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A HAZAI TETõMEGOLDÁS:

Válassza a hazait, a helyit, legyen tudatos társadalmunkat, 

környezetünket illetõen!

Bramac tetõrendszer- már 30 éve Magyarországon!

ExTrA HOSSZú éLETTArTAM: 

Viharálló, fagyálló tetõcserepeink kiállják a szélsõséges idõjárás 

próbáit is, amit nemzetközi tesztek is bizonyítanak.

SOkSZínÛ SZépSéG: 

Szín- és típusválasztékunk egyedülállóan széles.

ELLEnÁLLó képESSéG: 

Termékeink hosszan ellenállnak a mohásodásnak és  

a nap fakító erejének, így megõrzik eredeti színüket.

ZAjVéDELEM: 

Betoncserepeink más tetõfedõ anyagoknál jelentõsen jobban  

(akár 7 decibellel) védik otthona nyugalmát.

30 éV GArAncIA: 

A legmagasabb minõségû komplex tetõrendszerek szakértõjeként 

három évtized garanciát vállalunk tetõcserepeinkre.

15 éV rEnDSZErGArAncIA: 

rendszercsomag vásárlása esetén a teljes tetõ mûködésére, 

minden rendszerelemre 15 éves rendszergaranciát vállalunk.

12 érv a Bramac mellett
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FOLyAMATOS FEjLESZTéS: 

Szélcsatornában teszteljük tetõrendszereink tartósságát,  

extrém ellenállóképességét és vízzáróságát.

köLTSéGcSökkEnTõ MEGOLDÁSOk: 

A hõszigeteléstõl a szolárrendszerekig mindenben  

a rendelkezésére állunk, ami otthonát még gazdaságosabbá  

és komfortosabbá teszi. 

kényELMES SZOLGÁLTATÁSOk: 

A tervezéstõl a kiszállításig minden ponton segítjük önt.

GyOrS SZErVíZ: 

Felkészült és pontos szakemberekkel oldjuk meg az esetlegesen 

felmerülõ problémáit.

környEZETVéDELEM: 

kiemelten ügyelünk a Föld érzékeny ökoszisztémájára,  

hiszen a Bramac cserepek és tetõelemek gyártása alacsony 

energiaigényû, a hagyományosnál kisebb környezetterheléssel jár.



négy nagy tetõcserép-családot kínálunk önnek.
Basic, Standard, Prémium, Individuál
Mind a négy kategória kompromisszumok nélküli, magas minõségû, esztétikus és idõtálló típusokból áll, 
melyekre kivétel nélkül 30 év új-érték garanciát vállalunk. kategóriánként egyre több extrát kínálunk a 
cserepekhez, melyek közt biztosan megtalálja az otthonához és igényeihez legjobban illõt.

VÁLASSZOn, TErVEZZEn kEDVE SZErInT!
Szélcsatornában 

tesztelt
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BASIC – A pénztárcabarát megoldás

A Bramac BASIc nagy szilárdságú, anyagában színezett tetõcserepei 
letisztult színvilágukkal, harmonikus fedésképükkel a klasszikus eleganciát 
képviselik a kínálatunkban. Áruk is rendkívül kedvezõ, hiszen a Bramac 
más gyártókkal ellentétben az anyagában színezett tetõcserepek 
nyújtotta minõséget már a BASIc kategóriában  
mindenki számára elérhetõvé teszi.

PRÉMIUM – Elegáns és különlegesen tartós tetők

A Bramac préMIUM család különleges modelleket vonultat fel. Akár a 
modern, letisztult eleganciát, akár a romantikus, rusztikus délvidéki stílust 
kedveli, ízlésének megfelelõ modellek közül válogathat. prOTEcTOr 
felületû cserepeink különlegessége, hogy hosszantartó védelmet 
biztosítanak az idõjárási viszontagságok és a rendkívüli környezeti 
hatások, a tetõt elcsúfító szennyezõdések, mohásodás és algásodás, 
színfakulás ellen.

STANDARD – Fokozott védelem az időjárás viszontagságai ellen

A Bramac STAnDArD kategória különlegesen karakteres cserepei 
modern technológiával készültek. Akár lágy hullámokat formálnak, akár a 
régi idõk hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új 
épületekhez. A nOVO felülettel megerõsített betoncserepek fokozott szín- 
és UV védelmet biztosítanak, valamint ellenállóbbak  
a szennyezõdésekkel szemben.

INDIVIDUÁL – Egyedi tetőrendszerek luxuskivitelben

ne szabjon határt a kreativitásának! A Bramac cserepeivel pontosan 
olyan lesz a tetõ, ahogy ön azt megálmodta! Szokatlan formák, matt és 
fényes felületek, beton- és kerámiacserepek luxuskivitelben. 
ön elképzeli, mi pedig egyedi igényeire szabva megtervezzük  
otthona tetõrendszerét!
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Bramac tetõcserép-választék
Az Ön választása a legszebb formákból

BASIC

Bramac Merito

vörös barna

STANDARD

téglavörös

téglavörös

Bramac reviva novo

rubinvörös antracit

Bramac római novo

rubinvörös sötétbarna antracit

Bramac Duna novo

téglavörös sötétvörös antracit

natúrbarna

Bramac natura plus

Bramac reviva Lumino

vörös barnavörös

Bramac Duna Lumino

téglavörös

téglavörös
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A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket – a nyomdai technológia miatt – csak 
megközelítõen adják vissza. Vásárlás elõtt tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!

PRÉMIUM

Bramac Adria

magico vecchio anticomontano

Bramac Tectura protector

antikébenfeketeantracit

Bramac római protector

téglavörös vörösbarna antikrubinvörös ébenfekete

Bramac reviva protector

antik

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM



Bramac Tetõrendszer
Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal

A Bramac tetõrendszer a legkorszerûbb anyagok és technológiák alkalmazásával magas mûszaki színvonalat, 
kiemelkedõ használati értéket biztosít, kedvezõ ár-érték aránnyal.

TeTőfóliák  
Biztonság és védelem az alsóbb rétegeken is.

Bramac Veltitech 120 
párazáró tetõfólia

Bramac EcoTec 110 
páraáteresztõ tetõfólia

Bramac pro plus 2S 
páraáteresztõ tetõfólia
dupla ragasztósávval

Bramac Universal 
EcO-2S 

páraáteresztõ tetõfólia 
dupla ragasztósávval

Bramac Top 
rU resistant 

páraáteresztõ tetõfólia 
dupla ragasztósávval

Bramac premium WU 
vízhatlan tetõfólia

Bramac clima plus 
2S páraáteresztõ, 
hõtükrös tetõfólia 

dupla ragasztósávval

Bramac Membran 
100 2S belsõ oldali 
párazáró tetõfólia 

dupla ragasztósávval

Bramac Maximum 2S 
páraáteresztõ tetõfólia 
dupla ragasztósávval

Bramac Membran 2 
belsõ oldali párazáró 

tetõfólia dupla 
ragasztósávval

Bramac Therm hőszigeTelés 
Alkalmazásával a hõveszteség nagymértékben csökken.

Bramac Therm kompakt Bramac Therm Top

él- és Taréjgerinc kialakíTás 
kiváló szellõzés mellett egyaránt véd az idõjárás viszontagságai és a rovarok ellen.

Univerzális taréjgerinc 
kúpalátét

Bramac Ecoroll 
univerzális kúpalátét

Basicroll univerzális 
kúpalátét

Figaroll plus univerzális 
kúpalátét

Metalroll univerzális 
kúpalátét

Bramac pro plus
resistant 

páraáteresztõ tetõfólia
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kémény- és falszegély 
Tökéletes fedés és illeszkedés.

