СОВРШЕН ПОКРИВ ПО МЕРКА
ЗА СЕКОЈ СО ИНТЕЛИГЕНТНИОТ
СИСТЕМ ОД БРАМАК
Покривот е долгорочна инвестиција, и тоа за целиот живот. Затоа и најдобриот избор е
тој, направен за покрив од БРАМАК. Одлуката да изберете БРАМАК е одлука за речиси
50 години искуство, за гарантиран квалитет и широк асортиман на модели и форми на
ќерамиди, како и детали за целосно оформување на покривот. Покривот БРАМАК е
повеќе од покрив. Тој е комплексен систем, кој предлага не само заштита и сигурност,
туку и може да исполнува голем број на дополнителни функции.
И бидејќи секој човек е различен, ние предлагаме покривни
решенија, кои ќе одговараат точно на вашите потреби
и ги задоволуваат целосно вашите барања.

ПЕТ ЧЕКОРИ ДО СОВРШЕН И
ИНДИВИДУАЛЕН ПОКРИВ

4

СОДРЖИНА

Изборот е многу лесен! Следете ги овие пет чекори и изберете покрив, погоден специјално за вас

5

1. ВИЕ ДОБИВАТЕ МАКСИМАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
Безбедност на докажаниот квалитет.

ЗОШТО БРАМАК ОД СТР. 6

Покрив, кој е повеќе од покрив. Зошто?
Филозофија за квалитет и иновации

2. ВИЕ ОТКРИВТЕ ИНТЕЛИГЕНТЕН ПОКРИВЕН СИСТЕМ
Брамак покривен систем со
сите предности.

Покривниот систем Брамак со сите предности
ПОКРИВЕН СИСТЕМ ОД СТР. 22

Сигурни закрилници на вашиот дом
МОДЕЛИ НА ЌЕРАМИДИ ОД СТР. 26

Ја штитиме природата и штедиме енергија
СОЛАРЕН СИСТЕМ ОД СТР. 46

Се што добивате, од нашиот
бесплатен сервис.
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ЌЕРАМИДИ
БРАМАК
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БРАМАК
СОЛАР

4

СЕРВИС

5

СТР. 46–49

5. ВИЕ ДОБИВАТЕ ОД НАШИОТ БЕСПЛАТЕН СЕРВИС
Ние сме со вас од почеток до крај
СЕРВИС ОД СТР. 50

1

ПОКРИВЕН
СИСТЕМ

СТР. 26–45

4. ВИЕ ИЗБИРАТЕ СОЛАРЕН СИСТЕМ
Како да ја зачувате околината и да
заштедите на трошоци за енергија.

СТР. 6–21

СТР. 22–25

3. ВИЕ МУ ДОДАВАТЕ НА ПОКРИВОТ КАРАКТЕР
Брамак ќерамидите нудат многу
повеќе, отколку што претпоставувате.

ЗОШТО БРАМАК?

СТР. 50–55

За професионалци: Технички карактеристики, детали, решенија
Интелигентниот покривен систем од БРАМАК
како краен резултат е многу повеќе од износот
на одделните елементи, зошто сме помислиле
на се од изградбата на подпокривот и соларната
инсталација до максималната безбедност и
гаранција од која имате потреба.

За еден навистина комплексен покрив

ЕЛЕМЕНТИ на
ПОКРИВНиот
СИСТЕМ
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ТЕХНИЧКИ
ПОДАТОЦИ

7

СТР. 56 – 83

Толку е лесно!

СТР. 84 – 89

БРАМАК ПОКРИВИТЕ СЕ СО
ШИРОКА ПРИМЕНА. ОСЛОНЕТЕ СЕ
НА ЕДНА ОД НИВ
6

Покривот денес треба да може многу повеќе од порано. Затоа ви претставуваме четири од најважните
аспекти за да го откриете најдобриот покрив за вас.
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зошто
брамак?

Заштита

Визија

Енергетска ефикасност

Детално испитани
Пред да бидат пуштени на пазарот сите нови
производи задолжително се подложуваат на
екстремни тестови во канал за симулации на
екстремни климатски услови како бури, брзи
циклуси на замрзнување и одмрзнување, силен
дожд, град или снег.
Стр. 14

Убав со систем
Сите елементи од покривниот систем на Брамак
се хармонично соединети по боја и материјал
со ќерамидите. Тоа гарантира убав покрив без
импровизации, како и компромиси со неговиот
изглед и квалитет.
Стр. 24

Од покрив за заштита до покрив со
дополнителни бенифиции
Со Брамак соларната инсталација на покривот,
вие ја користите моќта на сонцето за топла
вода и помагате за греењето во вашиот дом.
Стр. 46

СИГУРНИоТ ПОКРИВ

Сигурни со системот
Со Брамак не ризикувате, а добивате 100%
сигурност. Од изградбата на подпокривот до
соларната инсталација. Безбедност со комплексна
програма, чии елементи се вклопуваат максимално
еден со друг и одговараат идеално по боја,
материјал и заштитна функција.
Стр. 58
Заштита на луѓето и животната средина
Нашите ќерамиди имаат многу квалитети, кои
придонесуваат за една дополнителна сигурност и
заштита. Квалитетот на производите се тестира и
контролира не само во однос на ќерамидите, туку
и секогаш за компатибилност со комплексниот
систем „покрив”.
Стр. 16

Убавиот и креативен покрив

Технологијата во име на убавината
Благодарение на иновативните површини и
првокласното инженерско искуство призводите
на Брамак остануваат долги години убави.
Стр. 16
Убаво креативни
Брамак ќерамидите се познати по бројните
бои, форми и површини – за еден покрив, кој ве
исполнува со гордост.
Стр. 26

ЕНЕРГЕТСКИ ПОКРИВ

Одржлив развој

ЕКОНОМИЧЕН И
ЕКОЛОШКИ ПОКРИВ

Ја штити природата
Ќерамидите на Брамак се одликуваат со
супериорен екобаланс.
Стр. 29
Иновации за поголема економичност
Од економични решенија до оптимизирање
на можностите за монтажа – ние, од
Брамак, развиваме секогаш нови решенија,
кои нудат најдобар однос цена – квалитет.
Стр. 50

1

СИГУРНОСТА, ДЕКА СЕ
ОДГОВАРА ЕДНО СО ДРУГО –
БРАМАК ПОКРИВЕН СИСТЕМ
8

Еден покрив се состои од безброј компоненти, при што секоја од нив извршува одделна важна функција за
него. Само кога сите компоненти се поврзани на паметен начин, тие го постигнуваат најдобриот резултат,
кој вие го очекувате од покривот: долгогодишна заштита, максимална безбедност и убавина од една рака.
Единствено со оригиналниот БРАМАК покривен систем од вашиот покрив ќе стане БРАМАК покрив.

зошто брамак?

Каква е користа од најубавите ќерамиди во светот, ако покривните елементи се со разлики во бојата и
ја нарушуваат хармонијата на целата слика? Со Брамак покривниот систем не ризикувате – кај нас сите
елементи се комбинираат идеално по боја, материјал и форма. Нема друг производител на покривни
системи, кој ги изложува своите производи на толку детални тестови како Брамак.
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КВАЛИТЕТ ВО ПРОГРЕС
ЉУБОПИТНО ЗА ПОКРИВОТ
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Како клиент имате право на избор за најдобрите производи особено кога зборуваме за вашиот дом. Ние од
своја страна би сакале да ви предложиме интелигентни решенија и решенија ориентирани кон иднината.
Квалитет се создава, кога не правиш компромиси, а зад секое достигнување со брендот Брамак се крие
целосна ризница од стекнато искуство, знаење, компетентност и талент на нашите вработени. Компанија со
вистински успешна осторија, градена во текот на речиси 50 години.

зошто брамак?
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ЉУБОПИТНО ЗА ПОКРИВОТ
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ХАЈ-ТЕК ИСТОРИЈА
На секој, на кој му било потребно да се
занимава со покриви, му е познато дека
покривот е многу повеќе од еден дел од
зградата.
Откако постои човештвото, тој е на прво
место со неговата функција ЗАШТИТА.
Во согласност со потребите на луѓето,
со времето и развојот на историјата на
градежништвото се подобри и неговата
заштитна функција. За тоа зборува и изразот
„Сигурен покрив над главата“.
Денес кон стандардните функции на
покривот спаѓаат заштитата од надворешни
влијанија како дожд, снег, ветер, топлина и
студ, како и од заштита од пожар, УВ зраци,
штетни материи и наслаги. Кон нив треба
да додадеме и уште една важна функција:
покривите се едно од најизразените
средства на архитектонското искуство.

Од дрво и лисја, кал и слама, кожа и ткива,
преку камени плочи и глинени ќерамиди до
модерната ќерамида, покривот поминал
доста долг пат во својот развој.
Почетокот на вистинското индустриско
производство на ќерамиди била поставена
во индустриската револуција во Англија
во 1805. Овие ќерамиди биле со лоша
изолација, затоа мајсторите ги правеле
покривите со поголем наклон за одвод на
дождовницата.
40 години подоцна, во 1844 г. еден
сопственик на камонолом во градот Staudach im Chiemgau во Германија успева да
ги произведе првите покривни ќерамиди
од цемент. Името на иноваторот е Адолф
Крохер (Adolf Kroher).

ЗоштО БРАМАК?

Во почетокот на XIX век бетонот одамна
веке не е новина. Тој бил познат како
материјал за лиење на градежни материјали
уште во древниот Рим. Но Крохер за прв
пат во светот го искористил бетонот како
суровина за производство на покривни
елементи по индустриски постапки.
Материјалот се покажал исклучително
удобен за целта – издржлив на оформирање
и огноотпорен.
Првично овие ќерамиди се произведени
рачно, а автоматизираното производство
стартува кон крајот на XIX век и почетокот
на XX век во Англија. Со првата во
Германија машински произведена ќерамида
„Köpperner Platte“ и накрајот со Frankfurter
Pfanne, која излегува од производствената
линија во 1954, Рудлоф БРААС поставува
нови, актуелни и денес размери во
градежната бранша. И денес можете да
видите првата ќерамида Frankfurter
Pfanne oд Braas.

Вo 1966г во Австрија две компании –
Brass&Co и Hofman&Maculan, ја создаваат
компанијата Брамак, зад која денес стои
концерн од светска величина MONIER,
N1 во светот во областа на покривните
решенија.
Денес меѓународната група БРАМАК
поседува и управува со 20 птреставништва
со 12 модерни фабрики во 12 држави од
Источна и Средна Европа, обезбедува над
900 работни места и има произведено до
сега повеќе 3.71 милијарда ќерамиди, или
со други зборови ако сите произведени
ќерамиди до сега се наредат во редица, оваа
редица ке биде толку долга, што ќе може да
ја обиколи земјата по екваторот 39 пати.
Денес Брамак е марка бр. 1 на сите свои
пазари и е лидер, кои преку ИНОВАЦИИ
во областа на покривните решенија активно
создава трендови, испитува и задоволува
дури непознати потребности, како заедно
со минатото и сегашноста ја градат
ПОКРИВНАТА КУЛТУРА на ИДНИНАТА.
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ВО ИМЕТО НА КВАЛИТЕТОТ ПРАВИМЕ
ДУРИ ЛОШО ВРЕМЕ

14

ЗоштО БРАМАК?

Како пазарен лидер во областа на интелигентните покривни решенија ние можеме да постигнеме многу
повеќе од било кој друг. Со континуирани инвестиции во научно истражувачката дејност ние се грижиме
нашиот покривен систем да биде сé побезбедедн, поубав, енергетски ефикасен и економичен.

15
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Тестиран при екстремни климатски услови: Нашиот покривен систем поминал низ оган и вода. Дали
симулацијата на бури, брзи циклуси на замрзнување и одмрзнување, топлина, град или снег – нашите барања
кон покривниот систем далеку ги надминуваат националните и меѓународните стандарди и норми.

Со Брамак на пазарот не излегува ниту еден производ, кој претходно не влегол во ветерниот
тунел. Во фабриката во Хојзенштам, во централна на Германија, се наоѓа нашиот центар за научна
и истражувачка дејност, кој е на разполагање на целата Мониер Група во целиот свет со неговиот
развој и нови достигнувања.

ИНОВАЦИИ – КАКО НИЕ ГИ РАЗВИВАМЕ
И ШТО ДОБИВАТЕ ВИЕ
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ЗоштО БРАМАК?

Ние во Брамак ги пресретнуваме предизвиците со голема љубопитност и страст, наоѓаме одговор и решенија
за секој проблем на покривот и така поставуваме нови стандарди во индустријата. Нашите клиенти и
партнери се секогаш пријатно изненадени и радосни дека со секој нов покрив на Брамак добиваат вистинска
дополнителна вредност!
ПРОТЕКТОР – ЕСТЕТСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ИНОВАЦИЈА ОД БРАМАК
Со уникатните квалитети Протектор ве заштитува од повеќе нешта, отколку што вие можете да видите.

