s
Sz lárdsága ellenére a tető is lehet flexibilis - alakítsa igényei szerint. A BMI Bramac három kategóriában
kína' magas minőségű, esztétikus és időtálló betoncserép tetőfedési megoldásokat.
Minden tetőcserepünkre 30 év Új-érték garanciát vállalunk, rendszercsomagjainkkal pedig a
tekes tetőre is akár 15 év rendszergaranciát kínálunk. Termékeinkhez ráadásul hasznos extra
szolgálatatásokat és tanácsadást nyújtunk, hogy mindenki biztosan rátaláljon
a számára optimális tetőmegoldásra. További részletek a 46-51. oldalon.
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GONDOLKODJON RENDSZERBEN!
Fendszercsomagjaink segítenek a választásban.
PRÉMIUM 7° CSOMAG

STAR CSOMAG

STAR

PfiÉMlUN

Star csomagunk a legtöbb, és legmagasabb
minőségi
kategóriájú
tartozékkal felszerelt
ajánlatunk, melynek köszönhetően az építtetők
házukat hosszú évek elteltével is a legnagyobb
biztonságban tudhatják. A tetőn egyesül a
rendszerelemeinknek köszönhető megbízhatóság
és a legújabb Star tetőcserepeink által nyújtott
ragyogás.

7°
....... ...
PRÉMIUM 7°

7 fokos prémium csomagunk a modern, már-már
lapostetöre jellemző megjelenésű otthonokhoz
kínál megoldást. Akik ezc választják, azoknak
nem kell lemondaniuk a környezetbe illő
tetöcserepekről. illetve a cseréptető nyújtotta
tervezési szabadságról és komfortról.

PRÉMIUM CSOMAG

STANDARD CSOMAG

Prémium
csomagunk
ideális
választás,
ha a Prémium tetőfólia, kúpalátét és más
rendszerelemek mel'ett az extrém viharállóság
kiemelt helyen szerepel a tetővel szemben
támasztott követelmények között. A csomagba
tartozó rendszerelemeket és tetőcserepeket
úgy válogattuk össze, hogy szélsőséges időjárási
körülményeknek is ellenálljanak.

A jól bevált klassz kusckat és .gazdaságos
megoldásokat keresők mindent megtalálnak
ebben a csomagban, amely a garantált
tetöbiztonsághoz szükséges. Szilárd alapokra
építve, és a tetővel szemben támasztott
követelményeknek megfeelöen a kiegészítők
sora bővíthető.

STANDARD

A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket - a nyomdai technológia miatt- csak megközelítően adják vissza.

Vásárlás elctt kérjük, tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeketi
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