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Négy nagy tetőcserép-családdal,  
tetőjére szabott megoldásokat kínálunk Önnek!

A Bramac PRÉMIUM család különleges 
modelleket vonultat fel. Akár  
a modern, letisztult eleganciát, akár  
a romantikus, rusztikus délvidéki stílust 
kedveli, akár a népszerű íves kialakítást 
keresi, ezek között a modellek között 
megtalálja az ízlésének megfelelőt. 
A Bramac PRÉMIUM család 
PROTECTOR bevonattal kezelt beton 
tetőcserepei hosszan tartó védelmet 
biztosítanak a rendkívüli időjárási és 
környezeti hatások, szennyeződések, 
színfakulás ellen. A Construma-díjas 
THERMO PROTECTOR felület pedig 
visszaveri a nap azon sugarainak nagy 
részét, amelyektől felmelegedne  
a tető, így nyáron akár 5–10 fokkal 
csökkenthető a tetőtér hőmérséklete, 
más hasonló színű tetőcserép 
használatához képest.

A Bramac STANDARD kategória 
különlegesen karakteres beton 
tetőcserepei modern technológiával 
készültek. Akár lágy hullámokat 
formálnak, akár a régi idők hangulatát 
idézik meg, tökéletesen illenek 
mind a régi, mind az új épületekhez. 
A basic kategóriában leírt fizikai 
tulajdonságokon túl, a NOVO 
felülettel megerősített beton 
tetőcserepek fokozott szín- és UV 
védelmet biztosítanak, valamint 
ellenállóbbak a szennyeződésekkel 
szemben.
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Szilárdsága ellenére a tető is lehet f lexibilis, alakítsa igényei szerint. A Bramac négy kategóriában kínál magas 
minőségű, esztétikus és időtálló beton és kerámia cserép tetőfedési megoldásokat, melyekre kivétel nélkül  
30 év új-érték garanciát vállalunk és extra szolgáltatásokat, tanácsadást kínálunk. Garantáltan megtalálja 
közöttük az igényeihez legjobban illőt. Sőt garantáljuk, hogy nemcsak a tetőcserép állja az idő próbáját, 
hanem a teljes tető. Részletek 34–35. oldal

VÁLASSZON, TERVEZZEN IGÉNYEI SZERINT!

A Bramac BASIC betoncserepek 
gazdaságos megoldást jelentenek 
az Ön számára! Azonos formai 
kialakítás mellett a szabványnál akár 
70–80%-kal nagyobb törésszilárdsággal 
rendelkeznek, szélsőséges időjárási 
körülmények között is vihar- és 
vízzáróak, amit szélcsatorna tesztek is 
igazolnak!

Ne szabjon határt kreativitásának! 
A Bramac tetőcserepeivel pontosan 
olyan tetőt kap álmai házához, 
amilyenre vágyik! Egyedi formák, 
matt vagy fényes felületek, beton-, 
kerámia- vagy különleges PROTEGON 
védelemmel ellátott tetőcserepek 
exkluzív kivitelben. 
Ön elképzeli, mi pedig egyedi igényeire 
szabva megtervezzük 
otthona tetőrendszerét, legyen az 
akár energiatakarékos vagy alacsony 
hajlásszögű tetőre fejlesztett beton 
tetőcserép!
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Bramac tetőcserép-választék
Az Ön választása a legszebb formákból

téglavörös antracitrubinvörös

téglavörös rubinvörös antracitsötétbarna

téglavörös sötétvörös antracit antracit

Bramac Reviva Novo

Bramac Római Novo

Bramac Duna Novo Bramac Tectura Novo

Bramac 
Natura Plus

natúrbarna

Bramac Duna 
Lumino Plus

téglavörös

Bramac Merito Plus Bramac Reviva Lumino Plus

rubinvörös barna barnatéglavörös

PRÉMIUM – Ellenálló és stílusos

STANDARD – Tartós

BASIC – Gazdaságos

antracit

Bramac Adria

Bramac Római Protector

Bramac Tectura Protector
Bramac Reviva 
Protector

Bramac Tectura 
Thermo Protector

vecchio anticomontanomagico antikébenfeketeantracit

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

antik

vörösbarna antikrubinvörös ébenfekete

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

sötétbarnatéglavörös antracit sötétbarna

Bramac Római 
Thermo Protector

antracit sötétbarna

antracit

Bramac Duna 
Thermo Protector
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BRAMAC KERÁMIA

ébenfekete
magasfényű

gesztenye
selyemfényű

antracit
matt, engóbozott

teakfa
selyemfényű

natúrvörös
natúr

platina
matt, engóbozott

ébenfekete
selyemfényű

rézvörös
matt, engóbozott

gesztenye
selyemfényű

antracit
matt, engóbozott

cédrus
selyemfényű

A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket – a nyomdai technológia miatt – csak 
megközelítően adják vissza. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!

Bramac Smaragd

Bramac Rubin 9V

Bramac Turmalin

natúrvörös
natúr

sötétbarna
matt, engóbozott

gesztenye
selyemfényű

lávavörös
matt, engóbozott

rézvörös
matt, engóbozott

antracit
matt, engóbozott

INDUVIDIÁL – Egyedi

téglavörös ébenfekete

Bramac Aerlox Classic Bramac Montero Protector

Bramac 7° Protector

Bramac Tegalit Protegon

Bramac Max Protector

antracit rubinvörösrubinvörös canyon gránit bordeaux terra

téglavörös ébenfekete

antracitsötétbarna platinagránit ébenfekete

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM
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A Bramac PRÉMIUM család különleges modelleket vonultat fel. Akár a modern, letisztult 
eleganciát, akár a romantikus, rusztikus délvidéki stílust kedveli, ízlésének megfelelő modellek 
közül válogathat.

Ebben a kategóriában már PROTECTOR felületű cserepeket találunk, melyek ötszörös védelmet 
nyújtanak a tetőt érő környezeti hatásokkal szemben. Hosszantartó védelmet nyújtanak a 
légszennyezés károsító hatásaival és a tetőt elcsúfító szennyeződésekkel szemben. Ugyanilyen 
sikeresen veszik fel a harcot az extrém időjárási és környezeti hatásokkal szemben is. A speciális 
Bramac PROTECTOR felület anyaga ezenfelül hosszú ideig képes megőrizni a cserepek eredeti 
színét.  A különleges THERMO PROTECTOR felülettel pedig akár 5-10 °C-kal alacsonyabbá 
teheti a hőmérsékletet a tetőtérben, mint más hasonló színű tetőfedő anyag használatával. 
°COOL csomagban is kapható!

A Bramac STANDARD kategória különlegesenen nagy szilárdságú, anyagában színezett 
betoncserepei modern technológiával készültek. Akár lágy hullámokat formálnak, akár a régi 
idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új épületekhez. Egyedi 
fedésképükkel látványos és időtálló díszei a háznak.
 
A Bramac STANDARD típusok mindegyike nagy szilárdságú, anyagában színezett betoncserép, 
amelyet NOVO felülettel láttunk el. Az új NOVO felület paraméterei megfelelnek az egyre 
magasabb szintű építkezői elvárásoknak. A hagyományos felületekhez képest nagyobb szín- és 
UV védelmet nyújt, valamint ellenállóbb a szennyeződésekkel szemben.

A Bramac BASIC beton tetőcserepek letisztult színvilágukkal, harmonikus fedésképükkel a 
klasszikus eleganciát képviselik kínálatunkban. Megbízható, nyugodt, természetközeli hangulatot 
árasztó darabok. Nagyszerűen illenek új épületekre, de felújított és régi épületeken is kiválóan 
mutatnak. Áruk is rendkívül kedvező, sőt a szabványnál 70-80%-kal nagyobb törésszilárdsággal 
rendelkeznek, azonos formai kialakítás és egyszerűbb felületkezelés mellett!
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BRAMAC  
SZOLGÁLTATÁSOK 
Szakmai segítség a tervezéstől a kivitelezésig

az Ön kényelméért
48

órán belül

ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS
Vajon mennyi cserép szükséges egy jó Bramac tető elkészítéséhez?
Küldje el nekünk építési tervrajzát (alaprajz, metszetek és homlokzati 
rajzok), és összeállítjuk Önnek a legjobb ajánlatot!

Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com

TETŐLÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS
Szeretné tudni, milyen lesz a tetője Bramac tetőrendszerrel fedve? 
Hezitál, hogy melyik cserepet válassza? Melyik forma, melyik szín 
harmonizál leginkább a házával? Megújult tetőfelület tervező 
programunkkal megmutatjuk Önnek!
Várjuk a háza fotóját (vagy rajzát)! Újjávarázsoljuk a tetőt, és néhány 
napon belül visszajuttatjuk Önnek az eredményt.

fotoplus-hu@bramac.com 

BRAMAC 24, BRAMAC 48 FUTÁRSZOLGÁLAT
Nekünk fontos az Ön kényelme, ezért vállaljuk kisebb 
tartozékcsomagok expressz kiszállítását Magyarországon.
A Bramac 24 szolgáltatás keretein belül a délelőtt  
12 óráig beérkező megrendeléseket garantáltan a következő 
munkanapon, a 12 óra után beérkezőket pedig a beérkezéstől 
számított második munkanapon teljesítjük.
A Bramac 48 szolgáltatás keretein belül a délelőtt 10 óráig beérkező 
kisebb tetőcserép megrendeléseket garantáltan a rendelést követő 
második munkanapon, a később beérkezetteket pedig legkésőbb a 
rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesítjük.

A szolgáltatás részleteiről tájékozódjon a Bramac hivatalos 
márkakereskedőinél! 
www.kapcsolat.bramac.hu
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BRAMAC NAPKOLLEKTOR ÉS NAPELEM 
SZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS
Kíváncsi, hogy milyen szolárrendszer vagy napelem-
rendszer szükséges otthona optimális melegvízkészítéséhez, 
fűtéstámogatásához, vagy egy medence fűtéséhez? Az egyéni igények 
meghatározásához és az áramtermelő rendszer összeállításához 
keresse kollégáinkat: www.kapcsolat.bramac.hu 

Az áramtermelő rendszer összeállításához keresse kollégánkat! 
www.bramac-solar.hu

STATIKAI MÉRETEZÉS BRAMAC THERM 
HŐSZIGETELŐ RENDSZER RÖGZÍTÉSÉHEZ
Küldje el nekünk az épület tervrajzát, és méretező szoftver segítségével 
meghatározzuk a szükséges rendszeranyagok mennyiségét, valamint 
árajánlatot is készítünk. A számítást a várható meteorológiai terhelések  
f igyelembevételével végzik szakembereink.

Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com

TETŐTÉRBEÉPÍTÉS  
ENERGIAVESZTESÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA
A tetőszerkezet eltérő hővezetésű anyagainak és hőhídjainak 
vizsgálatával ellenőrizhető, hogy a térelhatároló szerkezet megfelel-e 
az előírt követelményeknek és jövőbeli elvárásainknak. A számításhoz 
szükséges kérdőív letölthető az alábbi oldalon: 

www.bramac.hu/bramac-therm

BRAMAC PARTNERKERESŐ 
Keresse az Önhöz legközelebb lévő Bramac kereskedőt,  
Tetőfedő Rendszermestert vagy Tanácsadót! 

www.kapcsolat.bramac.hu

SEGÍTÜNK, HA NEM TUDJA,  
HOGYAN FOGJON HOZZÁ
Nem tudja, mit várhat egy tetőtől, milyen funkciókat tud és kell 
ellátnia? Ha bizonytalan abban, hogyan válassza ki a megfelelő tetőt 
otthona számára, keresse fel a tobbmintcserep.hu-t, ami néhány 
egyszerű kérdéssel felméri igényeit, ezután pedig árajánlatot és 
szakember tanácsát is kérheti a felületen. 

www.tobbmintcserep.hu
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A HAZAI TETŐMEGOLDÁS
Válassza a hazait, a helyit! Legyen tudatos társadalmunkat, környezetünket illetően! Bramac 
tetőrendszer - már több mint 30 éve Magyarországon!

EXTRA HOSSZÚ ÉLETTARTAM
Viharálló, fagyálló tetőcserepeink kiállják a szélsőséges időjárás próbáit.

SOKSZÍNŰ SZÉPSÉG
Szín- és típusválasztékunk egyedülállóan széles.

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
Termékeink hosszan ellenállnak az időjárás szélsőséges hatásainak és 
a Nap fakító erejének, így megőrzik eredeti színüket.

ZAJVÉDELEM 
Betoncserepeink más tetőfedő anyagoknál jelentősen (akár 7 decibellel) jobban védik otthona 
nyugalmát.

30 ÉV ÚJÉRTÉK GARANCIA 
A minőségi komplex tetőrendszerek úttörőjeként és szakértőjeként három évtized garanciát 
vállalunk tetőcserepeinkre.

15 ÉV RENDSZERGARANCIA 
Teljes Bramac tetőrendszer vásárlása esetén 15 éves rendszergaranciát vállalunk.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 
Szélcsatornában teszteljük tetőrendszereink tartósságát, extrém ellenállóképességét és 
vízzáróságát.

ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK 
Hőszigetelő megoldásaink és szolár rendszereink még gazdaságosabbá és komfortosabbá teszik 
otthonát. 

KÉNYELMES SZOLGÁLTATÁSOK 
A tervezéstől a kiszállításig minden ponton a rendelkezésére állunk.

GYORS SZERVIZ 
Felkészült és pontos szakemberekkel oldjuk meg az esetlegesen felmerülő problémáit.

KÖRNYEZETVÉDELEM 
Kiemelten ügyelünk a Föld érzékeny ökoszisztémájára. A Bramac cserepek és tetőelemek 
gyártása alacsony energiaigényű, a hagyományosnál kisebb környezetterheléssel jár.

12 ÉRV A BRAMAC MELLETT



42
0

330

30
300

225

21

29
300

329

42
0

19

25

325

330

30
300

42
0

50

22

157 173100 154 76

39
8

46 267
313

39
43

347
2

27 3810
433

47
5

20

27
44

8 47
5

40 240
280

25

25

35 330

48
0

365
25 38

22
45

8

35 330

48
0

365
25 38

22
45

8

32
300

332

28 35

42
0

39
8

22

158 174

29
300

39
3,

82
5

19

25

325

100 154 76

329

33
300

333

42
0

157 173

62,99

62,5

Tegalit Protegon Tectura Protector Montero Protector

Rubin 9VSmaragd Turmalin Bramac 7° Bramac Max

Duna, Natura Római, Adria Reviva

D4

magico vecchio antico montano

13

Bramac Adria „Hamisítatlan déli életérzés”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: többrétegű, többszínű, 
tapinthatóan rusztikus felület

Méret: 333 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,4 kg/db

Felülettömeg: 3,1 – 46,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 24 × 48 mm

Tetőléctávolság*: 315 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 17°

Átfedés: 80 – 105 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34–35. oldal)
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PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

téglavörös vörösbarna antikrubinvörös ébenfekete sötétbarna

antracit sötétbarnatéglavörös rubinvörös antracitsötétbarna
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Bramac Római „Toszkána formái”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: Novo, Protector és 
Thermo Protector felülettel

Méret: 333 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,3 kg/db

Felülettömeg: 42,1 – 45,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 315 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 17°

Átfedés: 80 – 105 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34–35. oldal)
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Bramac Tectura „Modern. Időtálló. Bramac.”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: Novo, Protector és 
Thermo Protector felülettel

Méret: 329 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,6 kg/db

Felülettömeg: 49,45 – 54,7 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 280 – 310 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 25°

Átfedés: 105 – 140 mm

Szükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 280 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 20° (lásd 34–35. oldal)
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Bramac Reviva „A hagyomány újjászületése”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: Lumino Plus, Novo  
és Protector felülettel

Méret: 329 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,5 kg/db

Felülettömeg: 48,4 – 53,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 280 – 310 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 25°

Átfedés: 105 – 140 mm

Szükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 280 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 20° (lásd 34–35. oldal)
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Bramac Duna „Fodrozódó hullámok”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: Lumino Plus  
és Novo felülettel

Méret: 332 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,4 kg/db

Felülettömeg: 43,1 – 46,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 315 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 17°

Átfedés: 80 – 105 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34–35. oldal)

antracit
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Bramac Merito Plus „Klasszikus szépség”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: felületkezelt

Méret: 333 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,3 kg/db

Felülettömeg: 42,1 – 45,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 315 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 17°

Átfedés: 80 – 105 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34–35. oldal)
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Bramac Natura Plus „A természet új színe”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: felületkezelt

Méret: 332 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,4 kg/db

Felülettömeg: 43,1 – 46,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 315 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 17°

Átfedés: 80 – 105 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34–35. oldal)
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INDIVIDUÁL
Egyedi tetőre szabott megoldások

Egyedi elképzelései vannak? Valami egészen különlegesre vágyik? Ne szabjon határt a kreativitásának,  
a Bramac INDIVIDUÁL tetőcserepek között szín-, anyag- és formaválasztékban is megtalálja  
a megfelelőt! Luxuskivitelben, az Ön igényeire szabva tervezzük meg otthona tetőrendszerét. 

