
Dlaczego warto pokryç dach dachówkà Braas?
Poniewa˝ w sposób optymalny ∏àczy trwa∏oÊç i jakoÊç 
z przyst´pnà cenà. 

Do najwa˝niejszych zalet dachówek Braas nale˝à:

Trwa∏oÊç
Bardzo niska nasiàkliwoÊç i przesiàkliwoÊç powoduje, 
˝e dachówki cechujà si´ wysokà odpornoÊcià na dzia∏anie
mrozu. Podczas eksploatacji nie wymagajà zabiegów kon-
serwacyjnych. Wysokà jakoÊç dachówek Braas potwierdza
równie˝ 30-letnia gwarancja, ∏àcznie z mrozoodpornoÊcià. 

JakoÊç
Nowoczesna technologia produkcji oraz Êcis∏a kontrola
jakoÊci dopuszcza do sprzeda˝y tylko te dachówki, które
spe∏niajà wszystkie wymagania zawarte w polskich i euro-
pejskich normach. Dlatego wszystkie opuszczajàce zak∏ad
dachówki sà pierwszego gatunku.

Estetyka 
Trwa∏oÊç koloru i jednolitoÊç dachu u∏o˝onego z dachówek
Braas jest zapewniona przez barwienie ca∏ego przekroju
dachówki oraz podwójnà pow∏ok´ akrylowà. Pierwsza
warstwa pow∏oki zewn´trznej nanoszona jest na Êwie˝o
uformowanà dachówk´. Podczas procesu wiàzania 
i twardnienia dachówki powstajà bardzo silne wiàzania 
pomi´dzy dachówkà a pow∏okà, co zapewnia bardzo du˝à
trwa∏oÊç pow∏oki. Druga warstwa pow∏oki nadaje dachów-
ce ostateczny wyglàd i wysokà estetyk´.

NowoÊcià, a zarazem odpowiedzià na oczekiwania klien-
tów, jest nowoczesna pow∏oka polimerowo-akrylowa
Lumino. Nowa pow∏oka nadaje dachówce wi´kszy po∏ysk,
dzi´ki czemu jej kolor jest bardziej intensywny i trwa∏y.

Lumino cechuje si´ równie˝ zwi´kszonà odpornoÊcià na
zabrudzenia. Pokrywanie ró˝nych elementów systemowych
takich jak: gàsiory, dachówki szczytowe czy wentylacyjne
tà samà pow∏okà sprawia, ˝e ca∏y dach ma jednolity kolor.

Cena
Niska energoch∏onnoÊç i wysoka wydajnoÊç produkcji
pozwalajà na uzyskanie wysokiej jakoÊci produktu w atrak-
cyjnej cenie. Klient ma przy tym pewnoÊç, ˝e zakupiony 
towar jest pierwszego gatunku.

Ekologia
Dachówki Braas sà produktem w pe∏ni przyjaznym cz∏owie-
kowi i Êrodowisku. Do ich produkcji stosuje si´ tylko natu-
ralne surowce tj. piasek kwarcowy, cement, pigmenty na
bazie tlenków ˝elaza i wod´. 

Dok∏adnoÊç wymiarów
Proces produkcyjny bez dzia∏ania wysokich temperatur, 
nie wp∏ywa na zmian´ wymiarów uformowanej dachówki.
Nie powstajà te˝ napr´˝enia termiczne dzi´ki czemu da-
chówki zachowujà dok∏adne wymiary, przez co dachówk´
∏atwo si´ uk∏ada i uzyskuje si´ wysokà estetyk´ dachu.

Szeroka mo˝liwoÊç zastosowania i ∏atwoÊç uk∏adania
Dachówka Braas pozwala na regulacj´ rozstawu ∏at w
przedziale od 31,2 do 34,5 cm. Przy typowych d∏ugoÊciach
krokwi mo˝na zatem tak dobraç rozstaw ∏at, aby uniknàç
k∏opotliwego docinania dachówek przy klalenicy. Ta zaleta
jest szczególnie istotna przy przek∏adkach dachów, kiedy
musimy dopasowaç d∏ugoÊç pokrycia do istniejàcej d∏u-
goÊci krokwi, jak równie˝ dla budynków nowych, gdy na
etapie wykonywania wi´êby nie dokonano jeszcze wyboru
pokrycia. Dachówki Braas mo˝na stosowaç w szerokim 
zakresie kàta pochylenia po∏aci (od 10 do 90 stopni), 
z uwzgl´dnieniem wytycznych zawartych w materia∏ach
technicznych. Dok∏adnoÊç wymiarów sprawia, ˝e dachówki
dok∏adnie pasujà do siebie i nie sprawiajà problemów 
podczas uk∏adania.

Braas to nie tylko dachówki, ale tak˝e kompletny system
dachowy. Oferta firmy Braas Polska, lidera wÊród firm 
oferujàcych pokrycia dachowe na polskim rynku, obejmuje
ponad 1000 elementów systemowych, które czynià system
Braas najbardziej dopracowanym systemem dachowym na
rynku, pozwalajàcym na wykonanie pewnego dachu nad
g∏owà. Sta∏e poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ i rozwój pro-
duktów skutkuje wprowadzaniem coraz to lepszych 
i bardziej nowoczesnych produktów, czego przyk∏adem jest
opracowanie nowej pow∏oki polimerowo-akrylowej 
o nazwie Lumino. 
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