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TECHNOLOGIA

Cisar jest najnowocześniejszą technologią 
w produkcji dachówek betonowych. 
Wieloletnie doświadczenie Braas i ciągły 
rozwój myśli technologicznej pozwoliły na 
wyprodukowanie wyjątkowych produktów. 
Wykonane w technologii Cisar dachówki 
reprezentują zupełnie nową klasę pokryć 
dachowych. Innowacja technologii Cisar 
tkwi w zastosowaniu trzech warstw,  
z których każda zapewnia trzy najważniejsze 
cechy doskonałej dachówki: wytrzymałość, 
gładkość powierzchni i estetykę.

nadaje ostateczny wyglàd 
dachówce - intensywny, 
trwa∏y kolor oraz po∏ysk

     warstwa uszlachetniajÑca
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tworzy g∏adkà powierz- 
chni´ oraz zwi´ksza  
odpornoÊç na zabrudzenia

     warstwa noÂna

zapewnia maksymalnà 
wytrzyma∏oÊç

ZALETY I BUDOWA:
• Zwiększona odporność na zabrudzenia.
• Gładka powierzchnia.
• Trwały kolor.
• Intensywny połysk.



DLACZEGO WArTO WYBrAć  
DAChóWkI BETONOWE BrAAs ?

BEZPIECZEŃsTWO 
Wszystkie elementy systemu dachowego Braas są do 
siebie dopasowane pod względem bezpieczeństwa. 
Ponadto muszą przejść ekstremalne próby obcią-
żeniowe i uzyskać pozytywną opinię. Oferujemy 
długoletnią ochronę domu przed wpływem 
czynników atmosferycznych. 

ZINTEGrOWANY sYsTEm DAChOWY 
Dopasowane do siebie dachówki, akcesoria 
dachowe, ocieplenia nakrokwiowe oraz systemy 
solarne. Wszystko wsparte serwisem technicznym  
i internetowym. Zapewniamy w ten sposób dostęp  
do wielu ważnych i przydatnych informacji, doradztwo 
oraz rozbudowaną ogólnokrajową sieć dystrybucji.

BOGATA OfErTA 
Oferujemy bogatą kolorystykę i różnorodny wybór 
kształtów dachówek: betonowych, jak i ceramicznych 
angobowanych i glazurowanych. Dodatkowa oferta 

to szeroki wybór dopasowanych akcesoriów 
dachowych, system rynnowy, solarny oraz 

nowoczesne izolacje nakrokwiowe.  

  NAJWYŻsZA JAkOŚć 
Od ponad 50 lat dbamy o zadowolenie naszych 

klientów. stosujemy wyłącznie surowce pierwszej 
jakości, ponieważ jakość nie toleruje kompromisów. 

Dbamy o to, by w naszych produktach skupiało się całe 
bogactwo doświadczenia naszego przedsiębiorstwa i cała 
wiedza know-how naszych pracowników. 



rOmAŃskA
czarnygrafitowykasztanowyceglany

kLAsYk, NA kTórYm 
mOŻNA POLEGAć

Dachówka romańska charakteryzuje się ponadczasową, klasyczną formą.  
Znajdzie zastosowanie na dachach budynków małych i dużych, o klasycznej bryle 
lub wytwornych willach.  Zastosowanie technologii Cisar zapewnia najwyższą 
jakość, doskonały kolor i trwałość produktu. Wybór dachówki romańskiej 
pozwala osiągnąć idealne rozwiązanie pod kątem funkcjonalności, jakości i ceny.

DAChóWkI BrAAs sĄ  EkONOmICZNE
Najlepsze surowce użyte w odpowiedni  

sposób dają w efekcie produkty  
najwyższej jakości w rozsądnej cenie.

ZNAkOmITA IZOLACJA AkUsTYCZNA
Dzięki właściwościom betonu i dokładnego 

dopasowania dachówki betonowe przepuszczają  
mniej hałasu, odgradzając szczególnie dobrze od  

zewnętrznych źródeł jego powstawania. 



BAŁTYCkA
grafitowykasztanowybrązowyceglany

PEWNOŚć 
W NOWOCZEsNYm sTYLU

Charakterystyczna asymetryczna fala nadaje dachowi wyjątkowego wdzięku, na 
którym powstaje ciekawa gra światła i cieni. Nowoczesna technologia produkcji 
zapewnia jej atrybuty doskonałej dachówki: wytrzymałość, gładkość powierzchni 
i estetykę. Proponujemy cztery stonowane, piękne kolory, które doskonale 
wpasowują się w krajobraz.

ZINTEGrOWANY sYsTEm DAChOWY
Dachówki podstawowe z szeroką gamą dachówek

kształtowych i akcesoriów dachowych Braas tworzą
kompletny dach z jednej ręki.

GWArANTOWANA DŁUGA ŻYWOTNOŚć
Wyjątkową wytrzymałość i jakość  

dachówek potwierdzamy 30-letnią,  
pisemną gwarancją.

LAT
GWARANCJI

zgodnie 
z dokumentem  
gwarancyjnym



Dachówki betonowe 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. Odpowiadają one normie produktowej. Natomiast 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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DANE TEChNICZNE rOmAŃskA BAŁTYCkA
Wymiary sz/dł 330 / 420 mm 332 / 420 mm
Ilość sztuk na m2 ok 9,7 - 10,7 ok 9,7 - 10,7
Waga 1 sztuki 4,3 kg 4,3 kg
minimalne zalecane pochylenie dachu 22° 22°
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