Гаранција
на
ќерамидите

Зголемена заштита од наталожување на
нечистотија на површината на покривот
Протектор е систем, која ве заштитува
од невидливи натрапници како емисии
од индустриски објекти и автомобилски
гасови како и од кисели дождови.

Поголема заштита против
екстремните климатски услови
Силните дождови, градот,
грмотевиците или високите
температури се немоќни да го
повредат покривот со Брамак
Протектор.

4
Долготрајна заштита на бојата
Кога сте направиле покрив од ќерамиди
со убава боја не сакате оваа боја да
се промени со текот на времето. Со
Брамак Протектор дури и по многу
години бојата на покривот останува
таква каква што била и првиот ден.

ИНОВАТИВЕН ФАКТОР – ЗАШТИТА
И СИГУРНОСТ

30 години

1
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Зголемена заштита од секаков вид
атмосферски влијанија
Брамак Протектор не го интересира дали
врне дожд или паѓа снег, дали е замрзнато
или дува ветер. Овој слој ви обезбедува
совршена заштита од секакви метереолошки
услови 365 дена во годината.

3
Зголемена заштита од формирање
на мов и мувла
Несаканите зелени дамки неможат да бидат
видени на покрив со Брамак Протектор.
Местото на мовта и мувлата е во природата
а не на покривот.

BRAMAC PROTECTOR®
Во временски период од 5 години до 2002 година, во лабораториите на
Брамак во Германија, долгогодишните студии, истражувања, тестирања и
развој вродија со најмодерни производствени технологии на една нова
генерација ќерамиди со покривен слој, нудејки широк спектар на заштита на
домот и луѓето од атмосферски влијанија и екстремните климатски услови.
Денес, по речиси 10 години искуство со овој продукт на пазарите во речиси
сите Брамак земји, имаме чест и задоволство да го претставиме и пред
македонската публика ова револуционерно решение.

Обичен
покривен
материјал
после
5 години

Брамак
Протектор
после 5 години

Дали знаете дека бројот на
циклуси на замрзнување /
одмрзнување кај Брамак
ќерамидите ги надминува 16 пати
барањата на нормите?
Согласно европска норма
EN491 бетонски ќерамиди
треба да издржат 25 циклуси
на смрзнување и одмрзнување.
Нашите интерни прописи бараат
бројот на извршените циклуси да
достигнува дури 400!
Дали знаете дека со
апсорбирањето на CO2
ќерамидите на Брамак стануваат
дури и појаки со текот на
времето?
Цврстината на бетонските
ќерамиди расте со времето
благодарение на апсорбирањето
на CO2 до 50%. Тие стануваат се
поцврсти и поздрави, при тоа без
промена на површината.
Знаете ли дека површините на
модерните Брамак ќерамиди
имаат животен век минимум 100
години?
Со специјална опрема можеме
прецизно да го симулираме
однесувањето со киселина
на стареење на модерните,
повеќеслојни ќерамиди.

ИНОВАТИВЕН ФАКТОР – ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Знаете ли дека Брамак
ќерамидите се најдобар
еколошки избор на материјал за
покривање?
Тие покажуваат не само најдобар
екобаланс од сите покривни
материјали, но и во текот на
целиот животен циклус имаат
својство да апсорбираат од
воздухот дури и CO2. Просечно
еден Брамак покрив апсорбира
над 250 г. СО2! Ова е еден
активен личен придонес за
намалување на СО2 балансот
на секој сопственик на дом со
покрив Брамак.

1

НИЕ НИШТО НЕ ВЕТУВАМЕ.
НИЕ го ГАРАНТИРАМЕ
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Квалитет се создава кога не правиш компромиси. Ние користиме првокласни суровини и вложуваме во нашите
производи цела ризница од стекнато искуство на нашата компанија и талентот на нашите вработени.

ЗоштО БРАМАК?

19

1

КВАЛИТЕТ, КОЈ СЕ ЗАСЛУЖУВА
Првиот производител на пазарот, кој на своите клиенти нуди 30 години гаранција
за квалитет и отпорност на ќерамидите од мраз за ОРГИНАЛНИОТ БРАМАК
ПОКРИВЕН СИСТЕМ.
Знаете ли дека во нашите тест центри имаме дури и комори за симулација на
различни климатски услови?
Во коморите може да се симулира различно време според различните климатски
области и сезони.
Знаете ли дека изгледот и структурата на нашите ќерамиди се проверуваат, пред
да стигнат до вас?
Високиот квалитет на површината на секоја ќерамида Брамак, се контролира
оптички со специјално развиена технологија и опрема за таа цел.

30 години
Гаранциja
на
ќерaмидите

30 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

ЗоштО БРАМАК?
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ЌЕРАМИДИТЕ НА БРАМАК СЕ ОТПОРНИ НА СТУД
Нашите производи се со висок степен на исполентост и впиваат помалку
влага, образувана од дождовите и топењето на снегот. На тој начин
нашите ќерамиди се позаштитени од ризикот, влагата да замрзне и да ги
напукне. Ќерамидите Брамак се значително позаштитени од замрзнување
и се подолготрајни во споредба со други алтернативни покривни решенија.

ГАРАНЦИЈА №
( да се чува до крајот на гаранцискиот рок)

ГАРАНЦИЈА №
( да се чува до крајот на гаранцискиот рок)

Друштвото „Брамак Покривни системи" ЕООД, со седиште и адреса на регистрација
гр.Силистра 7500, Западна промишлена зона, Булстат: 828050287, претставувано од
Кирил Диаков, дава за
Друштвото
„Брамак
Покривни системи" ЕООД, со седиште и адреса на регистрација
Испорачаните
на дата
гр.Силистра 7500, Западна промишлена зона, Булстат: 828050287, претставувано од
Преку фирмата
Кирил Диаков, дава за
Со фактура бр №
од
Испорачаните
на дата
бетонски
покривни
производи,
модел
Преку фирмата
Со фактура бр № гаранција
30-години

од

Во
периодот
на гаранцијата
бесплатно
бетонски
покривни
производи,
модел ќе бидат заменети сите бетонски покривни
производи, кои се произведени од БРАМАК, под услов истите да не одговараат на
соодветните критериуми за квалитет согласно нормата EN 490 ЕС.
ЗА
ИСТИОТ ПЕРИОД
БРАМАК
ДАВА Иќе
ДОПОЛНИТЕЛНА
ГАРАНЦИЈА
Во периодот
на гаранцијата
бесплатно
бидат заменети сите
бетонскиЗА
покривни
ОТПОРНОСТ
ОДсеМРАЗ.
производи, кои
произведени од БРАМАК, под услов истите да не одговараат на
За
потребните
поправки при
замена на
бетонските
производи,
соодветните
критериуми
за квалитет
согласно
нормата
EN 490кои
ЕС.се оштетени од
мраз,
материјалот
ќе се
испорача
до градилиштето
бесплатно.
ЗА
ИСТИОТ
ПЕРИОД
БРАМАК
ДАВА
И ДОПОЛНИТЕЛНА
ГАРАНЦИЈА ЗА
ОТПОРНОСТ ОД МРАЗ.
За потребните поправки при замена на бетонските производи, кои се оштетени од
мраз, материјалот ќе се испорача до градилиштето бесплатно.

30-години гаранција

ЌЕРАМИДИТЕ БРАМАК СЕ ПОИЗДРЖЛИВИ ПРИ ПОРОЈНИ ДОЖДОВИ
Ние редовно ги тестираме нашите производи во специјални комори, кои
симулираат екстремни климатски услови. Резултатите безусловно покажуваат,
дека ќерамидите Брамак нудат најголема сигурност и заштита при поројни
дождови и силни бури. Значајна предност е и фактот, дека попримаат 20%
помалку влага во споредба со алтернативните покривни материјали.

ЌЕРАМИДИТЕ БРАМАК СЕ ОТПОРНИ НА
ОГАН/ПОЖАР
Ќерамидите Брамак се огноотпорни и
гарантираат висока заштита од запалување
по избувнивање на пожар или од високи
надворешни температури.

Part of the

Part of the
ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ГАРАНЦИЈАТА №....................................

Купувач ( Име, Презиме )
Овластен
дилер (назив
фирма) №....................................
ТАЛОН
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
НА на
ГАРАНЦИЈАТА
Клиентска картичка № /доколку постои/
( Име, Презиме
)
Купувачќеремида
:
Атика
Атика Протектор
Класик
Модел
Овластен дилер (назив
на фирма)
Економик
Натура
Плус
Тектура
Клиентска картичка
Површина
на покривот:
: № /доколку постои/
Ремонт
:
Атика
Атика Протектор
Класик
Модел
ќеремида
Адреа
на обектот:
Економик
Натура
Плус
Тектура
Адреса за контакт:
Површина
покривот:
:
Ремонт
Телефон/наФакс:
Адреа на обектот:
Адреса за контакт:
Телефон/ Факс:

Класик Протектор
Адриа
Ревива
Нова градба
Класик Протектор
Адриа
Ревива
Нова градба

Part of the

Part of the

ЌЕРАМИДИТЕ БРАМАК СЕ ОТПОРНИ НА ГРАД
Високиот степен на исполнетост и висококвалитетната површина на
ќерамидите Брамак, истите ги прави исклучителни издржливи на град,
за разлика од алтернативните покривни материјали (особено оние со
лакирани и глазирани површини), кои при град напукнуваат и стануваат
водопропустливи.

ПОКРИВИТЕ БРАМАК ОПСТАНУВААТ НА СИЛНИ
ВЕТРОВИ И БУРИ
Покривите Брамак се значително помалку подложни на оштетувања
како последица на невреме, независно од конструкцијата и наклонот
на покривот. Специјални елементи, како држачи за прицврстување на
ќерамидите, му даваат дополнителна заштита на вашиот покрив.

1

НЕ САМО ПОКРИВ,
ТУКУ МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД ПОКРИВ

22

Покривот од Брамак е многу повеќе од заштита од каприците на времето. Тој формира естетски облик на
објектот, заштитува од топлотни загуби и може со помош на термоколектори да произведува енергија.
Покривот на Брамак е многу повеќе од покрив, тој е интелигентен покривен систем со разновидни функции.

НАЈПОЗНАТАТА И НАЈПОСАКУВАНА
МАРКА ВО ОБЛАСТА НА ПОКРИВИТЕ
ВО МАКЕДОНИЈА
Веќе скоро 10 години нашите клиенти се
доверуваат на Брамак квалитетот. И тоа си
има своја причина; во секој покривен систем
на Брамак се кријат знаењето, искуството
и талентот на нашите вработени. Тоа значи
дека за секој покривен проект ние ќе ви го
понудиме најдоброто решение за вас. И
токму тоа не направи најпознатата марка за
покриви во Македонија и во Европа.
НИЕ ВИ НУДИМЕ ПОВЕЌЕ
Повеќе од ќерамиди. Повеќе од соларна
инсталација. Ние ви предлагаме комплексен
интелигентен покривен систем, при кој
сите елементи се перфектно комбинирани
и оптимално поврзани еден со друг. Но
ние исто така ви нудиме и услуги кои ги
задоволуваат сите ваши желби. Покрив,
многу повеќе од покрив со дополнителна
заштита.

23

НАЈПРАВИЛНОТО ЗА ВАС
За секоја куќа и за секој вкус ќе го понудиме
вистинскиот покривен систем. Нема друг
производител на пазарот кој да поседува
и нуди толку комплексен покривен систем.
Уверете се сами во различноста на форми и
бои. И за вас го има токму тоа што ви треба.
НИЕ ПОСТАВУВАМЕ ВИСОКИ БАРАЊА,
ОСОБЕНО КОН САМИТЕ СЕБЕ
За нас е предизвик да го надградуваме
нашиот покривен систем со нови решенија
и иновации, кои го прават поефикасен и
интелигентен. На пример ќерамиди со
Протектор површина која нуди не 3, туку
цели 5 заштити.

ПОКРИВеН
СИСТЕМ

2

ПОКРИВНИ СИСТЕМИ БРАМАК –
ИНТЕЛИГЕНТНИ, КОМПЛЕКСНИ И
ТОЧНО ПО ВАШ ВКУС
24

ПОКРИВен СИСТЕМ

Покривните системи од Брамак можат да ги задоволоат сите барања на еден модерен и безбеден во покрив.
Од функција на заштита од ветар или каприците на времето, снег и град – како и заштита од надворешен
шум, до решенија со високоефективни соларни инсталации и сервис, кои ги задоволуваат сите ваши желби.
Кажете едно од нив. Ние го имаме точното решение за вас.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ
СИСТЕМ

25

ТЕРМОКОЛЕКТОРИ

ЌЕРАМИДИ

2

БРАМАК ЌЕРАМИДИ – ЗАШТИТА
НА ЕДЕН МОДЕРЕН МАТЕРИАЛ

26

Произведени со природни суровини, ќерамидите на Брамак се здрави како камен, и може да се каже вечни.
Тие се стабилни на покривот и исклучително здрави, издржливи на мраз, зголемувајќи ја цврстината со
времето. Имаат врвен екобаланс, а нивната технолошка страна се грижи за тоа да бидат подолго време со
чиста површина и да извршуваат функции кои се својствени само на ќерамидите Брамак.

