STŘECHA, TO JE

Záruka na funkčnost
střešního systému Bramac

Záruka na funkčnost střešního systému Bramac
Nyní navíc 15 let klidu a jistoty
Nutná podmínka! Možné detaily Vaší střechy a prvky, které

Nutná podmínka pro poskytnutí 15leté
záruky je provedení pojistné hydroizolace!
1. Difuzně otevřené fólie
Difuzně otevřené fólie slouží k provedení pojistné
hydroizolace v konstrukcích šikmých střech.
Difuzně otevřenou fólií se tedy zvyšuje
bezpečnost šikmé střechy proti větrem hnanému
dešti a sněhu. Použitím těchto fólií v konstrukcích
dvouplášťových střech se zároveň dosáhne
větrotěsnosti a prachotěsnosti. U fólií, které
nemají integrovanou samolepicí úpravu, je
vhodné lepený spoj provést pomocí lepicí pásky
DivoTape případně těsnicí páskou pod kontralatě,
která je také nezbytná pro provedení vodotěsné
pojistné hydroizolace pomocí fólie Bramac Top
a lepicího tmelu pro fólie Bramac Top.
Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
Dle potřeby jednu z níže uvedených difuzně
otevřených fólií, případně další doplňky
ke spojení či utěsnění
 difuzní fólie Bramac Pro
 difuzní fólie Bramac UNI
 difuzní fólie Bramac UNI-S
 difuzní fólie Bramac Top
 difuzní fólie Bramac Top RU
 lepicí páska DivoTape
 těsnicí páska nebo těsnicí pěna pod kontralatě
 lepicí tmel pro fólie Bramac Top, Top RU
 okapnice z PVC
 okapnice plechová
 okapnice Bramac 7°

2. Hřeben a nároží
Hřeben a nároží jsou vnější průsečnice dvou
ploch šikmé střechy a zakrývají se hřebenáči.
Pro zajištění správné funkce větrané střechy
se provádí montáž hřebene a nároží nasucho.
Pro odvětrání hřebene se používá větrací pás
hřebene. Pro odvětrání nároží se používá
větrací pás nároží Figaroll nebo Metalroll. Tyto
prvky zároveň chrání hřeben a nároží před
průnikem srážkové vody a sněhu. Pro zajištění
dostatečného větrání střechy je nutné také
použít odvětrávací tašky.
Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 větrací pás hřebene, příp. krycí pás hřebene
pro bobrovky
 větrací pás nároží Figaroll nebo Metalroll
 příchytky hřebenáče
 uzávěry hřebene betonové nebo z PVC
 hřeby pro koncový a rozdělovací hřebenáč
 odvětrávací tašky
 hřebenáč, rozdělovací hřebenáč, koncový
hřebenáč, spojovací hřebenáč typ - X, T a XS
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3. Prostupy střechou
Variabilní systém střešních prostupů DuroVent
umožňuje bezpečné a účinné odvětrání
kanalizace či sanitární vzduchotechniky,
odkouření turbokotle nebo prostup anténních
tyčí apod.
Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 komplet tašky odvětrání DuroVent a soupravu
pro napojení na pojistnou hydroizolaci
případně pružnou spojku odvětrání
 komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent
a soupravu pro napojení na pojistnou hydroizolaci
případně pružnou spojku odvětrání
 komplet tašky pro anténu DuroVent
 komplet tašky pro odkouření turbokotle
DuroVent
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při jejich řešení nesmí chybět!

4. Ochrana proti sesuvu sněhu
Na střechy staveb přilehlých k veřejným
komunikacím či zasahujících nad níže položené
konstrukce musí být dle normy ČSN 73 1901
instalovány zachytávače sněhu. Tuto funkci
v kombinaci s protisněhovými taškami (popř.
protisněhovými zábranami) plní mřížové
sněholamy, trubkové sněholamy či dřevěná
kulatina vložená do originálních držáků.
Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 mřížový sněholam sestávající z: kovové tašky
sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže
sněholamu popř. svorky mříže nebo
 trubkový sněholam sestávající z: kovové
tašky sněholamu, držáku trubkového
sněholamu, trubky (trubky nejsou součástí
dodávky firmy Bramac) nebo
 sněholam z kulatiny sestávající z: kovové
tašky sněholamu, držáku kulatiny, kulatiny
(kulatina není součástí dodávky firmy Bramac)
 protisněhové tašky, příp. protisněhové zábrany