A Bramac INDIVIDUÁL kategóriában a világ legnagyobb tetőgyártó vállalata, a BMI Group különlegességei 
között is válogathat! A szokatlan formák, a matt és fényes felületek, valamint a különleges PROTEGON 
védelemmel ellátott cserepek mind-mind megtalálhatóak. A PROTEGON egyedülálló gyártástechnológiája 
áttörést jelent a tetőcserepek optikai, esztétikai megjelenésében. Finom felületükkel, elegáns 
megjelenésükkel, extrém ellenálló képességükkel csúcsminőséget képviselnek.
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Bramac Aerlox Classic „Légiesen 
kifinomult”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: sima + fényes,  
Protector Plus felülettel

Méret: 330 × 420 mm

Tömeg: kb. 2,9 kg/db

Felülettömeg: 28,42 – 30.68 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 315 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 17°

Átfedés: 80 – 105 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34 – 35. oldal)
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Bramac Montero „Erős. Gyönyörű. 
Legyőzhetetlen.”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: granulált, Protector felülettel

Méret: 330 × 420 mm

Tömeg: kb. 4,3 kg/db

Felülettömeg: 42,1 – 45,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 315 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög **: 17°

Átfedés: 80 – 105 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,58 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34 – 35. oldal)
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Bramac Tegalit Protegon „Tető  
jövő időben”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: matt Protegon felülettel

Méret: 330 × 420 mm

Tömeg: kb. 5,2 kg/db

Felülettömeg: 50,96 – 55,54 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 300 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 312 – 340 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög: 25°

Átfedés: 80 – 108 mm

Szükséglet: 9,80 – 10,68 db/m2

*   Szegélycserépnél min. 315 mm. 
** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 20° (lásd 34 – 35. oldal).
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Bramac 7° „Innovatív csúcsmegoldás”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: Protector felülettel

Méret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 5,3 kg/db

Felülettömeg: 42,8 – 44,0 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 330 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 365 – 375 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög: 7°

Átfedés: 105 – 115 mm

Szükséglet: 8,08 – 8,30 db/m2

* Félnyereg cserép sornál 280 – 287 mm.
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Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú,  

anyagában is színezett beton

Felület: Protector felülettel

Méret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 5,1 kg/db

Felülettömeg: 38,6 – 41,7 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 330 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság*: 370 – 400 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög**: 17°

Átfedés: 80 – 110 mm

Szükséglet: 7,57 – 8,19 db/m2

*    Szegélycserépnél min. 360 mm. 
Félnyereg cserép sornál 280 – 287 mm.

** RG-5 rendszergarancia csomag esetén 12° (lásd 34 – 35. oldal)

Bramac Max „Nagyobb méret, 
kevesebb időráfordítás”
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BRAMAC KERÁMIA
Ezerarcú minőség
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Bramac Smaragd „És megszületik 
a stílus maga”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú kerámia

Felület: matt, selyemfényű  
és magasfényű felülettel

Méret: 443 × 475 mm

Tömeg: kb. 3,7 kg/db

Felülettömeg: 46,2 – 51,8 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 433 mm

Tetőlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetőléctávolság: 165 – 185 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög*: 25°

Átfedés: 105 – 145 mm

Szükséglet: 12,5 – 14,0 db/m2

*   RG-5 rendszergarancia csomag esetén 16° (lásd 34 – 35. oldal)
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antracit
matt, engóbozott

lávavörös
matt, engóbozott

rézvörös
matt, engóbozott

sötétbarna
matt, engóbozott

natúrvörös
natúr

gesztenye
selyemfényű
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Bramac Rubin 9V „Mestermű született”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú kerámia

Felület: natúr, matt és selyemfényű  
felülettel

Méret: 313 × 472 mm

Tömeg: kb. 4,0 kg/db

Felülettömeg: 37,6 – 40,4 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 267 mm

Tetőlécméret: min. 24 × 48 mm

Tetőléctávolság: 370 – 400 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög*: 25°

Átfedés: 72 – 102 mm

Szükséglet: 9,4 – 10,1 db/m2

*   RG-5 rendszergarancia csomag esetén 16° (lásd 34 – 35. oldal)
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natúrvörös
natúr

ébenfekete
selyemfényű

gesztenye
selyemfényű

antracit
matt, engóbozott

cédrus
selyemfényű

rézvörös
matt, engóbozott

platina
matt, engóbozott
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Bramac Turmalin „Letisztult dizájn”

Műszaki adatok
Anyag: nagy szilárdságú kerámia

Felület: natúr, matt és selyemfényű  
felülettel

Méret: 280 × 475 mm

Tömeg: kb. 4,4 kg/db

Felülettömeg: 48,4 – 51,5 kg/m2

Fedési szélesség: kb. 240 mm

Tetőlécméret: min. 24 × 48 mm

Tetőléctávolság: 355 – 385 mm

Legalacsonyabb tetőhajlásszög*: 25°

Átfedés: 95 – 120 mm

Szükséglet: 11,0 – 11,7 db/m2

* RG-5 rendszergarancia csomag esetén 20° (lásd 34 – 35. oldal)
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BRAMAC TETŐRENDSZER 
Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal

BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉS 
Alkalmazásával a hőveszteség nagymértékben csökken.

ÉL- ÉS TARÉJGERINC KIALAKÍTÁS 
Kiváló szellőzés mellett egyaránt véd az  
időjárás viszontagságai és a rovarok ellen.

Bramac Therm Kompakt Bramac Therm Top

Bramac Univerzális 
taréjgerinc kúpalátét

Bramac Standard
univerzális kúpalátét

Bramac BasicRoll 
univerzális kúpalátét

Bramac FigaRoll Plus 
univerzális kúpalátét

Bramac MetalRoll 
univerzális kúpalátét

TETŐFÓLIÁK  
Biztonság és védelem az alsóbb rétegeken is.

Bramac Veltitech 120  
nem páraáteresztő tetőfólia

Bramac Standard 120 
páraáteresztő tetőfólia

Bramac Membran 2 2S
 belső oldali 

párafékező tetőfólia
dupla ragasztósávval

Bramac Light 
páraáteresztő tetőfólia

Bramac Standard 
120 2S páraáteresztő 

tetőfólia dupla 
ragasztósávval

Bramac Universal 
ECO-2S páraáteresztő 

tetőfólia dupla 
ragasztósávval

Bramac Clima Plus 
2S páraáteresztő, 

hőtükrös tetőfólia dupla 
ragasztósávval

Bramac Pro
Resistant páraáteresztő 

tetőfólia

Bramac Pro Plus
Resistant 140 

páraáteresztő tetőfólia

Bramac Top RU 2S 
Resistant páraáteresztő 

tetőfólia dupla 
ragasztósávval

Bramac Maximum 2S 
páraáteresztő tetőfólia 
dupla ragasztósávval

Bramac Membran 
100 2S belső oldali 

párazáró tetőfólia dupla 
ragasztósávval

Bramac Premium WU 
hegeszthető, vízhatlan 
páraáteresztő tetőfólia

Bramac Pro Plus
Resistant 140 2S

páraáteresztő tetőfólia
dupla ragasztósávval

Bramac Therm EcoBramac Therm Basic Bramac Therm Basic Alu
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Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. 
Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, 
komfortra vonatkozó igényszintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex 
tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserépből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, 
valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések 
egyre elengedhetetlenebb részei egy korszerű tetőnek.

TETŐÁTTÖRÉS (DUROVENT RENDSZER)  
A szellőztető elemek pontos átvezetése.
Új alapanyag: tartósabb színvédelem (és hőellenállás)

WAKAFLEX ÉS ALUFLEX ECO 
KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY  
Tökéletes fedés és illeszkedés.

TOVÁBBI RENDSZERELEMEK:
bevilágítás, hófogás, rögzítés, vápa, stb.

Wakaflex kémény- és falszegély

Szegélylemez  
12 db beütődűbellel

Helyiség-kiszellőztető 
egység

Csatornaszellőző- 
egység

Antennakivezető- 
egység

Füstgázkivezető- 
egység

Szelőzőszalag Lezárófésű Szellőzőléc

BETON-
CSEREPEK

SOLAR-
RENDSZER

KERÁMIA-
CSEREPEK

SZ
ER

V
ÍZ

Aluflex Eco  
kémény- és falszegély

TARTOZÉKOK AZ ERESZ KIALAKÍTÁSÁHOZ
Kiváló szellőzés Az esővíz túlfolyása és a madarak károkozása ellen is hatékony.

Fém ereszcsatorna-
rendszer

Alumínium
szellőzőszalag 

Fésű nélküli 
szellőzőléc



BRAMAC  
FÉM ERESZCSATORNA RENDSZER
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BRAMAC  
FÉM ERESZCSATORNA RENDSZER

• A Bramac Fém ereszcsatorna-rendszer bármely régi 
vagy új épületen célszerűen és rendkívül sokoldalúan 
felhasználható.

• A kiegészítő idomelemeknek köszönhetően számos 
egyedi megoldást tesz lehetővé.

• Korszerű gyártástechnológia, magas termékminőség.

• Színválasztékával illeszkedik a tető és a homlokzat 
színeihez.

• Egyszerű, gyors szerelhetőséget biztosít,  
idő- és költségtakarékos.

• Hosszú élettartamú, a későbbiekben festést, 
karbantartást nem igényel.

vörös
RAL 8004

sötétbarna
RAL 8017

ébenfekete
RAL 9005

ANYAG
lehúzható védőfóliával,
többrétegű bevonattal
ellátott, UV-stabilizált
horganyzott acéllemez

SZÍN
sötétbarna, RAL 8717
vörös, RAL 8004
ébenfekete, RAL 9005

LEMEZVASTAGSÁG
0,6 mm

MÉRET
ereszcsatorna: NA 150 
lefolyócső: NA 100
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MIT NYÚJT ÖNNEK A BRAMAC 
RENDSZERGARANCIA?
A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.

A hazai tetőfedő iparban a Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcsere-
pek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűségre. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc 
éve, ami ezt a vállalást ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia 
nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy es-
etlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, 
hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcsere-
peinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év 
kötelező alkalmassági idővel szemben a Bramac 10 év termékfelelősséget vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követ-
elmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt 
határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasod-
tak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, 
biztonságra, komfortra vonatkozó igényszintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgon-
dolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserépből ma már nem lesz háztető. 
A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továb-
bá energiát termelő berendezések egyre elengedhetetlenebb részei egy korszerű tetőnek.  
A Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag  
vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő  
15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ 
EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BRAMAC?
Hiszen nemcsak minden Bramac tetőcserép, hanem tetőtar-
tozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, napkolle-
ktor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után 
kerülnek forgalomba. Ezeket a teszteket a világ legnagyobb, 
tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több 
pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vet-
nek alá minden Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű 
kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszerré, 
mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.

* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.
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Azon építkezők figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvető 
követelmény a garantált biztonság. A Basic csomag  
tartós igényre fejlesztett rendszerelemeket tartalmaz  
és a tetővel szemben támasztott követelmények szerint  
a kiegészítők sora bővíthető.

RG BASIC RENDSZERCSOMAG ELEMEI:

Alátétfólia Bramac Veltitech 120 nem 
páraáteresztő tetőfólia vagy 
Bramac Pro Plus Resistant 140 
páraáteresztő tetőfólia

Taréj- és élgerinc BasicRoll univerzális kúpalátét

Egyéb kiegészítő Lezárófésű vagy Szellőzőléc, 
Szellőzőszalag vagy Alumíni-
um szellőzőszalag,  DuroVent 
egységek fóliagyűrűvel, Fém 
hófogó, Gerincléctartó

Kémény- és falszegély Wakaflex kémény- és falszegély

Álljon az épület nyílt, szeles területen, vagy legyen 
a tető extrém meredek hajlásszögű, vagy ha Önnek 
kifejezetten fontos az extrém viharállóság, akkor Önnek 
kitűnő választás az RG Prémium csomag. A tartós 
igénybevételre kifejlesztett rendszerelemeken túl 
a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból 
készült rögzítő rendszerelemek. Az épület körüli élet- és 
vagyonbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

RG PRÉMIUM RENDSZERCSOMAG ELEMEI:

Alátétfólia Bramac Veltitech 120 nem 
páraáteresztő tetőfólia vagy 
Bramac Pro Plus Resistant 140 
páraáteresztő tetőfólia

Taréj- és élgerinc FigaRoll Plus univerzális 
kúpalátét

Egyéb kiegészítő Lezárófésű vagy Szellőzőléc, 
Szellőzőszalag vagy Alumíni-
um szellőzőszalag, DuroVent 
egységek fóliagyűrűvel, Fém 
hófogó, Gerincléctartó

Kémény- és falszegély Wakaflex kémény- és falszegély

Alacsonyabb a tető hajlásszöge, mint amit a kiválasztott 
fedőanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak 
a tetőfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvíz-
menynyiség? Akkor az RG Prémium-5 csomag extrém 
csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. 
A csomag fokozottan vízzáró alátéthéjazata garantáltan 
megóvja otthona értékeit.

RG PRÉMIUM -5 RENDSZERCSOMAG ELEMEI:

Alátétfólia Bramac Maximum 2S 
páraáteresztő tetőfólia szilárd 
aljzatra fektetve, Szuper 
abszorber szegtömítő szalag 
vagy Bramac Szegtömítő 
folyadék

Taréj- és élgerinc FigaRoll Plus univerzális 
kúpalátét

Egyéb kiegészítő Lezárófésű vagy Szellőzőléc,
Szellőzőszalag vagy Alumíni-
um szellőzőszalag, DuroVent 
egységek fóliagyűrűvel, Fém 
hófogó, Gerincléctartó

Kémény- és falszegély Wakaflex kémény- és falszegély

Modern épületforma már-már lapostetőre jellemző 
megjelenéssel? Ön nem szeretne azonban lemondani 
egy környezetbe illő cseréptetőről és a cseréptető 
nyújtotta tervezési szabadságról és bővíthetőségről, 
valamint a cseréptető nyújtotta komfortról? Akkor 
figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos tetőrendszert, 
szakképzett partnereink kivitelezésében.  
Az Ön elégedettsége így garantált.

RG 7 RENDSZERCSOMAG ELEMEI:

Alátétfólia Bramac Top RU Resistant
2S páraáteresztő tetőfólia 
vagy Bramac Premium WU 
hegeszthető, vízhatlan tetőfólia, 
szilárd aljzatra fektetve, Szuper 
abszorber szegtömítő szalag 
vagy Bramac Szegtömítő folya-
dék, Bramac Fóliaragasztó

Taréj- és élgerinc MetaRoll univerzális kúpalátét

Egyéb kiegészítő Lezárófésű vagy Szellőzőléc,
Szellőzőszalag vagy Alumínium
szellőzőszalag, DuroVent 
egységek fóliagyűrűvel, Gerin-
cléctartó csavarrögzítésű

Kémény- és falszegély Wakaflex kémény- és falszegély

RG BASIC RG PRÉMIUM

RG PRÉMIUM -5 RG 7

A RENDSZERGARANCIA CSOMAGOK 
TOVÁBBI TETŐTARTOZÉKOKKAL 
BŐVÍTHETŐK, RÉSZLETEK A RENDSZER-
GARANCIA KIADVÁNYBAN.

Az RG 7 rendszergaranciát csak a tanúsítvánnyal 
rendelkező kivitelező Partnereink érvényesíthetik.

°



FELHASZNÁLÁS, MŰSZAKI ADATOK 
Rendszerelemek
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Tetőcserép
Félcserép

Hullámos, hornyolt tetôcserép 1/2
Szegélycserepekkel kialakított nyeregtetôknél – 
fedési szélességtôl függôen – szükség lehet fél-
cserép alkal mazására is.
Fontos felhasználási terület ezen kívül éleknél, 
vápáknál, tetôfelépítményeknél és tetôáttöré-
seknél a rögzíthetôség javítására, valamint a vá-
gási munkák csökkentésére.
A félcserepek alkalmazásánál ügyelni kell 
arra, hogy a fedési szélesség osztható legyen 
15,0 cm-el!
Ebbôl a méretbôl 5 cm-t levonva megkapható a 
burkolt ácsszerkezet szélessége.
Félcserép használatával az élek, vápák kialakítá-
sánal a nehezen rögzíthetô, könnyen kimozduló 
cserépdarabok helyett, nagyobb biztonságosan 
felhelyezhetô és rögzíthetô vágott cserepek 
építhetôk be.
Félcserépre van szükség akkor is, ha olyan rend-
szerelemet használunk, melynek alapcserepe 1/2 
cserép méretû (pl. hófogórács tartó)

Bra mac Tectura tetôcserép 1/2
A hor nyolt sík Bra mac Tectura te tô cse re pe ket 
az egyen le tes fe dés kép ki ala kí tá sa és a jobb víz-
el ve ze tés ér de ké ben, kö tés ben kell el he lyez ni. 
Eh hez szük séges félcse rép is.
A tel jes fe dé si szélesség vál to za tos ki ala kí tá sá hoz 
és a vá gott cse re pek vi har ál ló rög zí té sé hez szin-
tén szük sé ges félcse rép. 
Félcse rép re van szük ség ak kor is, ha olyan rend-
szer ele met hasz ná lunk mely nek alap cse re pe 1/2 
cserép mé re tû.

