RUBIN
13V

Stylowa dachówka
ceramiczna

Rubin 13V - RADOŚĆ
WŁASNEGO STYLU
Ponadczasowa dachówka ceramiczna
stworzona do zaspokojenia potrzeb
własnego gustu i idealnego dachu.

TYSIĄCLETNIA TRADYCJA
Glina od zarania dziejów stanowi
podstawowy surowiec do wyrobu
ceramiki. My proponujemy Państwu
dachówki ceramiczne łączące
w sobie klasykę z nowoczesnością,
piękno z jakością.

Rubin 13V to klasyk wśród dachówek ceramicznych.
Zoptymalizowany profil wraz z bogatą paletą barw pozwala uzyskać
harmonijny wygląd dachu o niepowtarzalnym i eleganckim wyglądzie.
Rubin 13V zapewnia najwyższą jakość, gwarantującą bezpieczeństwo,
zachowując przy tym swoje wysokie walory estetyczne.

DACHÓWKI BRAAS SĄ
EKONOMICZNE
Najlepsze surowce użyte w odpowiedni
sposób dają w efekcie produkty
najwyższej jakości w rozsądnej cenie.

Zintegrowany system dachowy
Dachówki podstawowe z szeroką gamą
dachówek kształtowych i akcesoriów
dachowych Braas tworzą kompletny
dach z jednej ręki.
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prawdziwe arcydzieło

LAT
GWARANCJI

Dobre strony Rubina 13V

zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym

GWARANTOWANA DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Wyjątkową wytrzymałość i jakość dachówek potwierdzamy
30-letnią, pisemną gwarancją wraz z mrozoodpornością.

Dolna krawędź
ma taką samą elegancką
falę jak cały profil
dachówki Rubin 13V.

W dachówce Rubin 13V
nie ma żebra wzdłuż
krawędzi bocznej, dzięki czemu
zredukowano szczeliny między
ułożonymi dachówkami.

Zoptymalizowany kształt
profilu zapewnia duży luz
przesuwania i w każdym
ułożeniu gwarantuje
prowadzenie prostej linii.

Zaokrąglona krawędź dolna
została zaprojektowana
by wspomagać efekt
szczególnie harmonijnego
pokrycia dachu.

ZAOKRĄGLONA KRAWĘDŹ
PODWÓJNY ZAMEK BOCZNY
CZOŁOWA Z KAPINOSEM
skuteczniesąodprowadza
wodę
UWAGA! Dachówki ceramiczne produkowane
z surowców naturalnych.
Różnice w odcieniach
i strukturze
ułatwia spływ
wodypowierzchni
z dachówki

spowodowane różnicami w procesie produkcji, a mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym.
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BARWIENIE W MASIE
dachówek w ciemnych kolorach

ŻEBRA USZTYWNIAJĄCE
zmniejszają wagę
i zwiększają wytrzymałość
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bogactwo barw
RUBIN 13V jest niczym autograf tych, których zamiarem jest uzyskanie estetycznego pokrycia dachowego o wysokiej
jakości. Taki właśnie efekt pozwala uzyskać dostępna bogata paleta barw. Oferta RUBINA 13V obejmuje różne odcienie
czerwieni, brązu, czerni oraz oryginalne warianty szarości. W ofercie można znaleźć dodatkowo ciekawe propozycje
różnorodnych powierzchni, od matowych angob przez błyszczące glazury do super połyskliwych glazur topline.
Wszystko po to by dopasować się do indywidualnych gustów i w wyjątkowy sposób wyeksponować dach.
Ekskluzywny wygląd RUBINA 13V podkreśli niepowtarzalny charakter Twojego domu.

