
Zlatá škridla 
ukrytá v balení!

AKCIA

...A MNOŽSTVO 
ĎALŠÍCH ZLIAV

Ponuka, ktorá tu ešte nebola!

Využite v termíne od 27. 7. 2020 do 23. 10.  2020 príležitosť na extra výhodný nákup vybraných strešných krytín 
Bramac a Braas v podobe atraktívnych zliav, resp. strešnej fólie takmer zadarmo. 

Navyše každý zákazník, ktorý si v akciovom období zakúpi kompletnú strechu s krytinou Bramac Platinum Star 
alebo Bramac Platinum, má šancu objaviť v paletách bronzovú, striebornú alebo zlatú škridlu, čo znamená šancu 
na preplatenie nákladov na strechu!

Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry.



BRAMAC PLATINUM 
DOBRÁ STRECHA NAD ZLATO!

ZÍSKAJTE SPÄŤ 
NÁKLADY 
NA STRECHU!1

Bramac Platinum je to najlepšie zo sveta betónových a pálených krytín. Na trhu jedinečná 
viacvrstvová minerálna strecha, ktorá je extrémne odolná voči mrazom a krupobitiu, ale 
zároveň má atraktívny hladký povrch v moderných farbách. Navyše v úprave Star je 
reflexná, vďaka čomu odráža tepelné žiarenie a chráni podkrovie pred prehriatím. 

Špeciálny 
BONUS!

Ak si v akciovom období od 27. 7. 2020 do 23. 10. 2020 kúpite 
kompletnú strechu s krytinou Bramac Platinum Star, resp. 
Bramac Platinum, spolu s univerzálnym príslušenstvom 
a odkvapovým systémom Bramac Stabicor M, môže vás  
v palete čakať prekvapenie - nad rámec ostatných akciových 
zliav z ďalších strán brožúry – vbalená špeciálna škridla.

Počas tohto obdobia priamo do paliet náhodne vložíme 
bronzovú, striebornú, alebo zlatú škridlu, čo pre vás znamená 
nasledovný benefit:

3 x  preplatenie 30%
nákladov na strechu

2 x preplatenie 50%
nákladov na strechu

1 x  preplatenie až 95%
nákladov na strechu

1 Detailné pravidlá sú spracované v Štatúte súťaže na www.bramac.sk.



2 Podmienkou je nákup uceleného strešného systému vrátane univerzálneho príslušenstva vo výbave Bramac Star (alt. Prémium) a odkvapového systému 
Bramac Stabicor M v zodpovedajúcom množstve na celú strechu.

V prípade, ak plocha strechy nie je násobkom 75, zoberie sa do úvahy matematické zaokrúhľovanie, t. j. ak vám vyjde nárok na 1,5 rolky fólie, dostanete 2 rolky. 
 Ak vám vyjde pomer plochy strechy vydelený 75 s výsledkom X,4 a menším, počet roliek bude zaokrúhlený nadol, napr. 1,4 – dostanete 1 rolku.

3 Podmienkou je nákup uceleného strešného systému vrátane univerzálneho príslušenstva vo výbave Bramac Prémium (alt. Star) a odkvapového 
systému Bramac Stabicor M v zodpovedajúcom množstve na celú strechu. V prípade, ak plocha strechy nie je násobkom 75, zoberie sa do 
úvahy matematické zaokrúhľovanie, t. j. ak vám vyjde nárok na 1,5 rolky fólie, dostanete 2 rolky. Ak vám vyjde pomer plochy strechy vydelený 75  
s výsledkom X,4 a menším, počet roliek bude zaokrúhlený nadol, napr. 1,4 – dostanete 1 rolku.

Hladký a atraktívny metalický povrch
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Odráža infračervené žiarenie

Bramac

PLATINUM STAR

Bramac

TEGALIT STAR
Moderný hladký tvar bez vlnoviek
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Znižuje teplotu v podkroví

Modelový rad STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

Hladký a atraktívny nemetalický povrch  

Odolná proti mrazom a krupobitiu
Zvýšená odolnosť voči znečisteniu

Bramac

PLATINUM

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad 

Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny 1/1 modelu 
Bramac Platinum Star alebo Bramac Tegalit Star  
v zobrazených farbách získate...

...1 kotúč (75 m2) špičkovej strešnej fólie Bramac Pro Plus Resistant 140 2S, 

odolnej voči moridlám a navyše vybavenej dvomi lepiacimi pásmi,  

(v hodnote 180,- Eur) s 99% zľavou!2

Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny 1/1 modelu  
Bramac Platinum, Bramac Klasik Protector alebo Braas Rubín 9 Engoba  
v zobrazených farbách získate...