Bra mac Reviva tetôcserép 1/2
A hor nyolt, sík Bra mac Reviva te tô cse re pe ket az 
egyen le tes fe dés kép ki ala kí tá sa és a jobb víz el ve-
ze tés ér de ké ben, kö tés ben kell el he lyez ni. Eh hez 
szük séges félcse rép is.
A tel jes fe dé si szé les ség vál to za tos ki ala kí tá sá hoz 
és a vá gott cse re pek vi har ál ló rög zí té sé hez szin-
tén szük sé ges félcse rép. 
Félcserépre van szükség akkor is, ha olyan rend-
szerelemet használunk, melynek alapcserepe 1/2 
cserép méretû (pl. hófogórács tartó vagy járó-
cserép).

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok minden hullámos és 
hornyolt tetőcseréphez

Méret: 180 × 420 mm

Tömeg: 2,2–2,4 kg/db

Fedési szélesség: kb. 150 mm

Szükséglet: a tetô geometriájától és 
méretétôl függően

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Tectura

Méret: 180 × 420 mm

Tömeg: 2,2 kg/db

Fedési szélesség: kb. 150 mm

Szükséglet: a tetô geometriájától és 
méretétôl függően

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Reviva

Méret: 180 × 420 mm

Tömeg: 2,2 kg/db

Fedési szélesség: kb. 150 mm

Szükséglet: a tetô geometriájától és 
méretétôl függően
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Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Duna Novo, Római Novo, 
Római Protector

Méret: 330 × 420/100 mm

Tömeg: 6,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: kb. 3,3 db/félnyereg 
gerinc fm

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Duna Novo, Római Novo, 
Római Protector

Méret: 330 × 420 mm

Tömeg: kb. 9 kg/db

Fedési szélesség:
260 mm balos, 
290 mm jobbos

Szükséglet: 1db/orom-félnyereg 
gerinc csatlakozás

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelô

Cseréptípusok minden hullámos és 
hornyolt tetőcseréphez

Méret: 330 × 420/110 mm

Tömeg: 6,70 kg/db

Fedési szélesség:
260 mm balos, 
290 mm jobbos

Szükséglet: kb. 3 db/ orom fm, 
léctávolságtól függően

Léctávolság: 315–340 mm

Szeglyuk átmérő 4 mm

*  A Montero cserépnél a szoknyarész 
szélesebb.

Félnyeregtetô cse rép
A félnyeregtetôk fe dé sé hez ajánl ha tó idom cse-
re pek, me lyek kel a félnyereg-gerinc ki ala kí tá sa 
egy sze rû en kivitelezhetô, al kal ma zá suk biz ton-
sá gos meg ol dást és egy sé ges fe dés ké pet ered-
mé nyez.
A te tô cse re pek rög zí té se a félnyereg-szoknyák 
hor nya i ban ta lál ha tó ru gal mas anyag ból ké szült 
át ve ze tô fu ra to kon át be haj tott rozsdamentes 
csa va rok kal tör té nik.
A rög zí tô csa va rok így fe det ten ma rad nak, ez a 
meg ol dás nem csak esz té ti kus, de vi har- és kor-
ró zió ál ló is.
A félnyeregtetô cserép sor léctávolságát 2 cm-
rel rövidebbre kell kiosztani, mint a tetôfelületen 
alkalmazott léctávolság.

Félnyeregtetô szegélycserép
Balos és jobbos kivitelben készül az oromszegély 
és félnyeregtetô gerinc csatlakozás lezárásához. 
A te tô cse re pek rög zí té se a félnyereg-szoknyák 
hor nya i ban ta lál ha tó ru gal mas anyag ból ké szült 
át ve ze tô fu ra to kon át be haj tott hor gany zott csa-
va rok kal tör té nik.
A rög zí tô csa va rok így fe det ten ma rad nak, ez a 
meg ol dás nem csak esz té ti kus, de vi har- és kor-
ró zió ál ló is.

Szegélycserép 10 db/m2 formátumú hul-
lámos, hornyolt tetôcserepekhez
Alkalmazásával az oromszegélyek egységes fe-
désképet nyújtó és egyszerû kivitelezése bizto-
sítható, ha a léctávolság legalább 31,5 cm. Jobbos 
és balos kivitelben, két szeglyukkal készül. Min-
den esetben korrózió- és viharállóan rögzítendô!

Félnyeregtető, oromszegély

11 cm



Oromszegély

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Reviva mindegyik 
felülettel

Méret:   3/4 B/J 
1/1 B/J

225/255 x 420 x 85 mm 
300/330 x 420 x 85 mm

Tömeg:   3/4 B/J 
1/1 B/J

4,2/4,5 kg/db 
5,3/5,8 kg/db

Fedési        3/4 B/J
szélesség:  1/1 B/J

155/215 mm 
230/290 mm

Szükséglet*:
1,8/1,8 db/orom fm 
léctávolságtól függően, 
minden 2. sorban

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Tectura mindegyik 
felülettel

Méret:   1/1 B/J 300/330 x 420x 85 mm

Tömeg:   1/1 B/J 5,6/5,8 kg/db

Fedési  
szélesség:  1/1 B/J 230/290 mm

Szükséglet:
3,6/3,6 db/orom fm 
léctávolságtól függően

Sze gély cse rép  
Reviva te tô cse rép hez 3/4, 1/1
A sík hor nyolt te tô cse re pek orom sze gé lye i nek 
rend szer be il lô le zá rá sá ra szol gál.
Nye reg te tô nél el he lyez he tô szim met ri ku san 
vagy aszim met ri ku san is, de min den képp so ron-
ként vál ta koz va a kötésben való elhelyezhetôség 
céljából. A fel he lye zés tôl füg gô en (esetleg 1/2 
cse rép pel ki egé szít ve) több lép csô ben vál to zik a 
te tô tel jes fe dé si szé les sé ge.
Min den eset ben rozsdamentes csa va rok kal kell 
rög zí te ni. Al kal ma zá sa min. 28,0 cm léc tá vol ság 
ese tén le het sé ges.

Sze gély cse rép  
Tectura te tô cse rép hez 1/1
A sík, hornyolt tetôcserepek oromszegélyeinek 
rendszerbe illô lezárására szolgál. Nyeregtetô 
esetében, a szegélycserepek mellé közvetle-
nül 1-1 db félcserepet kell elhelyezni minden 
második sorban, így biztosítva az egyenletes 
fedésképet, valamint a kötésben történô el-
helyezést a jobb vízelvezetés érdekében. 
A szegély cserepeket minden esetben viharállóan 
kell rögzíteni!, alkalmazásuk min. 28,0 cm léctá-
volság esetén lehetséges.

Bramac Tectura Protector tetôcserépnél csak 
1/1 szegélycserép kapható, a további cserepek 
kötésben történô elhelyezését félcseréppel kell 
biztosítani.
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Kúp cse rép
A ge rin cek kó nu szos ki ala kí tá sú fedôeleme. 
Be épí té se – a ge rinc jellegétôl függô – alá tét-
ele met igé nyel. Ezek: az uni ver zá lis kúp alá té tek 
vagy az univerzális ta réj ge rinc kúpalátét.  A ge-
rinc léc hez kúpcseréprögzítôvel és kor ró zió ál ló 
sze ge zés sel, csa va ro zás sal rög zít ve vi har ál ló ge-
rinc kép zés ké szít he tô.
Elhelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a cserép fel-
sô síkja és a kúpcserép alsó éle között kb. 1 cm 
távolság legyen. 
A kúpcseréprögzítôk pozicionálásával 4-6 cm 
közötti átfedést kapnak, így a kúpsorokat a cse-
répsorokhoz hasonlóan egész cserepekre tudjuk 
kiosztani.

Kezdô kúpcserép
Az élgerincek leg al só – le göm bö lyí tett vé gû – 
kúp cse re pe, mely nek al kal ma zá sá val egy sze rûbb 
a ge rinc kép zés és egy sé ge sebb, esztétikusabb a 
fe dés kép, mint kúpcseréplezáróval és kúp cse-
rép pel. 
Rögzítôcsavarral va la mint kúpcserép-rögzítôvel 
vi har ál ló an rögzítendô!
Alap esetben a kezdô kúpcserepet 1 db kúprög-
zítôvel és 1 db rögzítôcsavarral biztosítjuk.

Elosztó kúpcserép
Kon tyolt te tô nél a két él- és a ta réj ge rinc ta lál ko-
zá sá nak esz té ti kus és víz zá ró le zá rá sát biz to sít ja. 
Vi har ál ló rög zí té se rögzítôcsavarral és két da rab 
kúpcseréprögzítôvel biz to sít ha tó, melyet alap 
esetben a kezdôkúppal együtt kínálunk.

Taréj- és élgerinc

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása
valamennyi  
cseréptípushoz

Méret: 250/218 × 450 mm

Tömeg: 4,8 kg/db

Fedési hossz
~400 mm 
átfedés min. 40 mm

Szeglyuk átmérô 4 mm

Szükséglet: 2,5 db/gerinc fm

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása
valamennyi  
cseréptípushoz

Méret: 25/218 × 450 mm

Tömeg: 4,75 kg/db

Fedési hossz
~400 mm 
átfedés min. 40 mm

Szeglyuk átmérô
4 mm  
kúpcseréprögzítôhöz, 
5 mm rögzítôcsavarhoz

Szükséglet: 1 db/élgerinc

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása
valamennyi  
cseréptípushoz

Tömeg: 4,5 kg/db

Fedési hossz
~40,0 cm 
átfedés min. 40 mm

Szeglyuk átmérô 5 mm

Szükséglet: 1 db/kontycsúcs

Kúpcseréprögzítô

Rögzítôcsavar

Kezdô kúpcserép

Gerincléctartó

Gerincléc

Kúpcserép Élgerinc

Taréjgerinc

Élgerinc
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Taréj- és élgerinc

Kúpcseréplezáró
A ta réjgerincet le zá ró, mû anyag elem. Meg gá-
tol ja a ma da rak be ju tá sát, egyút tal kiegészítô 
szellôzést is biz to sít. A ge rinc léc hez kor ró zió és 
vi har ál ló mó don rögzítendô!

Gerincléctartó beütôs/Torx-os
A kúpcserepeket tartó gerincléc elhelyezésére 
és rögzítésére alkalmas, speciális fejû, nagy mé-
retû szeg.
A gerincléctartó pontos magasságának meghatá-
rozásához segítséget nyújt a 85. oldalon található 
táblázat.
TORX-os: A csavaros behajtású gerincléc tartó-
val pontosan beállítható a gerincléc magassága. 

Gerincléctartó csavarrögzítésû
Univerzális taréj- és élgerinc tartó, alkalmazásával 
pontosan meghatározható a gerincléc magassá-
ga. Az ellenlécek felsô síkján rögzíthetô - a két 
ellentétes tetôsíkon-, így sem a hôszigetelés, sem 
a tetôfólia nem kerül kilyukasztásra. 

Mûszaki adatok

Anyag:
anyagában színezett 
PVC

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Tömeg: 0,10 kg/db

Szükséglet:
1 db/taréjgerinc  
végzôdés

Mûszaki adatok
Anyag: horganyzott acél

Felhasználása: taréj-, élgerincnél

Méret: 3,0 x 5,0 x 21,0 cm

Tömeg: 0,15 kg/db

Szükséglet:

taréjgerincnél: 
1 db/szarufapár 
élgerincnél: 
1 db/0,7 élgerinc fm

Mûszaki adatok
Anyag: horganyzott acél

Felhasználása: taréj-, élgerincnél

Méret: 5,0/5,0/22,0 cm

Tömeg: 0,10 kg/db

Szükséglet:

taréjgerincnél: 
1 db/szarufapár 
élgerincnél: 
1 db/0,7 élgerinc fm
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Mûszaki adatok
Anyag: modifikált PVC

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
valamennyi cseréptípus-
hoz, kivéve Tegalit és 
Bramac 7°

Méret: 1100 mm

Fedési hossz: 1020 mm

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

190 cm2/fm

Szükséglet: 1 db/gerinc fm

Mûszaki adatok

Anyag:

mindkét oldalon 
bevonattal ellátott 
alumínium oldalsáv, 
középsô sáv  
polipropilén

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:

elsôsorban sík és kis 
hullámú cseréptípushoz, 
kivéve Tegalit  
és Bramac 7°

Méret:
320 mm széles 
5,0 fm hosszú tekercs

Tömeg: 0,6 kg/tekercs

Formázhatóság: 20%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

143 cm2/fm

Mûszaki adatok

Anyag:

rögzítôsáv: mûanyag, 
oldalsáv: polipropilén  
(PP) filc és  
színes redôzött 
alumínium lemez

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
valamennyi cseréptípus-
hoz, kivéve Tegalit és 
Bramac 7°

Méret: 29,50 x 5,0 fm

Tömeg: 0,85 kg/tekercs

Szükséglet 1 tekercs /5,0 gerinc fm

Formázhatóság: 30%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

50 cm2/fm

Uni ver zá lis ta réj ge rinc kúp alá tét 
A cse re pek hul lá mai és a kúp cse re pek kö zöt ti 
ré se ket le zá ró elem, mely a hor nyolt tetôcserép-
pel készülô fe dé sek nél lehetôvé te szi a ta réj ge-
rinc idôjárásálló, gyors és esz té ti kus ki ala kí tá sát.
A ré sek zá rá sát a hos  szan ti élek men tén elhe-
lyezkedô ru gal mas filc-„fésû” biz to sít ja, mely el-
he lye zés kor a cse re pek hul lá ma i ra fe szül ve meg-
gá tol ja a csapóesô és por hó be ju tá sát.
A ge rinc átszellôztetését se gí tik az elem nagy ke-
reszt met sze tû szellôzônyílásai. 
A ha bar csos el he lye zés sel szem ben gyors és tar-
tós meg ol dás. Kor ró zió és vi har ál ló mó don a ge-
rinc léc hez rögzítendô!
Idôjárási körülményektôl függetlenül felhasznál-
ható.

Bramac EcoRoll Univerzális kúpalátét
Gaz da sá gos ki ala kí tá sú, te ker cses kúp alá tét, fém 
ol dal sá vok kal. A kö zép sô polipropilénsáv in ten-
zív át szel lô zést biz to sí tó 3 mm át mé rô jû lyu-
kasz tá sok kal ké szül. Az oldalsávok és a középsô 
sáv ragasztással és varrással kapcsolódik. Por hó 
men tes zá rás ról az ön ta pa dó butil csíkok gon dos-
kod nak. Az oldalsáv széle vissza van peremezve 
a balesetveszély elhárítására.

Ba sicRoll Uni ver zá lis kúp alá tét
A te kercs ben for gal ma zott elem há rom kü lön-
bö zô anya gú (hos  szan ti) rész bôl áll. 
A kö zép sô po lip ro pi lén rögzítôsáv fel sô fe lü le tén 
lé vô je lö lés az egye nes vo na lú el he lye zést se gí ti. 
E mel lett ké tol dalt, a ge rin cek nél szük sé ges át-
szel lô zést pá ra át eresz tô filc bôl ké szült szel lô zô-
sáv biz to sít ja. A szél sô re dô zött alu mí ni um ol dal-
sáv al só fe lü le tén lé vô 2 cm szé les, a ta pa dást és 
az esôbiztos, por hó men tes zá rást biz to sí tó butil 
ön ta pa dó csí ko kat le húz ha tó szil iko nos fó lia vé di. 
Ta réj- és élgerincre egy aránt al kal mas. Szá raz, 
por men tes fe lü let re he lyez he tô

Taréj- és élgerinc

Tekercses kúpalátétek esetén a szellôzô keresztmetszet függ a beépítés módjától, így ez pontosan 
nem határozható meg. Beépítésénél 5°C fok alatt hôlégfúvó hasz ná la ta szük sé ges.



