
Dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Różnice 
w odcieniach i strukturze powierzchni mieszczące się w niewielkim zakresie 
tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym i odpowiadają one normie 
produktowej. Różnice w odcieniach, mogą wystąpić również z biegiem czasu 
w wyniku działania warunków atmosferycznych oraz promieni słonecznych. 
Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

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
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Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

DACHÓWKA TURMALIN
Nowoczesna dachówka ceramiczna
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POLECANE AKCESORIA DACHOWE

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

GWARANCJA
Na dachówki ceramiczne Braas udzielamy 30 letniej gwarancji wraz z mrozoodpornością. 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią gwarancji, której wzór publikujemy na naszej  
stronie internetowej: www.monier.pl/produkty/gwarancje. W celu uzyskania 30 letniej gwarancji 
należy jedynie wypełnić wniosek gwarancyjny znajdujący się również na tej stronie www.

ZINTEGROWANY SYSTEM DACHOWY
Wybierając markę Braas, decydujesz się na całkowicie nowy system krycia dachu. 
Oprócz wysokiej jakości dachówek, do dyspozycji oddajemy szeroki wybór akcesoriów dachowych. 
Wszystkie produkty współgrają ze sobą, tworząc spójność zastosowania, kształtu i materiału.

LAT
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zgodnie 
z dokumentem  
gwarancyjnym

Dachówka Turmalin 
nowatorskie rozwiązania 

podwójny zamek boczny
skutecznie  
odprowadza wodę

zaokrąglona krawędź  
czołowa z kapinosem  
ułatwia spływ wody z dachówki

barwienie w masie 
dachówek  

w ciemnych kolorach
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grzbietu i kalenicy
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Dachówka Turmalin 

Dachówka Turmalin to prosty, elegancki wzór oraz har-
monia formy. Linia dachówki jest nowoczesna, gustowna  
i piękna w swej prostocie. Doskonale sprawdzi się na 
budynkach nowoczesnych, o prostej lub awangardowej 
architekturze. Stonowana kolorystyka oraz gładka po-
wierzchnia podkreślą prestiż budynku. Dachówka  
Turmalin zasługuje na uwagę Klientów pragnących 
podkreślić swój indywidualizm i nowoczesność.

DANE TECHNICZNE
Długość krycia (łatowanie) ok. 355 – 380 mm
Średnia szerokość krycia ok. 240 mm
Zapotrzebowanie na 1 m2 ok. 11,1 – 11,8 szt.
Waga 1 sztuki ok. 4,4 kg
Minimalne dopuszczalne  
pochylenie dachu
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MADE IN GERMANY


