárok na 1,5 rolky fólie, dostanete 2 rolky. Ak vám vyjde pomer plochy strechy 
vydelený 75 s výsledkom  X,4 a menším, počet roliek bude zaokrúhlený nadol, napr. 1,4 – dostanete 1 rolku fólie.

Hladký a atraktívny metalický povrch

Odolná proti mrazom a krupobitiu

Odráža infračervené žiarenie

Bramac

PLATINUM STAR

Bramac

TEGALIT STAR
Moderný hladký tvar bez vlnoviek

Odolná proti mrazom a krupobitiu

Znižuje teplotu v podkroví

Modelový rad STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

Hladký a atraktívny nemetalický povrch  

Odolná proti mrazom a krupobitiu

Zvýšená odolnosť voči znečisteniu

Bramac

PLATINUM

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad 

Prémiové krytiny s viacvrstvovou minerálnou skladbou spájajúca to najlepšie zo sveta betónových  
a pálených krytín - hladký atraktívny povrch, ktorý je však extrémne odolný proti mrazom a krupobitiu.

Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny 1/1 modelu 
Bramac Platinum Star, Bramac Tegalit Star alebo Bramac 
Platinum v zobrazených farbách získate... 

...1 kotúč (75 m2) špičkovej strešnej fólie odolnej voči moridlíám 
Bramac Pro Plus Resistant (v hodnote 148,80 Eur)  
s 99% zľavou!

AKCIA
Strešná fólia takmer 

zadarmo



Odráža infračervené žiarenie

Ľ

Znižuje teplotu v podkroví

 refl
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Najobľúbenejší model krytiny na Slovensku 

Zvýšená ochrana proti zašpineniu
Dlhodobá ochrana farebnosti

Bramac Klasik

PROTECTOR

Bramac Tegalit

PROTECTOR

ZĽAVA
34%

+
4%*

Atraktívny, moderný dizajn s jednoduchými
a čistými líniami 

Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, 
farebnú stálosť a odolnosť proti zašpineniu

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad s povrchom Protector

ZĽAVA
26%

+
4%*

Bramac Reviva

PROTECTOR

Bramac

ADRIA

ZĽAVA
26%

+
4%*

Jemne štruktúrovan , odnotn  povrc  Slurry

ZĽAVA
26%

+
4%*
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ovej krytiny

konštr

str

Bramac

KLASIK ŠTANDARD ZĽAVA
42%

+
4%**

Modelový rad ŠTANDARD - vá ochrana za dostupnú cenu

Ľ

Braas 

RUBÍN 9 ENGOBA ZĽAVA
26%

+
4%*

Modelový rad BRAAS - keramická krytina v špičkovej nemeckej kvalite
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akciové zľavy na nákup viacerých strešných krytín
Bramac a Braas, od 16. 10. do 15. 11. 2019,  

Najobľúbenejšia strecha 
na Slovensku 

SO ZĽAVAMI 
AŽ 46%!

Keramická krytina trojnásobne 

pevnejšia ako predpisuje norma, vďaka 
čomu odolá aj extrémnemu počasiu
Má až o polovicu nižšiu nasiakavosť ako 
iné konkurenčné krytiny, 
jej vynikajúcu odolnosť proti mrazu 

čo zabezpečuje 

Ľ

á krytina v špič

Uvedenú akciovú zľavu na základnú škridlu 1/1 pri každom zobrazenom modeli krytiny a farby  môžete mať navýšenú o                
ak:

* kúpite ucelený strešný systém vrátane balíčka univerzálneho príslušenstva 
systému Bramac Stabicor-M

** kúpite ucelený strešný systém vrátane balíčka univerzálneho príslušenstva Bramac Štandard

MAXIMALIZUJTE SVOJU ZĽAVU!
4%,

akciové zľavy na nákup viacerých strešných krytín
Bramac a Braas, od 16. 10. do 15. 11. 2019,  

Najobľúbenejšia strecha 
na Slovensku 

SO ZĽAVAMI 
AŽ 46%!

pevnejšia ako predpisuje norma, vďaka 
čomu odolá aj extrémnemu počasiu

ž o polovicu nižšiu nasiakavosť ako 
iné konkurenčné krytiny, 
jej vynikajúcu odolnosť proti mrazu 

čo zabezpečuje 

Bramac Prémium (alt. Star)  a odkvapového 

www.bramac.sk
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Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s  r.  o., si vyhradzuje právo na zmenu v akciovom sortimente, resp. v ponúkaných benefitoch. 

Farebné odtiene na fotografiách sú len informačného charakteru.
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