
• DOBRY PRODUKT
Ocena jakoÊci pokrycia dachowego to w pierwszym rz´dzie
porównanie cech i w∏aÊciwosci z wymaganiami Polskich
Norm - w PN B 12070 dla dachówek cementowych podane
sà sposoby i wymagania dla nasiàkliwoÊci, 
si∏y ∏amiàcej oraz powierzchni zewn´trznej i barwy.
Udokumentowaniem spe∏nienia tych wymagaƒ mo˝e byç
Deklaracja ZgodnoÊci wydawana przez producenta na jego
odpowiedzialnoÊç lub te˝ Certyfikat zgodnoÊci z PN
wydawany przez akredytowane laboratoria badawcze 
po wykonaniu serii badaƒ. Braas Polska posiada nie tylko
Certyfikat ZgodnoÊci nr CZ 35/1996, ale ponadto Umow´ 
o kontroli i nadzorze warunków organizacyjno-technicznych na
okres wa˝noÊci certyfikatu, która upowa˝nia ITB do sta∏ego
nadzoru procesu produkcji dachówek Braas. 
Dba∏oÊç o trwa∏oÊç - jakoÊç produktów wyra˝a si´ tak˝e 
w stosowanej technologii produkcji, przygotowaniu
surowców i kontroli procesu wytwarzania.

• GWARANCJA
Efektem tych dzia∏aƒ jest pisemna 30-letnia gwarancja na
dachówki Braas obejmujàca równie˝ mrozoodpornoÊç. 
Istotà tego dokumentu jest zapewnienie zgodnoÊci cech 
produktów z wymaganiami polskich norm oraz stawiajàcymi
wy˝sze wymagania norm europejskich. Warunki gwaracji 
nie stawiajà ˝adnych ograniczeƒ zwiàzanych ze sposobem
obróbki, sk∏adowania materia∏ów, czy stosowanych urzàdzeƒ
wp∏ywajàcych na trwa∏oÊç dachówek.
Interes klienta jest w tym przypadku chroniony du˝o lepiej ni˝
u innych producentów, gdy˝ w sytuacji z∏ej jakoÊci 
materia∏u producent zobowiàzuje si´ do bezp∏atnej wymiany
pokrycia ∏àcznie z kosztami prze∏o˝enia dachu. 
W innych przypadkach kiedy klient zawierzy∏ jakoÊci np. blach
dachówkopodobnych musi w takiej sytuacji ponieÊç koszt de-
monta˝u starego, uszkodzonego pokrycia, dop∏aciç ró˝nic´
ceny, aby zakupiç  nowe materia∏y oraz ponieÊç 
koszty ponownego u∏o˝enia dchu. W efekcie inwestor musi
ponieÊç ok. 70% kosztów wymiany pokrycia dachu. 
Dlatego tak istotne jest zapewnienie o bezp∏atnej wymianie
dachówek nie spe∏niajàcych wymagaƒ zapisane 
w dokumencie gwarancyjnym Braas Polska.

• PRECYZYJNA OFERTA CENOWA
Ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç form i kszta∏tów dachów nie mo˝na
okreÊliç jednoznacznych cen metra kwadratowego dachu.
Mo˝na natomiast porównaç cen´ konkretnego dachu 
wyliczonà na podstawie projektu. Rzetelnie wykonane

zestawienie wszystkich elementów potrzebnych na dany
dach daje nam konkretnà kwot´ kosztów materia∏ów. Dlatego
odpowiedni producenci, tak jak Braas Polska, prowadzà
sprzeda˝ poprzez sieç specjalistycznych firm 
handlowych, które bezp∏atnie wykonujà zestawienia 
elementów wg projektu oraz oferty cenowe na materia∏y.
Dodatkowo ze wzgl´du na mo˝liwoÊç zastosowania kilku
ró˝nych rozwiàzaƒ czy te˝ wersji wykonania dachu konsultujà
z inwestorem jego potrzeby i oczekiwania je˝eli dane 
zawarte w projekcie nie sà wystarczajàce.

• DORADZTWO TECHNICZNE
Aby mo˝na by∏o oczekiwaç od handlowców, architektów 
i projektantów fachowoÊci w stosowaniu materia∏ów 
dekarskich, trzeba stworzyç mo˝liwoÊci przekazania im rzetel-
nej wiedzy o swoich produktach i zasadach ich
stosowania.Taki cel stawia sobie Braas Polska organizujàc
szkolenia i seminaria dla architektów i projektantów, dekarzy,
s∏u˝b nadzoru budowlanego oraz handlowego. Szkolenia takie
organizowane w ca∏ej Polsce sà bezp∏atne dla uczestników,
którzy majà okazj´ poszerzenia swojej wiedzy 
dotyczàcej dachu. Istotne znaczenia ma tutaj wspó∏praca 
z wy˝szymi uczelniami technicznymi, gdzie wiedz´ zdobywajà
studenci oraz uzupe∏niajà pracownicy naukowo-dydaktyczni
oraz szko∏ami Êrednimi o profilu budowlanym.
Jest to istotna informacja dla inwestora, gdy˝ od poziomu 
fachowej wiedzy tych grup zawodowych zale˝y w∏aÊciwe
opracowanie projektu oraz kompetentny nadzór nad 
wykonaniem prac dekarskich.

• KOMPLETOWANIE DOSTAWY
Aby ca∏y gotowy dach móg∏ cieszyç oko inwestora wszystkie
elementy muszà trafiç w odpowiedniej iloÊci i czasie na 
budow´. Wiemy, ˝e wielu inwestorów nie mo˝e poÊwi´ciç
du˝o czasu na kompletowanie i zwo˝enie potrzebnych 
elementów. W tej sytuacji wspomagajà ich odpowiednio 
przygotowane firmy handlowe wraz z producentem, 
zapewniajàc dostaw´ wszystkich materia∏ów. Braas oferuje
specjalistyczny transport samowy∏adowczy przywo˝àcy 
komplet materia∏ów zgodnie z zestawieniem sporzàdzonym
na podstawie projektu. Wtedy mo˝emy mieç pewnoÊç, 
êe towar nie ulegnie zniszczeniu w trakcie transportu przez
nieobeznanego ze specyfikà wyrobów przewoênika oraz 
˝e wszystkie zamówione elementy znajdà si´ w tym samym
czasie na budowie co wp∏ynie na terminowoÊç wykonania
prac dekarskich.
Podsumowujàc t´ drog´ przez etapy od w yboru pokrycia do
jego dostarczenia na budowe mo˝na stwierdziç, ˝e wa˝ne 
sà wszystkie wy˝ej wymienione elementy. 
Nie tylko sama i produkt ale pomoc ze strony wszystkich
wspó∏pracujàcych stron zapewnia zadowolenie z w∏aÊciwego
wyboru. Na bazie takich doÊwiadczeƒ z klientami, dekarzami,
architektami i handlowcami dzia∏a firma Braas Polska i utrzy-
muje taki model obs∏ugi klienta.

Czego oczekuje odbiorca dachówek?

Pewny dach nad g∏owàLPrzedsi´biorstwo Grupy

Ka˝dy kto planuje budow´ czy remont domu staje
przed koniecznoÊcià dokonywania wyborów: 
jakie materia∏y, technologie, wykonawcy.
Zastanówmy si´ wspólnie czego inwestor mo˝e
oczekiwaç od producenta i handlowców analizujàc
ofert´ firmy Braas Polska.