Mûszaki adatok

Anyag:

fémhálóval erôsített  
UV- és idôjárásálló filc, 
butil bázisú ragasztó-
sávval, polipropilén 
páraáteresztô fóliával

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
valamennyi cseréptípus-
hoz, kivéve Tegalit és 
Bramac 7°

Méret:
280–310 mm kö zött 
vál toz tat ha tó szé les sé gû 
5,0 m hosszú tekercs

Tömeg: 1,1 kg/tekercs

Szükséglet 1 tekercs /5 gerinc fm

Formázhatóság: 50%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

kb. 150 cm2/fm

Mûszaki adatok

Anyag:

alumínium rácsbetéttel 
erôsített alu-poliészter 
szövet, oldalsávok 
színezett AL

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:

valamennyi cseréptípus-
hoz, viszont a Tegalit 
és a Bramac 7°-os 
cserepek nél csak a 
Metaroll-t lehet alkal-
mazni!

Méret:
180–320 mm széles 
5,0 fm hosszú tekercs

Tömeg: 1,65 kg/tekercs

Formázhatóság: 40%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

kb. 150 cm2/fm

FigaRoll Plus Uni ver zá lis kúp alá tét
A ta réj- és élgerinc idôtálló ki vi te le zés ét te szi 
lehetôvé. A te kercs ben for gal ma zott elem há-
rom különbözô anya gú (hos  szan ti) részbôl áll: 
kö zé pen – a rög zí tés vo na lá ban ta lál ha tó – az 
erôsebb fó lia csík, mely nek felsô ol da lán lévô 
je lö lés az egye nes vo na lú el he lye zést se gí ti. E 
mel lett ké tol dalt az – élgerinceknél szük sé ges 
– átszellôzést a labirintus kialakítás biz to sít ja. Ki-
emelkedô nyújthatósága révén különösen alkal-
mas nagy hullámú fedôanyagok esetén.
Ta réj- és élgerincre egy aránt al kal mas. 
Szá raz, por men tes fe lü let re he lyez he tô.

MetalRoll Uni ver zá lis kúp alá tét
Modell független, univerzális taréj- és élgerinc 
kúpalátét, ami minden cseréptípushoz alkalmaz-
ható. Kiváló átszellôzést biztosít, és megakadá-
lyozza a porhó, csapóesô, homok és rovarok 
bejutását a tetô alá. A Crep-Tec gyártási tech-
nológia garantálja a termék magas minôségét, 
nyújthatóságát és formázhatóságát.

Taréj- és élgerinc

Tekercses kúpalátétek esetén a szellôzô keresztmetszet függ a beépítés módjától, így ez pontosan 
nem határozható meg. Beépítésénél 5°C fok alatt hôlégfúvó hasz ná la ta szük sé ges.
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Biztonsági tetőhorog

Biztonsági tetôhorog
Biztonsági tetôhorog, amely egyéni védôfelszerelés és tetôlétra rögzítésére szolgál. Idôjárásálló, szí-
nezett kivitelben készül, a fedésbe tartósan beépül. Ezáltal a tetô és a tetôre szerelt egyéb beren-
dezések, (például klíma, kollektor) karbantartási munkái is biztonságban elvégezhetôk. A termék 
megfelel az EN 517 szabványban elôírtaknak, ezáltal bármely – akár az eresszel ellentétes – irányban 
is terhelhetô. A biztonsági tetôhorog a szükséges rögzítôsínnel és csavarkészlettel kerül forgalomba.

Rögzítôsín horganyzott acéllemezbôl 
A biztonsági tetôhorog szarufáktól független pozícionálását teszi lehetôvé. Anyaga nagy teherbírású 
horganyzott acél. 120 cm szarufa tengelytávolságig beépíthetô.

Csavarkészlet a rögzítôsín számára
A készlet tetôhorgonként 8 darab 140 mm hosszúságú csavart tartalmaz. 2–2 darabbal a szarufákat 
és ellenléceket kapcsoljuk egymáshoz, 2–2 darabbal pedig a rögzítôsínt kapcsoljuk az ellenléceken 
át a szarufákhoz.

Mûszaki adatok 
biztonsági tetôhorog

Anyag:

horganyzott acél 
porszórásos bevonattal 
Keret lemezszalagból: 
30x5 mm  
(szélesség/vastagság) 
Acéllemez: 2 mm  
Önszorító csavarok:  
M 8x16 + csavaranya

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Mûszaki adatok 
rögzítôsín

Anyag:

horganyzott acél 
C-Profil: 
1250x100x20x3 mm 
(hosszúság/szélesség/
magasság/vastagság)

Mûszaki adatok 
Csavarkészlet rögzítôsín számára

8 db Assy Kombi II csavar  
8x140/80 
(átmérô x teljes hossz/menet hossza) 
4 db csavar a rögzítôsín számára 
4 db csavar az ellenléc stabilitásának  
növelésére

vörös

barna

fekete
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Járás a tetőn

Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartóval, 
hullámos, hornyolt tetôcserepekhez
Hullámos, hornyolt tetôcserepek esetén alkal-
mazható a tetôn történô biztonságos közleke-
déshez. A tetôcserepekkel érintkezô felületén 
habgumi található. A biztonsági rács- vagy lépcsô-
foktartót 40°-os tetôhajlásszögig egy, 40°–55°-os 
tetôhajlásszög között kettô alátámasztó léchez 
kell rögzíteni (min. 2 db 4,5 × 45 mm-es facsa-
varral) legalább két szarufa távolságban. Ehhez 
rögzítendô az íves kengyel a hozzá tartozó 2 
db korrózióálló csavarral (5,8×25 mm). Az íves 
kengyelen található furatoknak köszönhetôen, a 
biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó 15°–55°-os 
tetôhajlásszög között vízszintes síkba állítható. A 
biztonsági rács- vagy lépcsôfokkengyelhez a hozzá 
tartozó 5,8×50 mm-es csavarokkal rögzíthetôk.

Fém já ró cse rép és biz ton sá gi rács- vagy 
lép csô fok Reviva te tô cse rép hez
A biz ton sá gos köz le ke dés a te tôn el kép zel he tet-
len ezen ele mek nél kül. A sík hor nyolt te tô cse re-
pek hez 1/2 cse rép mé ret ben fém bôl ké szül. Az 
el he lye zés sza bá lya it a ter mék hát ol da lán ta lál-
ha tó áb rák szem lél te tik. A biz ton sá gi rács- vagy 
lép csô fok nagy te her bí rá sú elem, amely csú-
szás men tes fe lü let tel ren del ke zik. Igény sze rint 
so rol ha tó. So ro lá sá val te tô jár da is ké szít he tô. A 
já ró cse rép csa var ja i hoz rög zít he tôk az íves biz-
ton sá gi rács- vagy lép csô fok tar tó kengyelek, me-
lyek le he tô vé te szik a já ró fe lü le tek víz szin tes be-
ál lí tá sát. Az alá tá masz tó léc re he lye zett ele me ket 
a te tô léc hez csa va rok kal kell rög zí te ni.

Fém já ró cse rép és biz ton sá gi rács- vagy 
lép csô fok Tectura te tô cse rép hez
A biz ton sá gos köz le ke dés a te tôn el kép zel he tet-
len ezen ele mek nél kül. A sík hor nyolt te tô cse-
re pek hez 1/2 cse rép mé ret ben fém bôl ké szül. 
Az el he lye zés sza bá lya it a ter mék hát ol da lán 
ta lál ha tó áb rák szem lél te tik. A biz ton sá gi rács- 
vagy lép csô fok nagy te her bí rá sú elem, amely 
csú szás men tes fe lü let tel ren del ke zik. Igény sze-
rint so rol ha tó. So ro lá sá val te tô jár da is ké szít he-
tô. A já ró cse rép csa var ja i hoz rög zít he tôk az íves 
biz ton sá gi rács- vagy lép csô fok tar tó kengyelek, 
me lyek le he tô vé te szik a já ró fe lü le tek víz szin tes 
be ál lí tá sát. Az alá tá masz tó léc re he lye zett ele-
me ket a te tô léc hez csa va rok kal kell rög zí te ni.

Mûszaki adatok 
Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó elem

Anyag:
porszórt bevonattal ellátott 
rozsdamentes acél

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Cserép- 
típusok:

hullámos, hornyolt  
tetôcserepek

Méret: 487 x 40 x 6 mm

Alkalmazás:
30–40 mm vastag tetôléc 
esetén, 15°–55°-os tetôhaj-
lásszög között

Tömeg: 1,41 kg/db

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok

Kengyel

Anyag:
porszórt bevonattal ellátott 
rozsdamentes acél

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 0,71 kg/db

Szükséglet:
1 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok tartó

Biztonsági rács vagy lépcsôfok

Anyag:
porszórt bevonattal ellátott 
rozsdamentes acél

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg:
biztonsági rács: 3,26 kg/db 
lépcsôfok: 1.69 kg/db

Méret:
biztonsági rács: 805 x 250 mm 
lépcsôfok: 415 x 250 mm

Szükséglet: igény szerint

Mûszaki adatok 
Járócserép (sík hornyolt tetôcserepekhez)

Anyag:
festett felületû  
alumínium öntvény

Cserép- 
típusok:

Reviva

Kengyel

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 0,30 kg/db

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok tartó

Biztonsági rács

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 3,20 kg/db

Méret: 250 x 880 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint

Lépcsôfok

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 1,45 kg/db

Méret: 250 x 410 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint

Mûszaki adatok 
Járócserép (sík hornyolt tetôcserepekhez)

Anyag:
festett felületû  
alumínium öntvény

Cserép- 
típusok:

Tectura

Kengyel

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: barna, antracit

Tömeg: 0,30 kg/db

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok tartó

Biztonsági rács

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: barna, antracit

Tömeg: 3,20 kg/db

Méret: 250 x 880 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint

Lépcsôfok

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: barna, antracit

Tömeg: 1,45 kg/db

Méret: 250 x 410 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint
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Mûszaki adatok

Anyag:
horganyzott acél 
porszórt mûanyag 
bevonattal

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Hossza: 380 mm

Tömeg: 0,22 kg/db

Szükséglet:
a tetôhajlástól és a 
várható hóter he léstôl 
függôen 1,4–2, 5 db/m2

Felhasználása:
valamennyi  
cseréptípushoz

Mûszaki adatok 
Hófogórács tartó (fém alapcseréppel)

Anyag:
festett alumínium 
öntvény

Színválaszték:
Reviva: vörös, antracit 
Tectura: antracit, barna

Méret: 180 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Szükséglet:
1 db/max. 0,90 fm 
Reviva, Tectura

Hófogórács

Anyag: festett horganyzott acél

Színválaszték: vörös, antracit, barna

Méret: 200 x 3000 mm

Tömeg: 3,75 kg/db

Szükséglet: 1 db/3 fm

Mûszaki adatok 
Hófogórács tartó (fém alapcseréppel)

Anyag:
festett alumínium 
öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Méret: 180 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Szükséglet:

1 db/max. 0,90 fm 
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Hófogórács Duna, Római  
és Classic hullámhoz

Anyag: festett horganyzott acél

Színválaszték: vörös, antracit, barna

Méret: 200 x 3000 mm

Tömeg: 3,75 kg/db

Szükséglet: 1 db/3 fm

Fém hó fo gó
A tetôfelületen elhelyezett fém hófogók meg-
elôzik a hó megcsúszását a tetôn.
A tetô teljes felületén beépítve nyújt hatásos 
védelmet, alkalmazásukat rendelet szabályozza.

Hó fo górács és hófogórácstartó  
Reviva és Tectura tetôcserepekhez

Hó fo gó rács és hófogórácstartó  
hullámos, hornyolt tetôcserepekhez

Hófogás

A hó fo gó rács-rend szer kiegészítô vé del met nyújt a hó le csú szá sa el len. 
A hó fo gó rács-rend szer hó fo gó rács ból, összekötô elembôl és hó fo gó rács tar tó ból áll. 
A fes tett alu mí ni um öntvénybôl készülô alap cse rép alak ja és mé re te meg egye zik az 1/2  cse rép pel.
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Szellôzôcserép hullámos,  
hornyolt cserepekhez

Szellôzôcserép sík,  
hor nyolt cse re pek hez

Szellôzôcserép sík,  
hor nyolt cse re pek hez

Átszellőzés

Levegôkivezetô nyílásként alkalmazva, elhelyezésük a taréjgerinc alatti 2. sorban ajánlott. Kontyolt tetôknél az élgerinc két oldalán is elhelyezendôk.  
A héjazat alatti szellôzôlevegô bevezetését is bizto sít hat ja az eresznél és a vápánál.
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0 
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Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Cseréptípusok:
minden hullámos, hor-
nyolt cseréphez

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 5,90 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

50 cm2/db

Szeglyuk átmérô: 4 mm

Szükséglet*: min 10 db/100 m2

* Javasolt a szarufa közönkénti elhelyezés.

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása: Reviva

Méret: 329 x 420 mm

Tömeg: 4,50 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

28 cm2/db

Szeglyuk átmérô: 4 mm

Szükséglet*: min. 10 db/100 m2

* Javasolt a szarufa közönkénti elhelyezés.

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása: Tectura

Méret: 329 x 420 mm

Tömeg: 4,50 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

28 cm2/db

Szeglyuk átmérô: 4 mm

Szükséglet*: min. 10 db/100 m2

* Javasolt a szarufa közönkénti elhelyezés.
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Alumínium szellôzôszalag
Funkciójában azonos a PVC szellôzôszalaggal, 
anyagának köszönhetôen UV- és korrózióálló, 
nem igényel karbantartást. Hô hatására nincs je-
lentôs alakváltozása. A nehézfémekkel (pl.: réz, 
ólom, cink) ellentétben, az esôvízzel a talajba 
jutva sem károsítja a környezetünket. 

Szellôzôléc
Segítségével 200 cm2-rel nô a szellôzô kereszt-
metszet az eresz mentén. A hullámos cse re-
peknél a fésûk meg gá tolják a madarak bejutását. 
Beépítésével szükségtelenné válik az elsô tetôléc 
meg kettôzése. A szellôzôlécet köz vet le nül az 
elsô, legalsó lécre kell elhelyezni.
Kialakításának köszönhetôen nem szükséges a 
csatornatartó vasakat besüllyeszteni az eresz-
deszkázatba.

Lezárófésû
A rugalmas mûanyag elem a hullámos kereszt-
metszetû cserepek és az ereszléc közötti rést 
lezárva meggátolja a madarak bejutását, de biz-
tosítja a szellôzôlevegô bevezetését a héjazat alá.
Rögzítése szegezéssel, csavarozással történik.
Alkalmazható a vápák mentén is.

Átszellőzés

Mûszaki adatok

Anyag:
festett felületû  
alumínium

Színválaszték:
vörös/antracit,  
barna/fehér

Hosszúság: 5,0 m

Szélesség: 100 mm

Vastagság: 0,6 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

538 cm2/fm

Tömeg: 0,34 kg/tekercs

Szükséglet: 1 tekercs/5 eresz fm

Mûszaki adatok
Anyag: polietilén

Színválaszték: fekete

Felhasználása:
hullámos, hornyolt 
tetôcserepekhez

Hosszúság: 100 cm

Magasság: 30 mm (fésû nélkül)

Fésûmagasság: 80 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

200 cm2/fm

Tömeg: 0,16 kg/db

Szükséglet: 1 db/eresz fm

Szellôzôléc fésû nélkül  
Mûszaki adatok
Anyag: polietilén

Színválaszték: fekete

Felhasználása:
sík, hornyolt 
tetôcserepekhez

Hosszúság: 100 cm

Magasság: 30 mm (fésû nélkül)

Szellôzô  
keresztmetszet:

200 cm2/fm

Tömeg: 0,13 kg/db

Szükséglet: 1 db/eresz fm

Mûszaki adatok
Anyag: polietilén

Színválaszték: fekete

Felhasználása:
hullámos hornyolt 
tetôcserepekhez

Méret: 30 x 80 x 1000 mm

Tömeg: 0,10 kg/db

Szükséglet:
1 db/eresz fm 
2 db/vápa fm

Szellôzôszalag
Az eresz nél az alátéthéjazat alat ti lég rést védi 
a ma da rak be ju tá sá tól, egy ben biztosítja a 
szellôzô levegô be ve ze té sét a hé ja zat alá. Sík és 
hor nyolt tetôcserepeknél egy aránt al kal maz ha tó.

Mûszaki adatok
Anyag: kemény PVC

Színválaszték: vörös, fekete

Hosszúság: 5,0 m

Szélesség: 100 mm

Vastagság: 1,3 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

472 cm2/fm

Tömeg: 0,54 kg/tekercs

Szükséglet: 1 tekercs/5 eresz fm
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Durovent csatornaszellôzô-egység, 
hul lá mos hor nyolt cse re pek hez

Tetőáttörés

Durovent csa tor na szel lô zô-egy ség,  
sík hor nyolt cse re pek hez

Durovent csa tor na szel lô zô-egy ség,  
sík hor nyolt cse re pek hez

Az épü le tek füg gô le ges szenny víz csa tor ná i nak esôbiztos át ve ze tés re és ki szel lô zé sé re szol gál. Har mo ni ku san il lesz ke dik a fe dés kép be. Op ti má lis lég-
áram lás a szel lô zô nyí lás egye di ki ala kí tá sa ál tal. Meg nö velt szí vó ha tás, cse kély nyo más vesz te ség. Az át tö rés me rô le ges a te tô sík já ra, így az át ve ze tés 
min dig kör ke reszt met sze tû. 
Erôs és te her bí ró, el len áll a hónyomásnak is. Egy sze rû en ös  sze ál lít ha tó, kön  nyen-gyor san be épít he tô, al kal maz ko dik a te tô haj lás szög éhez.
Tar to zé ka a fó lia gyû rû-szett, mûanyag alapcserép, csatornaszellôzô feltét és esôvédô sapka átvezetô csô. 