Wakaf lex és Easy Flash
kémény- és falszegély

Szegélylemez  
12 db beütõdûbellel

Tömítõanyag (szilikonmentes) 
kinyomó nélkül

TarTozékok az eresz kialakíTásához  
Az esõvíz túlfolyása és a madarak károkozása ellen is hatékony.

Szellõzõszalag Lezárófésû Szellõzõléc Fém ereszcsatorna-
rendszer

Stabicor 
ereszcsatorna-

rendszer

TeTőáTTörés (DurovenT renDszer)  
A szellõztetõ elemek pontos átvezetése.

Helyiség-kiszellõztetõ 
egység

csatornaszellõzõ- 
egység

Antennakivezetõ- 
egység

Füstgázkivezetõ- 
egység

9



1 92

13

3

Bramac Natura Plus

10

16 16a15

Szín

Tetôcserepek

1 Bramac Natura Plus 1/1 10 db/tetô m2 db

2 Bramac Natura Plus 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép balos, jobbos 3 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

211,81 269,00

211,81 269,00

896,06 1138,00

1259,06 1599,00

1059,06 1345,00

2648,03 3363,00

1574,02 1999,00

1574,02 1999,00

70,08 89,00

132,28 168,00

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

natúrbarna

16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

BASIC

*
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Bramac Merito

Színek

Tetôcserepek

2 Bramac Merito 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép balos, jobbos 3 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

211,81 269,00

211,81 269,00

896,06 1138,00

1259,06 1599,00

1059,06 1345,00

2648,03 3363,00

1574,02 1999,00

1574,02 1999,00

70,08 89,00

132,28 168,00

1 92 3

13 1615

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

vörös barna

16a 16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

BASIC

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*

1 Bramac Merito 1/1 10 db/tetõ m2 db
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Szín

Tetôcserepek

1 Bramac Duna Lumino 1/1 10 db/tetô m2 db

2 Bramac Duna Lumino 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép balos, jobbos 3 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

211,81 269,00

211,81 269,00

896,06 1138,00

1259,06 1599,00

1059,06 1345,00

2648,03 3363,00

1574,02 1999,00

1574,02 1999,00

70,08 89,00

132,28 168,00

13

16

15

vörös

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

16a 16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

Bramac Duna Lumino

12

BASIC

1 92 3

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*
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STANDARD

Színek

Tetôcserepek

1 Bramac Duna Novo 1/1 10 db/tetô m2 db

2 Bramac Duna Novo 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép balos, jobbos 3 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

11 Félnyeregtetô cserép 3,3 db/félnyereg fm db

12 Félnyeregtetô szegélycserép balos, jobbos szükség szerint db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

251,18 319,00

251,18 319,00

948,03 1204,00

1360,63 1728,00

1752,76 2226,00

2974,80 3778,00

1200,79 1525,00

3002,36 3813,00

1652,76 2099,00

1652,76 2099,00

70,08 89,00

132,28 168,00

1 9 122 11

13

3

Bramac Duna Novo

1615

téglavörös antracit  sötétvörös 

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

16a 16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*
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Bramac Római Novo

Színek

Tetôcserepek

1 Bramac Római Novo 1/1 10 db/tetô m2 db

2 Bramac Római Novo 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép balos, jobbos 3 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

11 Félnyeregtetô cserép 3,3 db/félnyereg fm db

12 Félnyeregtetô szegélycserép balos, jobbos szükség szerint db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

251,18 319,00

251,18 319,00

1024,41 1301,00

1377,17 1749,00

1752,76 2226,00

3296,85 4187,00

1200,79 1525,00

3002,36 3813,00

1652,76 2099,00

1652,76 2099,00

70,08 89,00

132,28 168,00

1 92 3

13

11 12

1615

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

rubinvörös sötétbarna antracit  téglavörös

16a 16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

STANDARD

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*
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PRÉMIUM

Bramac Római Protector 

Színek

Tetôcserepek Antik

1 Bramac Római Protector 1/1 10 db/tetô m2 db

2 Bramac Római Protector 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép balos, jobbos 3 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

11 Félnyeregtetô cserép 3,3 db/félnyereg fm db

12 Félnyeregtetô szegélycserép balos, jobbos szükség szerint db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

322,05 409,00

322,05 409,00

1124,41 1428,00

1502,36 1908,00

1857,48 2359,00

3527,56 4480,00

1335,43 1696,00

3338,58 4240,00

1769,29 2247,00

1769,29 2247,00

70,08 89,00

132,28 168,00

322,05 409,00

322,05 409,00

1389,76 1765,00

1502,36 1908,00

1857,48 2359,00

3550,39 4509,00

1547,24 1965,00

3868,50 4913,00

1769,29 2247,00

1769,29 2247,00

70,08 89,00

132,28 168,00

1 92 3

13

11 12

1615

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft Egységár/Ft
ÁFA nélkül          ÁFA-val ÁFA nélkül          ÁFA-val

vörösbarna ébenfeketerubinvöröstéglavörös antik

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

16a 16b

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*
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Színek

Bramac Adria

Tetôcserepek

1 Bramac Adria 1/1 10 db/tetô m2 db

2 Bramac Adria 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép balos, jobbos 3 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

322,05 409,00

322,05 409,00

1631,50 2072,00

1738,58 2208,00

2310,24 2934,00

5775,59 7335,00

1939,37 2463,00

3813,39 4843,00

70,08 89,00

132,28 168,00

1 92 3

13 15 16

magico antico montanovecchio

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

16a 16b

PRÉMIUM

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*
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Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

Tetôáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetôn, hófogás 
hullámos tetôcserepekhez

Tetôáttörés
17 Durovent csatornaszellôzô-egység fóliagyûrûvel (NA100) *  1 db/csatornaszellôzô-kivezetés db
18 Durovent antennakivezetô-egység (25-77,5 mm) * 1 db/antennakivezetés db
19 Durovent helyiség-kiszellôztetô egység fóliagyûrûvel (NA100) * 1 db/helyiség kiszellôztetés db
20 Durovent füstgázkivezetô-egység (AK116, AK128)* 1 db/gázkémény db
21 Durovent csôcsatlakozó (NA100)  1 db/csatornaszellôzô db
22 Szûkítôidom (70-120 mm) 1 db/csatornaszellôzô db

Padlástér-megvilágítás
23 Átvilágító cserép 1 db/megvilágítóhely db
24 Luminex tetõkibúvó ablak (univerzális) /v, b, f  igény szerint db
25 Luminex tetõkibúvó ablak (univerzális) 85x85 cm** igény szerint db
26 Fém tetõkibúvó ablak (univerzális) /v, a igény szerint db

Járás a tetôn vörös, barna, antracit színekben
28 Lépcsôfok (41,0 x 24,0 cm) igény szerint db
31 Biztonsági rács (81,5 x 24,0 cm) igény szerint db
33 Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó elem 2 db/biztonsági rács vagy lépcsôfok db

Hófogás vörös, barna, antracit színekben, fém hófogó szürkében is
34 Fém hófogó (acél)    1,4–2,5 db/m2 db
35 Standard Hófogórács összekötõ idommal 1 db/1,5 fm db
36 Standard Hófogórácstartó 1 db/0,8 fm db
37 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötôidom 1 db/3,0 fm db
38 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Duna)   1 db/0,9 fm db
39 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Római, Adria, Merito) 1 db/0,9 fm db

11785,83 14968,00
7282,68 9249,00

13607,87 17282,00
9382,68 11916,00
2919,69 3708,00
1264,57 1606,00

3015,75 3830,00
30414,17 38626,00
54855,12 69666,00
27901,57 35435,00

4940,16 6274,00
8692,13 11039,00
4467,72 5674,00

226,77 288,00
4879,53 6197,00
2190,55 2782,00
9759,06 12394,00
9708,66 12330,00

12999,21 16509,00

18 19 2320

37, 38, 39

21, 2217

24

Római, Adria, MeritoDuna, Natura Plus

3328, 31 34

Alapcserép típusok

* A rubinvörös tartozékok a Római tetõcseréphez kaphatók + bruttó 5170 Ft egység felárral!
** Fotó nélkül

