ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ
НАСОЛОДИТИСЯ НОВИМ ДАХОМ
Покрівельна система Braas

Part of the BMI
GROUP

Багато поколінь на вершині
європейських дахів
Марка Braas - одна з найвідоміших на ринку будівельних
матеріалів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб не втрачати
довіру наших клієнтів. Ми пропонуємо сучасну
продукцію високої якості, що гарантує безпечний і
ефективний дах.
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Чому варто обрати марку BRAAS?
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ВСТУП

БЕЗПЕКА
Всі елементи покрівельної системи
Braas підібрані один до одного з точки
зору безпеки. Крім того, вони повинні
пройти екстримальні випробування на
навантаження в аеродинамічному тунелі і
отримати позитивну оцінку. Ми пропонуємо
багаторічний захист будинку від впливу
атмосферних факторів. Ми постійно
поповнюємо і вдосконалюємо асортимент
продукції. Завдяки чому ми гарантуємо Вам,
що дах має найкращі параметри.
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ЦІЛІСНА ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА
Покрівельна система BRAAS була розроблена
таким чином, щоб всі елементи системи
оптимально відповідали один одному.
Покрівельна система BRAAS – це черепиця,
покрівельні аксесуари, утеплення кроквяної
системи, сонячні системи та обслуговування.
Нашим клієнтам ми гарантуємо інтернет
сервіс, що забезпечує доступ до важливої
і корисної інформації, а також широку
дистриб'юторську мережу на території всієї
країни; консультації наших торгівельних
представників і спеціалістів. Наша покрівельна
система поєднується в одне ціле!

БАГАТИЙ АСОРТИМЕНТ
Ми пропонуємо багатий і різноманітний
вибір черепиці: цементно-піщана та
ангобована і глазурована керамічна черепиця.
Завдяки інноваційним рішенням в процесі
виробництва, черепиця Braas залишається
міцною і гарною протягом багатьох років.
Ми пропонуємо широкий вибір покрівельних
аксесуарів і водостічних систем. Ми доклали
всіх зусиль, щоб наша система стала сумою
професіоналізму та задоволення наших
клієнтів.

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ
Вже більше 50 років ми піклуємося про
задоволення наших Клієнтів. Ми пропонуємо
широкий вибір керамічної і цементно-піщаної
черепиці найвищої якості. Ми продаємо тільки
ті продукти, які відповідають усім вимогам
європейських стандартів. Кожен елемент
системи проходить вимогливий процес
контрольного тестування, що гарантує
найвищу якість продукту. Ми надаємо
письмову 30 річну гарантію на цементнопіщану і керамічну черепицю.
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Цілісна покрівельна система

Ефект досконалого даху досягається, коли всі використані компоненти гармонізують між
собою. Покрівельна система Braas створює одне ціле, як з точки зору технологічних, так
і естетичних рішень.
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ЦІЛІСНА ПОКРІВЕЛЬНА
СИСТЕМА

6

7

Цілісна покрівельна система
Дах складається з багатьох компонентів, кожен з яких виконує важливу функцію. Тільки тоді,
коли всі елементи будуть підібрані один до одного, вони дадуть ефект, якого Ви очікуєте:
довгостроковий захист, максимально можливу безпеку і красу. Тільки оригінальні елементи
системи зроблять Ваш дах дахом Braas.
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ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА
ЧЕРЕПИЦЯ

КЕРАМІЧНА
ЧЕРЕПИЦЯ

ПОКРІВЕЛЬНІ
АКСЕСУАРИ

СЕРВІС

Відома "тверда, як камінь"
цементно-піщана
черепиця Braas – це
найкращий вибір для тих,
для кого важливим є
безпека і стійкість до
впливу погодних умов,
навіть під час граду. Вона
впевнено лежить на даху,
надзвичайно стійка до
тріщин і морозу, з плином
часу все більше твердіє.

Перевірена протягом
віків – до сьогодні є
синонімом краси та
природної безпеки.
Керамічна черепиця Braas
виготовляється
з глини, висока якість якої
порівнюється з перевагами
лікувальних глин. Вона
захоплює безліччю
кольорів і форм, завдяки
яким Ви можете надати
своєму даху індивідуальний
характер – на
власний смак й уяву.

"Дах від одного виробника"
- девіз
Braas означає, що клієнт
отримує пропозицію не
тільки багатого вибору
черепиці, але й усієї
покрівельної системи даху.
Ця система охоплює понад
1000 оздоблювальних
елементів, які створюють
одне ціле узгоджене між
собою з технологічної
та естетичної точки
зору. Елементи системи
дозволяють виконати в
одному стилі всі деталі даху.