Szarufa

Durovent

Csatlakozócsô
ø 100 

Fóliagyûrû

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: kemény PVC

Színválaszték:
vörös, barna, gránit 
Római: rubinvörös

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,95 kg/db

Csôhosszúság: 590 mm

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/csatornaszellôzô 
kivezetés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: kemény PVC

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Csôhosszúság: 590 mm

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/csatornaszellôzô 
kivezetés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: kemény PVC

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Csôhosszúság: 590 mm

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/csatornaszellôzô 
kivezetés
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Durovent  helyiségkiszellôztetô-egység 
hullámos hornyolt cserepekhez

Alkalmazásával az ab lak kal nem rendelkezô he lyi sé gek kiszellôzése is megoldható. A tetôcserép alak já val megegyezô átvezetô alap cse rép tö ké le tes 
csat la ko zást ered mé nyez min den Bra mac mo dell ese tén. Esz té ti kus for ma, ele gáns il lesz ke dés a fe dés kép be. Az lezáró sapka egye di ki ala kí tá sa ál tal a pá-
ra  ki csa pó dás ból keletkezô víz el ve ze té se is meg ol dott. A tartozékként hozzáadott fóliagyûrûvel az átvezetés tökéletesen vízzáró.
Elemei: mûanyag alapcserép, csatornaszellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô csô és fó lia gyû rû-szett igény szerint külön is.

Durovent helyiségkiszellôztetô egység 
sík hornyolt cserepekhez

Durovent helyiségkiszellôztetô egység 
sík hornyolt cserepekhez

Tetőáttörés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték:
vörös, barna, gránit 
Római: rubinvörös

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,95 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/helységkiszellôztetô 
kivezetés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/helységkiszellôztetô 
kivezetés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: barna, gránit

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/helységkiszellôztetô 
kivezetés
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Durovent antennakivezetô-egység 
hullámos hornyolt cserepekhez

Kör keresztmetszetû szerelvénytartók átvezetésére szolgál. A kúpos rész megfelelô magasságban történô elvágásával 25-77,5 mm átmérôjû csö vek 
kivezetésére alkalmas, 20°–55° haj lásszög között. 
Elemei: mûanyag alapcserép, csatornaszellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô csô igény szerint külön is. 

Durovent antennakivezetô-egység 
sík hornyolt cserepekhez

Durovent antennakivezetô-egység 
sík hornyolt cserepekhez

Tetőáttörés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték:
vörös, barna, gránit 
Római: rubinvörös

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés

Mûszaki adatok
Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: barna, gránit

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent  helyiségkiszellôztetô-egység 
hullámos hornyolt cserepekhez

Alkalmazásával az ab lak kal nem rendelkezô he lyi sé gek kiszellôzése is megoldható. A tetôcserép alak já val megegyezô átvezetô alap cse rép tö ké le tes 
csat la ko zást ered mé nyez min den Bra mac mo dell ese tén. Esz té ti kus for ma, ele gáns il lesz ke dés a fe dés kép be. Az lezáró sapka egye di ki ala kí tá sa ál tal a 
pá ra ki csa pó dás ból keletkezô víz el ve ze té se is meg ol dott. A tartozékként hozzáadott fóliagyûrûvel az átvezetés tökéletesen vízzáró.
Elemei: mûanyag alapcserép, csatornaszellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô csô és fó lia gyû rû-szett igény szerint külön is.

Durovent helyiségkiszellôztetô egység 
sík hornyolt cserepekhez

Durovent helyiségkiszellôztetô egység 
sík hornyolt cserepekhez

Mûszaki adatok
Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/gázkémény- 
kivezetés

Mûszaki adatok
Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/gázkémény- 
kivezetés

Mûszaki adatok
Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: barna, fekete

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/gázkémény- 
kivezetés
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Mûszaki adatok 
Csôcsatlakozó

Anyag: lágy PVC

Színválaszték: szürke

Felhasználása:
minden csatorna-
szellôzôhöz vagy 
kiszellôztetôhöz

Átmérô: NA 100

Csôhosszúság: 700 mm

Tömeg: 0,23 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szûkítôidom

Anyag: lágy PVC

Színválaszték: szürke

Felhasználása:
minden csatorna-
szellôzôhöz vagy 
kiszellôztetôhöz

Mûszaki adatok
Anyag: horganyzott acél

Magasság: 850 mm

Szélesség: 
(szarufatávolság)

600–1050 mm

Átmérô: 42 mm

Szükséglet: 1 db/antenna átvezetés

Csôcsatlakozó
A hajlékony csôcsatlakozó a szennyvíz ejtôcsô 
vagy szellôzôcsô és a Durovent átvezetô csô 
közötti kapcsolatot biztosítja.

Szûkítôidom
Lehetôvé tesz kisebb átmérôjû ejtôcsövek csat-
lakozását a csatornaszellôzôhöz vagy a helyiség 
kiszellôztetôhöz.

Bramac tetôtartó készlet
Univerzális, rendkívül stabil, horganyzott acél 
mûholdas antennatartó, mely egyben lehetôvé 
teszi a kommunikációs eszközök (TV, internet, 
telefon… stb.) kábeleinek átvezetését a tetôn.  
A kábelek Ø 42 mm acél csôben kerülnek el-
vezetésre, így a Durovent antennakivezetô-egy-
séggel összeépíthetô. Bármilyen tetôhajlásszög 
esetén alkalmazható, a teleszkópos tartó rúdnak 
köszönhetôen 60–105 cm szarufatávolságig. 
Elônye, hogy a tartó rúd nem töri át az alátéthé-
jazatot és az alatta lévô szerkezeteket, így nem 
csökkenti annak lég- és vízzárását, illetve nem 
képez hôhidat.
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Luminex tetôkibúvó ab lak (uni ver zá lis)
Pad lás te rek meg vi lá gí tá sá ra, kiegészítô szellôzé
sére, va la mint a tetôre va ló ki ju tás ra szol gál. Mé
re te négy darab hornyolt tetôcse rép mé re té vel 
azo nos. Az ab lak szárny bal ra, jobb ra vagy fel fe lé 
nyit ha tó, a formázható köpenykialakításnak kö
szönhetôen bár mely sík, ill. hul lá mos cse rép fe
dés hez al kal maz ha tó.
Az ab lak ra sze relt he ve de re ket a tar tó szer ke zet
hez sze gez ve rög zít jük!

Fém tetôkibúvó ablak
A formázható köpenykialakításnak köszön
hetôen, univerzálisan beépíthetô tetôkibúvó 
ablak, elôre szerelt alumínium burkolókerettel. 
Dupla, hôszigetelt üvegezésû, felfelé nyíló kialakí
tással, nem beépített tetôterek számára. 

Luminex  tetôkibúvó ab lak gázrugóval 
(uni ver zá lis) 64x64
Univerzális tetôkibúvó ablak, elôre szerelt bur
kolókerettel. Dupla, hôszigetelt üvegezésû, fel
felé nyíló kialakítással. Beépítése az ismétlôdô 
karbantartási munkák során ideális, a megnövelt 
nyílásméret lehetôvé teszi a könnyû és bizton
ságos kijutást a tetôre. A könnyebb nyitást gáz
rugók segítik.

Átvilágító cserép  
hornyolt hullámos tetôcserepekhez
Egyszerû megoldás a padlástér meg vi lágítására. 
A tetôcse réppel azonos for má jú, a fedésbe il
leszkedô elem. 
A te tô léchez tartozékkapoccsal kell rögzíteni!

Bevilágítás

Mûszaki adatok 
Fém tetôkibúvóablak

Színválaszték:
vörös (RAL 8004), 
antracit (RAL 7043)

Felhasználása: minden cseréptípushoz

Méret: 730 × 830 mm

Nyílásméret: 480 × 640 mm

Tömeg: 12 kg/db

Szükséglet: igény szerint

Mûszaki adatok 
Luminex tetôkibúvóablak  
(univerzális) 64x64

Színválaszték:
vörös (RAL 8004), 
antracit (RAL 7043)

Felhasználása: minden cseréptípushoz

Méret: 880 × 860 mm

Nyílásméret: 640 × 640 mm

Tömeg: 15 kg/db

Szükséglet: igény szerint

Mûszaki adatok 
Luminex tetôkibúvóablak (univerzális)

Anyag:
erôsített poli karbonát 
ablakszárny,  
kemény PVC keret

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása: minden cseréptípushoz

Méret: 630 × 765 mm

Nyílásméret: 475 × 520 mm

Tömeg: 6,2 kg/db

Szükséglet: igény szerint

Mûszaki adatok
Anyag: nagyszilárdságú akrilüveg

Méret: 330 × 420 mm

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Tömeg: 0,65 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
min. 1 db/megvilágítási 
hely
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Kúpcseréprögzítô
A kúpcserepek rögzítését biztosítja. 
1 db 3,1 x 75 mm-es és 2 db 2,8 x 50 mm-es 
horganyzott szeggel vagy csavarozással rögzí-
tendô a gerincléchez!

Rögzítôcsavar
Kezdô és elosztó kúpcserepek rögzítésére szol-
gál. Horganyzott és festett kivitelû, vízzáró tömí-
téssel rendelkezik. Torx behajtású.

Hor gany zott szeg
Kor ró zió ál ló esz köz kúp cse re pek, sze gély cse re-
pek stb. rög zí té sé re.

Rögzítés

Mûszaki adatok
Anyag: eloxált alumínium

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása: minden kúpcseréphez

Szükséglet: 1 db/kúpcserép

Mûszaki adatok
Anyag: festett, horganyzott acél

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
kezdô élgerinc-cseréphez, 
elosztó kúpcseréphez

Méret: 3,8x 115, 0 mm

Tömeg: 15g/db

Szükséglet:
1db/kezdô vagy elosztó 
kúpcserép

Mûszaki adatok
Anyag: horganyzott acél

Méret:
2,8 x 50, 0 mm
3,1 x 75, 0 mm

Tömeg:
1kg/400 db 
1kg/200 db
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Rögzítés

Viharkapocs méretezett
A hornyolt cserépfedések viharállóságát biztosítja. 45° tetôhajlásszög felett minden harmadik, 60° 
felett minden  tetôcserepet rögzíteni kell!
A viharkapcsok pontos kiosztásához méretezô szoftver áll rendelkezésre.

Europlus viharkapocs Rögzítôkarom vágott cserepekhez
A rögzítôkarom segítségével a vágott cserepek 
fúrás nélkül gyorsan és tar tó san rögzíthetôek, pl. 
a vápáknál és élek nél. Egyaránt felhasználható 
8–16 mm vastagságú hornyolt és sík tetô cse re-
pekhez.

Mûszaki adatok
Anyag: horganyzott acél

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria,  
Max

Szükséglet:
3,3–9,8 db/m2 
(tetôhaj lásszögtôl 
függôen)

Mûszaki adatok
Anyag: horganyzott acél

Felhasználása:
Reviva, Tectura, 
Montero

Szükséglet:

3,3–9,8 db/m2 
(tetôhaj lásszögtôl 
függôen) 
Rev/Tec: 4–12 db/m2

Mûszaki adatok
Anyag: horganyzott acél

Felhasználása:
Reviva, Tectura, 
Montero

Méret: 30 x 18 mm

Dróthosszúság: kb. 400 mm

Szükséglet: 1 db/vágott cserép

Kétféle méretben kapható, nagyhullámú csere-
pekhez és kishullámú, Duna vagy Max cserepek-
hez.
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Vápa

Profilo S fém vápa
El he lye zé sé hez nem szük sé ges desz ká zat, léc-
sû rí tés. Tar tó kap csok nél kül, sze ge zés sel rög-
zíthetô a szélein kialakított, hômozgász elviselô 
furatokon keresztül.

Profilo S fém vá pa adap ter
Profilo S fém vá pa al kal ma zá sa a cson ka vá pák 
szak sze rû ki ala kí tá sá hoz szük sé ges.
A kön  nyen szab ha tó, jól for máz ha tó elem mel 
esz té ti kus és víz zá ró csat la ko zás ill. le zá rás ké-
szít he tô profilos fedôanyagoknál.

Vario vá pa elem rögzítôvel
Tel jes szé les sé gé ben kön  nyen korcolható. 25° 
vá pa haj lás szög alatt is al kal maz ha tó. Süllyesztett 
vá pa ki ala kí tá sá ra is al kal mas. 
A 6 db rögzítônyelv az elem tar to zé ka.
A rögzítônyelvek biztosítják a vápaelem viharál-
lóságát, ugyanakkor csúszó kapcsolatuk révén 
lehetôvé teszik a hôingadozásbó eredô mozgá-
sokat.

Vario vápaelem

Mûszaki adatok 
Profilo S fém vápa (acél)

Anyag:
horganyzott acéllemez 
mûanyag bevonattal

Színválaszték: vörös, antracit

Méret: 460 x 2100 mm

Lemezvastagság: 0,5 mm

Tömeg: 5 kg/db

Szükséglet: 1 db/2,0 vápa fm

Mûszaki adatok 
Profilo S fém vápa adapter

Anyag: festett alumínium

Színválaszték: vörös, antracit

Méret: 500 x 650 mm

Tömeg: 0,6 kg/db

Szükséglet: 1 db/csonka vápa

Mûszaki adatok 
Vario vápaelem

Anyag: alumínium

Színválaszték: vörös, antracit

Méret: 640, x 1700 mm

Lemezvastagság: 0,7 mm

Tömeg: 2,5 kg/db

Szükséglet: 1 db/1, 5 vápa fm



Vápalezáró szalag
Öntapadó felületével lehetôvé teszi a kétoldalról 
összefutó vápaelemek gyors és vízzáró lezárását.

Vápaszegély
Vágott tetôcserepeknél lezárja a cserepek és a 
vápa közötti rést. Véd a csapóesô és a porhó 
bejutásától, de biztosítja a szellôzôlevegô beve-
zetését a héjazat alá.
Oromszegély lemeznél is használható.

Vápa

Mûszaki adatok 
Vápaszegély

Anyag:
nyílt cellás, impregnált, 
lágy poliuretán hab, 
öntapadó hátoldallal

Színválaszték: sötétszürke

Méret: 25 x 60 x 1000 mm

Tömeg: 44 g/db

Szükséglet: 2db/vápa fm

Mûszaki adatok

Anyag:
öntapadó, lágy  
poliizobutilén

Színválaszték: fekete

Méret: 140 x 500 mm

Tömeg: 0,18 kg/db

Szükséglet: 1 db/vápacsatlakozás
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Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztô 
tetôfólia
Megakadályozza, hogy a héjazat alá bejutó csa-
padék (porhó, csapóesô) a hôszigetelésben, ill. a 
tetôszerkezetben károsodást okozzon. A párale-
csapódás veszélye miatt csak kis felületen érint-
kezhet nedvességre érzékeny épületszerkeze-
tekkel. Elsôsorban hôszigetelés nélküli tetôkhöz 
ajánljuk. Hôszigetelt tetônél történô alkalmazása 
esetén az alátéthéjazat alatt és felett is ki kell ala-
kítani az átszellôztetett légréteget.

Bramac Light páraáteresztô tetôfólia
Elsôsorban beépített tetôterekhez javasolt alá-
téthéjazat. Szarufákra szabadon vagy hôszige-
telésre közvetlenül is fektethetô. Alkalmazása 
esetén elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés 
közötti légrés. Deszkázatra közvetlenül nem 
fektethetô, 25° tetôhajlásszög felett javasolt az 
alkalmazása, ez alatt a Resistant felületû tetôfó-
liáinkat ajánljuk. 

Bramac Standard 120  
páraáteresztô tetôfólia
Elsôsorban beépített tetôterekhez javasolt alá-
téthéjazat. Szarufákra szabadon vagy hôszige-
telésre közvetlenül is fektethetô. Alkalmazása 
esetén elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés 
közötti légrés. Deszkázatra közvetlenül nem fek-
tethetô. 