27

ЌЕРАМИДИ
БРАМАК

3

ЗОШТО БРАМАК ќЕРАМИДИТЕ
НУДАТ ПОВЕЌЕ

ќерамиди БРАМАК

28

29

+25%
Јакост

Bramac ќерамидите
се 25% појаки од
препишаната норма

3
НЕ СЕ КРШЛИВИ И СЕ ЗДРАВИ КАКО
КАМЕН
Цврстината на Брамак ќерамидите ги
надминува барањата на нормите.
Ние ги подложивме нашите ќерамиди
на екстремни тестови и оптпварувања и
утврдивме дека тие се во просек за 25%
поцврсти од прописите на строгата европска
норма. Овој квалитет го покажува своето
влијание пред се при почестите тешки
врнежи од град и екстремните климатски
услови. Затоа спокојно изберете го
оргиналниот покривен систем БРАМАК
Извор: EMPA, Швајцарија

ПОДОБРА ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
Пропуштаат помалку шум во домот.
Благодарение на модерниот матриал
и прецизните форми на ќерамидите,
придонесувајќи за совршена монтажа
со помалку фуги, нашите ќерамиди се со
подобра звучна изолација во споредба со
глинените. Тие го редуцираат надворешниот
шум до 6 децибели подобро од глинените.
Луѓето го чуствуваат тоа субјективно како
преполовување на притисокот од шумот.
Извор: ift Rosenheim

ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ, ПОВЕЌЕ
ИНОВАЦИИ
Нашите ќерамиди поседуваат висок
иновативен потенцијал.
Ова се должи не само на фактот дека се
стврднуваат на температура од 60о C, но и на
можноста за поставување на дополнителни
површини кои при печењето на една глинена
ќерамида се уништуваат. Ова овозможува
развој на иновации, како на пример
технологијата со Protector со 5 заштити за
почиста површина.

ЕКОЛОШКО ПРОИЗВОДСТВО
Брамак ќерамидите штедат CO2 .
Нашето производство предизвикува
значително помалку емисии на СО2 од други
покривни материјали. Или поконкретно со
55% помалку од глинените ќерамиди, со 53%
помалку од металните покривни елементи.
Исто така потрошувачката на енергија е со
71% помала од глинените и 74% помала од
металните покривни елементи.
Извор:Истражување за екобаланс на
независниот Еко институт Фрајбург

ќЕРаМИДИ БРАМАК
ново!

АТИКА АНТИК

АДРИА МАГИКО

Атика

ново!

стр. 32–35, 44–45

АДРИА УМБРА
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стр. 36

класик

класик

класик

класик

црвена

црвено-кафеава

темнокафеава

брилјантно црна

Висока отпорност
Здрави како камен и исклучително отпорни. Со текот на времето нашите ќерамиди добиваат се
поголема цврстина и отпорност против град и екстремни климатски услови.

31

еколошки ќерамиди
Ќерамидите се стврднуваат на 60°С. Во споредба со глинените кои се печат на 1000°С, овој
процес заштедува 70% енергија и значително ги намалува емисиите на СО2 . Така еден покрив
од 160 м2 ќе заштеди енергија, која една или две-фамилијарна куќа би потрошила за 1 година
греење (при годишна потрошувачка на гас 14м3/м2).
стр. 38

Класик

Класик

Класик

Класик

црвена

црвено-кафеава

темнокафеава

антрацит

ново!

ново!

ново!

по нарачка

по нарачка

по нарачка

ТЕКТУРА

ТЕКТУРА

ТЕКТУРА

црвена

антик

антрацит

ново!

ново!

ново!

по нарачка

по нарачка

по нарачка

ревива

ревива

ревива

црвена

антик

брилјантно црна

ПОДОБРА ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
Ќерамидите на Брамак штитат од надворешни звуци до 7 децибели повеќе од глинените
ќерамиди. Тоа одговара на намалување на притисокот на бучавата на половина. Во споредба
со металните покривни облоги, имате околу 12% подобра звучна изолација при иста градба и
изолација.

стр. 40

ВИСОКА ЕКОНОМИЧНОСТ
Брамак ќерадимите се со неспоредливи точни димензии и тоа овозможува брза и лесна
монтажа. Така се заштедува како и време,така и трошоци за работа на покривот.

ГАРАНТИРАН ДОЛГ ЖИВОТ
Со Брамак ќерамидите добивате не само 30 години гаранција, туку и дополнителна
гаранција за отпор на мраз на матријалот за истиот временски период, и тоа на писмено.

стр. 41

30 години
Гаранција
на
ќерамидите
стр. 42–43

натура плус

натура плус

кафеава

црвена

економик
црвена

економик
сива

Ќерамидите се произведуваат од природни матријали. Отстапување од боите и структурата на површината во
рамките на толерантни вредности се сосема нормални. Тие ги исполнуваат барањата на нормата. Промената на
бојата може да настапи со тек на време како резултат на временските влијанија, како и од влијание на светлината.
При печатени материјали е невозможно да се репродуцира целосно вистинската боја на ќерамидата.

3

АТИКА АНТИК

ќЕРаМИДИ БРАМАК
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ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Материал:
Површина:
Димензии:
Висечка должина:

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
мазна
330 х 420 мм
398 мм

Покривна ширина:
Висина на профилот:
Тежина/м2:
Тежина:
Потрошувачка на м2:

300 мм
53 мм
47 кг/м2
4,7 кг/пар.
приближно 10 пар.

При монтажа се комбинираат ќерамиди од
различни палети
боја*
антик

* При печатени материјали е невозможно да
се репродуцира целосно вистинската боја на
ќерамидата.

30 години
Гаранција
на
ќерамидите

АТИКА PROTECTOR®

ќерамиди БРАМАК
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3

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
PROTECTOR®
330 х 420 мм
398 мм

Покривна ширина:
Висина на профилот:
Тежина/м2:
Тежина:
Потрошувачка на м2:

300 мм
53 мм
47 кг/м2
4,7 кг/бр.
приближно 10 пар.

* Системот PROTECTOR ®: површината е направена
од 3 слоја кои во комбинација гарантираат 5 кратна
заштита на покривот. Види стр. 16

боја**
црвена

**При печатени матријали е невозможно да се
покаже вистинската боја на ќерамидата. Најблиска
боја по RAL – RAL 2010.

30 години
RAL 2010

Гаранција
на
ќерамидите

КЛАСИК PROTECTOR ®

ќЕРаМИДИ БРАМАК
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3

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
PROTECTOR®
330 х 420 мм
398 мм

Покривна ширина:
Висина на профилот:
Тежина/м2:
Тежина:
Потрошувачка на м2:

300 мм
25 мм
43 кг/м2
4,3 кг/бр.
приближно 10 пар.

* Системот PROTECTOR ®: површината е направена
од 3 слоја кои во комбинација гарантираат 5 кратна
заштита на покривот. Види стр.16

боја**
црвена

црвено-кафеава

темнокафеава

брилјантно црна

**При печатени матријали е невозможно да се
покаже вистинската боја на ќерамидата. Најблиска
боја по RAL – RAL 2010, RAL 3009, RAL 9017

30 години
RAL 2010

RAL 3009

RAL 8011

RAL 9017

Гаранција
на
ќерамидите

КЛАСИК

ќЕРаМИДИ БРАМАК
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39

3

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
BRAMAC PRO
330 х 420 мм
398 мм

Покривна ширина:
Висина на профилот:
Тежина/м2:
Тежина:
Потрошувачка на м2:

300 мм
25 мм
43 кг/м2
4,3 кг/бр.
приближно 10 пар.

*Површината PRO е комбинација од 2 слоја, кои
гарантираат 3-на предности на вашиот дом:
1. хомогена површина 2. долготрајна заштита на
бојата и 3. подобра заштита од климатски услови

боја**
црвена

црвено-кафеава

темнокафеава

антрацит

**При печатени матријали е невозможно да се
покаже вистинската боја на ќерамидата. Најблиска
боја по RAL – RAL 2010, RAL 3009, RAL 7021

30 години
RAL 2010

RAL 3009

RAL 8011

RAL 7021

Гаранција
на
ќерамидите

Тектура PROTECTOR®

ќЕРаМИДИ БРАМАК

ревива PROTECTOR®

40
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ново!

ново!

по нарачка

по нарачка

3

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:
Покривна ширина:

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
BRAMAC PROTECTOR®
330 х 420 мм
395 мм
300 мм

Висина на профилот: 0 мм
Тежина/м2:
52 кг/м2
Тежина:
4,7 кг/бр.
Потрошувачка на м2: приближно 11 пар.
Минимален наклон на покривот: 15О

* Системот PROTECTOR ®: површината е направена
од 3 слоја кои во комбинација гарантираат 5 кратна
заштита на покривот. Види стр.16

ЦВЕТОВЕ**
црвена

ново!

RAL 2010

антик

антрацит

ново!

ново!

RAL 7021

**При печатени матријали е невозможно да се
покаже вистинската боја на ќерамидата. Најблиска
боја по RAL – RAL 2010, RAL 7021

30 години
Гаранција
на
ќерамидите

Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:
Покривна ширина:

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
BRAMAC PROTECTOR®
330 х 420 мм
395 мм
300 мм

Висина на профилот: 0 мм
Тежина/м2:
49,5 кг/м2
Тежина:
4,5 кг/бр.
2
Потрошувачка на м : приближно 11 пар.
Минимален наклон на покривот: 25О

* Системот PROTECTOR ®: површината е направена
од 3 слоја кои во комбинација гарантираат 5 кратна
заштита на покривот. Види стр.16

ЦВЕТОВЕ**
црвена

ново!

RAL 2010

антик

брилјантно црна

ново!

ново!

RAL 7021

**При печатени матријали е невозможно да се
покаже вистинската боја на ќерамидата. Најблиска
боја по RAL – RAL 2010, RAL 7021

30 години
Гаранција
на
ќерамидите

натура плус

економик

ќЕРаМИДИ БРАМАК
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43

3

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
мазна
330 х 420 мм
398 мм

Покривна ширина:
Висина на профилот:
Тежина/м2:
Тежина:
Потрошувачка на м2:

300 мм
25 мм
43 кг/м2
4,3 кг/бр.
приближно 10 пар.

боја*

Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
мазна
330 х 420 мм
398 мм

Покривна ширина:
Висина на профилот:
Тежина/м2:
Тежина:
Потрошувачка на м2:

300 мм
25 мм
43 кг/м2
4,3 кг/бр.
приближно 10 пар.

боја*
кафеава

RAL 8028

црвена

RAL 2010

*При печатени матријали е невозможно да се
покаже вистинската боја на ќерамидата. Најблиска
боја по RAL – RAL 8028,
RAL 2010

црвена

сива

* При печатени матријали е невозможно да се
покаже вистинската боја на ќерамидата. Најблиска
боја по RAL – RAL 8028.

30 години

30 години

Гаранција
на
ќерамидите

Гаранција
на
ќерамидите

RAL 8028

АДРИА

ќЕРаМИДИ БРАМАК
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45

ново!

3

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Материал:
Површина*:
Димензии:
Висечка должина:

песок, цемент, вода
и неоргански пигменти
рустикална
330 х 420 мм
398 мм

Покривна ширина:
Висина на профилот:
Тежина/м2:
Тежина:
Потрошувачка на м2:

300 мм
53 мм
44 кг/м2
4,4 кг/пар.
приближно 10 пар.

При монтажа се комбинираат ќерамиди од
различни палети
боја*
магико

умбра

* При печатени материјали е невозможно да
се репродуцира целосно вистинската боја на
ќерамидата.

30 години
Гаранција
на
ќерамидите

НЕ САМО ПОКРИВ,
ТУКУ ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА

46

БРАМАК СОЛАР

Енергијата чини пари. Многу пари. И во повеќето случаи производството на електрична
енергија и штети на животната средина. Ова е доволна причина да го претворите вашиот
покрив во соларен покрив. Со сончевите колектори од Брамак ќе добивате топла вода и ќе
заштедите пари. Зашто сонцето не праќа сметки.