Ми турбуємося про
нашого споживача,
забезпечуючи сервісне
обслуговування на
найвищому, професійному
рівні. Мережа
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авторизованих та
сертифікованих дилерів по
всій території України
надають комплексну
підтримку, щодо
правильного облаштування
покрівельної системи
BRAAS.
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Цементно-піщана черепиця - стиль життя нашого часу
Вам потрібно захистити себе і свою сім'ю?
Ви хочете приймати рішення, які завтра не будуть застарілими?
Від продуктів і рішень Ви очікуєте, що вони абсолютно безпечні для
навколишнього середовища без додаткових переплат?
Відповіддю на Ваші очікування є цементно-піщана черепиця Braas.

3

10

11

Які переваги цементно-піщаної черепиці?
Цементно-піщана черепиця BRAAS – це надзвичайна міцність, стійкість і універсальність застосування. Завдяки своїм
характеристикам і матеріалу, з якого виготовляється бетонна черепиця, вона дозволяє поєднати досконалу якість,
практичність, функціональність з відмінним дизайном і привабливою ціною.

ЦЕМЕНТНОПІЩАНА ЧЕРЕПИЦЯ
ЕКОЛОГІЧНА Й
ЕКОНОМІЧНА
Екологічний означає
дорогий? Це правда,
часто так і є. Але це
не означає, що так
повинно бути завжди.
Цементно-піщана
черепиця при всіх своїх
екологічних перевагах, дуже вигідна по ціні.
Цементно-піщана черепиця виготовляється в
основному з природної власної сировини,
такої як пісок, цемент, вода
і пігменти. Перша черепиця з цементу була
виготовлена в 1844 році на цементному
заводі Крохера в Стаудах, з використанням
ручної машини для виготовлення черепиці.
Ця черепиця виконує свої функції до сьогодні.
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СТІЙКА ДО УТВОРЕННЯ ТРІЩИН І МІЦНА
Ми піддали нашу цементно-піщану черепицю
унікальним тестам на навантаження і виявили,
що вона в середньому на 25% міцніша, ніж
цього вимагає норма DINplus. Ця властивість
– це особлива перевага передусім в районах,
де часто буває сильний град.

3
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

згідно з
гарантійним
документом

ВЕЛИКИЙ
ІННОВАЦІЙНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
СТІЙКІСТЬ НА ГРАД
Цементно-піщана
Geprüft
черепиця завдяки
величезним
можливостям
сировини, з якої
вона виготовляється,
11 метрів
7 metrów
сучасна й інноваційна.
на секунду
na sekundę
Бетон – це сучасний
ементно-песчаная
dachówki
і популярний
черепица
ceramiczne
будівельний
матеріал, який постійно удосконалюється
і розвивається. Застосування інноваційної
Швидкість, при якій на черепиці утворюються
технології Cisar або Protegon дозволяє
тріщини під впливом удару граду.
виготовляти цементно-піщану черепицю з
найвищими і найкращими параметрами.
Джерело: EMPA Eidgenössische Prüfanstalt, Швейцарія, 1999

DIN

ЧУДОВА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ
Завдяки властивостям бетону і точному
підбору цементно-піщана черепиця пропускає
менше шуму, особливо добре відгороджуючи
від зовнішніх джерел його виникнення. Вона
приглушує звуки (в порівнянні з бляшаним
покриттям) на 7 додаткових децибел, що
людина суб'єктивно відчуває, як зменшення
рівня шуму в два рази.
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Сучасні технології виробництва цементно-піщаної черепиці Braas
Цементно-піщана черепиця марки Braas виготовляється за останніми, інноваційними технологіями. Вона характеризується
різноманітністю форм і вигляду, гарними і стійкими кольорами, стійкістю до забруднень і впливу атмосферних факторів. Піддається
суворому контролю якості.

PROTEGON
PROTEGON - ТЕХНОЛОГІЯ
МАЙБУТНЬОГО

Черепиця Tegalit Protegon має якісні
параметри характерні для всієї черепиці
Braas. Вона достатньо міцна, має гладку
поверхню і оптимальні форми, які збільшують
стійкість до забруднення. Додатково
має інноваційну властивість – черепиця
Tegalit Protegon відбиває до 300% більше
інфрачервоного проміння, ніж звичайна
цементно-піщана і керамічна черепиця.
Завдяки цьому температура на спідній
стороні черепиці до 10°С нижче. Це значно
впливає на зменшення нагрівання всього даху.
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УНІКАЛЬНИЙ СТАНДАРТ НА РИНКУ
Інноваційність технології Cisar полягає у
використанні трьох шарів, кожен з яких
підтверджує високу якісь продукту. Головний
принцип нової технології – забезпечення
трьох найважливіших характеристик
досконалої черепиці: міцність, гладкість
поверхні і естетичний вигляд.