26

v=vörös, f=fekete, b=barna, sz=szürke, a=antracit

Színek

vörös rubinvörös

*

barna antracit

3635
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Bramac Reviva Lumino

Színek

1 2 93 4

13

15 16

vörös barna

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

16a 16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

Tetôcserepek

1 Bramac Reviva Lumino 1/1 11–12 db/tetô m2 db

2 Bramac Reviva Lumino 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos 1,8 db/oromszegély fm db

4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos 1,8 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

211,81 269,00

211,81 269,00

896,06 1138,00

896,06 1138,00

1259,06 1599,00

1059,06 1345,00

2648,03 3363,00

1574,02 1999,00

1574,02 1999,00

70,08 89,0

132,28 168,00

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*

BASIC
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Színek

Bramac Reviva

1 2 93 4

13 15 16

téglavörös rubinvörös antracit

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft Egységár/Ft
ÁFA nélkül          ÁFA-val ÁFA nélkül          ÁFA-val

antik

16a 16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

19

Antik

STANDARD

PRÉMIUM

Tetôcserepek

1 Bramac Reviva Novo 1/1 11–12 db/tetô m2 db

2 Bramac Reviva Novo 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos 1,8 db/oromszegély fm db

4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos 1,8 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

251,18 319,00

251,18 319,00

1066,93 1355,00

1066,93 1355,00

1357,48 1724,00

1200,79 1525,00

3002,36 3813,00

1652,76 2099,00

1652,76 2099,00

70,08 89,00

132,28 168,00

322,05 409,00

322,05 409,00

1435,43 1823,00

1435,43 1823,00

1435,43 1823,00

1547,24 1965,00

3868,50 4913,00

1769,29 2247,00

1769,29 2247,00

70,08 89,0

132,28 168,00

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*

 

bramac-arkatalogus 2015_1_bramac-arkatalogus 2010_02.qxd  2015.02.24.  11:45  Page 19



20

Színek

Bramac Tectura Protector

Tetôcserepek

1 Bramac Tectura Protector 1/1 11–12 db/tetô m2 db

2 Bramac Tectura Protector 1/2 szükség szerint db

3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos 3,6 db/oromszegély fm db

9 Szellôzôcserép min. 1 db/10 tetô m2 db

13 Kúpcserép 2,5 db/gerinc fm db

13 Kúpcserép folyóméter 1 fm gerinc fm

15 Kezdô élgerinccserép 1 db/élgerinc db

16 Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs db

16a Kúpcseréprögzítô * db

16bRögzítôcsavar (kezdô vagy elosztó kúpcseréphez) ** db

322,05 409,00

322,05 409,00

1825,20 2318,00

1823,62 2316,00

1335,43 1696,00

3338,58 4240,00

1769,29 2247,00

1769,29 2247,00

70,08 89,00

132,28 168,00

322,05 409,00

322,05 409,00

1836,22 2332,00

1857,48 2359,00

1547,24 1965,00

3868,50 4913,00

1769,29 2247,00

1769,29 2247,00

70,08 89,00

132,28 168,00

1 2 93

13 15 16

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft Egységár/Ft
ÁFA nélkül          ÁFA-val ÁFA nélkül          ÁFA-val

16a 16b

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdô élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdô élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

Antik

PRÉMIUM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

antracit ébenfekete antik

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegûek, 
a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

*
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Tetôáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetôn, hófogás 
Bramac Reviva és Bramac Tectura  tetôcserepekhez

Tetôáttörés
17 Durovent csatornaszellôzô-egység fóliagyûrûvel (NA100) 1 db/csatornaszellôzô-kivezetés db
18 Durovent antennakivezetô-egység (25-77,5 mm) 1 db/antennakivezetés db
19 Durovent helyiség-kiszellôztetô egység fóliagyûrûvel (NA100) 1 db/helyiség kiszellôztetés db
20 Durovent füstgázkivezetô-egység (AK116, AK128) 1 db/gázkémény db
21 Durovent csôcsatlakozó (NA100) 1 db/csatornaszellôzô db
22 Szûkítôidom (70-120 mm) 1 db/csatornaszellôzô db

Padlástér-megvilágítás
24 Luminex tetôkibúvó ablak (univerzális) /v, b, f igény szerint db
25 Luminex tetõkibúvó ablak (univerzális) 85x85* /a    igény szerint db
26 Fém tetõkibúvó ablak (univerzális) /v, a igény szerint db

Járás a tetôn vörös, barna, antracit színekben
27 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva /v, a igény szerint db
28 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura /a igény szerint db
30 Lépcsôfok (41,0 x 25,0 cm) (alumínium) /v, a igény szerint db
32 Biztonsági rács (89,5 x 25,0 cm) (alumínium) /v, a igény szerint db

Hófogás vörös, barna, antracit színekben, fém hófogó szürkében is
34 Fém hófogó (acél)    1,4–2,5 db/m2 db
35 Standard Hófogórács összekötõ idommal 1 db/1,5 fm db
36 Standard Hófogórácstartó 1 db/0,8 fm db
37 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötôidom /v,a    1 db/3,0 fm db
40 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Reviva /v, a 1 db/0,9 fm db
41 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Tectura /a 1 db/0,9 fm db

14710,24 18682,00
10207,09 12963,00
16532,28 20996,00
12307,09 15630,00
2919,69 3708,00
1264,57 1606,00

30414,17 38626,00
54855,12 69666,00
27901,57 35435,00

14293,70 18153,00
17760,63 22556,00
9051,97 11496,00

15149,61 19240,00

226,77 288,00
4879,53 6197,00
2190,55 2782,00
9759,06 12394,00

17387,40 22082,00
17387,40 22082,00

37, 40 37, 41

17 18 21, 22

34

2419 20

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

27, 30, 32

Reviva 
alapcserép

Tectura 
alapcserép

Színek

vörös barna antracit

26

v=vörös, f=fekete, b=barna, sz=szürke, a=antracit, *Fotó nélkül

36

35

Alapcserép típusok

28, 30, 32
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Tartozékok minden tetôcseréphez

Tetôfóliák
42 Bramac Veltitech 120 párazáró tetôfólia tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

43 Bramac Standard páraáteresztõ tetôfólia ** tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

44 Bramac EcoTec 110 páraáteresztõ tetôfólia tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

45 Bramac Pro Plus 2S páraáteresztõ tetõfólia dupla ragasztósávval tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

Bramac Pro Plus páraáteresztô tetôfólia tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

46 Bramac Pro Plus Resistant páraáteresztô tetôfólia tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

47 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztô tetôfólia tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

48 Bramac Universal ECO-2S páraáteresztô tetôfólia dupla ragasztósávval tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

49 Bramac Clima Plus 2S páraáteresztõ, hôtükrös tetôfólia dupla ragasztósávval tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