...1 kotúč (75 m2) špičkovej strešnej fólie odolnej voči moridlám  

Bramac Pro Plus Resistant 140 (v hodnote 148,80 Eur) s 99% zľavou!3

AKCIA
Strešná fólia takmer 
zadarmo

Hladký a atraktívny metalický povrch
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Odráža infračervené žiarenie

Bramac

PLATINUM STAR

Bramac

TEGALIT STAR
Moderný hladký tvar bez vlnoviek
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Znižuje teplotu v podkroví

Modelový rad STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

Hladký a atraktívny nemetalický povrch  

Odolná proti mrazom a krupobitiu
Zvýšená odolnosť voči znečisteniu

Bramac

PLATINUM

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad 

www.bramac.sk

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. 
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

IČO:  31372961
Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl.č. 10909/N

Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s  r.  o., si vyhradzuje právo na zmenu v akciovom sortimente, resp. v ponúkaných benefitoch. 
Farebné odtiene na fotografiách sú len informačného charakteru.

Braas 

RUBÍN 9 ENGOBA ZĽAVA
26%

+
4%*

Modelový rad BRAAS - keramická krytina v špičkovej nemeckej kvalite

Uvedenú akciovú zľavu na základnú škridlu 1/1 pri každom zobrazenom modeli krytiny a farby  môžete mať navýšenú o                
ak:

* kúpite ucelený strešný systém vrátane balíčka univerzálneho príslušenstva 
systému Bramac Stabicor-M

** kúpite ucelený strešný systém vrátane balíčka univerzálneho príslušenstva Bramac Štandard

MAXIMALIZUJTE SVOJU ZĽAVU!
4%,

Zastrešte svoj dom novou atraktívnou strechou! Využite akciové zľavy na nákup viacerých strešných krytín
Bramac a Braas, ktoré sú garantovanéod 16. 10. do 15. 11. 2019,   resp. do vypredania zásob.

Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry. 

Najobľúbenejšia strecha 
na Slovensku 

SO ZĽAVAMI 
AŽ 46%!

Keramická krytina trojnásobne 
pevnejšia ako predpisuje norma, vďaka 
čomu odolá aj extrémnemu počasiu
Má až o polovicu nižšiu nasiakavosť ako 
iné konkurenčné krytiny, 
jej vynikajúcu odolnosť proti mrazu 

čo zabezpečuje 

Bramac Prémium (alt. Star)  a odkvapového 

Hladký a atraktívny metalický povrch
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Odráža infračervené žiarenie

Bramac

PLATINUM STAR

Bramac

TEGALIT STAR

ZĽAVA
34%

+
4%5

Moderný hladký tvar bez vlnoviek
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Znižuje teplotu v podkroví

Modelový rad STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

ZĽAVA
26%

+
4%5

Najobľúbenejší model krytiny na Slovensku 

Zvýšená ochrana proti zašpineniu
Dlhodobá ochrana farebnosti

Bramac Klasik

PROTECTOR

Bramac Tegalit

PROTECTOR

ZĽAVA
34%

+
4%*

Atraktívny, moderný dizajn s jednoduchými
a čistými líniami 

Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, 
farebnú stálosť a odolnosť proti zašpineniu

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad s povrchom Protector

ZĽAVA
26%

+
4%4

AKCIA
Strešná fólia takmer 
zadarmo



Hladký a atraktívny metalický povrch
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Odráža infračervené žiarenie

Bramac

PLATINUM STAR

Bramac

TEGALIT STAR

ZĽAVA
34%

+
4%5

Moderný hladký tvar bez vlnoviek
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Znižuje teplotu v podkroví

Modelový rad STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

ZĽAVA
26%

+
4%5

Najobľúbenejší model krytiny na Slovensku 

Zvýšená ochrana proti zašpineniu
Dlhodobá ochrana farebnosti

Bramac Klasik

PROTECTOR

Bramac Tegalit

PROTECTOR

ZĽAVA
34%

+
4%*

Atraktívny, moderný dizajn s jednoduchými
a čistými líniami 

Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, 
farebnú stálosť a odolnosť proti zašpineniu

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad s povrchom Protector

ZĽAVA
26%

+
4%4

Vstavané solárne kolektory Bramac Solar Nadkrokvová izolácia Bramac Therm basic

Bramac Reviva

PROTECTOR

Bramac

ADRIA

ZĽAVA
26%

+
4%4

Jemne štruktúrovan , odnotn  povrc  Slurry

ZĽAVA
26%

+
4%4

ková škridla za cenu
ovej krytiny

konštr
str

Bramac

KLASIK ŠTANDARD

Bramac 

MORAVSKÁ ŠKRIDLA

ZĽAVA
42%

+
4%**

 

Modelový rad ŠTANDARD - vá ochrana za dostupnú cenu

ZĽAVA
26%

+
4%**

4 MAXIMALIZUJTE SVOJU ZĽAVU!
Uvedenú akciovú zľavu na základnú škridlu 1/1 pri každom zobrazenom modeli krytiny a farby môžete mať 
navýšenú o 4%, ak kúpite ucelený strešný systém vrátane balíčka univerzálneho príslušenstva Bramac 
Prémium (alt. Star) a odkvapového systému Bramac Stabicor M.