ЗАХИСНИЙ шар

ВИСОКА ЯКІСТЬ ПОКРИТТЯ
ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ
Lumino – це технологічне рішення на
ринку цементно-піщаної черепиці Європи,
запущено у продаж в 2001 р. Це сучасне
покриття, на основі акрилових компонентів,
використовується виключно
на продуктах Braas. Покриття Lumino
надає черепиці більше блиску, робить її
колір більш насиченим і стійким. Завдяки її
застосуванню черепиця зберігає досконалий
вигляд протягом багатьох років. Ще однією
перевагою є підвищена міцність і стійкість
до забруднення і вплив атмосферних
факторів.
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НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ
Естетику черепиці Ревіва і Тевіва забезпечує
технологія PROTECTOR. Безбарвне
антизабруднююче покриття підвищує
стійкість до негативного впливу атмосферних
факторів. Результатом чого є насичений і
стійкий колір на довгі роки.

двократне нанесення
акрилового покриття
Lumino®

вирівнюючий шар
міцний дрібнозернистий шар
насиченого кольору

АРМУЮЧИЙ шар
фарбована маса високої
міцності
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Керамічна черепиця Braas - натхнення життям
Вам потрібно захистити себе і свою сім'ю?
Ви очікуєте безпеку в поєднанні з традицією?
Ви сподіваєтесь на велику різноманітність форм і кольорів - і завдяки цьому величезну кількість
варіантів оформлення даху?
Керамічна черепиця Braas задовольнить очікування вимогливих клієнтів.
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Глина - матеріал, що створює історію, класика в
матеріальній культурі людства
Глина з початку історії є основною сировиною для виготовлення кераміки. Ми пропонуємо
Вам керамічну черепицю, що поєднує в собі класику та сучасність, красу та якість.
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ТИСЯЧОЛІТНЯ ТРАДИЦІЯ
Глина вважається одним з найбільш
важливих будівельних матеріалів людства.
Уже в кам'яному віці наші предки
виготовляли перші предмети з випаленої у
відкритому вогні глини.
Китайці ще 7000 років тому працювали,
використовуючи печі для випалення.
Будівельне мистецтво з покриттям
будинків керамічною черепицею прийшло
в Європу уже в 2000 році до н.е.

КЕРАМІЧНА ЧЕРЕПИЦЯ ПРИРОДНА КРАСА
Захоплює різноманітністю форм, кольорів
і поверхонь. Керамічна черепиця – це
синонім індивідуальної творчості, що надає
кожній будівлі особливий і неповторний
характер.

ВЛАСТИВОСТІ
Багато позитивних якостей будівельних
матеріалів, які у сучасних матеріалах
досягаються важкою працею в результаті
напружених випробувань і розробок,
природа подарувала одній сировині – глині.
Керамічна черепиця водостійка і при
цьому зберігає можливість натурального
обміну вологою з навколишнім
середовищем. У вигляді випаленої глини
вона вогнестійка і може зберігатись – хоча
б у вигляді черепків - тисячоліття, що
підтверджують археологічні знахідки.

ЯКІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ З СИРОВИНИ
Керамічна черепиця завжди
виготовляється з глини добутої
природним чином. Більшість складників
походить з власних покладів. Деякі
сорти глини отримують свої властивості
шляхом випалювання при температурі
близько 1500 °С, потребуючи при цьому
значних затрат енергії. Глина, може
випалюватись з економією енергії в
оптимальній температурі близько 1000 °С.
Це дозволяє економити енергію у процесі
виробництва, і при цьому зберігати
навколишнє середовище.
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БЛИСКУЧІ ІДЕЇ ДЛЯ КОЛЬОРІВ
І ПОВЕРХНІ
Враховуючи склад глини, вже в природному
середовищі помітні різні відтінки сировини,
від червоного через сірий до жовтих
відтінків. Використання ангобу або глазурі
дозволяє отримати практично будь-який
колір. Перед випалюванням на поверхню
черепиці наносяться глиняні барвники і
глазур. В результаті цього отримуються
насичені кольори, які нададуть кожному
даху неповторний характер, незалежно від
того, буде використовуватись глянцева чи
матова версія.
Ангоб

Глазур

Топ-глазур

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

згідно з
гарантійним
документом

КЕРАМІЧНА ЧЕРЕПИЦЯ BRAAS ДОВГОТРИВАЛА ГАРАНТІЯ
Виняткову надійність і якість керамічної
черепиці ми підкреслюємо 30-річною
гарантією на матеріал, підтвердженою
відповідним документом.
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Тест: Який тип даху уявляєте Ви?
Покрівельна система Braas була створена, щоб задовольнити різноманітні потреби та індивідуальність наших клієнтів.
Ми пропонуємо дах, який поєднує в собі економію та якість, класику та сучасність, дизайн і стиль. Як цим скористатись?
Пропонуємо невеличкий тест.
Оберіть набір близьких Вам емоцій і знайдіть свій колір.