ANGOBY
elegancki mat

GLAZURY
szlachetny
połysk

kasztanowy

GLAZURY
TOPLINE
wysoki połysk

UWAGA! Dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni
spowodowane różnicami w procesie produkcji, a mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym.
Różnice w odcieniach, mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych.
Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
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miedziany

brązowy *

antracytowy *

łupkowy

tekowy *

czarny błyszczący *

czarny kryształ *

łupkowy błyszczący

sosnowy

czarny brylant *

bukowy

szary kryształ

* JEDNOLITY KOLOR!
W ofercie Rubin 13V dachówki w ciemnych odcieniach są barwione w masie. Dzięki temu uzyskujemy idealną barwę całego
pokrycia również w miejscach, gdzie dachówki są przycinane np. kosze, naroża.
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SYSTEM DACHOWY RUBIN 13V
Dach skonfigurowany

Marka Braas hołduje idei „dach z jednej ręki”. Dlatego w ramach modelu RUBIN 13V
oferujemy kompletny system części dopasowanych do siebie wzajemnie pod względem
funkcji, kształtu i koloru. Dzięki temu każdy może skonfigurować swój dach według
własnych potrzeb. Służą do tego dachówki kształtowe oraz akcesoria dachowe takie jak:
Taśma Figaroll
obróbki komina, uszczelki pod gąsiory, membrany dachowe, system komunikacji
właściwa
wentylacja
UWAGA!
ceramiczne produkowane
po
dachu, Dachówki
system przeciwśnieżny
oraz klamry.są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni
spowodowane różnicami w procesie produkcji, a mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więcwzjawiskiem
naturalnym.
obrębie grzbietu
i kalenicy
82

System komunikacji
i system przeciwśnieżny
Wakaflex
MEmbrana divoroll
zapewnią bezpieczeństwo na i pod dachem.
numer
1
wsród
wysokoparoprzepuszczalna
Aluminiowy
system
komunkacji
Braas posiada
Odpowiadają one normie produktowej. Natomiast różnice w odcieniach, mogą wystąpić
również
z biegiem
czasu w wyniku
działania
warunków
atmosferycznych oraz promieni
słonecznych.
Pokazane
mogą nieznacznie
odbiegać
od rzeczywistości.
obróbek kominowych
warstwa
wstępnego
kryciakolory dachówek
rekomendację
Korporacji
Kominiarzy
Polskich
93

DANE TECHNICZNE
Rubin 13V łączy w sobie piękno tradycji z nowoczesną technologią dachówek przesuwnych.
Dzięki możliwości swobodnego przesuwu już przy krokwi od długości 3,70 m można zrezygnować
z docinania dachówek. Rezultat? Odczuwalny komfort w układaniu pokrycia i uzyskanie
optymalnego efektu końcowego.

Dane techniczne:
Długość krycia (łatowanie)
Średnia szerokość krycia
Zapotrzebowanie na 1 m2
Waga 1 sztuki
Najniższe zalecane
pochylenie połaci dachowej
Najniższe dopuszczalne
pochylenie połaci

330 - 360 mm
225 mm
od 12,4 do 13,5 szt./m2
ok. 3,2 kg
16°

SZEROKOŚĆ KRYCIA I ZAKOŃCZENIA POŁACI

10°

UWAGA! Dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni
spowodowane różnicami w procesie produkcji, a mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym.
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DŁUGOŚĆ KRYCIA
OKAP - KALENICA

WYMIARY

LA = 330 – 360mm

LAT [mm]
k [mm]

325
80

Pochylenie dachu
LAF

335
70

345
60
≤ 30°
40 mm

355
50

365
40

375
30

> 30° – 45°
30 mm

385
20

395
10

405
0

> 45°
20 mm

Odpowiadają one normie produktowej. Natomiast różnice w odcieniach, mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania
Szczegółowe informacje na temat dachówek oraz zasad ich stosowania znajdują się w kartach technicznych i instrukcjach montażu
warunków atmosferycznych oraz promieni słonecznych. Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
dostępnych na stronie www.braas.pl

3

Monier Braas Sp. z o. o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 26
infolinia: 801 900 555
dla tel. kom.: 22 481 39 86
e-mail: info-braas.pl@monier.com
www.monier.pl www.braas.pl