5. Chůze po střeše
Nejen pro chůzi po střeše, ale zejména jako
komínové lávky jsou určeny stoupací plošiny.
Tyto splňují beze zbytku požadavky normy
ČSN 73 4201:2002 právě na komínové lávky.
Součástí stoupací plošiny jsou držáky stoupací
plošiny a nosné tašky stoupací plošiny.

7. Odvětrání okapní hrany
Pro zajištění správné funkce větrané střechy
se pro zakrytí větracích otvorů v okapní hraně
používají větrací pásy okapní a větrací mřížky.
Tyto prvky zamezují vnikání ptactva či drobných
zvířat do střešní konstrukce větracími otvory
v okapní hraně.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 nosné tašky s držáky stoupací plošiny
a stoupací plošinou šířky 41 cm nebo 88 cm

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 větrací mřížky nebo větrací mřížky univerzální
 větrací pásy okapní 80 mm nebo 100 mm

8. Upevnění hromosvodu
Hromosvodové tašky a hromosvodové
hřebenáče jsou optimálním a estetickým
řešením namísto klasických podpěr
hromosvodového vodiče, které snižují
zejména těsnost střešní krytiny.
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Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 hromosvodové tašky
 hromosvodové hřebenáče
 nástavec pro příčné vedení hromosvodu
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6. Prosvětlení
K prosvětelní půdních prostor se používají tašky
z polykarbonátu a výstupní okna Luminex, která
navíc umožňují snadný výstup na střechu a díky
aretaci křídla proti rámu i několik poloh pro
větrání půdy.

9. Napojení
V případě střechy o malém sklonu (7° - 12°) je
nezbytné věnovat patřičnou péči napojení
prostupů (komíny, světlíky, boční napojení,
napojení k hřebeni apod.) na pojistnou
hydroizolaci a na krytinu.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 tašky z plexiskla
 výstupní okna Luminex UNI nebo Luminex
AT nebo Luminex TOP nebo Luminex MAX

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna
15letá záruka?
 Wakaflex, krycí lišta Wakaflexu a šrouby
k liště Wakaflexu
 těsnicí tmel K

REGISTRACE STŘECHY BRAMAC
pro poskytnutí písemných záruk
u střech pokrytých od 1. 9. 2004

Vlastník nemovitosti

(pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

příjmení:

jméno:

Adresa nemovitosti
ulice:
obec:
Není-li dosud adresa, zadejte č. parcely, KÚ a obec

č. p.:
PSČ:

Adresa pro zaslání záručních listů (není-li shodná s adresou nemovitosti)
příjmení:
jméno:
ulice:
č. p.:
obec:
PSČ:
E-mail:

telefon:

Druh stavby (RD, hotel, škola atd.):

Dne:
podpis vlastníka

Provádějící firma

novostavba

rekonstrukce

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se specifikací střešního systému Bramac,
nutného pro splnění podmínek pro poskytnutí 15leté záruky. Tato specifikace je uvedena
v letáku „Záruka na funkčnost střešního systému Bramac“, jehož součástí je tato
registrace střechy Bramac.
Svým podpisem této registrace dávám až do odvolání souhlas dle zákona č.101/2000 Sb.
ke zpracování a zařazení mých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, telefon) do databáze
společnosti Bramac střešní systémy spol. s r. o., která je bude používat pouze k účelu
nabízení obchodu a služeb. Uvedené údaje podléhají ochraně dle zákona č.101/2000 Sb.
a budou využity výhradně společností Bramac střešní systémy spol. s r. o..

(pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

Firma:
Sídlo firmy
ulice:
obec:

č. p.:
PSČ:

IČO:
Krytina/model:

barva krytiny:

Datum dokončení střechy:

plocha střechy:

m2

Splnění podmínek pro poskytnutí písemných záruk označte křížkem X
Krytí střechy s použitím střešních tašek Bramac splňuje podmínky
firmy Bramac střešní systémy spol. s r.o. pro poskytnutí záruky
30 let na kvalitu betonových střešních tašek a záruky
mrazuvzdornosti.

Krytí střechy s použitím střešního systému Bramac splňuje
podmínky firmy Bramac střešní systémy spol. s r.o. pro poskytnutí
záruky 15 let na funkčnost střešního systému Bramac.
Byl osazen solární kolektor Bramac.
Počet

ks solárních kolektorů Bramac (doplňte počet).

Výrobní čísla

Dne:

Dne:
razítko a podpis

Originál vyplněné registrace zašlete do 3 měsíců od položení krytiny na adresu:
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9

razítko a podpis
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po přeložení prosíme slepte okraje

zde přeložte

ODPOVĚDNÍ ZÁSILKA
CENU SLUŽBY HRADÍ ADRESÁT

STŘECHA, TO JE BRAMAC.

BRAMAC
střešní systémy spol. s r. o.
Kolbenova 5a
190 00 Praha 9

www.bramac.cz
Pro bezpečnost na střeše
 sada bezpečnostního háku Bramac

Solární kolektor Bramac
 Solární kolektory Bramac se umisťují přímo
do krytiny, jsou tedy součástí střešního
pláště
 Slouží k přípravě teplé vody, přitápění nebo
ohřevu bazénu
 Zakončovací tašky (jsou vhodné i pro
napojení krytiny na lemování komínů,
střešních oken apod.)

Při řešení úžlabí
 Bramac hliníkový pás úžlabí nebo Bramac
profilované úžlabí
 Bramac příponky hliníkového pásu úžlabí
 Bramac spojovací pás úžlabí
 Bramac adaptér k profilovanému úžlabí
 Bramac utěsňovací klínové pásy

Při upevňování modulů kolektorových
a solárních sestav
 Bramac kovové tašky sněholamu a
modulové držáky
Při zajištění proti větru
 Bramac příchytky tašek
 Bramac hřebíky
Při napojení střechy na zdi a komíny
 Wakaflex s krycí lištou Wakaflexu, šrouby
k liště a těsnicí tmel K
Pro odvod dešťové vody
 okapový systém Bramac StabiCor-M nebo
Stabicor-P

Proč kompletní střešní systém Bramac?
 jistota kvalitní střechy potvrzená certifikací
 funkční, estetické, snadno zpracovatelné
řešení detailů ve střeše
 konstrukční návaznost (rozměrová)
jednotlivých prvků systému
 vývoj v rámci vlastního koncernu
 ověřené deklarované parametry
 zpracované a dostupné detailní
montážní návody
 odborná školení pro montáž
 poradenství, servis
 záruka od společnosti s oceněním:
“Bramac - nejdůvěryhodnější značka v ČR”
 příznivý poměr ceny a kvality
 střešní systém Bramac je použitelný bez
ohledu na nadmořskou výšku, klimatické
a povětrnostní podmínky

V případě uplatnění 15leté záruky firma
Bramac garantuje:
 bezplatné dodání nefunkční části střešního
systému Bramac
 pokud již nebude nefunkční část systému
v produkci Bramac střešní systémy spol. s r. o.,
bude zákazníkovi poskytnut produkt
přinejmenším ve srovnatelné kvalitě
 úhradu nezbytně vynaložených nákladů
spojených s výměnou této nefunkční části
střešního systému Bramac

V případě reklamace v rámci 15leté
nebo 30leté záruky je reklamující
p o v in e n p ř e d l o ž it z a r e g is t r o v a n ý
záruční list.

STŘEŠNÍ
SYSTÉMY
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
Vedení společnosti:
190 00 Praha 9, Kolbenova 5a
Tel.: 266 770 111
Fax: 283 891 531
bramac.cz@bramac.com
Infolinka: 844 106 106

30.000 / 2008 - 02

Dále doporučujeme použít

