
Maloformátová
plechová střešní krytina



Koně 
z regionu 
Dalarna
jsou jedním z nejznámějších symbolů Švédska 
ve světě. Dřevěná socha koně je v lidové 
tradici Skandinávie postavou odhánějící zlé 
démony. K jejich výrobě jsou používányvybrané, 
nejkvalitnější borovice.

Koně Dalarna jsou předním symbolem výrobků 
značky Bratex, vyrobených podle standardu 
Bratex Quality Performance.

Skandinávský koncern SSAB je od roku 1996 
strategickým dodavatelem lakovaných plechů 
ve svitcích pro společnost Bratex Dachy.

Maloformátová 
plechová  
střešní krytina

Střecha Číslo Jedna ™

Výrobky firmy Bratex mají vždy svůj neopakovatelný 
stylistický charakter.

Maloformátová plechová střešní krytina Savanna 
a Scandinavia prezentují klasiku plechové střešní krytiny  
ve formě systémového výrobku v modulární technologii.

Plná stylistická individualita a vysoká kvalita zpracování jsou 
neoddělitelnou součástí filozofie výrobků značky Bratex.



Doživotní 
záruka 
na funkci

Varianta Ceramic Matt BT 
350 v biotechnologii

Skandinávský 
plech SSAB

Systémová plechová 
střešní krytina - 
modulární technologie

Plech 
silnější o 20%

Zinková ochrana 
větší o 27%
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Parametry výrobku
Materiál ocelový plech SSAB ve variantách 

Ceramic Matt BT 0,6 mm zinek 350 g/m² 
Premium Matt 0,5 mm zinek 275 g/m² 

podrobnosti na str. 12

Záruka Základní záruka Basic
Ceramic Matt BT 350 doživotní funkčnost,  
15 let na barvu
Premium Matt 30letá funkčnost, 10 let na barvu 

Rozšířená záruka ProCover
dodatečné výhody - bezplatná demontáž a montáž

záruční podmínky v dokumentaci výrobku

Délka modulu efektivně 350 mm

Celková šířka 1240 mm

Šířka krytí 1175 mm

Celková délka 707 mm

Délka krytí 700 mm

Povrch krytí 0,823 m²

Výška profilu 5 mm

Výška záhybu regulérní 35 mm, první Bratex Anti-Cap 33 mm 

Min. spád střechy 25°

Množství na paletě plech 0,6 mm – 210 kusů / 173 m² krytí
plech 0,5 mm – 245 kusů / 201 m² krytí

Hmotnost plech 0,6 mm – tabule 4,4 kg / paleta 939 kg  
plech 0,5 mm – tabule 3,7 kg / paleta 922 kg

Maloformátová plechová střešní krytina Bratex 
Savanna je střešní krytina s neoddiskutovatelně 
zcela plochým povrchem.

Stylové provedení dokonale ladí s moderní 
architekturou obytných budov.

Ideálně plochá střecha

maloformátová krytina

celková šířka 1240 mm

šířka efektivního krytí 1175 mm

288 mm

5 
m

m
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celková šířka 1240 mm

šířka efektivního krytí 1175 mm

288 mm

5 
m

m

To je skutečná  
Skandinávie

Maloformátová plechová střešní krytina je 
speciální výrobek, posel toho nejlepšího ze 
Skandinávie.

Je důvěrou ve skandinávská řešení tam, kde se 
zrodila koncepce plechů pro střešní krytiny.

maloformátová krytina

Parametry výrobku
Materiál ocelový plech SSAB ve variantách 

Ceramic Matt BT 0,5 mm zinek 350 g/m² 
Premium Matt 0,5 mm zinek 275 g/m² 

podrobnosti na str. 12

Záruka Základní záruka Basic
Ceramic Matt BT 350 doživotní funkčnost,  
15 let na barvu
Premium Matt 30letá funkčnost, 10 let na barvu 

Rozšířená záruka ProCover
dodatečné výhody - bezplatná demontáž a montáž

záruční podmínky v dokumentaci výrobku

Délka modulu efektivně 350 mm 

Celková šířka 1200 mm

Šířka krytí 1145 mm

Celková délka 707 mm

Délka krytí 700 mm

Povrch krytí 0,802 m²

Výška profilu 29 mm

Výška záhybu regulérní 35 mm, první Bratex Anti-Cap 33 mm

Min. spád střechy 12°

Množství na paletě 245 kusů / 196 m² krytí

Hmotnost tabule 3,7 kg / paleta 922 kg
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Bratex Easy-Drill 
Výrobně připravené, zahloubené montážní 
body označují nejoptimálnější místa pro šrouby, 
předcházejí poškrábání plechu ostrým hrotem 
vrtáku a zaručují řád v systému upevnění. 