50 Bramac Maximum 2S páraáteresztõ tetôfólia dupla ragasztósávval tetô m2 + 15% (75 m2/tekercs) m2

51 Bramac Top RU Resistant páraáteresztõ tetôfólia dupla ragasztósávval tetô m2 +15% (75 m2/tekercs) m2

52 Bramac Membran 100 2S belsô oldali párazáró tetôfólia dupla ragasztósávval* tetô m2 +15% (75 m2/tekercs) m2

53 Bramac Membran 2 belsô oldali párazáró tetôfólia dupla ragasztósávval* tetô m2 +15% (75 m2/tekercs) m2

54 Bramac Premium WU vízhatlan tetôfólia tetô m2 +15% (45 m2/tekercs) m2

55 Bramac Premium WU tömítô anyag igény szerint tubus
56 Bramac Premium WU sarokelem igény szerint db
57 Bramac Premium WU csatlakozó gallér igény szerint db
58 Premium WU oldószeres ragasztó igény szerint db
59 Univerzális ragasztószalag tetôfóliához 1 tekercs / 50,0 fm tekercs
60 Bramac Fóliaragasztó 1 tubus / 20,0 fm tubus
61 Bramac Szegtömítõ folyadék 1 tubus / 50,0 fm ellenléc tubus
62 Bramac Szegtömítô szalag 1 tekercs / 25,0 fm ellenléc tekercs
63 Bramac Szuper Abszorber Szegtömítô szalag 75 mm 1 tekercs / 30,0 fm ellenléc tekercs
64 Bramac Szuper Abszorber Szegtömítô szalag 50 mm 1 tekercs / 30,0 fm ellenléc tekercs
65 Bramac Flexiroll ragasztószalag  1 tekercs / 10,0 fm tekercs
66 Bramac Climatape ragasztószalag 1 tekercs / 25,0 fm tekercs

42, 59 44, 5943, 59 45, 59 46, 59 47, 59 48

49 50 51 52

225,98 287,00
334,65 425,00
334,65 425,00
467,72 594,00
334,65 425,00
353,54 449,00
490,55 623,00
576,38 732,00

1574,02 1999,00
1062,20 1349,00
1107,09 1406,00
557,48 708,00
573,23 728,00

2062,20 2619,00
9950,39 12637,00
1765,35 2242,00
7624,41 9683,00

10125,20 12859,00
6862,99 8716,00
2944,09 3739,00
8445,67 10726,00
7419,69 9423,00
8140,16 10338,00
6062,20 7699,00

13026,77 16544,00
5707,09 7248,00

53 54 55

56 57 58 6160 65 66

* Bramac Therm rendszerelem  ** A termékre kizárólag az 5 év kötelezõ alkalmassági idõt vállalja a Bramac Kft.

62 6463

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val
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Tartozékok minden tetôcseréphez

Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, antracit és rubinvörös színekben
67 Átvezetô csô fekete db
68 Fóliagyûrû-szett db
69 Mûanyag alapcserép (Natura Plus, Duna, Római, Adria, Merito)* db
70 Mûanyag alapcserép (Reviva) db
71 Mûanyag alapcserép (Tectura) db
72 Csatornaszellôzô feltét db
73 Esôvédô-sapka csatornaszellôzôhöz db
74 Antennakivezetô feltét db
75 Helyiség-kiszellôztetô feltét db
76 Esôvédô helyiség-kiszellôztetôhöz db
77 Füstgázkivezetô feltét (AK116, AK128) db

Kémény- és falszegély
78 Easy Flash kémény- és falszegély 250 mm /v, b, f 1 tekercs/5,0 fm tekercs
79 Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, f, sz 1 tekercs/5,0 fm tekercs
80 Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, f 1 tekercs/5,0 fm tekercs
81 Szegélylemez beütôdübellel 1 db/2,4 fm db
82 Tömítôanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül 1 tubus/kb. 4 fm tubus
83 Préshenger igény szerint db

69 70 71 74

7775, 76

1703,94 2164,00
991,34 1259,00

5002,36 6353,00
7926,77 10067,00
7926,77 10067,00
2887,40 3667,00
1200,79 1525,00
2280,31 2896,00
4329,92 5499,00
1580,31 2007,00
4380,31 5563,00

14196,06 18029,00
18817,32 23898,00
29468,50 37425,00
2844,09 3612,00
3603,94 4577,00

11959,06 15188,00

6867

* A rubinvörös alapcserép + bruttó 5170 Ft felárral kapható!

72, 73

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

79, 80 8278 81 83

23

v=vörös, f=fekete, b=barna, sz=szürke
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Tartozékok minden tetôcseréphez 

Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához
84 Taréjgerincszalag /f *** 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm tekercs
85 Univerzális taréjgerinc kúpalátét /v, b, f 1 db/taréjgerinc fm db
86 Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét /v, b, f 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm tekercs
87 Bramac Standard univerzális kúpalátét /v, b, f  ** 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm tekercs
88 BasicRoll univerzális kúpalátét /v, b, f 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm tekercs
89 FigaRoll Plus univerzális kúpalátét /v, b, f 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm tekercs
90 MetalRoll univerzális kúpalátét /v, b, f 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm tekercs
91 Kúpcseréplezáró /v, b, f igény szerint db
92 Profilo S fém vápa (acél) /v, a  1 db/2,0 vápa fm db

Profilo S fém vápa-adapter /v, a * igény szerint db
93 Bramac Standard vápaelem /v, b, a /** 1 db/1,5 vápa fm db
94 Vario vápaelem rögzítõvel (alumínium) /v, a 1 db/1,5 vápa fm db
95 Vápaszegély 2 db/vápa fm db
96 Vápalezáró szalag (0,5 m/db) 1 db/vápacsatlakozás db
97 Gerincléctartó beütõs 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm db
98 Gerincléctartó csavar rögzítésû 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm db

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

4420,47 5614,00
1747,24 2119,00
7290,55 9259,00
7291,34 9260,00
8818,11 11199,00

11676,38 14829,00
15661,42 19890,00

522,83 664,00
7866,14 9990,00
5099,21 6476,00
5065,35 6433,00
9337,80 11859,00
252,76 321,00

4705,51 5976,00
211,81 269,00
211,81 269,00

* Fotó nélkül 
** A termékre kizárólag az 5 év kötelezõ alkalmassági idõt vállalja a Bramac Kft.
*** Kizárólag sík, hornyolt tetõcserepekhez (Reviva, Tectura)
v=vörös, f=fekete, a=antracit, b=barna, sz=szürke

84 85 86

91

87

90

88 89

92 93 95

96 97 98

24

94
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Tartozékok minden tetôcseréphez

25

99 100 102101 103 104

106

Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához
99 Szellôzôszalag /v, f (szélesség: 10 cm) 1 tekercs/5,0 eresz fm tekercs
100 Bramac Standard szellôzôszalag /v, f (szélesség: 8 cm)/** 1 tekercs/5,0 eresz fm tekercs
101 Aluminium szellôzôszalag /v, b, a/ (szélesség: 10 cm) 1 tekercs/5,0 eresz fm db
102 Lezárófésû /f 1 db/eresz fm db
103 Bramac Standard lezárófésû /f /** 1 db/eresz fm db
104 Szellôzôléc /f 1 db/eresz fm db
105 Rögzítôkarom (vágott cserepekhez) igény szerint db
106 Europlus viharkapocs (Reviva, Tectura) 45° felett 4–12 db/m2 db
107 Europlus viharkapocs (Montero) 45° felett 3,3–10 db/m2 db
108 Europlus viharkapocs (Natura Plus, Duna, Merito, Római, Adria) 45° felett 3,3–10 db/m2 db
109 Biztonsági tetôhorog /v, b, f igény szerint db
110 Bramac tetõtartó készlet igény szerint db

Horganyzott szeg 2,8x50 mm* igény szerint kg
Horganyzott szeg 3,1x75 mm* igény szerint kg
Rögzítõcsavar (kezdõ- vagy elosztó kúpcseréphez) 1 db/kezdõ élgerinccserép v. elosztó kúpcserép db
Kúpcseréprögzítõ 1 db/kúpcserép db

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

1148,82 1459,00
1148,03 1458,00
3696,85 4695,00
355,91 452,00
355,12 451,00
586,61 745,00
187,40 238,00
82,68 105,00
82,68 105,00
82,68 105,00

13768,50 17486,00
14785,83 18778,00

907,09 1152,00
907,09 1152,00
132,28 168,00
70,08 89,00

 

