BRAMAC COOL
Ochrana podkrovia pred horúčavou
Ucelený balíček strešných doplnkov, ktorý v spojení s akýmkoľvek
modelom škridiel Bramac zabezpečí váš maximálny komfort bývania v podkroví. Použité materiály prispievajú v lete k zníženiu
teploty pod vašou strechou až o 3°C.

BRAMAC

TIP

Balíček Komfort odporúčame rozšíriť o izoláciu
Bramac Therm, ktorá zaistí úsporu nákladov na
vykurovanie v zimných mesiacoch.

Zloženie balíčka BRAMAC KOMFORT

Strešné príslušenstvo

Popis

Strešné príslušenstvo

Výhody pre vás

Poistná
hydroizolácia
(strešná fólia)

Clima Plus 2S

Odráža 83% sálavého tepla, čím zníži teplotu pod strechou až o 3°C. Ušetrí
tak až 20% elektrickej energie potrebnej na prevádzku klimatizácie v podkroví.
Výrazne tiež redukuje elektrosmog a negatívne pôsobenie žiarenia z vonkajšieho prostredia.

Hrebeň a nárožie

Metalroll

Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou
lepivosťou aj pri nízkych teplotách.

Combi mriežka

Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva
a prispieva k intenzívnejšiemu odvetraniu strechy. Štetiny sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri
pokládke ani pri nízkych teplotách.

Vetrací pás
Bramac Vent

Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú
lepší prístup vzduchu pre odvetranie.

Hliníkový vetrací pás
Bramac Vent

Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka
s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.

Odkvapový plech

Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni
pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.

Odkvapová hrana

Napojenie
na krytinu

Wakaf lex

Hliníkový pás úžľabia
šírky 500

Úžľabie

1.
2.
3.
4.
5.

Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier,
múr,...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez
použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú
vodu zo strechy na polievanie).
Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka
rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.

Ako sa teplo šíri strechou?
1. Teplota ovzdušia v lete obvykle dosahuje 30°C
a viac.
2. Strešná krytina sa ohreje až na 80°C.
3. Strešná krytina sála teplo vo forme tepelného
žiarenia ďalej až na fóliu.
4. Tepelné žiarenie sa po dopade na reflexnú fóliu
Bramac Clima Plus 2S takmer úplne odráža.
5. Teplota v podkroví tak ostáva nižšia a prispieva
k lepšej tepelnej pohode.
Podmienkou získania funkčnej záruky je registrácia na
www.bramac.sk, na základe ktorej bude vydaný
záručný list.