Alátéthéjazat

Mûszaki adatok
Anyag: 2 rétegû PP filc

Szín: fekete

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

16 ± 2 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 120 ± 8 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 9,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
230 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

200 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

150 ± 30 N/50 mm 
150 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2500 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 34550

Mûszaki adatok
Anyag: 3 rétegû PP filc

Szín: szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 100 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 7,5 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
160 ± 30 N/50 mm 
110 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

130 ± 30 N/50 mm 
70 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

100 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 540222

Mûszaki adatok
Anyag: 3 rétegû PP filc

Szín: szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 120 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 9,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
170 ± 30 N/50 mm 
120 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

140 ± 30 N/50 mm 
90 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

130 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 3 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 39192

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási körülmények között szabad figyelembe venni!
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Alátéthéjazat

Mûszaki adatok
Anyag: 3 rétegû PP

Szín: szürke

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 125 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 9,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
170 ± 30 N/50 mm 
120 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

140 ± 30 N/50 mm 
90 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

130 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 3 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 39192

Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP  
Resistant felülettel

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 110 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 8,3 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
220 ± 20 N/50 mm 
170 ± 20 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

190 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

140 ± 30 N/50 mm 
160 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 38521

Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP  
Resistant felülettel

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 140 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 10,5 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
260 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

210 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

190 ± 30 N/50 mm 
220 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3500 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 39081

Bramac Standard 120  
páraáteresztô tetôfólia
Elsôsorban beépített tetôterekhez javasolt alá-
téthéjazat. Szarufákra szabadon vagy hôszige-
telésre közvetlenül is fektethetô. Alkalmazása 
esetén elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés 
közötti légrés. Deszkázatra közvetlenül nem fek-
tethetô. Dupla ragasztósávval ellátott, így szélzá-
ró alátéthéjazat kialakítására is alkalamas.

Bramac Pro Resistant  
páraáteresztô tetôfólia
A Resistant polipropilén felsô rétegnek köszön-
hetôen ellenáll a faanyag védôszerek vízlágyító 
hatásának, ennek köszönhetôen a tetôfólia vízzá-
rása hosszú távon biztosított . A beépített tetô-
terek korszerû alátéthéjazata, alkalmazása esetén 
elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés közötti 
légrés. Szarufára és szarufa közötti hôszigetelés-
re is fektethetô. Járható felületekre (deszkázat, 
OSB, lépésálló szigetelés) nem fektethetô.

Bramac Pro Plus Resistant 140  
páraáteresztô tetôfólia
A Resistant polipropilén felsô rétegnek köszön-
hetôen ellenáll a faanyag védôszerek vízlágyító 
hatásának, ennek köszönhetôen a tetôfólia vízzá-
rása hosszú távon biztosított . A beépített tetô-
terek korszerû alátéthéjazata, alkalmazása esetén 
elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés közötti 
légrés. Felülettömegének és magas szakítószilár-
dságának köszönhetôen közvetlenül deszka vagy 
OSB aljzatra is fektethetô.

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási körülmények között szabad figyelembe venni!
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Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP  
Resistant felülettel

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 140 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 10,5 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
260 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

210 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

190 ± 30 N/50 mm 
220 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3500 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 32286

Mûszaki adatok
Anyag: 3 rétegû PP

Szín: zöld

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 140 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 11,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
300 ± 30 N/50 mm 
270 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

230 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

180 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3000 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 36180

Mûszaki adatok

Anyag:
4 rétegû PP hôvissza-
verô felülettel

Szín: zöld/aluminium

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,035 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 170 ± 12 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 13,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
280 ± 30 N/50 mm 
230 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

250 ± 30 N/50 mm 
210 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

220 ± 30 N/50 mm 
250 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 36276

Bramac Pro Plus Resistant 140 2S 
páraáteresztô tetôfólia
A Resistant polipropilén felsô rétegnek köszön-
hetôen ellenáll a faanyag védôszerek vízlágyító 
hatásának, ennek köszönhetôen a tetôfólia víz-
zárása hosszú távon biztosított. A beépített tetô-
terek korszerû alátéthéjazata, alkalmazása esetén 
elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés közötti 
légrés. Felülettömegének és magas szakítószilár-
dságának köszönhetôen közvetlenül deszka vagy 
OSB aljzatra is fektethetô.

Bra mac Universal ECO- 2S 
páraáteresztô tetôfólia
Elsôsorban a be épí tett tetôterek kor sze rû alá-
téthéjazata.  Köz vet le nül desz ká zat ra is fektet-
hetô. Dupla ra gasz tó sáv val el lá tott, így szél zá ró 
és fokozottan vízzáró alátéthéjazatok ki ala kí tá sá-
ra is alkal mas.

Bra mac Clima Plus 2S te tô fó lia hôtükrös 
fém be vo nat tal el lá tott pá ra át eresz tô  
te tô fó lia, dupla ra gasz tó sáv val 
Hasz ná la tá val akár 3 °C hô mér sék let-csök ke-
nés ér he tô el a te tô tér ben nyá ri hô ség ese tén 
is. Ki ma gas ló, 83%-os ref e xi ós ké pes ség. Ki vá-
ló pá ra át eresz tô-ké pes ség. Dup la ra gasz tó sáv val 
el lá tott, így szél zá ró és fokozottan vízzáró alá-
téthéjazatok ki ala kí tá sá ra is al kal mas. Fém be vo-
nat té len is csök ken ti a hô su ga rak ter je dé sét, így 
fû tés ki adá sát is csök kent he ti.

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási körülmények között szabad figyelembe venni!
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Mûszaki adatok

Anyag:
1 réteg poliuretán, 1 
réteg PP fíz

Szín: zöld

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,15 ± 0,04 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 200 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 15,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
300 ± 35 N/50 mm 
350 ± 35 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

300 ± 35 N/50 mm 
350 ± 35 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

390 ± 30 N/50 mm 
390 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 5000 mm

UV-állóság:* 6 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 38070

Mûszaki adatok

Anyag:
2 réteg PP között,  
1 réteg PP film 
+ hálóerôsítés

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 230 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 17,3 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
550 ± 30 N/50 mm 
500 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

500 ± 30 N/50 mm 
440 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

450 ± 30 N/50 mm 
450 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3000 mm

UV-állóság:* 3 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 38616

Mûszaki adatok

Anyag:
Thermoplasztikus  
poliuretán, PES-Flíz

Szín: szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,05 m

Hosszúság: 30 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 350 ± 60 g/m2

Tekercs felület: 45 m2

Tekercs súly: kb. 16,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
350 ± 30 N/50 mm 
430 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

350 ± 30 N/50 mm 
430 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

300 ± 30 N/50 mm 
250 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 10000 mm

UV-állóság:* 6 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +100°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 37137

Bramac Maximum 2S  
páraáteresztô tetôfólia
Extra erôs hálóerôsítésû, szélzáró tetôfólia dupla 
ragasztósávval. Poliuretán bevonatú – víztaszító - 
polipropilén fíz, kiemelkedô vízzárósággal (> 5 
m). A poliuretán alapanyag a tetôtér páráját más 
tetôfóliákkal ellentétben, nem mikroperforáció-
kon keresztül engedi át, hanem kémiai úton elpá-
rologtatja. Közvetlenül deszkázatra is fektethetô, 
felújítási munkák során ideiglenes tetôfedésnek is 
alkalmazható, UV állósága max. 6 hónap. 

Bramac TOP RU Resistant 2S  
páraáteresztô tetôfólia
Négyrétegû, hálóerôsítésû tetôfólia, a Bramac 7° 
tetô cserép korszerû rendszereleme. Alkalmazá-
sával deszka vagy OSB aljzaton elhelyezett víz-
hatlan alátéthéjazat alakítható ki. A Resistant po-
lipropilén felsô rétegnek köszönhetôen ellenáll 
a faanyag védôszerek vízlágyító hatásának, mely 
különösen fontos az alacsony hajlásszögû tetôk 
esetében. Integrált, dupla ragasztósávval ellátott. 

Bramac Premium hegeszthetô WU 
vízhatlan tetôfólia
A Bramac Premium WU páraáteresztô alátétfó-
lia 3°-os tetôhajlásszögtôl beépíthetô. Rétegfel-
építésének köszönhetôen lemezfedések esetén 
is alkalmazható, vízhatlan alátéthéjazatként. A 
termoplasztikus poliuretán alsó, felsô rétegnek 
köszönhetôen, forró levegôs készülékkel vagy 
oldószeres ragasztóval hegeszthetô. A Berlini 
Mûszaki Egyetem által csapóesô ellen bevizsgált 
termék.

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási körülmények között szabad figyelembe venni!
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Bramac Resistant fóliák – Megoldás a faanyag védôszer roncsoló hatására
Jogszabály írja elô, hogy az épületbe épített faanyagot (szarufa, tetôléc) vegyszeresen kezelni kell, tûz- és rovarvédelmi szem-
pontok miatt. Ahhoz, hogy ezek az anyagok minél jobban be tudjanak ivódni a fa rostjai közé, minden ilyen faanyagvédô szer folyékony halmazálla-
potú és vízlágyítót tartalmaz. 

A hagyományos páraáteresztô tetôfóliákról 
azonban érdemes tudni, miként is mûködnek. A 
tetôfólián apró, szabad szemmel szinte láthatat-
lan méretû lyukasztás található, amelyen a pára 
(levegô) át tud haladni, de egy vízcsepp már nem 
fér át. Amikor csapadék ér egy tetôfóliát, meg-
figyelhetjük, hogy a vízcseppek szinte ’’gurulnak” 
a tetôfólián. Ez a jelenség a vízcseppek felületi 
feszültségének köszönhetô.

Azonban az említett vízlágyítók tönkreteszik a 
vízcseppek felületi feszültségét, ami jó, mert a fa-
anyagvédô mélyebben felszívódik a fába, de saj-
nos a lágy víz ugyanilyen gyorsan jut át a tetôfólia 
perforációján is. Márpedig a tetôlécekbôl az oda 
jutó csapadék érintkezik a faanyagvédô szerrel, 
és onnantól a tetôfólián lényegesen könnyebben 
halad át. Egy tetôfólia, amely normál esetben 
3 m magas vízoszloppal is megbirkózna, nem 
bír el, csupán 0,5 m magas vízoszlopot. Hihe-
tetlen, de a tetôcserepek hátoldaláról, 8–10 
cm magasból lecsöppenô vízcseppnek már van 
akkora nyomása, mintha félméternyi víz állna a 
tetôfóliákon.

A Bramac Resistant tetôfóliák megbirkóznak 
még a legtöményebb faanyag védôszeres kon-
centrátummal is. Mechanikai tulajdonságaik, mint 
páraáteresztés, szakítószilárdság stb. az eddigi 
Bramac tetôfóliákkal azonos.

Bramac Resistant tetôfóliák:

Bramac Pro Resistant:
A Resistant termékcsalád ellenáll bármely faanyag-védôszer vízlágyító hatásának. A különleges Resistant polipropi-
lén felsô réteg az esôcseppeket lepergeti, így a megszokottnál magasabb vízzárósággal rendelkezik. A tetôfólia 
három rétegbôl épül fel. Mechanikai tulajdonságai, mint páraáteresztés és szakítószilárdság az egyéb páraáteresztô 
tetôfóliákéval azonos.

Bramac Pro Plus Resistant 140 és a Pro Plus Resistant 140 2S:
140 grammos négyzetméterenkénti tömegnek köszönhetôen ez a tetôfólia nem csupán páraáteresztô, hanem 
deszkázatra is fektethetô. Dörzsállóságának köszönhetôen bírja a deszkázaton fellépô taposó igénybevételt. A kü-
lönleges Resistant polipropilén felsô réteg az esôcseppeket lepergeti, így a megszokottnál magasabb vízzárósággal 
rendelkezik. 
A dupla ragasztósávos Pro Plus Resistant 140 2S tetôfóliával szélzáró alátéthéjazat is kivitelezhetô.

Bramac Top RU Resistant 2S: 
A legmagasabb igényeket is kielégítô tetôfólia. Legfôbb jellemzôi a 4 rétegbôl álló felépítés, magas szakítószilárd-
ság, levédett, dupla ragasztósávos csatlakozási kialakítás. A tetôfólia ragasztósávja a legbelsô réteghez kapcsolódik, 
kizárva így a csapadék kapillárisokon keresztüli bejutását a tetôtérbe. Akár 7 fokos tetôhajlásszög esetén is fel-
használható. Minden más Bramac Resistant tetôfóliával megegyezôen ez a termék is ellenáll a faanyag-védôszerek 
vízlágyító hatásának.
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Mûszaki adatok
Anyag: lágy PVC

Szín: fekete

Méret: NA 100/NA 125

Szükséglet: 1 db/átvezetés

Mûszaki adatok

Anyag:
1 komponensû poliure-
tán, oldószermentes

Térfogat: 1000 ml/tubus

Szükséglet:
1 tubus/kb. 50 fm 
ellenléc

Felhasználható: +7 °C -tól +35 °C-ig

Mûszaki adatok

Anyag:
alumínium kötésû butyl, 
védôfóliával

Szélesség: 90 mm

Hosszúság: 5.0 m

Nyújthatóság 
hosszirányban:

70 %

Alkalmazhatóság: +5 °C-tól +40 °C-ig

Hôállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig

Fó lia gyû rû-szett
A Durovent csa tor na szel lô zô és a he lyi ség ki szel-
lô zô egy ség tar to zé ka, de hasz nál ha tó min den 
max. 100-125 mm át mé rô jû víz hat lan te tô fó lia 
át ve ze tés hez. Az át ve ze tés he lyé nek pon tos ki-
jelölését, és ki vá gá sát se gí ti a mel lé kelt sab lon. 
A fó lia gyû rût egy egy sze rû moz du lat tal be for gat-
juk a ki vá gott kör ala kú nyí lás ba és már is kész a 
víz hat lan te tô fó lia át ve ze tés.

Bramac szegtömítô
Leírása: A szegtömítô folyadékot felhordjuk az 
ellenléc alátétfóliával érintkezô oldalára, hogy a 
rögzítéskor keletkezô perforációt eltömítsük. Az 
ellenlécet a szegtömítô folyadék szilárdulási ide-
je elôtt kell szegezéssel /csavarozással rögzíteni, 
majd a tömítôanyag ezt követôen megduzzad. 
Egyszerûbb, gyorsabb kivitelezést tesz lehetôvé, 
mint a szegtömítô szalag, alkalmazható poros, 
nedves felületen is + 7°C felett.

Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag
A Flexiroll Alu egy csatlakozó megoldás az alá-
téthéjazat és különbözô áttörések (pl. fal, anten-
na, tetôablak) között. A nyújtható alapanyag egy 
optimális ráformázást tesz lehetôvé, íves sarkok 
és egyenetlen tetôáttöréseknél is. A teljes felü-
letû butyl ragasztósáv egy vízhatlan csatlakozást 
tesz lehetôvé. A védôfólia középsô perforációja 
egy kétlépcsôs beépítést tesz lehetôvé, meg-
könnyítve ezzel a kivitelezô munkáját.

Alátéthéjazat
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Mûszaki adatok
Anyag: vízbázisú akrilát ragasztó

Szélesség: 40 mm

Vastagság: 0,16 mm

Tekercsátmérô: 150 mm

Tekercshossz: 50 m

Hôállóság: -40 C°-tól +130 C°-ig

Felhasználható: -5 C° felett

Mûszaki adatok

Anyag:
PP fíz (rendezetlen 
szálszerkezetû)

Szélesség: 50 mm, 75 mm

Hosszúság: 30 m

Hôállóság: -40 C°-tól +80 C°-ig

Uni ver zá lis ra gasz tó sza lag
Az alátéthéjazatok por hó men tes sé gé nek és víz-
hat lan sá gá nak fo ko zá sa ér de ké ben a te tô fó li ák 
át fe dé se it a két ol da las ra gasz tó sza lag gal ös  sze-
ra gaszt hat juk. Ra gasz tó sza lag gal el lá tott ja ví tó folt 
al kal ma zá sá val a ki sebb te tô fó lia sé rü lé sek is le-
zár ha tók, de fel hasz nál ha tó te tô át tö ré sek nél az 
alátéthéjazat sa rok erô sí té se i re és a te tô fó li á nak a 
csat la ko zó szer ke ze tek hez tör té nô rög zí tés re is.

Bramac Szuper Abszorber  
szegtömítô szalag
Innovatív szegtömítô, mely a fíz anyagnak kö-
szönhetôen rendkívül nedvszívó. Bramac 7° 
tetôrendszer tartozéka.
Más tetôrendszer esetében 12° tetôhajlásszög-
tôl, idôjárási körülményektôl függetlenül alkal-
mazható.

Bramac Premium WU sarokelem
Elôre gyártott tetô sarokelem hôre lágyuló po-
liuretánból. Premium WU tetôfóliához forró 
levegôs készülékkel vagy oldószeres ragasztóval 
csatlakoztatható. Felhasználható a tetô 90 fokos 
külsô sarkainak vízhatlan kialakításához.