АСОРТИМЕНТ
ЧЕРЕПИЦІ
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Дізнайтесь, яка черепиця підходить вам!
Наш професіоналізм і турбота про клієнта також відображаються у прагненні
знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта. Певний набір індивідуальних рис
можна символічно поєднати з одним з чотирьох кольорів: блакитний, зелений,
жовтий і червоний. Ця типологія дозволить визначити потреби, смаки і власне «Я».
Мова кольорів дозволяє зрозуміти силу, приховану в різноманітності поведінки,
стилю і потреб.

ВИ ОБРАЛИ БЛАКИТНИЙ
КОЛІР
Ви робите ставку на високі
параметри продукту за розумну
ціну. Пропонуємо черепицю
класичного, позачасового
вигляду.

Відмінна
якість за
доступною
ціною

ВИ ОБРАЛИ ЖОВТИЙ КОЛІР
Ви цінуєте оригінальність,
індивідуальність, незалежність і
сучасність. Пропонуємо черепицю
з ефективною геометричною
лінією, сучасну, з економічною
конструкцією.

Для тих,
кому потрібен
високий
стандарт
даху

ВИ ОБРАЛИ ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР
Ви цінуєте безпеку, традиції
і високу якість продукції.
Пропонуємо черепицю, що
поєднує в собі класику і сучасність,
у цікавих кольорах.

ВИ ОБРАЛИ ЧЕРВОНИЙ КОЛІР
Ви цінуєте престиж і гламур,
любите виділятись. Пропонуємо
черепицю елегантного дизайну, в
індивідуальному та неповторному
стилі.

22

cт. 24-33

cт. 34-41

ДАБЛ S

ФРАНКФУРТ

ХАРЦЕР

РЕВІВА

3

ТЕГАЛІТ

ТЕВІВА

ТУРМАЛІН

Безпечне
рішення,
що гарантує
спокій

cт. 42-55

РУБІН

ТОПАЗ

ОПАЛ

СМАРАГД

Гама
черепиці
для осіб з
вишуканим
смаком

cт. 56-59
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Дабл S - впевненість у сучасному стилі

Характерний, хвилястий профіль Дабл S
черепиці відомий у всій Європіі. Сучасна технологія
виробництва забезпечує ідеальні властивості
черепиці: міцність, гладкість поверхні і естетичний
вигляд. Характерна асиметрична хвиля надає даху
винятковий шарм, на якому виникає цікава гра тіней.
Технологія Cisar, в якій вона виготовляється, - це
символ найвищої якості та інноваційності серед
доступної на ринку черепиці. Ми пропонуємо п'ять
підібрані, гарні кольори, які ідеально впишуться в
краєвид. Дабл S черепиця стане досконалим вибором
для клієнтів, які хочуть отримати дизайн непідвладний
часу, високу якість і практичність.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3
330 / 420 мм
пр. 9,7 - 10,7
4,3 кг
22°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

цеглястий

24

коричневий

каштановий

графіт

чорний

цеглястий

графіт

25

Франкфурт - класика, яка заслуговує на довіру

Франкфурт
характеризується
позачасовою,
класичною формою. Вона знайде своє місце на дахах
великих і малих будинків, з класичними формами або
на вишуканих віллах. Виготовляється у двох версіях:
Lumino і Cisar. Застосування
цих
покриттів
забезпечує найвищу якість, досконалий колір і
довговічність продукту. Черепиця Франкфурт - це
ідеальне рішення з точки зору функціональності,
якості і ціни.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3
330 / 420 мм
пр. 9,7 - 10,7
4,3 кг
22°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

цеглястий

26

коричневий

графіт

цеглястий

каштановий

графіт

чорний

27

Харцер - прекрасна симетричність форм

Черпиця Харцер має форму регулярної хвилі. Багато
років це одна з найбільш популярних моделей
черепиці. Покриття Lumino забезпечує високу
естетику виконання та досконалу якість продукту.
Харцер найкраще підійде для дахів, що вимагають
економії та високої якості. Підходить для покриття
як малих, так і великих площ даху. Величезна
популярність, яку має ця черепиця, є заслугою також її
привабливої ціни.