* Fotó nélkül 
** A termékre kizárólag az 5 év kötelezõ alkalmassági idõt vállalja a Bramac Kft.
v=vörös, f=fekete, b=barna, sz=szürke. a=antracit

105 108 110107 109
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Fagyálló beton padlóburkoló lap Szükséglet Egység Egységár/Ft

ÁFA nélkül ÁFA-val

Méret: 343 x 168 x 17 mm

Súly: 2,1 kg/db

Szükséglet: 17 db/m2

Padlóburkoló lap

téglavörös antik szürke

A Fagy ál ló be ton pad ló bur ko ló la pok anya guk ban szí ne zett nagy szi lárd sá gú be -
ton ból ké szül nek. A pad ló bur ko ló la pok ból szép és tar tós fe lü let ala kít ha tó ki. A la -
pok fagy- és ko pás ál lók, fe lü le tük nem csú szik, ezért elsôsorban kül té ri al kal ma zá -
sát ja va sol juk, pl. te ra szok, jár dák, lépcsôk bur ko la ta ként. A bur ko ló la pok kal fe dett
pad ló han gu la tos ele me le het a pin cék, bo ro zók, nya ra lók belsô te ré nek is. A
Fagy ál ló be ton pad ló bur ko ló la po kat 20 m2 (1 bontatlan raklap) feletti rendelés
esetén a Bra mac Kft. díj men te sen a fel hasz ná lá si hely re szál lít ja. Ez alatti ren-
delés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként.
A la pok szak sze rû le ra ká sát és a ha gyo má nyos tól eltérô fu gá zást Fek te té si Út mu -
ta tónk ban is mer tet jük. 

SzínekMûszaki adatok

1 Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm) 17 db/m2 m2 2739,37 3479,00

Egységrakatok

Padlóburkoló lap 348/db 759 kg/raklap

Bramac Padlóburkoló lap
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Raklap árak, egységrakatok

Egységrakatok

Raklap árak egység       ÁFA nélkül ÁFÁ-val

Egységes logisztikai díj raklap 4000,00 5080,00

Daruzási díj raklap 850,00 1080,00

Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén megrendelés 10000,00 12700,00

Raklap betétdíj (visszavásárlási ár) raklap 2000,00 2540,00

Fém- és mûanyag tartozékok csomagolási egységei

Megnevezés Csomagolási Mennyiség/ Megnevezés Csomagolási Mennyiség/
egység csom. egység egység csom. egység

Bramac Veltitech 120 tetôfólia raklap 20 tekercs
Bramac Standard tetôfólia raklap 40 tekercs
Bramac EcoTec 110 páraáteresztõ tetõfólia raklap 20 tekercs
Bramac Pro Plus tetôfólia raklap 30 tekercs
Bramac Universal ECO-2S tetôfólia raklap 20 tekercs
Bramac Clima Plus 2S tetôfólia raklap 20 tekercs
Bramac Maximum 2S pá. tetõfólia raklap 20 tekercs
Bramac Top RU Resistant páraáteresztõ tetõfólia raklap 12 tekercs
Bramac Membran 100 belsô oldali pz. tetôfólia raklap 20 tekercs
Bramac Membran 2 belsô oldali pz. tetôfólia raklap 20 tekercs
Bramac Premium WU vízhatlan tetõfólia raklap 20 tekercs
Bramac Premium WU sarokelem doboz 40 db
Bramac Premium WU csatlakozó gallér doboz 10 db
Premium WU oldószeres ragasztó doboz 6 db
Univerzális ragasztószalag doboz 6 tekercs
Bramac fóliaragasztó folyadék doboz 12 db
Bramac szegtömítõ doboz 10 db
Bramac Flexiroll ragasztószalag doboz 6 db
Bramac Climatape ragasztószalag doboz 10 db
Bramac Standard szellôzôszalag doboz 20 tekercs
Szellôzôszalag doboz 10 tekercs
Alumínium szellôzôszalag doboz 4 db
Bramac Standard lezárófésû doboz 50 db
Lezárófésû doboz 200 db
Szellôzôléc doboz 30 db
Univerzális taréjgerinc kúpalátét doboz 25 db
Bramac Standard univerzális kúpalátét doboz 4 tekercs
EcoRoll univerzális kúpalátét doboz 4 tekercs
FigaRoll Plus univerzális kúpalátét doboz 5 tekercs

MetalRoll univerzális kúpalátét doboz 4 tekercs
BasicRoll univerzális kúpalátét doboz 5 tekercs
Bramac szegtömítô szalag doboz 2 tekercs
Kúpcseréplezáró doboz 60 db
Rögzítôkarom zacskó 25 db
Viharkapocs doboz 200 db
Vápalezáró szalag doboz 20 db
Bramac Standard vápa köteg 10 db
Profilo S fém vápa köteg 50 db
Vario vápaelem (alumínium) köteg 8 db
Vápaszegély doboz 100 db
Csôcsatlakozó doboz 10 db
Szûkítôidom doboz 20 db
Rögzítôcsarvar doboz 100 db
Átvilágító cserép doboz 10 db
Fém hófogó (acél) doboz 100 db
Hófogórács (3,0 m-es) köteg 5 db
Standard hófogórács köteg 10 db
Hófogórácstartó (fém cserép+fém tartó) doboz 10 db
Standard hófogórácstartó (1,5 m) doboz 12 db
Gerinléctartó beütõs csomag 10 db
Gerinléctartó csavar rögzítésû csomag 10 db
Kúpcseréprögzítô doboz 50 db
Taréjgerincszalag doboz 10 db
Horganyzott szeg doboz 1 kg
Easyflash kemény- és falszegély 250 mm doboz 5 tekercs
Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm doboz 4 tekercs
Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm doboz 3 tekercs
Fóliagyûrû doboz 64 db

1/1 tetôcserép
1/2 tetôcserép
Szegélycserép
Szegélycserép 3/4
Kúpcserép
Szellôzôcserép
Félnyeregtetô cserép
Félnyeregtetô szegélycserép
Kezdô élgerinccserép
Elosztó kúpcserép

1 db-os kiszerelésben kerül forgalomba: Durovent csatornaszellôzô-egység, Durovent antennakivezetô-egység, Durovent helyiség-kiszellôztetô egység, Fém tetõkibúvó ablak (univerzális),
Lépcsôfok, Biztonsági rács, Tetôkibúvó ablak, Durovent füstgázkivezetô-egység, Biztonsági tetôhorog, Préshenger, Bramac tetõtartó készlet

* Bramac Tectura Protector tetõcserépnél nincs ilyen termék.
** Bramac Natura Plus, Duna Lumino és Bramac Adria tetôcserépnél nincs ilyen termék.
*** Bramac Merito tetõcserépnél nincs ilyen termék.

