’
KRÁLOVSKÉ
’
ZLAVY!

Až 45% na krytiny

alebo strešná fólia

ZADARMO

Využite v termíne od 22.10. do 12.11.2018 akciové podmienky na nákup strešných produktov:
.

k vybraným prémiovým krytinám špičkové strešné fólie zadarmo

.

zľavy na vybrané modely škridiel až do - 45%

Bližšie informácie sa dozviete na nasledujúcich stranách brožúry.

Člen BMI Group

MINERÁLNY STREŠNÝ SYSTÉM
BRAMAC PLATINUM

S METALICKÝM EFEKTOM

’
KRÁLOVNÁ
MEDZI STRECHAMI
MODERNÉ A KRÁSNE FARBY

To najlepšie zo sveta betónových a pálených
krytín. Nadčasová viacvrstvová minerálna
strecha s hladkým a atraktívnym metalickým
povrchom, ktorá je zároveň extrémne odolná
proti mrazom, krupobitiu a zároveň odráža
infračervené žiarenie

Strešná fólia
zadarmo!*

mokka

granitová

Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny ... I kotúč (75 m2) špičkovej fólie s 2 lepiacimi pásmi
1/1 modelu Bramac Platinum získate. . .
Bramac Pro Plus Resistant 140 2S, odolnej voči moridlám

V HODNOTE 171,00 € ZADARMO!*
* Podmienkou je kúpa kompletnej strechy Bramac s balíčkom originálneho príslušenstva Bramac Istota alebo Cool vrátane odkvapového
systému Bramac Stabicor. Zvyšnú strešnú fóliu k streche nad rámec kotúčov zadarmo získate za nadštandardných cenových podmienok.
V prípade strechy s plochou 225 m2 získate 3 kotúče fólie v hodnote až 513,00 € ZADARMO!

Strešné fólie Bramac s úpravou RESISTANT
Impregnačné látky (používané na strešných latách) znefunkčňujú bežnú strešnú fóliu v mieste kontaktu, kde dochádza
k pretečeniu vody. Povrch fólií Bramac RESISTANT chráni pred týmto javom, dokonca aj v mieste prebitia fólie klincom.

60
Bežná strešná fólia

Strešná fólia Bramac s povrchovou
úpravou RESISTANT

PRÉMIOVÁ KRYTINA SO STREŠNOU FÓLIOU
ZADARMO

Strešná fólia
zadarmo!*

Za každých kúpených 75 m2 základnej krytiny 1/1
z modelu Bramac Klasik vo všetkých farbách získate. . .

* Podmienkou je kúpa kompletnej strechy Bramac s balíčkom originálneho
príslušenstva Bramac Istota alebo Cool vrátane odkvapového systému Bramac
Stabicor. Zvyšnú strešnú fóliu k streche nad rámec kotúčov zadarmo získate za
nadštandardných cenových podmienok. V prípade strechy s plochou 225 m2 získate
3 kotúče fólie v hodnote až 418,50 € ZADARMO!

... I kotúč (75 m2) vysokokvalitnej fólie
Bramac Pro Plus Resistant 140, odolnej voči moridlám

V HODNOTE 139,50 € ZADARMO!*

NAJLACNEJŠIA ZNAČKOVÁ ŠKRIDLA ZA NIŽŠIU
CENU AKO PLECHOVÁ KRYTINA

-45%

Bramac

RENOVA
Vhodná najmä na re
rekonštrukcie starých striech

tehlovočervená

čierna

BRAMAC
TIP!
Pýtajte sa u predajcov na zvýhodnené podmienky aj ďalších modelov strešných krytín Bramac a
nízkoenergetických súčastí strechy:

Strešné krytiny Bramac

Vstavané solárne kolektory Bramac Solar

Nadkrokvová izolácia Bramac Therm Basic

Oficiálnym zástupcom pre všetky zobrazené akciové strešné riešenia v tejto brožúre je:
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Tel.: +421 (37) 692 00 00
Email: infosk@bmigroup.com
Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., nepreberá zodpovednosť za tlačové chyby. Vyhradzuje si právo na zmenu v akciovom sortimente,
resp. v ponúkanom sortimente benefitov. Farebné odtiene na fotografiách sú len informačného charakteru.

www.bramac.sk
www.icopal.sk