3

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

330 / 420 мм
пр. 9,7 - 10,7
4,3 кг
22°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

цеглястий

28

темно-червоний

коричневий

графіт

чорний

цеглястий

коричневий

графіт

29

Ревіва - сучасний стиль, елегантність та простота

Черепицю Ревіва можна назвати відродженою
черепицею. Вона має просту, стильну й елегантну
форму. Кладеться легко і швидко, належить до групи
пазової черепиці. Завдяки малій вазі Ревіва ідеально
підходить для дахів різних форм. Також підходить
для нових будинків історичного характеру. Черепиця
Ревіва характеризується високою міцністю, гладкою
поверхнею і виразними кольорами трьох відтінків, що
дозволяє обрати дах за смаком власника.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3
330 / 420 мм
пр. 10,8 - 11,9
4,5 кг
25°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

цеглястий

30

коричневий

чорний

31

Тегаліт - лінія сучасної архітектури

Сучасний дизайн – виразні лінії і геометричний
малюнок. Тегаліт ідеально підійде для даху нещодавно
побудованої будівлі, надаючи їй ефективний, сучасний
вигляд. Але її елегантні і прості форми також
дозволяють використовувати її на об'єктах, що
ремонтуються. Оригінальну і нетрадиційну форму
черепиці, що отримала багато нагород, доповнюють
чотири цікаві кольори. Тегаліт виконає очікування
творчих особистостей, які хочуть підкреслити свою
особливість й оригінальність.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3
330 / 420 мм
пр. 9,8 - 10,7
5,3 кг
25°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

PROTEGON

цеглястий

32

коричневий

сірий

графіт

33

ТЕГАЛІТ PROTEGON

ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО

3

Завдяки сучасним пігментам черепиця Tегаліт Protegon відбиває до 300% більше інфрачервоних променів,
ніж звичайна цементно-піщана і керамічна черепиця. Завдяки цьому температура на спідній стороні черепиці
навіть до 10°С нижча. Це суттєво зменшує нагрівання всього даху.

TEGALIT PROTEGON – ЦЕ ТРИШАРОВА ЧЕРЕПИЦЯ
Захисний шар - Protegon.
Вирівнюючий шар - насичений кольором.
Армуючий шар - фарбована маса з високим ступенем
стійкості.

34
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Тевіва - краса у простоті

Черепицю Тевіва характеризують простий,
сучасний вигляд і чисті лінії. Її плоска форма
підкреслить сучасний архітектурний стиль. Завдяки
своїм перевагам, вона підійде як для нових, так
і будинків, які ремонтуються. Дані кольори підійдуть
широкому кольоровому спектру, що поки
застосовується на фасадах будівель.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3
330 / 420 мм
пр. 9.8 - 10.7
4,6 кг
25°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

графіт

36

чорний

сланцевий

сірий кришталь

37

Турмалін - не схожа на інші, сучасна керамічна
черепиця

Черепиця Турмалін - це простий, елегантний
дизайн і гармонія форм. Сучасна, стильна і красива
у своїй простоті лінія черепиці. Досконало підійде
для сучасних будівель, з простою або авангардною
архітектурою. Підібрана кольорова гама і гладка
поверхня підкреслять престижність будинку.
Черепиця Турмалін заслуговує уваги клієнтів, які
хочуть підкреслити свою індивідуальність і сучасність.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

277 / 470 мм
пр. 11,0 - 11,7
4,4 кг
30°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

мідний

38

ГЛАЗУР

антрацит*

світло-сірий

сланцевий

ТОП ГЛАЗУР

каштановий чорний глянцевий*

згідно з
гарантійним
документом

сірий кришталь
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Рубін І3V - універсальні рішення

Черепиця Рубін І3V – класика серед черепиці
люкс класу. Дозволяє досягнути ідеальної гармонії
покриття, чим завдячує оптимізованому профілю,
різноманітності кольорів, а також має невелику вагу
і вільно монтується. Виняткові, насичені кольори
дозволяють досягнути дивовижних ефектів і вигляду
даху, підкреслюючи неповторний характер будинку.
Рубін І3V забезпечує найвищу якість, гарантуючи
безпеку й зберігаючи при цьому високі естетичні
якості.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

274 / 436 мм
пр. 12,3 - 13,5
3,2 кг
16°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

АНГОБ

мідний

40

ГЛАЗУР

коричневий*

антрацит*

сланцевий

каштановий

ТОП-ГЛАЗУР

тековий*

глянцево
чорний*

сланець
глянцевий*

бук

сосновий

чорний
кришталь

сірий
кришталь

чорний
діамант*

* черепиця фарбована у масі
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Рубін 11V - творча пристрасть

Найпопулярніша модель керамічної черепиці в Європі
з класичною формою профіля. Черпиця середньої
форми і хвилі. Її типова європейська чарівність
переконує і надає будівлі автентичного характеру.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

291 / 470 мм
пр. 10,2 - 11,1
3,9 кг
22°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ГЛАЗУР