Bramac Duna Novo, Lumino
Bramac Natura Plus, Bramac Adria

db db

/ raklap / köteg /

240 40
160
32
–

108
24
30**
16**

100
40

Bramac Merito
Bramac Római Novo, Protector

db db

/ raklap / köteg /

264 44
176
32
–

108
24

30***
16***
100
40

Bramac Tectura Protector,
Bramac Reviva Lumino, Novo, Protector

db db

/ raklap / köteg /

168 42
168
40
60*

108
32
–
–

100
40

bramac-arkatalogus 2015_1_bramac-arkatalogus 2010_02.qxd  2015.02.24.  11:45  Page 27



28

Fém ereszcsatorna-rendszer
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Fém ereszcsatorna-rendszer

Ereszcsatorna NA 150 ha a tetôfelület vízszintes vetülete: 100–170m2 / lefolyócsô

1 Ereszcsatorna 2,0 m-es szükség szerint db

2 Ereszcsatorna 4,0 m-es szükség szerint db

3 Összekötô idom 1 db/ereszcsatorna-csatlakozás db

4 Csatornaszöglet külsô, belsô 1 db/csatornaszöglet db

5 Csatornaszöglet egyedi* 1 db/csatornaszöglet db

6 Véglezáró elem szükség szerint db

7 Betorkoló csonk NA 100 1 db/lefolyócsô-csatlakozás db

8 Csatornatartó 300-as 1 db/max. 0,8 eresz fm db

9 Cseppentôlemez 2,0 m-es 1 db/2,0 eresz fm db

Lefolyócsô NA 100

10 Lefolyócsô 1,0 m-es szükség szerint db

11 Lefolyócsô 3,0 m-es szükség szerint db

12 Lefolyócsô-könyökelem 72°-os szükség szerint db

13 Lefolyócsô lábazati elem szükség szerint db

14 Lefolyócsô-elágazás 72°-os 1 db/lefolyócsô-elágazás db

15 Toldóelem 1 db/lefolyócsôtoldás db

16 Lefolyócsô-csatlakozó csapadékcsatornához 1 db/csatlakozás db

17 Kifolyóelem esôvízgyûjtôhöz 1 db/esôvízgyûjtô db

18 Állványcsô perem szükség szerint db

19 Csôbilincs 140 mm-es csavarszárral 1 db/max. 2,0 lefolyócsô fm db

20 Csõbilincs 200 mm-es csavarszárral 1 db/max. 2,0 lefolyócsô fm db

21 Csõbilincs 140 mm-es tüskével 1 db/max. 2,0 lefolyócsô fm db

22 Csõbilincs 200 mm-es tüskével 1 db/max. 2,0 lefolyócsô fm db

23 Javítófesték (stift) /fotó nélkül/ szükség szerint db

24 Csatornatartó-hajlító szerszám szükség szerint db

25 Lombrács (fekete) 1db/0,4 m db

26 Táblalemez 1x2 m /fotó nélkül/ szükség szerint db

3557,48 4518,00

7115,75 9037,00

2133,07 2709,00

5829,92 7404,00

24668,50 31329,00

1337,80 1699,00

2296,85 2917,00

931,50 1183,00

3448,03 4379,00

3299,21 4190,00

6597,64 8379,00

2511,02 3189,00

4046,46 5139,00

9439,37 11988,00

2131,50 2707,00

6311,81 8016,00

8018,90 10184,00

1426,77 1812,00

1104,72 1403,00

1159,06 1472,00

828,35 1052,00

852,76 1083,00

1392,91 1769,00

44738,58 56818,00

566,14 719,00

8855,12 11246,00

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

* Fotó nélkül, szállítási idõ 4-5 hét (a szög megadása után).
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Ereszcsatorna NA 125, ha a tetôfelület vízszintes vetülete: 0–100 m2/lefolyócsô
1 Ereszcsatorna 2,0 m-es szükség szerint db
2 Ereszcsatorna 4,0 m-es szükség szerint db
3 Összekötô idom 1 db/ereszcsatorna-csatlakozás db
4 Csatornaszöglet külsô, belsô 1 db/csatornaszöglet db
5 Csatornaszöglet egyedi* 1 db/csatornaszöglet db
6 Véglezáró elem szükség szerint db
7 Betorkoló csonk NA 100 1 db/lefolyócsô-csatlakozás db
8 Állítható betorkolás NA 100 1 db/lefolyócsô-csatlakozás db
9 Csatornatartó (horganyzott és festett) 1 db/max. 0,8 eresz fm db

10 Ereszlemez 2,0 m-es 1 db/2,0 eresz fm db
11 Ereszlemez rögzítô 4 db/ereszlemez db

Ereszcsatorna NA 150, ha a tetôfelület vízszintes vetülete: 100–170 m2/lefolyócsô
1 Ereszcsatorna 2,0 m-es szükség szerint db
2 Ereszcsatorna 4,0 m-es szükség szerint db
3 Összekötô idom 1 db/ereszcsatorna-csatlakozás db
4 Csatornaszöglet külsô, belsô 1 db/csatornaszöglet db
5 Csatornaszöglet egyedi* 1 db/csatornaszöglet db
6 Véglezáró elem szükség szerint db
7 Betorkoló csonk NA 100 1 db/lefolyócsô-csatlakozás db
8 Állítható betorkolás NA 100 1 db/lefolyócsô-csatlakozás db
9 Csatornatartó (horganyzott és festett) 1 db/max. 0,8 eresz fm db

10 Ereszlemez 2,0 m-es 1 db/2,0 eresz fm db
11 Ereszlemez rögzítô 4 db/ereszlemez db

Lefolyócsô NA 100
23 Lefolyócsô 0,5 m-es szükség szerint db
24 Lefolyócsô 1,0 m-es szükség szerint db
25 Lefolyócsô 2,0 m-es szükség szerint db
26 Lefolyócsô 4,0 m-es szükség szerint db
27 Lefolyócsô-könyökelem 15°-os szükség szerint db
27 Lefolyócsô-könyökelem 45°-os szükség szerint db
27 Lefolyócsô-könyökelem 67°-os szükség szerint db
28 Lefolyócsô-sarokelem 30°-os szükség szerint db
29 Lefolyócsô-elágazás 45°-os NA 100 1 db/lefolyócsô-elágazás db
30 Toldóelem 1 db/lefolyócsôtoldás db
31 Lefolyócsô-csatlakozó csapadékcsatornához 1 db/csatlakozás db
32 Kifolyóelem esôvízgyûjtôhöz 1 db/esôvízgyûjtô db
33 Csôbilincs (horganyzott és festett) 1 db/max. 2,0 lefolyócsô fm db
34 Csatornatartó-hajlító szerszám szükség szerint db

5732,28 7280,00
10104,72 12833,00
3168,50 4024,00
5783,46 7345,00

30216,54 38375,00
1058,27 1344,00
4347,24 5521,00
6112,60 7763,00
1108,66 1408,00
3407,09 4327,00
133,07 169,00

6221,26 7901,00
11283,46 14330,00
3967,72 5039,00
6298,43 7999,00

33262,99 42244,00
1230,71 1563,00
5081,89 6454,00
5988,98 7606,00
1230,71 1563,00
3407,09 4327,00
133,07 169,00

1655,12 2102,00
3265,35 4147,00
6002,36 7623,00

10967,72 13929,00
4688,19 5954,00
1861,42 2364,00
2151,18 2732,00
5635,43 7157,00
6414,96 8147,00
1314,17 1669,00
5810,24 7379,00
4830,71 6135,00
1301,57 1653,00

44738,58 56818,00

Megnevezés Szükséglet Egység Egységár/Ft
ÁFA nélkül ÁFA-val

* Fotó nélkül, szállítási idõ 4-5 hét (a szög megadása után).
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Tetõcserepeink 30 évig  
garantáltan vihar- és fagyállóak

Az alapanyagok gondos kiválasztásától kezdve a gyártáson át a csomagolásig  
számos dolog biztosítja a Bramac tetõcserepek elismert és kiváló minõségét. 

Ezen túlmenõen a Bramac 30 év Új-érték garanciája abszolút biztonságot nyújt az 
építkezõknek. Ráadásul termékeinkre a piacon egyedülálló módon  
30 év kiegészítõ Fagyállósági garanciát is biztosítunk. Emellett fém- és  
mûanyag rendszertartozékainkra 10 év Termékfelelõsséget vállalunk,  
Solar rendszereinkhez pedig 10 év garanciát nyújtunk.

A garancia részleteirõl tájékozódjon a 36-37. oldalon található Általános Eladási és 
Szállítási Feltételekben.



MI
NT
A

Garancialevél

Kiállítás dátuma: Szállítólevél sorszáma:

Vevô neve:

Vevô szállítási címe:

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) beton tetõcserepeire P. H.