47

Нов дизајн

Сончеви колектори Брамак.
ИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ
• Патентирано соларно решение со
интегрирана рамка. Тоа овозможува лесна и
брза монтажа
• Се монтира при наклон на покивот од 20°
• Висока ефективност – бакарен апсорбер со
високоселективна вакумна покриеност
• Најбезбеден за животната средина и
ефективен извор на енергија: со еден
Bramac Solar-Dach PRO од 8 м2 можат да се
заштедат до 500 л нафта годишно
• Погоден за сите покривни материјали и
постоечки покриви
• 15 години гаранција и печат за квалитет на
Austria Solar
• Квалитет со австриска марка – BRAMAC
е синоним за сериозен однос, сигурност и
доверба
• Solar Keymark сертификат
• Задоволство за долги години преку
прекрасниот дизајн и совршено интегрирање
во покривот

БРАМАК КОЛЕКТОР СО
АЛУМИНИУМСКИ КАДИ. РЕШЕНИЕ
ВРЗ ПОКРИВОТ
• Висока ефективност – бакарен апсорбер по
целата рамнина, високоселективна вакумна
покриеност
• Лесна монтажа без потреба од кран – модулен
колектор 2,5 м2
• Апсолутна атмосферска издржливост – нема
заварување на рабовите
• По избор вертикален и хоризонтален формат
• Универзален прилог за различни наклони,
минимален наклон на колекторот од само 15°.
Погоден и за постоечките покриви!
• Индивидуални монтажни варијанти – на
покривот како закосен елемент или слободно
поставен
• 10 години гаранција и печат за квалитет на Austria Solar
• Австриски брендиран квалитет – BRAMAC
е синоним за сериозен однос, сигурност и
доверба
• Solar Keymark сертификат
• Задоволство за долги години преку
прекрасниот дизајн

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИЈА ЌЕ НАЈДЕТЕ ВО НАШАТА БРОШУРА BRAMAC SOLAR

4

Функционален принцип

СОЛАРЕН ЦИКЛУС ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДА ЗА ДОМАШНИ ПОТРЕБИ

СОЛАРЕН ЦИКЛУС ЗА ПОДДРШКА НА ГРЕЕЊЕТО

2) Bramac A WK
монтажа врз
покривот

2)Bramac BSD
Pro вграден во
покривот

1)Енергетски носител
довод/одвод на
топла вода

Топла вода
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2)Bramac BSD
Pro вграден во
покривот

1) Енергетски носител
довод/одвод на
топла вода

2) Bramac A WK
монтажа врз
покривот

Греење
Топла вода

5) Разменувач на
топлина
4) Соларна пумпа
и управувач
Греење

Грејно тело

4) Соларна пумпа
и управувач

Подно греење

4

Греење

4) Соларна пумпа и управувач

4) Соларна пумпа и управувач

Локален водовод

Локален водовод
3) Бојлер за
питка вода

Разширителен сад

3) Комбиниран бојлер со
вградена спирала за БГВ

Разширителен сад

шематски приказ

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕОПХОДНАТА
ПОВРШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТОПЛА ВОДА

ca. 4 м2
ca. 6 м2
ca. 8 м2
ca. 10 м2

Број на лица во домаќинство

Обем на
бојлерот во л

при мала
порошувачка

Димензии
на соларни
колектори
Брамак

при средна
порошувачка

ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДА
Енергетскиот носител (1) во овој систем
претставува смеса од вода и антифриз. Таа се
загрева во колекторот (2) од сончевите зраци.
Ако температурата во колекторот (2) ја надмине
температурата во долниот дел на соларниот
бојлер (2) со околу 5°C, се вклучува соларната
пумпа (4). Течноста од топлоносителот (1) минува
во разменувачот на топлина во бојлерот (5) и ја
предава топлината кон водата за потрошувачка.
Изладената течност повторно се носи кон
колекторот (2), за да биде повторно загреана од
сонцето.

при голема
порошувачка
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БРАМАК СОЛАР

2

3

4

200–300

3

4–5

6

300–500

4

5–6

7–8

500–700

6

7–8

9–10

700–1000

Разумна неопходна површина: 1–2 м2 површина на колектор
по човек, 50–100 л обем на бојлер на м2 површина на колектор.
Брамак препорачува 1,5 м2 површина на колектор по човек.

шематски приказ

ПОДДРШКА НА ГРЕЕЊЕТО
Комбинираните соларни инсталации обезбедуваат
освен греењето на вода драгоцено помагање на
греењето. Така може да се обезбеди снабдување со
бесплатна топлинска енергија во преодните сезони.
Особено поволни услови за тоа имаат куќите
изградени според правилата за ниски енергетски
трошоци.

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕОПХОДНАТА
ПОВРШИНА ЗА ГРЕЕЊЕТО
Типична неопходна површина за едносемејна куќа
изградена според правилата за ниски енергетски
трошоци: околу 1–2 м2 – колекторна површина на
10м2 – грејна станбена површина дополнително
кон постојното загревање на вода. Разумно е да се
изврши точно одредување на површината.

Bramac

сoвет

За точно определување на вашите индивидуални
потреби, ве моламе, пополнете ја соларната анкета
на интернет www.bramac.mk. Ќе добиете бесплатна
компјутерска симулација за вашиот специфичен
прилог.

СОВЕТ, РЕШЕНИЕ И ШТО УШТЕ
МОЖЕ ДА НАПРАВИМЕ ЗА ВАС?

50

Ние предлагаме интелигентни покривни системи, токму за вашите потреби, како и производи кои одговараат
за највисоки стандарди за квалитет. Исто толку квалитетни и интелигентни се и бесплатните ни услуги.
Благодарение на 10 годишното акумулирано искуство во Македонија можеме најдобро и компетентно да
застанеме до вас со совет и решение. Истото може да го направиме и на интернет, на страната
vwww.remontnapokrivot.mk ке најдете се што е потребно за покривот.
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НАШАТА БЕСПЛАТНА УСЛУГА ВИ ГО
НУДИ НАЈБОГАТИОТ ПАКЕТ ОД УСЛУГИ
ВО ОВАА ИНДУСТРИСКА ГРАНКА
• бесплатни консултации
• бесплатни калкулации
• посета на објектите
• бесплатни практични и теоретски обуки
• бесплатен комплетен пакет со детална
информација за нашите производи –
каталози и технички податоци
• бесплатни пресметки на соларни
инсталации

СЕРВИс

5
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ЗА СИТЕ, КОИ САКААТ ДА
ЗНААТ ПОВЕЌЕ

ДОЗВОЛЕТЕ НИ ДА БИДЕМЕ
КОРИСНИ!

Вие сакате да научите повеќе во врска со темата ремонт и нова изведба на покривот? Тогаш ви препорачуваме
да ја посетите нашата веб страница. Таму ќе најдете вредни информации за нашите производи, системски
решенија, интересни коментари и интервјуа со експерти, може да нарачате наши каталози и брошури со
технички податоци, да побарате бесплатна консултација со професионалци, да се сврзете со нас и уште многу,
многу други. Една посета на нашиот сајт, кој целосно вреди.

ОРИЕНТИРАНИ КОН КЛИЕНТОТ
е една од нашите три централни мисии. Без разлика дали тој е краен инвеститор, мајстор
на покриви, трговец, архитект или дизајнер. За сите нив ние сакаме да бидеме партнер со
најдобра услуга на пазарот.

СЕРВИс
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5

Тоа е причината да го создадеме Ремонт На Покривот, кој ќе ви помогне:
• Да го направите најдобриот избор за вашиот покрив
• Да осознаете корисна и професионална информација, поврзана со покривот и неговите функции
• Да го распознаете вашиот најдобар мајстор за покривот
• Да направите сами ориентациона калкулација на неопходните матријали, користејќи го покривниот
калкулатор.
... да имате постојан пристап до нашите знаења и долгогодишно искуство регистрирајќи се на сајтот и
оддржувајте конструктивен дијалог со нас.
Затоа и ние можеме и сакаме да учиме од вас!
Едноставно кликнете на www.bramac.mk

Едноставно кликнете на www.remontnapokrivot.mk

РЕНОВИРАЈ ГО ПОКРИВОТ СО БРАМАК
ИНТЕЛИГЕНТНИОТ ПОКРИВЕН СИСТЕМ
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СЕРВИс

ЗОШТО ДА ГО РЕНОВИРАМ ПОКРИВОТ?

55

• Сигурноста на вашиот дом е доволна причина да го
смените стариот испукан и гнил покривен матриал
(ќерамиди, летви, греди).
• Направете добра инвестиција така што ке направите
ремонт на покривот сега. Таа ќе ја зголеми вредноста
на вашиот дом.
• Греењето на домот е главната ставка во сметките на
секое домаќинство. По реновирањето на покривот
значително ќе се намалат трошоците за греење.
• Соларниот колектор не е само уште една модерна
технологија туку средство за добивање на топла
вода и помагање на греењето во вашиот дом. Сега
е моментот при реновирањето на покривот да се
размисли и за иднината.
• Надворешниот естетски изглед ќе ви претставува
задоволство на вас и на околината.
ОД КАДЕ ДА ЗАПОЧНАМ СО РЕНОВИРАЊЕ НА
ПОКРИВОТ?
• Јавете се на 071 364 972 и побарајте бесплатна
консултација со претставник на Брамак за вашиот
регион и бесплатната пресметка на неопходниот
покривен матријал.
• Нашиот претставник ке ја провери контструкцијата
на вашиот покрив и ќе ви го предложи најдоброто
решение во зависност од конкретната ситуација.
• Ние бесплатно ќе ја изготвиме понудата за
целокупното реновирање на вашиот покрив.
• Искористете ги сите предности на покривниот систем
Брамак. Понудата вклучува достава на покривниот
матријал, демонтирање и исфрлување на стариот,
нови летви, ќерамиди и покривната опрема на Брамак,
монтажа на новиот покривен систем од обучен и
сертифициран мајстор.
КАКВА Е ГАРАНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТОТ?
Ние од Брамак ќе се погрижиме околу целата
организација на проектот – од 30 годишната писмена
гаранција на ќерамиди, капаци и фазонски елементи
до препораката на мајстор, кој поминал многу од
обуките на Брамак и се докажал како искусен мајстор за
покривниот сиситем Брамак.

5

ПОКРИВ СО СИСТЕМ
Тука се одговара едно со друго и тоа перфектно
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Со брендот Брамак избирате не било каков покрив, туку еден комплексен покривен систем од една
рака. Кон неа припаѓаат како висококвалитетните ќерамиди, така и елементите кои точно одговараат на
покривниот систем, при тоа со широк избор за сите функции на покривот. Сите елементи на покривниот
систем се совршено компатибилни по функција, боја и материјал со формите на ќерамидите. Доверете ни
се целосно за вашиот покрив.
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ЕЛЕМЕНТИ НА
ПОКРИВНИОТ
СИСТЕМ

6

ЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ –
МНОГУ МОЖНОСТИ
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Елементи на покривниот систем

Компонентите на покривниот систем Брамак ви даваат слобода да ги изведете покривот визуелно и
функционално токму според вашите претстави и барања. Резултатот: наместо обичен покрив вие
добивате интелигентен и безбеден за во иднина покривен систем, како и докажани решенија за подпокривот,
термоколектори за топла вода и помагање на греењето во вашиот дом. Кон комплексниот покривен систем се
однесуваат и важни детали како ували, оддушници или системи за движење на покривот.

ПРЕДНОСТИ ОД КОМПОНЕНТИТЕ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ БРАМАК
• Сите елементи се компатибилни и целосно одговараат еден со друг по форма, функционалност и
естетичност
• Ќе ги добиете сите елементи на системот од една рака
• Ќе го добиете најдобриот квалитет од лидер на пазарот
• Сериозни гаранции за повеќе безбедност

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЕМЕ/
ГРБИНА

ОДДУШНИЦИ

ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА
ПОКРИВОТ

НЕ КУПУВАЈТЕ БИЛО КАКВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ.
КУПЕТЕ ОД БРАМАК
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Несоодветена или погрешена опрема за ќерамидите може да се одрази на визијата на покривот дури и да
доведе до технички компликации. Тоа може да ве чини не само време и непријатности, туку и да доведе до
дополнителни финансиски загуби. Затоа доверете се од самиот почеток на ОРГИНАЛНИОТ ПОКРИВЕН
СИСТЕМ БРАМАК, при кој сите одделни елементи се тестирани и соодветно да одговараат еден со друг.

ИГРАЈТЕ НА СИГУРНО СО КОМПОНЕНТИТЕ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ БРАМАК
Со компонентите од покривниот систем на Брамак вие избирате продукти, кои идеално одговараат по
функционалност, форма и естетичност со целата производна палета на модели ќерамиди на Брамак. Тие ќе
ви предложат вистинско решение за секој проблем, ќе ги задоволат и највисоките барања и ќе гарантираат
голема сигурност.

СИГУРНОСТ НА
ПОКРИВОТ

ПОКРИВНИ ОПШИВКИ

УВАЛИ

СОЛАрни колектори

СИСТЕМ
СНЕГОБРАНИ

ОСВЕТЛУВАЊЕ НА
ПОДПОКРИВНОТО
ПРОСТРАНСТВО

ПОДПОКРИВни фолии

СТРЕа

СИСТЕМ ЗА
ОДВОДНУВАЊЕ

6

ПОДПОКРИВНа ФОЛИја
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Елементи на покривниот систем

ЗАШТИТА ОД ПРАВ, СНЕГ И ЕВЕНТУАЛНА ТЕЧНОСТ

Подпокривна фолија PRO PLUS Resistant 140

Подпокривната фолија ја заменува наполно даскената опшивка во
случај да потпокривниот простор е ненаселен. Таа обезбедува заштита
против прав, снег, како и одведување на вода во олукот при евентуално
протекување на покривот (на пример при скршена ќерамида).
Фолијата се мести паралелно со стреата и се прицврстува врз ребрата.

