Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry.

Atraktívne marcové
zľavy až do 46%

Zastrešte svoj dom novou atraktívnou strechou! Využite akciové zľavy na nákup
viacerých strešných krytín Bramac a Braas, ktoré sú garantované do 31.03.2020,
resp. do vypredania zásob.
Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry.

Modelový rad COOL - reﬂexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím
Bramac

PLATINUM
Hladký a atraktívny metalický povrch
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Odráža infračervené žiarenie

Bramac

TEGALIT STAR
Moderný hladký tvar bez vlnoviek
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Znižuje teplotu v podkroví

ZĽAVA
34%
+
4%*
ZĽAVA
26%
+
4%*

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad s povrchom Protector
Bramac Klasik

PROTECTOR
Najobľúbenejší model krytiny na Slovensku
Zvýšená ochrana proti zašpineniu
Dlhodobá ochrana farebnosti

Bramac Tegalit

PROTECTOR
Atraktívny, moderný dizajn s jednoduchými
a čistými líniami
Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu,
farebnú stálosť a odolnosť proti zašpineniu

ZĽAVA
34%
+
4%*
ZĽAVA
26%
+
4%*

Bramac Reviva

PROTECTOR
Tradičný rustikálny vzhľad krytiny
Vhodná aj pre rekonštrukcie pamiatok
Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu,
farebnú stálosť a odolnosť proti zašpineniu

Bramac

ADRIA
Viacfarebná krytina navodzujúca atmosféru
Stredomoria
Jemne štruktúrovaný, hodnotný povrch Slurry
Vynikajúca odolnosť a farebná stálosť

ZĽAVA
26%
+
4%*
ZĽAVA
26%
+
4%*

Modelový rad ŠTANDARD - spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
Bramac

KLASIK
Najlacnejšia značková škridla za cenu
plechovej krytiny
Decentný matný povrch
Vhodná najmä na rekonštrukcie starých
striech

Bramac

ZĽAVA
42%
+
4%**

ZĽAVA
26%
Najobľúbenejšia strecha
Braas
+
na Slovensku RUBÍN 9 ENGOBA ZĽAVA
**
4%
26%
+
4%*

MORAVSKÁ
ŠKRIDLA
Modelový rad BRAAS - keramická krytina
v špičkovej nemeckej kvalite
Krytina v zaujímavom tvare riečnych vĺn
Jemne lesklý povrch
Obľúbený model dostupný pre každého

SO ZĽAVAMI
AŽ 46%!
Vstavané solárne kolektory Bramac Solar

Keramická
krytina trojnásobne
Nadkrokvová
izolácia Bramac Therm basic
pevnejšia ako predpisuje norma, vďaka
čomu odolá aj extrémnemu počasiu
Má až o polovicu nižšiu nasiakavosť ako
iné konkurenčné krytiny, čo zabezpečuje
jej vynikajúcu odolnosť proti mrazu

Modelový rad BRAAS - keramická krytina v špičkovej nemeckej kvalite

Najobľúbenejšia strecha
Braas
na Slovensku RUBÍN 9 ENGOBA

SO ZĽAVAMI
AŽ 46%!

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

ZĽAVA
26%
+
4%*

MAXIMALIZUJTE SVOJU ZĽAVU!
Uvedenú akciovú zľavu na základnú škridlu 1/1 pri každom zobrazenom modeli krytiny a farby môžete mať navýšenú o 4%,
ak:

* kúpite ucelený strešný systém vrátane balíčka univerzálneho príslušenstva Bramac Prémium (alt.Star) a odkvapového
systému Bramac Stabicor-M

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

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com
IČO: 31372961
Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl.č. 10909/N

Zastrešte
svoj dom novou atraktívnou strechou! Využite akciové zľavy na nákup viacerých strešných krytín
Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu v akciovom sortimente, resp. v ponúkaných benefitoch.
Bramac
a Braas,
ktoré
sú garantovanéod
16.charakteru.
10. do 15. 11. 2019, resp. do vypredania zásob.
Farebné
odtiene na
fotografiách
sú len informačného
Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry.

www.bramac.s k