30 év új-érték garanciát vállal.
Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 8.4. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei az EU Építőipari Termékek gyártására vonatkozó előírásoknak (89/106/EWG), valamint az MSZ EN 490:2005 szabvány elõírásainak
egyaránt megfelelnek. Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél
és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia idõtartama alatt – a Vevõi bejelentéstõl számított 30
napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetõcserepek az MSZ EN 491: 2005 szabványban rögzített
vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490: 2005 szabvány elõírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetõcserép cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejûleg 30 év idõtartamra

kiegészítõ Fagyállósági garanciát
biztosítunk a szállított beton tetõcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:
• a tetõcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
• a tetõt az Bramac Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerûen, az átszellõztetést biztosítva kivitelezték,
• a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
• Vevõ a bejelentõn a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint a bejelentõhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.
A fagy következtében meghibásodott tetõcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetõfedõ munkadíjának
elõzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása
• A tetõszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
• A tetõszerkezet és a tetõfedés feleljen meg az építés idején érvényes mûszaki elõírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejûleg a Bramac Kft. alkalmazási

útmutatóinak is.
• A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használata miatt keletkezett hibákra.
• A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az idõjárási hatások miatt fellépõ esetleges változásaira, sem pedig a színárnyalatbeli

eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490: 2005 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetõcserepek használati
tulajdonságait, és nem jelentenek minõségi hibát.

• A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
• A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértõje a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
• A Bramac Kft. az ellenõrzõ vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentõt azok eredményérõl és észrevételének elbírálásáról.
• A kivitelezés szakszerûtlenségére visszavezethetõ károk, a hónyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem

minõsülnek garanciális hibának.
A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetõfedõ anyagként nem használható,
és elszállítása az építtetõ költsége!

Fém- és mûanyag rendszertartozékok
A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség
direktívája szerint.
A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és mûanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredõ károkat megtéríti.
Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre kizárólag az 5 év kötelezõ alkalmassági idõt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2015. március 1.

Miheller Gábor
ügyvezetô

Fülöp Tamás
termelésvezetô
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Mit nyújt Önnek a Bramac rendszergarancia? 
A kötelezõ alkalmassági idõtõl az évtizedeken átívelõ rendszergaranciáig.

A tetõfedõ iparban a Bramac elsõként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetõcserepek vízzáróságára,
fagyállóságára, mérethûségre. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még
hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre
szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkezõ káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új
anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. 
Tetõcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetõtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelezõ
alkalmassági idõvel szemben a Bramac 10 év termékfelelõsséget vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különbözõ jogszabályok írják elõ. Sajnos ezek a követelmények a tetõfedõ
anyagok (tetõtartozékok) esetén csupán öt év kötelezõ alkalmassági idõt határoznak meg. Az épületek várható
élettartamához képest ez az idõ elenyészõ. 

Az elmúlt évtizedekben a tetõkkel szemben elvárt követelmények
megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra,
az összetettebbé vált tetõformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó
igényszintünkre. Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex
tetõrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetõcserépbõl ma már nem lesz háztetõ.
A hõszigetelõ anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó
rendszerelemek, továbbá energiát termelõ berendezések egyre
elengedhetetlenebb részei egy korszerû tetõnek. A Bramac ezért mostantól
nemcsak a tetõcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag
vásárlása esetén a teljes tetõ mûködésére vonatkozó, minden rendszerelemre
kiterjedõ 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

§

Miért tudja vállalni ezt az egyedülálló garanciát a Bramac?
Hiszen nemcsak minden Bramac tetõcserép, hanem tetõtartozék – legyen az fém vagy mûanyag, szigetelés, napkollektor, vagy napelem –
a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a teszteket a világ legnagyobb, tetõfedõanyagokat vizsgáló laborjaiban
végzik, és a világ több pontján idõjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetik alá minden Bramac terméket. 
Így válik a tetõ szakszerû kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetõrendszerré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.

* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.
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RG Basic 

7°A csomag további tetõtartozékokkal bõvíthetõ,
részletek a rendszergarancia kiadványban.

Azon építkezõk figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvetõ köve-
telmény a garantált biztonság. A Basic csomag tartós igény-
re fejlesztett rendszerelemeket tartalmaz és a tetõvel
szemben támasztott követelmények szerint a kiegészítõk
sora bõvíthetõ.

RG Basic rendszercsomag elemei:
Alátétfólia: Bramac Veltitech 120 párazáró 

tetõfólia vagy Bramac Pro Plus 
Resistant 140 páraáteresztõ 
tetõfólia

Taréj- és élgerinc: BasicRoll univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítõ: Lezárófésû vagy Szellõzõléc, 

DuroVent egységek fóliagyûrûvel, 
Fém hófogó, Gerincléctartó

Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

RG Prémium

7°

A csomag további tetõtartozékokkal bõvíthetõ, rész-
letek a rendszergarancia kiadványban.

Álljon az épület nyílt, szeles területen, vagy legyen a tetõ extrém
meredek hajlásszögû, vagy ha Önnek kifejezetten fontos az ext-
rém viharállóság, akkor Önnek kitûnõ választás az RG Prémium
csomag. A tartós igénybevételre kifejlesztett rendszerelemeken
túl a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból
készült rögzítõ rendszerelemek. Az épület körüli élet- és
vagyonbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

RG Prémium rendszercsomag elemei:
Alátétfólia: Bramac Veltitech 120 párazáró 

tetõfólia vagy Bramac Pro Plus 
Resistant 140 páraáteresztõ 
tetõfólia

Taréj- és élgerinc: FigaRoll Plus univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítõ: Lezárófésû vagy Szellõzõléc, 

DuroVent egységek fóliagyûrûvel, 
Fém hófogó, Gerincléctartó, 
Viharkapocs, Rögzítõkarom

Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

RG Prémium -5

7°

A csomag további tetõtartozékokkal bõvíthetõ,
részletek a rendszergarancia kiadványban.

Alacsonyabb a tetõ hajlásszöge, mint amit a kiválasztott
fedõanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak a
tetõfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvíz-
menynyiség? Akkor az RG Prémium -5 csomag extrém
csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. A cso-
mag fokozottan vízzáró alátéthéjazata segít megóvni ottho-
na értékeit. Mi garantáljuk!

RG Prémium -5 rendszercsomag elemei:
Alátétfólia: Bramac Maximum 2S 

páraáteresztõ tetõfólia
Taréj- és élgerinc: FigaRoll Plus univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítõ: Lezárófésû vagy Szellõzõléc, 

DuroVent egységek fóliagyûrûvel, 
Fém hófogó, Gerincléctartó

Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

RG 7 7°

A csomag további tetõtartozékokkal bõvíthetõ,
részletek a rendszergarancia kiadványban.

Modern épületforma már-már lapostetõre jellemzõ megjele-
néssel? Ön nem szeretne azonban lemondani egy környezetbe
illõ cseréptetõrõl és a cseréptetõ nyújtotta tervezési
szabadságról és bõvíthetõségrõl, valamint a cseréptetõ nyújtot-
ta komfortról? Akkor figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos
tetõrendszert, szakképzett partnereink kivitelezésében. Az Ön
elégedettsége így garantált, akár másfél évtizeden át.