Bramac Premium WU csatlakozó gallér
Elôre gyártott csatlakozó gallér a tetô kör ke-
resztmetszetû áttöréseinek vízhatlan kialakításá-
hoz. Anyaga hôre lágyuló poliuretán. Premium 
WU tetôfóliához forró levegôs készülékkel vagy 
oldószeres ragasztóval csatlakoztatható.

Bramac Premium WU tömítôanyag
Hôre lágyuló poliuretán bázisú tömítôanyag kife-
jezetten Premium WU tetôfóliához kifejlesztve. 
Alkalmas különbözô átlapolások, csatlakozások 
tömítéséhez és tetôfólián keletkezett sérülések 
kijavítására.

Bramac Premium WU oldószeres ragasztó
Tetrahydrofuran bázisú oldószeres ragasztó 
forró leve gôs hegesztés kiváltására. Felhordása 
ecsettel történik az átfedési tartományban.

Alátéthéjazat
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Mûszaki adatok

Alkalmazható:
> 10° 
+5°C to +40°C között

Anyag:
vízálló, UV stabil, 
alumínium lemez

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
valamennyi  
cseréptípushoz

Szélesség: 293 mm

Hosszúság: 50 fm

Tömeg: 2,10 kg/tekercs

Hôállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig

Mûszaki adatok

Anyag:

alumínium ráccsal 
erôsített, UV-stabilizált, 
színtartó, szintetikus 
kaucsuk (PIB)

Színválaszték:
vörös, barna, fekete, 
szürke

Felhasználása:
valamennyi  
cseréptípushoz

Méret:
280 és 370 mm széles, 
5 fm hosszú tekercs

Tömeg:
280 mm: 4,25 kg/tekercs 
370 mm: 7,30 kg/tekercs

Hôállóság: -40 °C-tól +100 °C-ig

Mûszaki adatok
Szegélylemez

Anyag: eloxált alumíniumlemez

Színválaszték:
elsô oldal vörös,  
hátoldal barna (mindkét 
oldal felhasználható)

Méret:

60 mm széles, 2400 mm 
hosszú profillemez, 
200 mm-enként 6 mm 
átmérôjû perforálással, 
beütôdûbelekkel
(tartozék)

Tömeg: 0,86 kg/db

Aluflex ECO kémény-és falszegély
Teljes felületen alumínium bevonattal ellátott 
kémény- és falszegély. Hátoldalán teljes felüle-
ten butyl tapadóréteggel. Az elemek egymásba 
toldása korcolással történik. Felhasználható bár-
mely kiselemes fedéshez, kémény- és falszegély-
ként vagy tetôáttörések csatlakozásainak kialakí-
tásához.

Wakaflex ké mény- és fal sze gély
Több cé lú an fel hasz nál ha tó tar to zék elem a tetô-
fedés, il let ve a ké mé nyek és fa lak vagy más fel-
menô épü let szer ke ze tek, pl. ál ló tetôablakok 
csat la ko zá sá nak víz zá ró ki ala kí tá sá hoz. Sík és 
hul lá mos fedôanyagoknál egy aránt fel hasz nál-
ha tó. A te kercs ben for gal ma zott Wakafex ké-
mény- és fal sze gély kön  nyen meg mun kál ha tó, pl. 
ol ló val vág ha tó, kéz zel for máz ha tó. Az alu mí ni um 
rács be tét nek, va la mint a hát ol da lán lévô ön ta-
pa dó ra gasz tó csí kok nak köszönhetôen – me lyet 
a be épí tés so rán el tá vo lí tan dó fó lia csík véd – a 
fel he lye zés kor ki ala kí tott for ma tar tó san meg ma-
rad. Az anyag kü lön le ges önhegesztô tu laj don sá ga 
ré vén egy sze rû en told ha tó, szélesíthetô, így – a 
fém le mez szer ke ze tek nél sok szor kö rül mé nyes 
for rasz tás sal szem ben – ki vi te le zé se egy sze rûbb, 
gyor sabb. A Wakafex ké mény- és fal sze gély, va-
la mint a sze gély le mez és a tar tó san ru gal mas tö-
mítôanyag együt tes al kal ma zá sa szélsôséges kö rül-
mé nyek kö zött is meg gá tol ja esô, hó vagy por hó 
be ju tá sát a hé ja zat alá. Lehetôvé te szi a tetôfedés 
fo lya ma tos ké szí té sét fém le mez mun kák nél kül. 
Ké pes ru gal ma san kö vet ni a te tô me te o ro ló gi ai 
ter hek (szél, hó) ha tá sá ra be kö vet ke zô moz gá sát. 
Kü lö nö sen a hor nyolt, hul lá mos cse re pek nél – a 
fém le mez szerkezetektôl eltérôen – hé zag men tes 
zá rást, lé nye ge sen egy sze rûbb és gyor sabb ki vi-
te le zést, a fe dés szí né hez illeszkedô meg je le nést 
tesz lehetôvé. Sík cserepekhez történô felhaszná-
lás esetén rövidlemezes kialakítást kell alkalmazni. 
A Wakafex ké mény- és fal sze gély c. fény ké pes 
út mu ta tó a ki vi te le zés hez nyújt se gít sé get.

Tömítôanyag
A szegélylemez és a függôleges csatlakozó épü-
letszerkezet csatlakozásának vízmentes lezárását 
biztosító anyag.
Anyag: UV-stabilizált, szilikonmentes szintetikus 
kaucsuk (PIB) 310 ml-es tubusban
Szükséglet: 60 ml /fm

Szegélylemez
A Wakafex szegély és a függôleges csatlakozó 
épületszerkezet lezárását biztosító elem.

Kémény- és falszegély
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•  Infravörös sugárzást reflektáló felületű tetőcserép

•  Szellőzőrendszer alkalmazása eresznél, taréjgerincnél  
és éleknél, szellőzőcserepeket is figyelembe véve

•  Ellenlécek közötti átszellőző keresztmetszet

•  Bramac Pro Plus Resistant 140 2S alátétfólia

•  Bramac Therm szarufa feletti PIR tetőszigetelés

Trendi lett a tetőtér – legalábbis egyre többen keresnek olyan építési megoldásokat, 
amelyekkel a tető alatti üres teret is élhetővé lehet alakítani. A Bramac ezt a trendet 
kiszolgálva alkotta meg legújabb, Construma díjas °Cool Tetőrendszerét,  
ami nem csak kevesebb hőt enged be a tető alatti lakótérbe, de a lakás hűtése 
és fűtése is kevesebb energiát igényel.

Minden °Cool csomagunk Rendszergaranciában szereplő termékeket tartalmaz, 
így a többi feltétel betartásával a teljes tetőre 15 év Rendszergaranciát  
is biztosítunk.



11°C

7°C

6°C
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•  Római Thermo Protector antracit, sötétbarna, vagy Tectura Thermo Protector antracit, sötétbarna  
reflektáló felületű tetőcserép

•  Pro Plus Resistant 140 2S tetőfólia

•  Bramac Therm tetőszigetelés

•  Szellőzőrendszer: szellőzőszalaggal, szellőzőléccel, minimum 5 cm magas ellenléccel,  
szarufaközönként szellőzőcserép elhelyezésével

Ezzel a csomaggal a lakótérben mért hőingadozás mindössze 2°C, a belső hőmérséklet pedig (a tetőtéri szoba 
mennyezetén mérve) több mint 11°C-kal csökkenthető,* míg a csúcshőmérséklet 7 órával is kitolható, hogy 
ne az esti órákban tetőzzön a meleg.

•  Római Thermo Protector antracit, sötétbarna vagy Tectura Thermo Protector antracit, sötétbarna  
reflektáló felületű tetőcserép

•  Pro Plus Resistant 140 2S tetőfólia

•  Szellőzőrendszer: szellőzőszalaggal, szellőzőléccel, minimum 5 cm magas ellenléccel,  
szarufaközönként szellőzőcserép elhelyezésével

A belső hőmérséklet (a tetőtéri szoba mennyezetén mérve) több mint 7°C-kal csökkenthető.*

•  Bármilyen Bramac tetőcserép

•  Pro Plus Resistant 140 2S tetőfólia

•  Szellőzőrendszer: szellőző szalaggal, szellőzőléccel, minimum 5 cm magas ellenléccel,  
szarufaközönként szellőzőcserép elhelyezésével

Ezzel a csomaggal a lakótérben mért hőingadozás közel a felére csökkenthető, a belső hőmérséklet pedig  
(a tetőtéri szoba mennyezetén mérve) közel 6°C-kal csökkenthető.*

Bővebb információkért keresse Tavasz a tetőtérben kiadványunkat,  
illetve területileg illetékes Tanácsadóinkat.

* Tesztek, kutatások bizonyítják. Heusenstamm, Németország 2017. január

BRAMAC °COOL PRÉMIUM

BRAMAC °COOL COMFORT

BRAMAC °COOL SMART
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

50 mm 
   λ = 0,028 W/mK 
80 mm–100 mm 
   λ = 0,025 W/mK 
120 mm–240 mm 
   λ = 0,024 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás:
Kétoldali átlapolás önta-
padó ragasztócsíkokkal

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: F

Súly/tábla: kb. 4,5–15,6 kg

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

80 mm – 240 mm 
   λ = 0,022 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás:
Kétoldali átlapolás önta-
padó ragasztócsíkokkal

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: F

Súly/tábla: kb. 7,8–14,8 kg

Mûszaki adatok
Anyag: Grafitos EPS

Táblaméret 
bruttó:

1000 × 2400 mm 
2,4 m2

Táblaméret 
nettó:

980 × 2380 mm 
2,332 m2

Hôvezetési 
tényezô:

60 mm – 240 mm 
   λ = 0,030 W/mK

Nyomószilárdság: 150 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

20–100 (µ-érték)

Sûrûség: 25 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás:
Kétoldali átlapolás önta-
padó ragasztócsíkokkal

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B1

Tûzállóság: F

Súly/tábla: kb. 3,8–12,5 kg

Bramac Therm Kompakt hôszigetelô 
rendszer
BramacTherm hôszigetelô rendszer meglévô, szarufa közötti hôszigetelés kiegészítéseként vagy ön-
magában alkalmas magastetôk szarufa feletti, felületfolytonos (hôhídmentes) szigetelésére. A ter-
mék PUR/PIR (poliuretán/poliizocianurát) alapanyagból készül és megfelel az EN 13165 európai 
szabványnak. A PUR/PIR anyagok sajátossága, hogy gyártásuk során nagyon finom, apró szerkezetû 
cellák alakulnak ki, melyek magukba zárják a levegôt. A különleges szerkezetû anyag így a korábban 
az építôiparban használt anyagokhoz képest sokkal kedvezôbb hôvezetési tényezô vel és alacsony 
vízfelvevô képességgel rendelkezik. Bramac Therm hôszigetelô rendszer beépíthetô 15-90 fokos 
tetôhajlásszög között. A BramacTherm hôszigetelô elemek háromrétegû, 145 g tömegû polipropilén 
tetôfóliával kasírozottak, mely egyben az alátétfólia szerepét is ellátja. Az alátétfólia dupla ragasztó-
sávnak köszönhetôen szélzáró alátéthéjazatot kapunk, mely csökkenti a tetôfedés alatti légrésben 
áramló levegô hûtô hatását. Az alátéthéjazat típusát és kiegészítô intézkedések szükségességét (pél-
dául ellenléc alatti szegtömítést) mindig a fedôanyag típusa határozza meg.

Bramac Therm Top hôszigetelô rendszer Bramac Therm Eco hôszigetelô rendszer
Expandált polisztirol alapanyagú hôszigetelô 
rendszer, hozzáadott grafitszemcsékkel, mely-
nek köszönhetôen kedvezôbb hôátbocsátási 
tényezô érhetô el, mint sima EPS hôszigetelés 
esetén. Meglévô hôszigetelés kiegészítéseként 
alkalmas magastetôk szarufa feletti (hôhídmen-
tes) hôszigetelésére. 145 g/m2 tömegû (dupla 
ragasztósávval) polipropilén tetôfóliával kasíro-
zott, mely egyben az alátétfólia szerepét is ellátja. 
150 kPa nyomószilárdságú, lépésálló hôszigete-
lés, beépíthetô 15° hajlásszög felett.

•  Páraáteresztô, elsôsorban tetôfelújításokhoz 
ajánlott

•  Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
•  Már 140 mm-es vastagságban is a kor követel-

ményeinek megfelelô hôszigetelô
•  Hôvezetési tényezô: 0,024 W/mK

•  Extrém jó hôszigetelô, kiemelkedô Lambda 
értékkel

•  Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
•  Már 120 mm-es vastagságban is a kor követel-

ményeinek megfelelô hôszigetelô
•  Hôvezetési tényezô: 0,022 W/mK



Bramac Therm  
hőszigetelő rendszer

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

80 mm – 100 mm 
   λ = 0,025 W/mK 
120 mm – 240 mm 
   λ = 0,024 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás: –

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: E

Súly/tábla: kb. 8,5–15,6 kg

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

80 mm – 240 mm 
   λ = 0,022 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás: –

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: E

Súly/tábla: kb. 7,8–14,8 kg

Bramac Therm Basic hôszigetelô  
rendszer
Minden tekintetben azonosak a Bramac Therm Kompakt / Top hôszigetelô rendszerrel, azonban 
a felsô felületükön nem található tetôfólia kasírozás. Ennek köszönhetôen az alacsony hajlásszögû 
tetôk (pl.: Bramac 7° tetôrendszer)  hôszigeteléseként  is alkalmazhatók (Bramac Top RU / Bramac 
Premium WU vízhatlan tetôfóliákkal), valamint tagolt tetôknél célszerû az alkalmazásuk, a leesô 
vágott elemeket könnyen tudjuk felhasználni a tetô más csomópontjainál. A 100 kPa feletti nyo-
mószilárdságuknak köszönhetôen lépésállók, így vízszintes szerkezetek (pl.: fafödém) esetén is be-
építhetôk. 

Bramac Therm Basic ALU hôszigetelô 
rendszer

80 % megtakarítás
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Bramac Membran 100 2S belsô oldali párazáró fólia
Hôszigetelt tetôterek esetén kiemelt fontossággal kell kezelni a belsô oldali párazáró réteget. A Bra-
mac Therm hôszigetelô ugyan nem képes nagymennyiségû pára felvételére, a csaphornyos csatlako-
zásoknál azonban a belsô térbôl kifelé haladó pára elérheti a harmatponti hômérsékletet és konden-
zálódva károkat okozhat. Párazáró rétegként Bramac Membran 100 2S belsô oldali párazáró fóliát 
felületfolytonosan kell elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy a fóliasávok közötti átlapolásokat saját dupla 
ragasztósávval, egyéb helyeken pedig Climatape ragasztószalaggal kell lezárni, továbbá gon doskodni 
kell a falszerkezetekhez történô légtömör csatlakoztatásáról. Tetôfelújítás esetén, amennyiben a 
belsô burkolat nem kerül megbontásra, a párazáró fólia a szarufák felett áthajtható. Páralecsapódás 
ebben az esetben nem keletkezik, hiszen a szarufa felett hôszigetelés kerül elhelyezésre, így a szarufa 
nincs kitéve hirtelen hômérséklet-változásnak.

Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Membran 2 2S belsô oldali  
párafékezô tetôfólia
Belsô oldali párazáró tetôfólia 2 m páraellenál-
lással. Lehetôvé teszi tetôfelújítás során, hogy a 
szarufán áthajtsuk, mert engedi annak lélegzését, 
kiszáradását, a tetôtéri belsô burkolatok meg-
bontása nélkül. Integrált dupla ragasztósávval 
ellátott.

Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP,  
hôtükrös bevonattal

Szín: zöld/alumínium

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

> 100 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 148 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 11,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
280 ± 30 N/50 mm 
280 ± 30 N/50 mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

250 ± 30 N/50 mm 
250 ± 30 N/50 mm

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

160 ± 30 N 
160 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól + 80°C-ig

Szükséglet: hôszigetelt felület +15%

Cikkszám: 36970

Mûszaki adatok

Anyag:
2 réteg PP fíz között,  
1 réteg PP film

Szín: fehér

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

> 2 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 110 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 8,3 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás vízátha-
tolással szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
300 ± 30 N/50 mm 
270 ± 30 N/50 mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

250 ± 30 N/50 mm 
220 ± 30 N/50 mm

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

200 ± 30 N 
180 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: ≥ 2000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól + 80°C-ig

Szükséglet: hôszigetelt felület +15%

Cikkszám: 37929

Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező tetőfólia

Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia

Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező tetőfólia

Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási körülmények között szabad figyelembe venni!
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Climatape ragasztószalag
Alkalmas belsô oldali párazáró fólia toldásainak 
leragasztására, valamint kellô tapadást biztosító 
felületekhez történô csatlkoztatás kialakítására.