Vstavané solárne kolektory Bramac Solar Nadkrokvová izolácia Bramac Therm basic

Bramac Reviva

PROTECTOR

Bramac

ADRIA

ZĽAVA
26%

+
4%4

Jemne štruktúrovan , odnotn  povrc  Slurry

ZĽAVA
26%

+
4%4

ková škridla za cenu
ovej krytiny

konštr
str

Bramac

KLASIK ŠTANDARD

Bramac 

MORAVSKÁ ŠKRIDLA

ZĽAVA
42%

+
4%**

 

Modelový rad ŠTANDARD - vá ochrana za dostupnú cenu

ZĽAVA
26%

+
4%**

TIPY 

pre rekonštrukciu 
strechy

Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny 1/1 modelu 
Bramac Klasik Štandard v zobrazených farbách získate... 

...1 kotúč (75 m2) difúzne otvorenej strešnej fólie Bramac Štandard (v hodnote 130,80 Eur) s 99% zľavou!5 

• Častou obavou pri rekonštrukciách býva hmotnosť krytiny. Ak však máte 
starú strechu pokrytú akoukoľvek škridlou (pálenou, či betónovou), bez 
obáv ju môžete nahradiť novými krytinami Bramac. Ich hmotnosť na m2 
je totiž rovnaká alebo dokonca nižšia.

• V porovnaní s plechovou strechou zase získate potrebnú robustnosť, 
ktorá zabezpečí vašu ochranu pred extrémami počasia, ako sú víchor  
a krupobitie. Bramac taktiež dokáže utlmiť hluk pri daždi pocitovo až na 
polovicu.

• Navštívte stránku www.obnovtestrechu.sk, kde sa dozviete viac uži-
točných informácií k rekonštrukciám.

• Môžete nám tiež zavolať na infolinku, kde Vám  
poradíme ohľadom rekonštrukcie: 

• Ak budete mať záujem o cenovú ponuku, vieme 
vašu starú strechu zdarma zamerať z leteckého 
snímku bez nutnosti jej fyzického merania. Stačí 
nám poslať váš kontakt a adresu objektu na mail 
infosk@bmigroup.com.

037/692 00 03

Hladký a atraktívny metalický povrch
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Odráža infračervené žiarenie

Bramac

PLATINUM STAR

Bramac

TEGALIT STAR

ZĽAVA
34%

+
4%5

Moderný hladký tvar bez vlnoviek
Odolná proti mrazom a krupobitiu
Znižuje teplotu v podkroví

Modelový rad STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

ZĽAVA
26%

+
4%5

Najobľúbenejší model krytiny na Slovensku 

Zvýšená ochrana proti zašpineniu
Dlhodobá ochrana farebnosti

Bramac Klasik

PROTECTOR

Bramac Tegalit

PROTECTOR

ZĽAVA
34%

+
4%*

Atraktívny, moderný dizajn s jednoduchými
a čistými líniami 

Povrch Protector zvyšuje ochrannú funkciu, 
farebnú stálosť a odolnosť proti zašpineniu

Modelový rad PRÉMIUM- atraktívny lesklý vzhľad s povrchom Protector

ZĽAVA
26%

+
4%4

5 Podmienkou je nákup uceleného strešného systému vrátane univerzálneho príslušenstva vo výbave Bramac Štandard (alt. Prémium alebo Star) a odkvapového 
systému Bramac Stabicor M v zodpovedajúcom množstve na celú strechu. V prípade, ak plocha strechy nie je násobkom 75, zoberie sa do úvahy matematické 
zaokrúhľovanie, t. j. ak vám vyjde nárok na 1,5 rolky fólie, dostanete 2 rolky. Ak vám vyjde pomer plochy strechy vydelený 75 s výsledkom X,4 a menším, počet 
roliek bude zaokrúhlený nadol, napr. 1,4 – dostanete 1 rolku.

Vstavané solárne kolektory Bramac Solar Nadkrokvová izolácia Bramac Therm basic

Bramac Reviva

PROTECTOR

Bramac

ADRIA

ZĽAVA
26%

+
4%4

Jemne štruktúrovan , odnotn  povrc  Slurry

ZĽAVA
26%

+
4%4

ková škridla za cenu
ovej krytiny

konštr
str

Bramac

KLASIK ŠTANDARD

Bramac 

MORAVSKÁ ŠKRIDLA

ZĽAVA
42%

+
4%**

 

Modelový rad ŠTANDARD - vá ochrana za dostupnú cenu

ZĽAVA
26%

+
4%**

AKCIA
Strešná fólia takmer 
zadarmo



BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com

bramac.sk
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Mojmírovská 9 
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BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. 
Mojmírovská 9 
951	12	Ivanka	pri	Nitre	
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com

bramac.sk

Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu v akciovom sortimente, resp. 
v ponúkaných benefitoch. Farebné odtiene krytín na fotografiách sú len informačného charakteru.

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com

IČO: 31372961 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka č. 10909/N.

bramac.sk