Предности
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•
•
•
•

Уникатна технологија на производство
Ходрофобна површина – не се влажни
Нуди по-голема сигурност од проникнување на вода при дупчење со клинец
Ја заштитува фолијата од протекување, како последица од употреба на
импрегнатори за дрво
• Висока паропропусливост

Подпокривнa фолија STANDARD 120
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
• Материал:

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
• Материал:

трослојна, паропропуслива,
студено лепена (ламинирана)
сива/бела

• Боја:
• Јакост на затегање
надолжно/напречно:
170/120 N 5 см
• Јакост на кинење -од клинец
надолжно/напречно:
130/140 N
• Отпорност на пожар:
класа Е
• Водонепропусливост:
>2000 мм
• UV постојаност:
4 месеца
• Паропропусливост – Sd:
<0,03 м
• Отпорност против навлегување
на вода (по стареење на материјалот): класа W1
• Постојаност на температура:
од –40о до +80о
• Димензии на ролната:
должина 50 м, ширина 1,5 м
• Покривна површина:
75 м2
• Потрошувачка на м2:
min. 1,07 м2 , со вкл. преклоп
• Тежина на ролна:
приближно 9 кг
2
• Тежина/м :
приближно 120 г
• Употреба:
се поставува врз даскена 		
опшивка како и директно врз
ребрата

ново!

СТОП

сигурност срещу
проникване на вода

трислойно, паропропускливо,
студено лепено (ламинирано)
зелен/черен

• Боја:
• Јакост на затегање
надолжно/напречно:
260/230 N 5 см
• Јакост на кинење -од клинец
надолжно/напречно:
190/220 N
• Отпорност на пожар:
клас Е
• Водонепропусливост:
>3500 мм
• UV постојаност:
4 месеца
• Паропропусливост – Sd:
<0,02 м
• Отпорност против навлегување
на вода (по стареење на материјалот): класа W1
• Постојаност на температура:
од –40о до +80о
• Димензии на ролната:
должина 50 м, ширина 1,5 м
• Покривна површина:
75 м2
2
• Потрошувачка на м :
min. 1,07 м2 , со вкл. преклоп
• Тежина на ролна:
приближно 10,5 кг
2
• Тежина/м :
приближно 140 г
• Употреба:
врз даскена опшивка или
без даскена опшивка
(врз ребрата)

DIVOTAPE – Самолеплива лента 25 М Х 6 СМ
• Самолеплива лента за лепење при преклопување на
фолијата, околу отвори во покривот и корекции при
оштетување на на подпокривната мембрана.
• Висококвалитетна, долготрајна леплива лента со
модифицирано полиакрилно лепило со PE фолија
• Дебелина: 0,3 мм
• Тежина: 0,4 кг/ролна
• Постојаност на температура: од –40о до +70о

6

ПОДПОКРИВНа ФОЛИја

62

Елементи на покривниот систем

ПОДПОКРИВНа ФОЛИЈА VELTITECH 120
VELTITECH 120 е дифузионо затворена (паронепропуслива) подпокривна фолија за покривни конструкции
без даскена опшивка и ненаселено подпокривно пространство. VELTITECH 120 е значително полесна од
битуменските матријали затоа се мести полесно и поудобно.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
• Материjал:

двослојна, паронепропуслива, 		
студено лепена (ламинирана)
црна

• Боја:
• Јакост на затегање
надолжно/напречно:
230/200 N 5 см
• Јакост на кинење од клинец
надолжно/напречно:
150/150 N
• Огноотпорност:
класа Е
• Воден столб:
>3000 мм
• UV постојаност:
4 месеца
• Паропропусливост – Sd:
16 м
• Отпорност против 		
навлегување на вода 			
(по стареење на материјалот):
класа W1
• Постојаност на температура:
од –40о до +80о
• Димензии на ролната:
должина 50 м, ширина 1,5 м
• Потрошувачка за м2:
min. 1,07 м2 , со вкл. преклоп
• Тежина на ролна:
околу 9 кг
• Тежина/м2:
околу 120 г
• Употреба:
врз ОSB табли или 		
директно врз ребрата
НАЧИН НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОЛИЈА
BRAMAC ПРИ МОНТАЖА НА ПОКРИВЕН
ПРОЗОРЕЦ
Жлебот од самата фолија штити од евентуално
протекување во областа над покривниот
прозорец.

ПОКРИВ БЕз ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА
Контралетви 5/5

Летви 5/3

ПОДПОКРИВНA ДИФУЗИОНA (ПАРOПРОПУСЛИВА) ФОЛИЈА BRAMAC UNIVERZAL
ПРЕДНОСТИ

•
•
•
•
•

Универзален производ – се поставува врз даскена опшивка и наместо даскена опшивка
Четрислоен материјал со вградена зајакната мрежа и дифузиона мембрана
Голема цврстина на кинење како и пробивање од клинец
Не пропушта вода
Висока отпорност на триење што овозможува одлична заштита на дифузионата
мембрана

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
• Материjал:

носечо ребро

четирислоен полипропилен
дифузионна мембрана,
усилен с мрежа
сива

• Боја
• Јакост на затегање
надолжно/напречно:
450/390 N 5 см
• Јакост на кинење од клинец
надолжно/напречно:
340/360 N
• Огноотпорност:
В2 согласно норма DIN4102-1
• Воден столб:
3000 мм
• Постојаност на 					
атмосферски влијанија:
4 месеца
• Димензии на ролната:
должина 50 м, ширина 1,5 м
• Покривна квадратура:
75 м2
• Тежина/м2:
152 г/м2
• Тежина на ролна:
11,4 кг
• Потрошувачка за м2:
min. 1,07 м2, со вкл. преклоп
• Sd-вредност:
0,03 м
• Постојаност на температура:
од –40о до +80о
• Употреба:
врз даскена опшивка и 		
наместо даскена опшивка
Слој со висока отпорност
на триење

6

Хидрофобен слој –
водата останува на
површината

жлеб од фолија
летва
контралетва
отвор прозорец
фолија

Фолја VELTITECH 120
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Мрежа
Дифузионна
мембрана
Основа

Хидроизолациски
самолеплив материјал –
дејствува самолепливо
при дупчење со клинец

64

ПОДПОКРИВНа ФОЛИја

ВЕНТИЛАЦИЈА
НА ПОКРИВОТ

ПОДПОКРИВНА ДИФУЗИОНА ФОЛИЈА UNIVERSAL ЕCO
UNIVERSAL ЕCO е парапропуслива подпокривна фолија, кја може да се поставува како на
покриви со даскена опшивка така и на покриви без даскена опшивка.

Докажано е дека во еден дом на ден се формираат 5-6 кг водена пареа по човек кои се движат нагоре!

Елементи на покривниот систем
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ПОКРИВЕН СИСТЕМ
ПРЕДНОСТИ

• UNIVERSAL ЕCO/ ЕCO2S нуди подобри показатели на цврстина, јачина на
дупчење и водонепропусност во споредба со други слични производи на пазарот
и тоа при подостапна цена.
• Достапно и во верзија со 2 самолепливи ленти за максимална заштита против
навлегување на снег и прав
• Системско решение за покриви со наклон од 15о до 17о

• ќе спречи создавање на кондензација, мувла и
гнил на покривната конструкција
• ќе обезбеди долг живот на вашиот покрив
• гарантира покрив без грижи

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
• Материјал:
трослоен полипропилен – зелен
• Јакост на затегање
надолжно/напречно:
300/270 N 5 см
• Јакост на кинење од клинец
надолжно/напречно:
180/180 N
• Огноотпорност:
B2 согласно норма DIN 4102-1
Universal ECO
• Воден столб:
3000 мм
• Постојаност на 					
атмосферски влијанија:
4 месеца
• Димензии на ролната:
должина 50 м, ширина 1,5 м
• Површина на ролната:
ролна 75 м2
2
• Тежина/м :
околу 140 г
• Тежина на ролна:
околу 10,5 кг
• Sd-вредност:
0,03 м
• Постојаност на температура:
од –40о до +80о
2
• Потрошувачка за м :
min. 1,07 м2 , со вкл. преклоп
• Употреба:
врз даскена опшивка и 		
наместо даскена опшивка
ПОКРИВ СО ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА
Полипропиленски слој (70г/м2)
UV стабилен
ДАСКЕНА ОПШИВКА

Простор за
вентилација

Даскена
опшивка

Фолија Bramac
UNIVERSAL/ECO

Голема отпоност на абење
Заштитен филм од UV зраци и
механичко оптеретување

Контралетви 5/5

Летви 5/3

Полипропиленски филм (40г/м2)
Пропушта воздух
UV стабилен
Дозволува паропропусливост

Топло лепње –
гарантира сигурност помеѓу
слоевите и подобро ги затвара
отворите при дупчење со клинец
Потпорна греда

Топлотна изолација

Полипропиленски слој (30г/м2)
UV стабилен
Заштитен филм од UV зраци и
механичко оптеретување

ЈА Имаме грижата за вашиот покрив

6

ПРОИЗВОДИ ЗА СЛЕМЕ/ГРБИНА
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СИГУРНА ВЕНТИЛАЦИЈА, ЗА ЦЕЛИОТ ЖИВОТ НА ПОКРИВОТ
Од особена важност за долготрајноста на дадена покривна конструкција е функционалната вентилација
на стреата по наклонот на сртот. Елементите за сува монтажа на Брамак поседуваат голем вентилирачки
капацитет при истовремена безбедност против силен снег и пороен дожд. Затоа тие претставуваат важен
дел од комплексни системи.

ПРЕДНОСТИТЕ НА МАТРИЈАЛИТЕ ЗА СУВА МОНТАЖА И ЗА РАБОВИТЕ НА ПОКРИВОТ
• Figaroll Plus и MetallRoll поседуваат сертификат за огноотпорност, класа Е
• Лесна и економична монтажа
• Различните ширини кај Figaroll Plus и MetallRoll ги намалуваат варијациите на производот
• Оптимална заштита на подпокривната конструкција преку иновативна вентилациска
мрежа кај Figaroll Plus
METALL ROLL
За сува монтажа на слеме и грбина. Многу висока заштита од дожд и
снег благодарение на дополнителната слемено-гребена летва
• Алуминиумски странични ленти со патентиран метода CrepTec
• 5 метри ролна – ширина на ролна 260 мм + 60 мм
• Достапно во 3 бои – црвена, кафеава, црна
• Странични ленти со околу 50% разтегливост + UV стабилност
• Нема аналоген производ на македонскиот пазар
• Погоден за сите модели ќерамиди, вклучувајќи високопрофилните
Атика и Атика Антик

3
4
1

2

FIGAROLL PLUS
Одличните вентилациони квалитети на Figaroll Plus нудат уште подобра
заштита на подпокривната конструкција на покривот.
(1) Разтегливост до 50%
(2) Постојани метални странични ленти со екстремна UV стабилност и
заштита од нечистотии
(3) Иновативната мрежа со двострани вентилациони канали обезбедува
идеална вентилација (вентилационен пресек > 150 см2 /м)
(4) Варијабилната ширината од 280 до 320 мм дозволува лесно
обликување и идеална примена кај речиси сите модели на ќерамиди
• Нема аналоген производ на македонскиот пазар
• Погоден за Атика и Атика Антик
ECO ROLL
Ценовно најзгодно решение за сува монтажа на слеме и грбона
• Двострани странични ленти со алуминиумска површина и до 30%
разтегливост + UV стабилност
• Вентилационен пресек = 143 см2 /м
• Достапно во три бои – црвена, кафеава, црна

Елементи на покривниот систем

ДРЖАЧ ЗА ЛЕТВИ, ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА СЛЕМЕНОГРЕБЕНАТА ЛЕТВА
За сигурно прицврстување на летвите кон слемињата и грбините.
• Брза, едноставна и сигурна монтажа
• Индивидуално прилагодување на висината
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ДРЖАЧи ЗА КАПАЦИ
За лесно и сигурно прицврстување на капаците кон слемето и грбината.
• Одличен квалитет
• Сигурност при бура

ЗАВРШНА СЛЕМЕНА ПЛОЧКА – МАЛА
Универзална завршна слемена плочка за позитивен краен резултат, која дава
подобра визија на секое слеме.
• Од PVC стабилно на UV зраци
• Боја согласно на ќерамидите
• Лесна монтажа
ЗАВРШНА СЛЕМЕНА ПЛОЧКА – ГОЛЕМА
Убав елемент за обликување на почетокот и на крајот на слемето.
• Од PVC стабилно на UV зраци
• Достапна во три бои – црвена, кафеава, црна

Петел
Како украс на покривот со богата традиција, петелот служи како симбол
на будноста. Во преданијата петелот ја чува куќата и луѓето кои живеат во
неа од грмотевици и пожар. Петелот се монтира врз капакот на слемето со
дополнителен сет од елементи за прицврстување.

6
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ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ

ЗА СИГУРНА ВРСКА СО ПОКРИВОТ
Значителен придонес за безбедноста на даден покрив имаат сооветните покривни опшивки.
Производот WAKAFLEX е првиот избор. Тој има универзална примена за професионална изведба на врските
околу ѕид, оџак, испакнати градежни елементи и други врски по покривот.