Čas plyne, záruka nikdy
Garantujeme doživotní funkčnost výrobku. 
Dokumentace a záruční list se nachází v každé paletě.
Záruka začíná běžet ihned po nákupu, nevyžaduje 
registraci a její období není podmíněno nákupem 
dodatečných komponentů. 

Snadná a rychlá montáž
Přeprava poměrně malé tabule s hmotností  
3,7 kg na střechu je snadná, tabule se

nedeformuje a je bezpečná při poryvech větru.  
K montáži tabulí stačí jen dvě osoby.

Modulární technologie
Vytvořili jsme koncepci výrobků majících speciální 
technické,estetické a funkční vlastnosti, které 
z nich tvoří skutečnou modulární plechovou střešní 
krytinu. 
Tabule se spojují přesně definovaným způsobem, 
garantujícím skutečně modulární střechu.

Bratex Anti-Cap 

Dokonalá ochrana příčných spojů tabulí, 
Nezadržování dešťové vody, ventilace záložek 
a odvod produktů kondenzace - to jsou 
nezbytné vlastnosti maloformátové plechové 
střešní krytiny. 

Snadná přeprava
Maloformátová plechová střešní krytina je 
balena na paletách typu EPAL, s hmotností 
do jedné tuny. Chybějící tabule lze dodat 
i osobním vozidlem. Při nákupu celé palety je 
její cena zahrnuta v ceně výrobku. 

Bratex Step-Mont 

Přišroubování plechové střešní krytiny 
Savanna bez rizika zvlnění a deformace zcela 
plochého povrchu. To je zásluha krátkého 
přechodu hned pod prolisem, který vždy 
přiléhá k lati.

Bratex Max-Flow
Plochá plechová střešní krytina Bratex Savanna má 
velmi účinnou retenční drážku o hloubce  
5 mm, která účinně zajišťuje těsnost, přičemž volně 
odvádí nahromaděnou vodu.

Bratex Compensation Pocket 

Díky řešení dvousegmentové kompenzační kapsy 
maloformátová plechová střešní krytina Bratex neklesá 
vůči okapu a místo rohů čtyř tabulí není viditelné. 
Pokládka „na střídačku“ je již minulostí.

Maloformátová plechová střešní  
krytina Bratex – Doplněk střechy
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Před nákupem se seznamte s dokumentací 
výrobku, která je dostupná na internetových 
stránkách.

Plech SSAB GreenCoat v 
biotechnologii (BT) je náhradou 
laku s vysokým obsahem ropných 
sloučenin švédským řepkovým 
olejem. 
Znamená to menší zátěž pro 
životní prostředí díky eliminaci 
uvolňování škodlivých látek  
do vzduchu. Plech GreenCoat je 
na trhu nejekologičtější technické 
řešení, určené ke konstrukci 
střech, fasád a okapových 
systémů.

Maloformátová plechová střešní krytina 
Bratex Savanna je nabízena ve dvou variantách 
skandinávského ocelového plechu SSAB.

Vlajkovou lodí je Ceramic Matt BT o tloušťce  
0,6 mm se zinkem 350 g/m2 v saténovém povrchu  
a Premium Matt o tloušťce 0,5 mm se zinkem  
275 g/m2 ve strukturálním matu.

 

Maloformátová plechová střešní krytina  
Bratex Scandinavia je vyráběna ze skandinávského 
plechu SSAB o tloušťce 0,5 mm ve dvou 
variantách.

Stndardní Ceramic Matt BT se zinkovou ochranou 
350 g/m2 v saténovém povrchu a Premium Matt se 
zinkem 275 g/m2 ve strukturálním matu.

Ochrana zinkem o hmotnosti 350 g/m2 
znamená až o 27% větší ochranu celého 
výrobku ve srovnání se všeobecně 
používaným střešním řešením.

Materiál
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015 Ceramic Matt BT tl. 0,6 mm 
33  Premium Matt

455  Ceramic Matt BT tl. 0,6 mm 
23  Premium Matt 

384  Ceramic Matt BT tl. 0,6 mm 
887  Premium Matt 

29  Premium Matt 

750  Premium Matt 

32  Premium Matt 

015  Ceramic Matt BT 
33  Premium Matt 

455  Ceramic Matt BT 
23  Premium Matt 

384  Ceramic Matt BT 
887  Premium Matt 

387  Ceramic Matt BT 

32  Premium Matt

757  Ceramic Matt BT 
29  Premium Matt 

742  Ceramic Matt BT 
750  Premium Matt 

Černá

Antracitová šedá

Hnědá

Tmavě hnědá

Červená

Cihlová

Barvy
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Datum potvrzení vydání: 02.09.2019

www.bratex-roofing.com

Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 22
PL  39-200 Dębica

Hlavní dodavatel pro ČR
NORTIA PRODUCTS s.r.o.
CZ  639 00 Brno, Holandská 878/2
www.nortia.cz

info@bratex.pl