Bramac Therm ragasztószalag
Vápa, él- és taréjgerinc kialakításánál a csatlakozó 
elemek között ék keresztmetszetû hézagot kell 
hagyni, melyet PUR szerelô habbal kell kitölteni. 
Az ék keresztmetszet biztosítja, hogy hôszigete-
lésben ne keletkezzenek nagy átmérôjû légzár-
ványok, melyek a hôszigetelô hatást ronhatják. 
A kitöltött hézagot ezt követôen Bramac Therm 
ragasztószalaggal kell lezárni, mely teljes felületén 
öntapadó, biztosítva így az alátéthéjazat folyto-
nosságát és a vízzárását.

Bramac hézagtömítô szalag
Egyenetlen falfelületekhez történô csatlakoztatás 
esetén Bramac hézagtömítô szalag alkalmazása 
javasolt. A szalag rugalmassága 7-10 mm közötti 
rések légcserementes kialakítását teszi lehetôvé. 
A könnyebb beépítés érdekében öntapadó ra-
gasztósávval ellátott.

Mûszaki adatok

Anyag:
polipropilén hordozóréteg 
akril bázisú ragasztóval

Hôállóság: -40 °C és + 80 °C között

Méret: 60 mm x 25 m

Vastagság: 0,3 mm

Tömeg: 0,60 kg/tekercs

Mûszaki adatok

Anyag:
polipropilén hordozóréteg 
akril bázisú ragasztóval

Hôállóság: -20 °C és + 80 °C között

Méret: 300 mm x 20 m

Tömeg: 2,20 kg/tekercs

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR lágyhab  
akril alapú impregnálással

Hôállóság: -30 °C és + 100 °C között

Méret:
15 mm x 5 m (7–10 mm 
közötti hézagokhoz)

Tömeg: 0,21 kg/tekercs



Bramac Therm Fix A tömítôanyag
Egyenetlen vagy tapadóképességgel nem ren-
delkezô falfelületeknél BramacTherm Fix A tö-
mítôanyag alkalmazása javasolt. Falcsatlakozás 
kialakításánál ügyelni kell a párazáró réteg falszer-
kezethez történô légtömör csatlakoztatására. A 
csatlakoztatáshoz használható Bramac Therm 
Fix A rugalmas tömítôanyag vagy egyenetlen fe-
lület esetén Bramac Therm hézagtömítô szalag 
is. Mindkét elem esetén szorítóléc alkalmazása 
ajánlott!
Kémények és tûzgátló szerkezethez történô 
csatlakozás esetén minimum 12 cm szélesség-
ben ”A” tûzállósági osztály besorolású hôszige-
telô, elválasztó réteget kell beépíteni.

Bramac Therm csôcsatlakozó-egység
Tetôáttörések átvezetésénél fokozottan kell 
ügyelni külsô oldalon az alátéthéjazat, belsô ol-
dalon pedig a párazáró réteg csatlakoztatására. 
Az alététhéjazaton történô átvezetésnél cél-
szerû a kasírozott tetôfóliát hôlégfúvóval felme-
legíteni, ezt követôen az áttörés hagyományos 
alátétfóliákkal megegyezô módon kezelhetô. A 
belsô oldali párazáró réteg csatlakoztatása tör-
ténhet Bramac Climatape ragasztószalaggal vagy 
Bramac Therm Fix A tömítôanyaggal.
Bramac Therm csôcsatlakozó-egység alkalmas 
a DuroVent és más típusú csatornaszellôzô- és 
helyiségkiszellôztetô-egységek vízzáró, hô- és 
légcserementes áttöréseinek kialakítására. Fel-
használható NA 100, NA 125 és NA 150 csôát-
mérôk esetén maximum 280 mm hôszigetelés 
vastagságig.

•  Csatlakozóhüvely DuroVent elemek egyenes  
180°-os átvezetésére

•  Csatlakozóhüvely 90°-os átvezetés számára 
(elsôsorban felújítások és meglévô szarufa kö-
zötti hôszigetelés esetén)

•  Párazáró csatlakozó butil ragasztósávval
•  Csôcsatlakozó rugalmas EPDM gumimemb-

ránnal
•  Könnyû beépíthetôség a bepattintható rögzí-

tésnek köszönhetôen

Bramac Therm  
hőszigetelő rendszer

Mûszaki adatok

Anyag:
Akril-polimer bázisú tömítô 
10% rugalmassággal

Hôállóság: -25 °C és + 80 °C között

Térfogat: 310 ml

Szükséglet: 10 m/tubus

Mûszaki adatok
Anyag: kemény PVC

Szín: fekete, szürke

Tömítés: EPDM gumimembrán

Integrált  
tömítôszalag:

Butil gumigyûrû

Csôátmérô

180°-os: NA 100,  
NA 125, NA 150  
90°-os: NA 100  
(csôcsatlakozó)

Szükséglet: 1 db/átvezetés
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Bramac Therm rendszercsavar
A Bramac Therm hôszigetelô elemek a rendszer részét képezô csavarokkal rögzítendôk. A rögzítést úgy kell kialakítani, hogy a szél szívó hatásának 
és a fedésbôl valamint egyéb meteorológiai terhekbôl adódó nyíró igénybevételnek is megfeleljen. A csavarok leginkább húzó igénybevétel esetén 
terhelhetôek jobban, ezért az ilyen igénybevételre szánt csavarokat a fedésre merôleges helyzetükhöz képest 30°-al az eresz irányába kell megdönteni. 
A helyes pozícionálásához a rendszercsavarok csomagolását képezô sablon használható. A csavarok méretének és négyzetméterenkénti darabszámának 
meghatározása pontos méretezést igényel. Bramac Therm hôszigetelés esetén minimum 40/60 mm keresztmetszetû ellenléc beépítése szükséges.

A csavarok méretének megválasztásában az alábbi táblázat az iránymutató. A csavarok méretének és m2-kénti darabszámának meghatározása pontos 
méretezést igényel.

Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Mûszaki adatok

Anyag:
Szénnel telített carbonacél, 
Durocoat korrózióálló 
bevonattal

Méret:

7,5×170–440 mm 
hőszigetô tábla vastagsága 
illetve a statikai követelmé-
nyek függvénye

Csomagolás: 50 db/doboz

Bramac Therm 
(mm)

deszkázat 
nélkül

deszkázat vastagsága (mm)

18 21 24 28 30 35 40

 50 Kompakt 190 –

 60

Eco*

– 190 –

 80

Kompakt 
Top 
Basic 

Basic Alu

210 230 250

100 230 250 270

120 250 270 300

140 270 300 330

160 300 330

180 330 330 360

200 330 360 400

220 360 400

240 400 400 440

*: Bramac Therm Eco hôszigetelés esetén csak a deszkázat nélküli rendszercsavar hosszúságok a mérvadók.

Bramac Therm hôszigetelés esetén minimum 40/60 mm keresztmetszetû ellenléc beépítése szük-
séges. A táblázatban szereplô adatok erre az esetre vonatkoznak.
A táblázatban pirossal jelölt számok a rendszercsavarok méretét jelölik és mm-ben értendôk.

b20
0

20
0

a

a= BramacTherm rendszercsavar rögzítés nyíró igénybevételre
b= BramacTherm rendszercsavar rögzítés szélteher igénybevételre
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer
Bramac Therm Eco táblaméretek
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer
Bramac Therm Kompakt táblaméretek
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Bramac 7° tetőrendszer

Használja a Bramac 7° tetőrend-
szert a 12° alatti tetőhajlásszögű 
épületeknél.
Kombinálja a modern építészet 
előnyeit az elemes tetőfedés elő-
nyeivel:

•  A beruházási költségeket össze-
hasonlítva más lapostetős fedés-
re alkalmas tetőfedőanyagokkal 
jelentősen alacso nyabb, viszont 
az árstabilitás magasabb, az épít-

tető és a kivitelező számára biz-
tonsággal kalkulálható.

•  A nyitott, átszellőző szerkezet évti-
zedekig megvéd a kondenzációtól, 
illetve a beszivárgó víz jegesedé-
sétől. A csúcsminőségű alátétfó-
lia-minőség biztosítja a tartósságot 
és a hosszú élettartamot.

•  A hullámos felület, téglavörös és 
antracit színben bővíti az építé-

szek és a tervezők lehetőségeit, 
hogy a legjobb integrációt ala-
kítsák ki a meglévő városképbe. 
Ráadásul a kisformátumú fedés 
a nagy szélterhet sokkal jobban 
állja és elnyeli az eső zaját, sokkal 
inkább mint a fém fedés.

•  Biztonságot kínálunk önnek: 
30 év új-érték garanciát nyújtunk 
az egész Bramac 7°tetőrend-
szerre.

KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

•  A Bramac 7° tetőrendszert már 7° tetőhajlásszögtől 
alkalmazhatjuk. Az első tetőt 2006-ban fedték ezzel a 
rendszerrel és azóta is kifogástalanul működik.

•  3,25 kN/m2 hóhatárig alkalmazható.

•  Lehetővé teszi a fém- és műanyaglemezes szigetelések-
hez a költségtakarékosabb és egyszerűbb megoldást.

•  Lehetővé teszi a lemez- vagy fóliaszigetelésú tetőkkel ellen-
tétben az egyszerűbb és költséghatékonyabb megoldást.

•  A teljes tetőrendszer nem igényel karbantartást.
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Bramac 7° tetőrendszer

Bramac 7° Protector 1/1 tetôcserép
7°–12°-os tetôhajlásszögre fejlesztve. Minden 
tetôcserép (kivéve félnyereg és félnyeregsze-
gély) az átfedési tartományban rendelkezik 2 
esôlabirintus lemezzel. Ez a lemez tizedmillimé-
ter pontossággal kerül elhelyezésre a gyártás 
során, így a nedvesség bejutása az átfedési tar-
tományban teljes mértékben kizárt. 

Bramac 7° Protector 1/2 tetôcserép
Szegélycserepekkel kialkított tetôknél, ahol a 
szerkezeti szélesség nem osztható 330 mm-el, 
szükséges lehet az alkalmazása. Felhasználható 
ezen kívül élgerinceknél, tetôfelépítményeknél, 
tetôáttöréseknél a vágási munkák csökkenté-
sére. A vágott tetôcserepek rögzítése minden 
esetben rögzítôkarommal történik. 
(Lásd 56. oldal.)

Bramac 7° Protector balos szegély
Alkalmazásával az oromszegélyek egységes fe-
désképet nyújtó és egyszerû kivitelezése bizto-
sítható, 365–375 mm léctávolság között. Gyári-
lag két Ø 4 mm-es szeglyukkal, minden esetben 
korrozió- és viharállóan rögzítendô!

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Felület: Protector felülettel

Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 5,3 kg/db

Fedési szélesség: kb. 330 mm

Tetôlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetôléctávolság*: 365 – 375 mm

Átfedés: 105 – 115 mm

Szükséglet: 8,08 – 8,3 db/m2

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

* Félnyereg cserép sornál 280 – 287 mm.

Mûszaki adatok
Cserépméret: 200 × 480 mm

Tömeg: kb. 2,5 kg/db

Fedési szélesség: 165 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Mûszaki adatok
Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 6,9 kg/db

Fedési szélesség: 290 mm

Szükséglet: kb. 2,7 db/orom fm

Szeglyuk átmérô: Ø 4 mm

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete
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Bramac 7° tetőrendszer

Bramac 7° Protector jobbos szegély
Alkalmazásával az oromszegélyek egységes fe-
désképet nyújtó és egyszerû kivitelezése bizto-
sítható, 365–375 mm léctávolság között. Gyári-
lag két Ø 4 mm-es szeglyukkal, minden esetben 
korrozió- és viharállóan rögzítendô!

Bramac 7° fém hófogó
A tetôfelületen elhelyezett fém hófogók meg-
elôzik a hó megcsúszását a tetôn.
A tetô teljes felületén beépítve nyújt hatásos 
védelmet. 
A Bramac 7°  fém hófogó pontosan illeszkedik a 
tetô cseréphez, a rainbar eltávolítása nélkül egy-
szerûen elhelyezhetô. 

Bramac 7° Protector járócserép
Biztonságos megoldás a tetôn történô közleke-
déshez. A járócserepeket csavarral kell rögzíteni 
és egy léccel alátámasztani az alsó felületén lévô 
támasztófülek alatt. 

Járócserép tartozékai:
•  Járócserép kengyel oldalszám
•  Lépcsôfok oldalszám
•  Biztonsági rács oldalszám

Mûszaki adatok

Anyag:
horganyzott acél, por-
szórt mûanyag bevonat-
tal, rainbar kialakítással

Színválaszték: vörös, fekete

Hossz 420 mm

Tömeg: 0,21 kg/db

Szükséglet: 1,1–2,0 db/m2

Mûszaki adatok
Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 8,35 kg/db

Fedési szélesség: 330 mm

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács- 
vagy lépcsôfok tartó

Szeglyuk átmérô: Ø 4 mm

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Mûszaki adatok
Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 6,9 kg/db

Fedési szélesség: 325 mm

Szükséglet: kb. 2,7 db/orom fm

Szeglyuk átmérô: Ø 4 mm

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete
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Bramac 7° tetőrendszer

Bramac 7° Protector szellôzôcserép
Levegôkivezetô nyílásként alkalmazva, a taréjge-
rinc vagy félnyereg lezárás alatti 2. sorban aján-
lott. Kontyolt tetôknél az élgerinc két oldalán is 
elhelyezhetô. 

Bramac 7° és Protector  
félnyeregtetô cserép 1/1
A félnyeregtetôk fedéséhez ajánlható idomcse-
repek, melyekkel a félnyereg-gerinc kialkítása 
egyszerûen kivitelezhetô, alkalmazásuk biztonsá-
gos megoldást és egységes fedésképet eredmé-
nyez. A tetôcserepek rögzítése a félnyereg szok-
nyák hornyaiban található rugalmas anyagból 
készült átvezetô furatokon át történik. A rögzítô 
csavarok így fedetten maradnak, mely esztétikus, 
vihar- és korrozióálló is. Fokozott szélterhelés-
nek kitett környezetben viharkapoccsal is rögzí-
tendôk.
(Lásd 56. oldal.)

Bramac 7° és Protector  
félnyeregtetô cserép 1/2
Alkalmazására akkor kerül sor, ill. akkor szüksé-
ges, ha a félnyeregtetôgerinc hossza, illetve szer-
kezeti szélessége 165 mm többszöröse.

Mûszaki adatok
Cserépméret: 365 × 420 mm

Tömeg: kb. 10,85 kg/db

Fedési szélesség: 330 mm

Szükséglet: 3 db/fm

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Mûszaki adatok
Cserépméret: 200 × 420 mm

Tömeg: kb. 5,65 kg/db

Fedési szélesség: 165 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Mûszaki adatok
Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 6,6 kg/db

Fedési szélesség: 330 mm

Szükséglet*: min. 10 db/100 m2

Szeglyuk átmérô: kb. 15 cm2

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

* Javasolt a szarufaközönkénti elhelyezés.
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Bramac 7° tetőrendszer

Bramac Protector félnyeregtetô  
szegélycserép balos

Bramac Protector félnyeregtetô  
szegélycserép jobbos

Mûszaki adatok
Cserépméret: 365 × 400 mm

Tömeg: kb. 13,88 kg/db

Fedési szélesség: 290 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Mûszaki adatok
Cserépméret: 365 × 420 mm

Tömeg: kb. 13,88 kg/db

Fedési szélesség: 325 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Balos és jobbos kivitelben készül az oromszegély és a félnyereg gerinc csatlakozás lezárásához. 
A félnyereg szoknyák hornyaiban található foratokon rögzíthetők, így a rögzítő csavarok fedetten 
maradnak. A jobbos fényeregtető szegély cserép fokozott követelmények esetén viharkapoccsal is 
rögzítendő. 
(Lásd 56. oldal.)
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Bramac 7° tetőrendszer
Szarufa hosszának és ellenlécek keresztmetszetének  
meghatározása

MAXIMÁLIS SZARUFAHOSSZ A TETÔ HAJLÁSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN:

Alacsony hajlásszög-tartományban feltétlenül be kell tartani az adott hajlásszöghöz tartozó maximális szarufahossz méretét.  
Bizonytalan esetben a Bramac Tanácsadó Szolgálata szívesen áll rendelkezésre. 
www.bramac.hu

TETŐHAJLÁSSZÖG 7º 8º 9º 10º

Szarufahossz 11 12 13 14

ELLENLÉC KERESZTMETSZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA:
Ellenléc minimális magassága mm-ben

Szarufahossz 
m-ben

Tetőhajlásszög

5°–15° 15°– 20° 20°– 25° 25° felett

Hóteher  
kN/m2 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25

5 m-ig 45 60 45 60 45 45 45 45

5–10 m 60 60 45 60 45 60 45 60

10–15 m 60 75 60 75 60 75 45 60

15–20 m 75 95 75 95 75 75 60 75

A táblázatban nem meghatározott közbensô értékek interpolálással kerülnek meghatározásra.
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