ПРЕДНОСТИ НА БРАМАК
WAKAFLEX СИСТЕМОТ

ПРЕДНОСТИ НА WAKAFLEX

•
•
•
•
•

Бои адаптирани на Брамак ќерамидите
Долготрајно UV и температурна издржливост
Етаблирана повеќе од 10год
Идеално адаптирани едни кон други елементи на системот
Најсигурна заштита на ризичните места на покривот(покрив/
оџак и покрив/ѕид)
• Безоловна
• Патентиран производ

3
2

Достапен во 3 бои

кафеава

црвена
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1 – ЛАЈСНА ЗА WAKAFLEX
За горна безбедна врска на WAKAFLEX со оџак/ѕид,
двострано применлива, предвремено перфорирана.
• Изработен од алуминиум
• Двострано применулива: едната страна е црвена, а
другата во темнокафеава во зависност од бојата на
ќерамидите и WAKAFLEX

WAKAFLEX
Универзално применлив производ за сите професионални врски околу оџаци, ѕидови
како и испакнати градежни елементи и други врски по покривот.
UV и температурна стабилност
Растегливост во двата правци

• UV и температурна стабилност
• Разтегливост во двете насоки (околу 50% надолжно и околу 15%
попречно)
• Самолеплива површина
• Достапно во 3 бои
• Рециклирачки
• Брза монтажа, освен ножици не е потребен друг инструмент

1
антрацит

2 – КИТ ЗА МОНТАЖА (одговара за wakaflеx)
Гарантира одлична врска по надворешната и внатрешната
зона. Тестиран кит за монтажа за Wakaflex.
• UV стабилен
• Безбоен

Самолеплива површина
3 – ЛЕПАК ЗА ОпШИВКИ
• M-GLUE лепи и во влажна средина,
1-компонентен SMP (силан полимер, модифициран)
• Брзо лепи на метални покриви и влажни површини
• Површините да се чисти од прашина и мрснотии
• Лепењето се одвива во рамките на 1–2 мин., целосно
стврднување до 24 часа

6

Стабилна форма
Надолжна решеткаста арматура

Бутилни лепливи ивици

Добро оформување

За врски околу ѕидови и оџаци користете го
комплексниот систем за врски на Брамак. Тогаш сите
елементи идеално одговараат едни со други и така
создаваат идеални предуслови за сигурна монтажа.
Резултатот е: голема долготрајност за целата
покривна конструкција.

ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА НИЗ
ПОКРИВОТ. ПОКРИВНИ ОДДУШНИЦИ
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ТАКА СИТЕ МОЖНОСТИ СЕ ОТВОРЕНИ ЗА ВАС
Оддушниците секогаш треба да ги извршуваат највисоките барања во однос на изгледот и функционалноста.
Речиси нема покрив, во кој да не се монтирани најмалку два покривни оддушници. Одведувањето е исто
толку важно, како и отпорноста при лошо време, жештина и мраз, најекстремните и долготрајни искушенија
на природата. Само најдобрите оддушници можат да му одолеат на ова оптоварување без оштетување. За
таа цел Брамак разви решенија кои точно се приспособени кон сите модели ќерамиди на Брамак.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ
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За сите модели на Брамак ќерамиди
КОМПЛЕТ DUROVENT
Систем од висококвалитетен PVC за сите модели на ќерамиди.

ПРЕДНОСТИ НА ПОКРИВНИТЕ
ОДДУШНИЦИ БРАМАК
• Боја што одговара на покривната површина
• Лесна монтажа преку идеална форма која одговара за секој
профил на ќерамида
• Заштита од пробивање на силен дожд и наврнувања од снег
• Решенија во зависност од моделот за сигурна врска и убав
изглед
• Сигурно системско решение

DUROVENT КАПА
DN 125

За сите модели на Брамак ќерамиди
ГРУПА НА ПРОИЗВОД DUROVENT
Ќерамидата подлошка е оригинална ќерамида Брамак.
DUROVENT
ПРОДОЛЖЕТОК ЗА
АНТЕНА

Оддушник за
изведување на
вентилационни цевки
низ покривот (Ф-100 мм)
•
•
•
•
•

DUROVENT
ВЕНТИЛАЦИСКА ЦЕВКА
DN 125

DUROVENT ПОДЛОГА ЗА
ПРИКЛУЧОК DN 125, вo
ЗАВИСност од моделот

комплет ќеремида
за антена DUROVENT

Исклучително здрав
Со убава боја и UV и температурна издржливост
Висококвалитетна и особено долготрајна визија
Идеални проточни својства
Сите оддушници DUROVENT се вклопуваат хармонично како по форма така и по боја во покривната
површина
• Тестирана сигурност
• Соодветно решение за секој профил на ќерамида, за секоја боја и површина

DUROVENT приклучок
ЗА ИЗДУВНИ ГАСОВИ
Ф116

•
•
•
•
•
•
•

Проверен систем за идеална сигурност
Иста подлога за приклучок за различните функционални комплети
Лесна и безбедна врска кон дополнителните елементи преку опционален комплет врски
Долготрајно етаблиран систем од висококвалитетно PVC за сите профили на ќерамиди
Врска по избор DN 100
Како боја и форма прилагодена кон сите Брамак ќерамиди
Се користи при наклон на покривот од 17о до 55о

6

ПОКРИВНИ ОДДУШНИЦИ
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За сите модели на Брамак ќерамиди
DUROVENT ПРИКЛУЧЕН СЕТ ЗА ОТВОРИ
Се користи за подобра врска помеѓу приклучната цевка и фолијата против
навлегување на вода.
• Комплетот се состои од прстен и шаблон за монтажа

УВАЛА

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ

Увалата кај косите покриви игра многу важна улога. Тука одделните покривни рамнини се поклопуваат,
така да при дожд водата треба да биде сигурно одведена. Затоа безбедноста е особено важна, бидејќи
водата што ќе проникне во покривната конструкција причинува големи штети. Брамак предлага решение за
одведување на дождовницата преку увалата.

ПРЕДНОСТИ НА СИСТЕМОТ
СО УВАЛА НА БРАМАК

КОМПЛЕТ ВРСКИ DN 100 ИЛИ DN 125
Овозможува едноставно ракување на врската помеѓу приклучната цевка кон
доплнитениот елемент.
• Вододотпорна врска
• Со шаблонот за монтажа се одредува местоположбата на дупката за
преминот на приклучната цевка од подлогата за приклучок
ФЛЕКСИБИЛЕН ПРИКЛУчОК
Овозможува едноставно поврзување на покривниот оддушник со
вентилационите цевки DN 100.
• Добар сооднос на цена – квалитет
• Значително подобрена флексибилност
• Се нуди во DN 100
КОМПЛЕТ DUROVENT
За сите модели на Брамак ќерамиди – идеален за монтажа на вентилациската цевка.
• Врска со DN 100
• Заштедува место, бидејќи сите потребни елементи се собрани во еден пакет
• Заштедува време, бидејќи ние веќе сме го комплетирале
• Штеди трошоци за складирање, бидејќи комплетот е применлив, како за DN 100
• Штеди на трошок за работна сила, бидејќи долгото барање на одделните производи
отпаѓа
Универзален Брамак премин за цевки низ покривот
Погоден за цевки на соларни инсталации со дијаметар помеѓу 10 и 70 мм, а исто така и
за екелектроинсталации (пример: сателитски и фотоволтаични системи). Самолепливи
EPDM манжетни обезбедуваат цврсто поврзување со подпокривната фолија и сигурност
против навлегување на вода и ветер.
Универзален Брамак премин за кабли низ покривот
• За кабли со дијаметар помеѓу 4 и 8 мм
• Погоден за (на пример: сателитски и фотоволтаични системи, осветлување,
камери и др.), варијанти за 8 (8 K) и 16 (16 K) кабли
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• Проверен квалитет за голема сигурност
• Брза и лесна монтажа
• Стабилност на атмосферски влијанија

1 – АЛУМИНИУМСКА УВАЛА
Погодна за малоформатни покривни материјали. Се користи при наклон на
увалата не помал од 15°
• Стабилна на атмосферски влијанија, бидејќи е од висококвалитетен алуминиум
• Двострано применлива, едната страна е во црвена боја, а другата во
темнокафеава.
• Три претходно подготвени обележани линии дозволуваат лесно кантирање.

1

2
3

2 – ЛЕНТА ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА УВАЛИ
Пенолента за оптимална заштита од снежни врнежи и пороен дожд.
Погодна за малоформатни покривни материали и се монтира брзо и лесно
бидејки е самолеплива.
3 – ДРЖАЧ ЗА АЛУМИНИУМСКА УВАЛА
Држачот за алуминиумска увала е изклучително погоден за брзо и сигурно
прицврствување на свитканата увала.
Потрошувачка: околу 6 парчиња за секој елемент на увалата.
• Лесно оформување врз покривот
УВАЛА – PROFILO S
Метална увала со специјален заштитен слој и сигурен профил.

6

ДВИЖЕЊЕ ПО ПОКРИВОТ
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ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ

СИГУРНОСТ НА СЕКОЈ ЧЕКОР
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Задолжително при работа на покривот е сигурниот систем за движење. Решенијата за движење од Брамак не
ја тестираат само сигурноста, туку и се интегрираат оптимално во рамнината на покривот. За ова се грижат
точно усогласените покривни ќерамиди на системот за движење на Брамак. Така поединечните покривни
компоненти хармонираат една со друга и истовремено нудат максимална безбедност.

ПРЕДНОСТИ НА СИСТЕМОТ
ЗА ДВИЖЕЊЕ НА БРАМАК

•
•
•
•
•
•

Тестирани системи, BG и CE сертификати
Од висококвалитетен обоен матријал, алуминиум
Во боја и форма оптимално комбинирани со ќерамидите на Брамак
Лесна и брза монтажа
Висока постојаност
Импресивни како визија. Се вклопуваат хармонично во рамнината
на покривот.

ДВИЖЕЊЕ СО СИСТЕМ!
Системот за движење на Брамак се состои од ќерамида – газиште во
зависност од основниот модел ќерамиди на покривот и се користат во
комбинација со држач и соодветно газиште.

СЕКОГАШ СООДВЕТНИТЕ
ДОДАТОЦИ!

ЌЕРАМИДА – ОСНОВА
• Секоја основа се осигурува
дополнително со зајакната летва
• Секоја основа се прицврстува со две
завртки, големина 4,5 х 45мм
• Перфектна форма, одговара на
ќерамидите
• Одговараат хармонично во
рамнината на покривот
• Оргинална ќерамида на Брамак

ДРЖАЧ
Лакот ги поврзува основата
и газиштата, регулирајки го
истовремено и наклонот
на газиштето во однос на
наклонот на покривот. Од
алуминиум.

СИГУРНОСНА КУКА
Сигурносната кука служи како фиксна точка за превентивната опрема и
за качување по скалилата на покривот.
• Универзална за покриви со ќерамиди
• Со можност за поместување со цел за оптимално позиционирање
куката во жлебот на ќерамидите
• Со оптоварување во насока на олукот преку слемето и странично
• Тестирана по DIN EN 517 тип B

ЕДИНЕЧНО ГАЗИШТЕ
• Рамнина, отпорна на лизгање (410 x 250 мм) од високо
квалитетен алуминиум
• Едноставна монтажа со приложени крилчасти завртки
• Нуди максимална безбедност
• Бојата одговара на покривната површина

ДВОЈНО ГАЗИШТЕ
• Рамнина, отпорна на лизгање (880 x 250 мм) од високо
квалитетен алуминиум
• Едноставна монтажа со приложени крилчасти завртки
• Нуди максимална безбедност
• Бојата одговара на покривната површина

6
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ДА НЕ ОБРНУВАМЕ ВНИМАНИЕ НА ЗИМАТА
Ако имате систем снегобрани од Брамак на покривот, тогаш обилните снежни врнежи нема да ви
создаваат грижи. Во регионите со многу снег функционалната заштита од снег спречува лизгање на
снегот, на пример врз јавните сообраќајни површини. Често наредбите на градежниот надзор, како
и на другите служби во градовите и општините, исто пропишуват задолжителност од снегобрани.
Снегобранот на Брамак со интегрираната ќерамида е исклучително стабилна. Внатрешните
контролни лабаратории ја потврдуваат големата отпорност на на снегобраните на Брамак.