АНГОБ

мідний

42

згідно з
гарантійним
документом

коричневий

антрацит

каштановий

бук

тековий

43

Рубін 9V- широкоформатна керамічна черепиця

Рубін 9V - найбільша керамічна черепиця в нашій
пропозиції. Великий формат у поєднанні з можливістю
пересування до 30 мм дає універсальну черепицю, яку
можна використовувати не тільки на великих і прямих
дахах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

313 / 472 мм
пр. 9,4 - 10,1
4 кг
16°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

цеглястий

44

згідно з
гарантійним
документом

ГЛАЗУР

мідний

коричневий

антрацит

каштановий

тековий

чорний глянцевий*

45

Топаз І3V - витончений стиль

Черепиця Топаз I3V поєднує в собі сучасний
дизайн і елегантний, вишуканий декор. Вона
чудово виглядає як на нових дахах, чия архітектура
нагадує традиційний стиль, так і на дахах будівель
після реставрації. Ми пропонуємо багату, ніжну
кольорову гаму, щоб відповідати високим очікуванням
наших клієнтів. Черепиця Топаз I 3V – це приклад
досконалого поєднання елегантності і вишуканості, а
також гарантованої якості.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

262 / 431 мм
пр. 12,9 - 14,5
3,5 кг
25°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

мідний

46

згідно з
гарантійним
документом

ГЛАЗУР

коричневий

антрацит

сланцевий

каштановий

тековий

чорний

сланець

глянцевий*

глянцевий

47

Гранат I3V - традиції і сучасність

Черепиця Гранат – це сучасна керамічна черепиця,
яка формою нагадує традиційну марсельську
черепицю. Це поєднання класичного дизайну
з досконалою якістю. Це найкращий вибір для
традиційних, історичних будинків та нових
будівель побудованих в традиційному стилі.
Перевагою цієї моделі є широка кольорова гамма пропонуємо чотири натуральні кольори. Вибір
Гранат I3V гарантує найвищу
якість оформлення, функціональність і класичний,
натуральний дизайн.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

260 / 428 мм
пр. 12.9 - 14,1
3,6 кг
22°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

мідний

48

згідно з
гарантійним
документом

ГЛАЗУР

антрацит

каштановий

тековий

51

49

Опал - плоска стрічкова черепиця

Враховуючи форму і розміри, вона вважається
найбільш пластичною черепицею. Ідеально
виглядає як на дахах історичних будівель, так і в
індивідуальному будівництві. Це ідеальне рішення
для дахів зі складною, вишуканою конструкцією,
наприклад конічною. Вона чудово заповнює
різноманітні форми даху. Черепиця Опал
задовольнить смаки найвибагливіших клієнтів. Вона
поєднує в собі позачасову класику, красу, даючи
величезні можливості для застосування, і в той же
час це продукт найвищого класу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

180 / 380 мм
пр. 33,7 - 38,3
1,8 кг
30°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
згідно з
гарантійним
документом

НАТУРАЛЬНИЙ

натуральний

червоний

АНГОБ

мідний

ГЛАЗУР

червоний

вогонь

50

коричневий антрацит

осінньо

червоний

ТОП-ГЛАЗУР

бук

каштановий тековий

сірий

глянцевий

чорний

чорний

глянцевий

кришталь

сосновий

чорний

діамант

51

Смарагд - підкреслення власного стилю

Смарагд - це одна з найелітніших черепиць на
ринку. Вона має характерну ромбовидну форму, з
акуратно закругленими кутами. На даху створює
типову для себе діагональну композицію. Її можна
накладати навіть на найбільш похилі дахи, а також
використовувати на вертикальних фасадах як
облицювальну плитку. Вона чудово підійде для
будинку з нестандартним, авангардним характером, а
додатковим козирем є один з чотирьох надзвичайно
привабливих кольорів. Нетрадиційний дизайн,
найвища якість задовольнять очікування і потреби
клієнтів з вишуканим, вибагливим смаком, які хочуть
підкреслити свою індивідуальність.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри шир/дов
Кількість штук на м2
Вага 1 шт.
Рекомендований мінімальний
кут нахилу даху

3

443 / 475 мм
пр. 12,5 - 14,0
3,7 кг
16°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

антрацит

52

згідно з
гарантійним
документом

ГЛАЗУР

каштановий

тековий

чорний кришталь
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Покрівельні аксесуари
- повний комплект чи дах в мінімальній версії?
Важливим елементом даху є покрівельні аксесуари - в тому числі
непомітні. Купуючи автомобіль, ми не міняємо подушки безпеки на
інші, а використовуємо систему безпеки запропоновану
виробником. Аналогічно у випадку будівництва даху Braas, тільки з
оригінальними аксесуарами ми отримуємо відповідний рівень
безпеки і довговічність.

ПОКРІВЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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Функціональна система, оригінальні аксесуари,
безліч можливостей
Про функціональність дахового покриття говорить не тільки тип черепиці, але також комплект
використаних покрівельних аксесуарів. Підібрані по формі і кольору елементи дозволяють
технічно правильно та естетично виконати будь-який дах.
Вони також можуть використовуватись для розширення функціональності даху і горища.

Обираючи оригінальні аксесуари Braas, Ви
отримуєте продукти, які ідеально підходять
для цементно-піщаної і керамічної черепиці з
точки зору функціональності, форми і кольору.
Все це, звичайно, в досить великому діапазоні,
передбаченому
для
всіх
областей
функціональності. Елементи
покрівельної
системи Braas пропонують відповідні рішення
для кожного даху і дозволяють естетично
виконати такі архітектурні деталі, як навіс,
гребені даху, хребти, єндови, оглядові вікна
і т.д., водночас виконуючи
найвищі
стандарти
та гарантуючи безпеку.

Результат: замість звичайного даху Ви
отримуєте розумну, орієнтовану на
майбутнє покрівельну систему. Вона
включає перевірені рішення, такі як шари
початкового покриття, вентиляція даху та
снігозатримні решітки, а також сонячні
колектори
Braas,
які
дозволяють
заощаджувати енергію. Всі елементи
системи, звичайно, морозостійкі
і
характеризуються високою стійкістю
форми і кольору, щоб ви могли
насолоджуватися
Вашим
дахом
якнайдовше. Форма, різноманітність і
характеристики оригінальних аксесуарів
BRAAS – це результат багаторічного
досвіду і співпраці з покрівельниками і
архітекторами з усього світу.

ПРОХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ

4
ВАКАФЛЕКС

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ

ВОДОСТІК

56
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СНІГОЗАТРИМНА РЕШІТКА

СХОДИ

ЄНДОВА

МЕМБРАНИ

ЕЛЕМЕНТИ ПІДДАШШЯ

СИСТЕМА КРІПЛЕНЬ

ДАХОВІ ЛЮКИ
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СНІГОЗАТРИМНІ РЕШІТКИ

СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЇ НА ДАХУ

Холодний погляд на зиму

Впевненість в кожному кроці

У районах багатих на сніг функціонуючі снігові бар’єри запобігають осуванню снігу, наприклад,

Незамінна для виконання робіт на даху: надійна система підніжок і решіток.
Рішення Braas – це не тільки перевірена безпека, але й надійність оптимальної
інтеграції з поверхнею покрівлі. Все це завдяки точній відповідності системи
черепиці Braas. Окремі компоненти даху гармонійно взаємодіють один з одним,
гарантуючи при цьому максимальну безпеку.

на дороги. Монтаж снігових бар’єрів часто вимагається будівельним законодавством.
Протисніжна система Braas з інтегрованою з черепицею основою витримує виняткові
навантаження. Внутрішні дослідні лабораторії підтверджують високу міцність протисніжних
систем BRAAS.

ОПОРНА ЧЕРЕПИЦЯ ПІД БАЛКУ
АБО СНІГОЗАТРИМНУ РЕШІТКУ

СНІГОЗАТРИМНА РЕШІТКА

ЗЛУЧНИЙ КЛЯМЕР ДО
СНІГОЗАТРИМНОЇ РЕШІТКИ

ПЕРЕВАГИ ПРОТИСНІЖНОЇ СИСТЕМИ BRAAS:
• З точки зору кольору і форми оптимально відповідають цементно-піщаній та керамічній черепиці
• Тривалий термін служби
• Відповідне рішення для різних смаків
• Перевірена безпека
• Економічний монтаж
• Високоякісний алюміній з порошковим покриттям
58

ОПОРНА ЧЕРЕПИЦЯ

ВИРІВНЮЮЧИЙ БУГЕЛЬ ПЛОЩИНИ
ЛАВИ САЖОТРУСА ТА СХОДИНКА

ЛАВИ САЖОТРУСА 41 ТА 88 СМ

ПЕРЕВАГИ ПІДНІЖОК І РЕШІТОК BRAAS:
• Перевірені системи, сертифікати BG і CE
• З високоякісного матеріалу, покритого шаром фарби, алюмінію
• З точки зору кольору і форми оптимально відповідають
• цементно-піщаній і керамічній черепиці Braas.
• Простий і економічно вигідний монтаж
• Висока стійкість
• Цікавий вигляд, гармонійне поєднання з поверхнею покрівлі
59

Ми не обіцяємо - ми гарантуємо

Якість не терпить компромісів. Ми використовуємо тільки сировину першої якості,
формуємо наше виробництво надзвичайно економічно і дбаємо, щоб в наших
продуктах був зосереджений увесь багатий досвід нашого підприємства і всі знання
наших співробітників.
Якість, яка окупається: як перший постачальник на ринку ми можемо дати нашим
клієнтам багаторічну гарантію на черепицю. Так само, як хороше вино не може
бути виготовлене з першого ліпшого винограду, так і якість нашої сировини є
показником якості нашої продукції. Тому наші геологи визначили місця покладів
високоякісної сировини: скрізь, де на даний момент стоять наші заклади.
Виробляючи на місці, ми охороняємо навколишнє середовище, оскільки скорочуємо
шлях на перевезення.

5

СЕРВІС
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Вся черепиця повинна це пройти - процес
тестування і розвитку в аеродинамічному каналі
Будучи лідером на ринку в своїй галузі, ми можемо запропонувати більше, ніж інші. Ми
серйозно підходимо до відповідальності. Постійно інвестуючи в дослідження і розробки, ми
дбаємо, щоб наша покрівельна система була для Вас ще безпечнішою, гарнішою,
енергоефективнішою і більш рентабельною.

Жоден продукт Braas не буде допущений
на ринок, якщо він не пройде перевірку в
нашому аеродинамічному каналі. Тут, на
нашому заводі в Хойзенштаммі, в самому
серці Німеччини, знаходиться сучасний
дослідний центр, що надає послуги групі
Monier в усьому світі.

Наша покрівельна система була піддана
випробуванням в усіх погодних
умовах : грози, швидкі зміни температури з
замерзанням і відмерзанням, спека, град чи
сніг. Наші вимоги до покрівельної системи
значно виходять за рамки вимог національних
і міжнародних стандартів.
ХАЙ-ТЕК З ВЛАСНОЮ ІСТОРІЄЮ:
РУДОЛЬФ Х. БРААС
Наші новітні технології мають давню
традицію. Підприємець Рудольф Х. Браас
створив розумний процес машинного
виробництва цементно-піщаної черепиці.
У 1953 році він заснував компанію
Braas & Со. GmbH.
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Інновації просто зі стрічки - нові виклики ми
приймаємо з великою цікавістю та ентузіазмом

ПОКАЗНИК ІННОВАЦІЙНОСТІ:
КРАСА
Смарагд: перша черепиця, що
укладається ромбами.

ПОКАЗНИК ІННОВАЦІЙНОСТІ:
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА І ЕКОЛОГІЯ

Рубін I3V: ідеальний вигляд,
покриття завдяки інноваційним
деталям.

Єдиний постачальник
покрівельної системи
з цементно-піщаною, керамічною
черепицею і оригінальної
покрівельної системи.

Тегаліт: перша абсолютно плоска
дизайнерська цементно-піщана
черепиця в технології Protegon.

Перший доказ виняткового
екологічного балансу цементнопіщаної черепиці.

Технологія Cisar: перша
тришарова цементно-піщана
черепиця з гладкістю керамічної
черепиці.
Ревіва: перша пазова
цементно-піщана черепиця у
вигляді плоскої стрічкової
черепиці. Ідеальне рішення
для ремонту класичних дахів.

ПОКАЗНИК ІННОВАЦІЙНОСТІ:
ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА
Перша довгострокова гарантія на черепицю

5

лет
гарантии
Согласно
гарантийного
сертификата

64

цементно-піщана та
керамічна черепиця

65

Приклади реалізацій проектів

Черепиця Тегаліт, цегляний колір.

Черепиця Харцер, коричневий колір.

Черепиця Смарагд, колір чорний кришталь.

Черепиця Турмалін, антрацитовий колір.
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Відвідайте наш сайт...
Корисна інформація, поради та багато
іншого на сайті www.monier.com.ua
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Вам потрібна більш детальна інформація щодо нашої компанії або інших продуктів Braas? ІСНА ПО
ЕМ
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Шукаєте професійного покрівельника або дилера?
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Потрібна кваліфікована технічна консультація? Відвідайте наші сайти: www.monier.com.ua, www.monier.com.ua
П
www.braas.net.ua, www.izobud.ua.
Там Ви знайдете всю необхідну інформацію. Нам буде приємно Вам допомогти.
Будемо задоволені, якщо наша інформація Вам допоможе.
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Завдяки нашим принципам якості, ми пропонуємо Вам дещо більше, ніж будівельні матеріали Пдля
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Результатом використання високоякісної продукції Braas буде покрівля що гарантує безпеку, комфорт та естетику,
СЕРВИС
а також впевненність в правильності Вашого вибору.
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Ваш дилер:
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Реалізація в Україні здійснюється офіційними дилерами
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В цьому питанні Ви завжди можете на нас розраховувати!
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ІЗОБУД-ТРЕЙД
Натуральна черепиця та
аксесуари
+38 044 583 11 40,
+38 067 442 27 67
www.monier.com.ua
www.braas.net.ua
www.izobud.ua
email: braas@izobud.ua