ПРЕДНОСТИ НА СИСТЕМОТ НА
СНЕГОБРАНИ БРАМАК
•
•
•
•
•

Идеално одговараат по боја и форма со ќерамидите на Брамак
Долготрајност
За секој вкус правилно решение
Докажан квалитет
Заштитна решетка од висококвалитетен алуминиум

СНЕГОБРАН ЌЕРАМИДА
Најважните предности на снегобран ќерамидите Брамак, за
разлика од обичните за заштита од снег се:
• Хармоничен, во боја со ќерамидите
• Хомогеност на матријалите
• Подобра ефикасност
• Затворена покривна површина
• Поставување на вториот ред од стреата нагоре и
рамномерно по целата површина

СНЕГОБРАН КУКА
• Брзо и лесно местење преку адаптирана геометрија кон
покривните ќерамиди
• 1 модел одговара на сите модели на ќерамиди
• Оптимална како комбинација со снегобран системите
• Се предлага во различни бои – црвена, кафеава и црна

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ

СИСТЕМ СНЕГОБРАНИ
Снегобран ситемот е најсигурна заштита од лизгање на снег. Таа се состои од ќерамида-основа, држач,
снегобран решетка и спојка за неа. Ќерамидата – основа за снегобран решетката, одговара на големината на
1/2 ќерамида и се монтира секогаш врз реброто на покривот.
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СПОЈКА ЗА
СНЕГОБРАН РЕШЕТКА
За поврзување на
2 снегобран решетки,
2 парчиња по врска
(17 х 17 мм)

ЌЕРАМИДА – ОСНОВА ЗА
СНЕГОБРАН РЕШЕТКА
За прицврстување на снегобран
решетките

СБЕГОБРАН РЕШЕТКА
Заштита од паѓање на снег.
• Бои на снегобран решетката (17 х 17 мм) –
црвена, кафеава, антрацит
• 3 м должина

Шеми за поставување на снегобран ќерамиди за сите модели на Брамак ќерамиди
Шема А
Секоја осма ќерамида треба да
биде снегобран ќерамида.
Потребно: околу 1,3 парчиња/м2
и дополнително, во вториот ред
над стреата, секоја ќерамида
треба да биде снегобран
ќерамида

Шема B
Секоја седма ќерамида треба да
биде снегобран ќерамида.
Потребно: околу 1,4 парчиња/м2
и дополнително, во вториот ред
над стреата, секоја ќерамида
треба да биде снегобран
ќерамида

Шема C
Секоја шеста ќерамида треба да
биде снегобран ќерамида.
Потребно: околу 1,8 парчиња/м2
и дополнително, во вториот ред
над стреата, секоја ќерамида
треба да биде снегобран
ќерамида

Шема D
Секоја петта ќерамида треба да
биде снегобран ќерамида.
Потребно: околу 2 парчиња/м2
и дополнително, во вториот ред
над стреата, секоја ќерамида
треба да биде снегобран
ќерамида

Забелешка:
Снегобран ќерамидите се поставуваат секогаш дијагонално по површината на покривот од вториот
ред нагоре. Кај ќерамидите Атика Антик и Атика Протектор се користат снегобран куки кои се
поставуваат по истите шеми.

6
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ПРИЦВРСТУВАЊЕ

стреа

ИЗДРЖЛИВИ НА ВЕТЕР И НЕВРЕМЕ

СЕ Е ВО РЕД, ШТОМ ЗАВРШУВА ДОБРО

Климатските промени се одговорни на растот на екстремните временски услови како ветер, бура и град.
Есенските и пролетните природни катастрофи во изминатите години со делумно катастрофални последици
го потврдуваат овој тренд. Затоа се поважно станува здравото и сигурно прицврствување на матријалите врз
покривот. Понудените од Брамак решенија обезбедуваат долготрајна заштита, тестирана на секое време.

За да се вентилира правилно покривот, за стреата треба да се искористат правилните елементи. Тие нудат
доволен вентилирачки отвор и истовремено заштита од птици и глодари.

ПРЕДНОСТИ НА
ПРИЦВРСТУВАЊАТА НА
БРАМАК

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ

ПРЕДНОСТИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 		
ЗА СТРЕА ОД БРАМАК
•
•
•
•

Испитан квалитет од Брамак
Брзото местење штеди трошоци
Специјално адаптирање кон покривните ќерамиди на Брамак
Висококвалитетен материјал

ДРЖАЧ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ЌЕРАМИДИ
Држачот се закачува во страничниот фалц на ќерамидите и се фиксира
долготрајно преку свиткување.

ЅВОНЕСТА ШАЈКА (ЗА РАЗДЕЛЕН КАПАК И ПОЧЕТЕН КАПАК)
За сигурно прицврстување на почетен капак и разделен капак.

ДРЖАЧ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА СЕЧЕНИ ЌЕРАМИДИ
За лесно и брзо прицврстување на сечени ќерамиди кај увалата кај
грбината
• Ги прицврстува сечените ќерамиди без дупчење
• Рентабилност и долготрајна постојаност
• Универзален прилог
• Значително го скратува времето за монтажа

•
•
•
•
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Утврден квалитет на Брамак
Испитан квалитет
Компатибилност на сите елементи
Комплексен систем

КОМБИНИРАН ЕЛЕМЕНТ
Комбинираниот елемент за вентилација спречува навлегување на птици
во стреата.
• 3 во 1: вентилација, заштита и замена на летвата на стреата
• Не се потребни издатоци за олуците
• Вентилационен пресек мин. 200 см2 /м плус профилираниот
пресек на ќерамидите
• Висина 3см
ЗАШТИТНА РЕШЕТКА
Заштитната решетка нуди ефективна заштита од навлегување на птици
во стреата и увалата. Со големиот вентилационен пресек заштитната
решетка обезбедува пријатна клима во подпокривот и добра
вентилација на покривот.
• Прилагодување кон профилот на ќерамидите
• Комбиниран елемент
• Брза монтажа
МРЕЖА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА
Мрежата за вентилација обезбедува пристап на воздух од стреата
кон слемето.
• Се користи и како челна даска
• Вентилационен пресек max 300 см2 /м според видот на монтажата и
профилниот пресек на ќерамидите

6

СОЛАРНИ СИСТЕМИ
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СОНЧЕВО ЈАСНО: ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ ПОКРИВОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕНЕРГИЈА
Ниту еден природен извор не е толку безопасен за околината како сонцето. Таа енергија ни се доставува
бесплатно. Специјално преку косиот покрив може да се постигне многу добар степен на ефективност.
Значајна можност за повеќефункционално користење на постојни и нови рамнини на покривот нудат
сончевите колектори за производство на соларна енергија.
ПРЕДНОСТИТЕ НА СОЛАРНИТЕ СИСТЕМИ НА БРАМАК
• Висока ефективност и безопасно за околината производство на енергија
• Одговара на сите вообичаени соларни бојлери
• Колектор и рамка како готова единица
• Дизајнот на колекторот е идеално прилагодлив со покривниот матријал
• Естетска интеграција во покривот преку рамна градежна форма
• Термоколекторите на Брамак имаат подршка од програмата за пазарни стимулации (REECL)

ТЕРМОКОЛЕКТОР НА БРАМАК
Широкоповршински рамни колектори со интегрирана рамка за коси покриви со профилирани или рамни
ќерамиди. Наклонот на покривот е најмалку 20°.
• Ефикасен за загревање на вода или помагање на греењето
• Погоден за директно интегрирање на покривот
• Термоколекторите на Брамак постојат во димензии 4,1 м2, 6,1 м2, 8,1 м2 и 10,1 м2
• Можна брза испорака и ефикасна монтажа со кран, при желба истовремено со ќерамидите
• Универзална адаптација кон сите вообичаени за пазарот соларни бојлери
• Колектор и рамка како однапред изработени единици
• Висока заштита од дожд, бура и град
• Погоден за сите соларни бојлери
• 10 години гаранција согласно документацијата
УНИВЕРЗАЛЕН МОДУЛ
Сигурно решение за монтажа на држачите на фотоволтаични капацитети и
соларни колектори за сите ќерамиди на Брамак.
• Независно од реброто, лесно прицврстување и лесна монтажа
• Висококвалитетен алуминиум
• Боја и форма компатибилна со сите ќерамиди на Брамак
• Предвидено за монтажа на објекти паралелно на наклонот на покривот

ОСВЕТЛУВАЊЕ

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ

ПРЕДНОСТИТЕ НА РЕШЕНИЕТО БРАМАК
• Висококвалитетно и убаво
• Лесна монтажа
• Сите покривни прозорци поседуваат потребната ознака 01.02.2010 CE
• Сите прозорци се одобрени како прозорци за пристап до покривот
• Применливи за сите вообичаени покривни матријали
• Безбеден пристап и качување
• Применлив кон сите модели на ќерамиди
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УНИВЕРЗАЛЕН ПОКРИВЕН ПРОЗОРЕЦ
Прозорец за пристап до покривот, осветлување и дополнително
проветрување на ненаселени тавани. Функционален и точно прилагоден
системски елемент. Покривниот прозорец може да се отвара лево, десно
и нагоре. Применлив кон сите модели на ќерамиди.
• Прозорец од висококвалитетна пластика, капак од поликарбонат
отпорен на кршење
• Бои: црвена, кафеава, антрацит
Покривен Прозорец LUmenex alu
Се користи за излез на покривот, осветлување и проветрување на
о
ненаселени тавани. Погоден за монтажа на покриви со наклон од 15
до 60 о. Неопходниот отвор за монтажа одговара токму на четири
ќерамиди. Може да се отвора нагоре и настрана.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:
• Материјал:
•
•
•
•
•
•
•
•

дрвена рамка, обоена лимена опшивка,
обоена алуминиумска рамка
Стакло:
стаклопакет 14 мм (3–8–3)
Рачка:
хромирана со две позиции за 		
проветрување
Боја:
црвена/антрацит
Надворешни димензии:
70,0х78,0 см
Димензија на дрвената рамка: 45,0х55,0 см
Светлосен отвор:
40,5х50,5 см
Светлосна површина:
0,21 м2
Тежина:
10,5 кг/парче

ПРОЗРАЧНИ ЌЕРАМИДИ
Практична можност за осветлување на тавани.
Светлопропусливост 92%. Се прицврстува преку два дополнителни
држачи.
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СИСИЕТМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ
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ЕЛЕМЕНТИ НА ПОКРИВНИОТ СИСТЕМ

СИСИЕТМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ STABICOR

СИСИЕТМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ STABICOR–M

Системот за покривно одводнување на Брамак STABICOR се произедуа од висококвалитетно PVC и се
одликува со голема сигурност и убавина. Се нуди во бакарна боја. Се карактеризира со долг живот, дури и
во екстремни климатски услови. Го издржува зрачењето на ултравиолетовите зраци во летниот период и ја
задржува еластичноста при ниски зимски температури.
STABICOR
Се доставува како систем, кмплетиран
со сите детали и елементи.
Исклучително лесна монтажа, без
лепење и лемење на елементите.

ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ОЛУЦИ STABICOR, КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ
Хоризонтален олук со дијаметар Ф 125
1 Олук од 4 м
2 Олук од 2 м
3 	Елемент за поврзување со внатрешна клема
4 Внатрешен агол 90°
5 	Надворешен агол 90°
6 Капак – лев и десен
7 Водособирно казанче
8 	Елемент за истекување ф100
9 	Држач за олук
Вертикални олуци ф100/ф70
10 од 0,5 м
11 од 1,0 м
12 од 2,0 м
13 од 4,0 м
14 Колено 67о
15 Колено 45о
16 Колено 30 о
17 Колено 15о
18 Рачва 45о 100/100; 100/70 мм
19 Муф
20 Повеќенаменски муф
21 Вертикален олук со рачва за истекување
22 	Држач за вертикален олук (долг)
22	Држач за вертикален олук (краток)
23 Редуцир елемент
24 	Надолучна подлошка
25 Заштитна мрежа за олуци
26 По потреба специјални агли ≠ 90°

ПРЕДНОСТИ STABICOR–M

•
•
•
•
•
•
•
•
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Брза и лесна монтажа
Клик клак систем без лемење и лепење
Голема стабилност
Висококвалитетен материјал
Долг живот без дополнително оддржување
Издржливост на големи температурни разлики
Без бојадисување на олуците
Олуците, вертикалните олуци и оформувачките
компоненти се од бојадисан поцинкуван лим

Боја – кафеава RAL 8017

24
9

ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ОЛУЦИ STABICOR–M. КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ
3

1,2
6

25

8
7

5

14,15,16,17

22

19

10
11

23
ф 100

18

21

12
13

ф 70
20

1 Олук цел. шир. 280 (125) 4 м
2 Олук цел. шир. 280 (125) 2 м
3 	Надворешен агол 280/90 о
4 Внатрешен агол 280/90 о
5 Капак подигнат/универзален 280
6 Водособирно казанче 280/100
7 Спојка за олик 280
8 	Држач за олук – долг 280/(25х6)
9	Држач за челна даска 280
10 Вертикален олук ф 100/3 м
11 Вертикален олук ф 100/1 м
12 Колено 72о φ 100
13 Колено 40 о φ 100
14 Колено за вкл. приклучување во одвод φ 100
15 Рачва 72о
16 Вертикален олук со рачва за истекување ф 100
17 Капак за поврзување со одводна цевка ф 100/115
18 Муф φ 100
19	Држач за вертикален олук со клинец 140 ф 100
20	Држач за вертикален олук со клинец 200 ф 100
21 	Држач за вертикален олук со навртка М10 ф 100 и завртка 140
22	Држач за вертикален олук со навртка М10 ф 100 и завртка 200
23 Олук за температурна дилатација 280
24 	Надолучен лим 2 м

3

4
24

8

7

5

9
1,2
6
13
12

15

19,20
18

10,11

16
14

21,22
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ПОСТАВУВАЊЕ НА ЌЕРАМИДИТЕ
БРАМАК. ТОЛКУ Е ЛЕСНО!

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Слеме/Грбина
Слеме/Грбина

ТЕХНичка ПРЕДНОСТ ПРИ ПОСТАВУВАЊЕ
• Прецизно одговарање на ќерамидите Брамак
• Оригинална опрема Брамак

Стреа
Стреа

Наклон на
покрив во
степени
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ЗА СИГУРНА МОНТАЖА БЕЗ ПРОБЛЕМИ БРАМАК ВЕ СОВЕТУВА:
• Употребувајте летви со димензии 3х5см и добро порамнете ги
• Секогаш означете го правиот агол и спрема него маркиајте на 90см, а тоа маркирање
соодветствува на 3 реда ќерамиди (сидете ги графиконите кои следат)
• Внимавајте каналите за поврзување меѓу ќерамидите точно да се совпаднат
• Внимавајте на оптималното покривање на редовите според наклонот на покривот
• За постигнување на подобар ефект при поставување на Атика Антик и Натура Плус употребувајте
ќерамиди од различни палети
• При движење по покривот газете по средината на ќерамидите

15–25°
25–30°
над 30°

Странична
стреа
Странична
стреа

Клинец

Растоjание од
горен до горен
раб на летвите

Клинец

≤31,5 см
≤33 см
≤34 см
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Наклон
на покрив
во %

Растоjание од
горен до горен
раб на летвите

27–47%

≤31,5см

47–58%
над 58%

≤33 см
≤34 см

Подготовка – правилното распределување на
летвите се определува според наклонот на покривот.
Благодарение на ногарките за закачување, ќерамидите
Брамак се закачуваат сосема лесно на летвата.
Завршна
ќерамида
Завршна
ќерамида

Клинец
Клинец

90 сm = 3 реда ќерамиди

Правец на покривање

90 сm = 3 реда ќерамиди

Правец на покривање

Маркирање на прав агол – правиот агол во однос на
стреата е важна ознака и поделбата на 90 сm помага
за правилното поставување на ќерамидите и оптички
убавото оформување на покривот.

Слеме/Грбина
Слеме/Грбина

Завршна
ќерамида
Завршна
ќерамида
Стреа
Стреа

Монтажа на ќерамиди – периферните делови веднаш
се прицврстуваат – против бури, ќерамидите Брамак
се прицврстуваат на периферните делови (стреа,
слеме, страни) на покривот со клинци или винтови, на
предвидените места за прицврстување.

90 сm = 3 реда ќерамиди

Правец на покривање

90 сm = 3 реда ќерамиди

Правец на покривање

Поставувањето на ќерамидите Брамак се изведува
од десно на лево и од стреата кон слемето.

Капак
Капак

Вентилациона ќерамида
Вентилациона ќерамида
Ќерамида
Ќерамида

7
Соодветствување на ќерамидите. Ќерамидите Брамак
и комплексните оригинални додатоци оптимално
одговараат едни на други, а се со цел за се постигне
прецизно и при тоа сигурно и брзо монтирање.

Готовиот покрив – поставувањето на ќерамидите
Брамак е брзо и едноставно
За дополнителна информација посетете ја интернет
страницата www.bramac.mk

КОНСТРУКтивни РЕШЕНИЈА
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ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Определување на растојанието помеѓу
летвите при сува монтажа на слеме

ДЕТАЛ НА СЛЕМЕ СО ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА
И ПРЕКИНАТА ДАСКЕНА ОпШИВКА ВО ДЕЛОТ
НА СЛЕМЕТО
Слемено гребена летва
Слемено гребена летва
Држач за слемено гребена летва
Држач за слемено гребена летва
Metallroll или EcoRoll
Metallroll или EcoRoll
Надолжна ивица фолија Bramac по слемето

Надолжна ивица фолија Bramac по слемето

Контралетва 50/50
Контралетва 50/50
Вентилациона ќерамида
Вентилациона ќерамида
Воздушен проток
Воздушен проток

ДЕТАЛ НА СТРЕА СО ВЕНТИЛАЦИОНА
ЌЕРАМИДА И ДОПОЛНИТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЈА
Забелешка:
Овој детал е приложеан
за наклон на покрив
поголем од 24°
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Ќерамида Брамак
Ќерамида Брамак

Снегобран ќерамида
Држач за капак
Снегобран ќерамида
Држач за капак
Капак
Капак
Даскена оплата
Летва 50/30
Даскенашперплоча)
оплата
(OSB или хидрофобна
Летва 50/30
(OSB или
хидрофобна
Фолија
Bramac
Universalшперплоча)
Контралетва 50/50
Фолија
Bramac
Universal
или Universal Eco
Контралетва 50/50
или Universal Eco
Вентилациона
Фолија Брамак
Вентилациона ќерамида
Вентилациона
ќерамида
Фолија Брамак
Вентилациона ќерамида
ќерамида
Воздушен проток
Воздушен проток
Заштитна решетка за стреа,
Заштитна
решетка за стреа,
против навлегување
на птици
против навлегување на птици
Двострано самолеплива лента
Двострано самолеплива лента
Надолучен лим
Надолучен лим
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Топлотна изолација
Топлотна изолација
Парнабрана

Парнабрана

Воздушен проток
Воздушен проток
Мрежа за вентилација
Мрежа за вентилација
Рог
Декоративна
Челна даска
надстрешницаДекоративна
Челна даска
надстрешница
Рог

Олук

Пример за определување на
растојанието b помеѓу летвите:

L = 765 см
Наклон 45°
765 – 33 – 4 = 728 при сува монтажа на капаците
(или 765 – 33 – 2 = 730 при монтажа на кпаците
со малтерисување)
728 / 34 сm = 21,41 реда, заокружуваме 22 реда
728 / 22 = 33,0 сm
Аналогно се определува растојанието помеѓу летвите
монтажа на капаците со малтерисување

Наклон на покривот ≥15о<25о (≥27%<47%)

Минимален преклоп: 10,5 сm
Максимално растојание од горен до горен
раб на летвите: 31,5 сm
При користење на завршни ќеремиди растојанието од
горен до горен раб да е минимум 31 сm

5 сm
. 10,
мин. 10,5 сm
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.
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м
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Брамак
ќерамида
Брамак
ќерамида

рог
рог
летва
летва
контралетва
контралетва
дифузиона фолија
дифузиона фолија
даскена опшивка
даскена опшивка

Заштитна решетка за стреа, против навлегување на
Заштитна решетка за стреа, против навлегување на
птици
птици
Воздушен проток
Воздушен проток

ДЕТАЛ НА СТРЕА СО ЧЕЛНА ДАСКА,
НАДОЛУЧЕН ЛИМ И КОМБИНИРАН ЕЛЕМЕНТ ЗА
ВЕНТИЛАЦИЈА
Монтажа на слеме
со малтерисување

Наклон на покривот ≥25о<30о (≥47%<58%)

Минимален преклоп: 9,0 сm
Максимално растојание од горен до горен
раб на летвите: 33,0 сm
При користење на завршни ќеремиди
растојанието од горен до горен раб да е
минимум 31 сm
m
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Брамак
ќерамида
Брамак
ќерамида
рог
рог
летва
летва

Наклон на
покривот
15 о –45 о
45 о –60 о
над 60 о

Прицврстување на
ќерамиди
не е неопходно
секоја трета ќерамида
секоја ќерамида

Ќерамида Брамак
Ќерамида Брамак

Летва 50/30
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Летва 50/30

Даскена оплатаДаскена
(OSB или
хидрофобна
шперплпча)
оплата
(OSB или
хидрофобна шперплпча)
Контралетва 50/50
Контралетва 50/50

Наклон на покривот ≥30о (≥58%)

Минимален преклоп: 8,0 сm
Максимално растојание од горен до горен
раб на летвите: 34,0 сm
При користење на завршни ќеремиди
растојанието од горен до горен
раб да е минимум 31 сm

Фолија Брамак Фолија Брамак

летва
летва

Контралетви 50/50
Контралетви 50/50
Летва 50/30 Летва 50/30

Олук

Снегобран ќерамида
Снегобран ќерамида
Даскена оплата (OSB или хидрофобна шперплпча)
Мрежа за вентилација
Мрежа за вентилација
Фолија Брамак
Воздушен
Воздушен
проток

Воздушен проток
Воздушен проток

проток

Ќерамида Брамак

Контралетви 50/50

Надолучен лим Надолучен лим

Олук

Летва 50/30
Снегобран ќерамида
Заштитна решетка за стреа,
против навлегување на птици
Воздушен проток

Воздушен проток
Воздушен проток
Рог

рог
рог

Олук

Комбиниран елемент
за вентилација
Комбиниран
елемент за вентилација

cm
,0 m
34,0 c
34

Брамак
ќерамида
Брамак
ќерамида

ДЕТАЛ НА СТРЕА СО ПОДОЛУЧЕН ЛИМ,
Топлотна
Рогизолација
Топлотна изолација
ВЕНТИЛАЦИСКА МРЕЖА
И Рог
ЗАШТИТНА
Ќерамида Брамак
Ќерамида Брамак
Фолија Брамак
Фолија Брамак
РЕШЕТКА

Снегобран ќерамида
Снегобран ќерамида

Мрежа за вентилација
Мрежа за вентилација
Декоративна Декоративна
Рог
надстрешница надстрешница

Топлотна изолација

Двостранолента
самолеплива лента
Двострано самолеплива

Челна даска
Олук

Челна даска
Олук

Мрежа за вентилација
Подолучен лим

Двострано лента
самолеплива лента
Двострано самолеплива
Декоративна надстрешница
Декоративна надстрешница
Подолучен лим
Подолучен лим
Мрежа за вентилација
Мрежа за вентилација

Двострано самолеплива лента
Декоративна надстрешница
Воздушен проток
Мрежа за вентилација

Рог

7

КОНСТРУКтивни РЕШЕНИЈА

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Држач за капаци

ОФОРМУВАЊЕ НА СЛЕМЕ СО
ДИФУЗИОНА ФОЛИЈА
20

88

Летва
Контралетва

. 10

min

cm

10-

АЛУМИНИУМСКА УВАЛА СО ЛЕНТА ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА УВАЛИ

Слемено-гребена летва

Капак

Држач за слемено-гребена летва

cm

89
Материјал за сува монтажа
Дифузиона фолија
Брамак ќерамида

Вентилациона
ќерамида

Летва Летва
Контралетва
Контралетва
Дифузиона
фолијафолија
Дифузиона
Увала Увала
BramacBramac
Universal
Universal
ДржачДржач
за прицврстување
ДржачДржач
за прицврстување
за прицврстување
за прицврстување
на алуминиумска
увалаувала
на алуминиумска
увала увала
на алуминиумска
на алуминиумска
ЛентаЛента
за за
Лента Лента
за прицврстување
прицврстување
за
прицврстување
прицврстување
на увала
на увала
на увала
на увала

Летва
Дифузиона
фолија
Материјал за
сува монтажа

Рог
Ниверзален држач за
слемено-гребена летва

Рог

Даскена
опшивка
Даскена
опшивка
Столица
Столица

МОНТАЖА НА ЗАВРШНА
ЌЕРАМИДА КЛАСИК

Завршна ќерамида
Летва
Контра летва
Дифузиона фолија
Челна даска

Рог

Летва

ОпШИВКА НА ОЏАК СО WAKAFLEX

Брамак
ќерамида

b

Дифузиона фолија

Даскена опшивка

Рог

300

Звучна и топлотна
изолација
Парнабрана
Заштитна решетка
против птици

Малтер

Материјал
за
Материјал
за
прицврстување
на
прицврстување
на
при монтажа
лајсна лајсна
при монтажа
на Wakaflex
на Wakaflex

за Wakaflex
ЛајснаЛајсна
за Wakaflex

Материјал
за прицврстување
Материјал
за прицврстување
на лајсна
при монтажа
на лајсна
при монтажа
на Wakaflex
на Wakaflex

Wakaflex
Wakaflex

Лајсна
за Wakaflex
Лајсна
за Wakaflex
Контралетва
Ќерамида
Bramac
Контралетва
50/50 50/50
Ќерамида
Bramac
Wakaflex
Wakaflex

Wakaflex
Wakaflex

Контралетва
Контралетва

Летва Летва
Подпокривна
Подпокривна
фолијафолија

Фолија
Bramac
Фолија
Bramac

ЛетваЛетва
50/30 50/30

Рог Рог

b

Wakaflex

Армиранобетонска
конструкција

7
b

30

СТРАНИЧНА ВРСКА КОН ЅИДОВИ СО WAKAFLEX

Контралетва

МОНТАЖА НА ЗАВРШНА
ЌЕРАМИДА АТИКА

15

Рог

Даскена опшивка

Внатрешен sид со полн
топлотна изолација

300

Рог

ДЕТАЛ ОД МАНСАРДЕН ПОКРИВ

Ѕид

071 367 972

vladimir.mitreski@bramac.com
Се на покривниот систем Брамак ке наjдете на:
www.bramac.mk
www.remontnapokrivot.mk
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