RG 7 rendszercsomag elemei:

Alátétfólia: Bramac Top RU Resistant 
páraáteresztõ tetõfólia vagy 
Bramac Premium WU vízhatlan 
tetõfólia, Bramac Szuper 
Abszorber szegtömítõ szalag és 
Bramac Szegtömítõ folyadék

Taréj- és élgerinc: MetalRoll univerzális kúpalátét
Egyéb kiegészítõ: Lezárófésû vagy Szellõzõléc, 

DuroVent egységek 
fóliagyûrûvel, Gerincléctartó, 

Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély
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Kérjük, hogy megrendelés elõtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanul-
mányozza át. 
Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. (továbbiakban Bramac Kft.,
vagy Eladó) által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre (beton- és kerámia tetõcserepek,
kiegészítõ rendszerelemek, ereszcsatorna-rendszerek, beton padlóburkoló lapok, Bramac
Therm hõszigetelõ rendszer, Bramac Napkollektor rendszer, Bramac Napelem rendszer) 
A Bramac Kft által gyártott termékek a Bramac Dachsystem International G.m.b.H. licence alap-
ján készülnek, és valamennyi általa forgalmazott termék minõsége megfelel a Monier konszern
minõségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak. 
Tájékoztatjuk, hogy a Bramac Kft. Tanácsadó Szolgálata az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink
segítséget nyújtanak a legmegfelelõbb termék kiválasztásában, a szükséges anyagmennyiség meg-
határozásában. 
Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, megrendelése elõtt küldje el tervét (alap-
rajz, metszetek, homlokzatok, gépészeti terv) címünkre: Bramac Kft. 8210 Veszprém, Pf. 1172. vagy
interneten: anyagszukseglet@bramac.com címre. (Az esetleges tervezési hiányosságok, illetve a
tervtõl eltérõ kivitelezés következményeiért felelõsséget nem vállalunk.) 

1. A Szállítási szerzõdés létrejötte

A Szállítási szerzõdés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási
és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembe vételével. 

2. Árajánlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó
Partnerek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetõk meg a hatályos Bramac
Termék- és árkatalógus alapján.
A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft-hez, vagy saját
telepükrõl teljesítik azt. 
A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylõvel egyeztetett mûszaki paraméterek és
elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmû termék-meghatá-
rozást, a csomagolási egységeket figyelembe vevõ mennyiséget, a pontos szállítási és értesítési
címet, a teljesítés kívánt idõpontját (naptári hét, esetleg nap), továbbá lehetõség szerint egy
mobiltelefon-elérhetõséget. 
Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám),
úgy feltétlenül szükséges egy térképvázlat csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

2.3. Beton- vagy kerámiacserépre, Napkollektorra vagy Napelemre szóló megrendelésen feltét-
lenül jelezni kell, ha a szállítási címre súlykorlátozás van érvényben, és/vagy behajtási engedély
szükséges, és/vagy a helyszín az építõanyagok szállítására szokásosan használatos kb. 40 tonna
össztömegû pótkocsis szerelvénnyel nem közelíthetõ meg. Amennyiben a behajtási engedélyt
kizárólag az építési engedéllyel rendelkezõ magánszemély válthatja ki, azt a megrendelésen szin-
tén fel kell tüntetni. A szállítás idõpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig –
a behajtási engedély meglététõl, érvényességétõl függõen – a Bramac Kft. vevõszolgálati csoport
területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetõsége a Viszonteladó Partnernél rendel-
kezésre áll. Amennyiben a behajtási engedély külön költséggel jár, azt a Vevõnek kell a kiállító ható-
ság felé megfizetni. 

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerzõdés, a szállítás idõpontja

3.1. Az Eladó a beérkezõ és pénzügyileg rendezett megrendelésekrõl a megrendelést felvevõ
Viszonteladó Partnerek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevõ –
részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld.
A Szállítási szerzõdés a megrendelés visszaigazolásával tekinthetõ létrejöttnek.
Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelõzõen a Vevõt SMS-ben értesíti a 2.2
pontban leírtaknak megfelelõen a megadott mobiltelefon számon. 

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1 Kiszállítás
4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségû tetõcserép, önálló min. nettó
50.000 Ft értékû  rendszertartozék megrendelés, ereszcsatorna rendszer, legalább egy egész rak-
lap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hõszigetelés, Bramac
Napkollektor rendszer vagy Bramac Napelem-rendszer – esetében a megrendelt (és visszaiga-
zolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történõ egyszeri kiszállítása díjtalan. 

4.1.2 Amennyiben a megadott szállítási cím az építõanyagok szállításához szokásosan használt kb.40
tonna össztömegû pótkocsis, önrakodós tehergépkocsival nem közelíthetõ meg (súlykorlátozás,
szûk hely, behajtási engedély hiánya, stb.), és a Vevõ ezt a megrendelésen nem jelezte, az emiatt
meghiúsuló teljesítést Eladó csak a felmerülõ többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg. 

4.1.3 Kismennyiségû tetõcserép – kevesebb, mint 6 raklap –, valamint kevesebb, mint 1 bontat-
lan raklap (20 m2) beton padlóburkoló lap, továbbá kevesebb, mint 3 egységrakat Bramac Therm

hõszigetelés megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges
ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke meg-
rendelésenként 10.000 Ft+ÁFA.
Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft
alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA szállítási pótdíjat számolunk fel. 

4.1.4. Expressz szállítási szolgáltatások
Az építkezés zavartalanságának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, valamint
„Bramac 48” szolgáltatást mûködtet. 

4.1.5. „Bramac 24”Futárszolgálat 
Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségû, kartondobozba csomagolható rend-
szertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelõtt 12 óráig beér-
kezett megrendeléseket Eladó garantáltan a következõ munkanapon, a késõbb beérkezett ren-
deléseket pedig a rendelés beérkezésétõl számított második munkanapon teljesíti.

A szolgáltatás díja:
0–30 kg-ig 3.000Ft+ÁFA 
30–60 kg-ig 5.000 Ft+ÁFA 
60 kg felett egyedi megállapodás szerint. 

4.1.6. „Bramac 48” szolgáltatás 
E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon
belüli kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás és lerakodás emelõhátfalas
teherautóval történik. A délelõtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó garantáltan a
rendelés beérkezését követõ második munkanapon, a késõbb beérkezett rendeléseket pedig
legkésõbb a rendelés beérkezésétõl számított harmadik munkanapon teljesíti. A szolgáltatás díja
9.000Ft+ÁFA/raklap (maximum 1 tonna/raklap)

4.1.7. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Viszonteladó Partnereinknél
történõ megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, vagy a „Bramac 48” jelzés a megren-
delésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt
határidõk Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevõ jogosult a befizetett szol-
gáltatási díjat visszakérni. 

4.2. Lerakodás
Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autó-
daruval történik, melynek díja 850Ft+ÁFA/raklap. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételár-
ral együtt kell megfizetni.

4.3. Áruátvétel
4.3.1. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végzõ gépkocsivezetõ a szállítólevél ada-
tai alapján tételesen adja át az árut a Vevõnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az
átvevõ jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevõ aláírásával, valamint olvasható nevé-
nek és lakcímének feltüntetésével igazolja. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét
egyaránt ellenõrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szál-
lítólevélen fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérés-
nek a szállítólevélen való feltüntetését a gépkocsivezetõ nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy
példányának az átvevõnél kell maradnia. 

4.3.2. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogossága
esetén azt a Vevõvel rendezni. 

4.3.3. Abban az esetben, ha az elõzetesen közölt kiszállítási idõpontban a lerakodás helyszínén a
Vevõ, vagy képviselõje a kiértesítés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár
mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik.
Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendõ. Ebben az esetben a nem megfelelõ helyre történõ
lerakodásért és az áru megõrzéséért Eladót felelõsség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy
Napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ha az átvevõ
nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevõ költségére történik. 

4.3.4. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések
tapasztalhatók, vagy a Vevõ, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de késõbb sérülést
tapasztal, a Vevõ jogosult az eltéréseket a szállítás idõpontjától számított 5 napon belül az Eladó
felé írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevõvel rendezi azo-
kat. A bejelentés 5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár. 

4.3.5. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenõrzi, azt
csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell õrizni. 

4.3.6. Ha a Viszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a
szállításból eredõ töréskárt a megrendelést felvevõ helyen kell bejelenteni, illetve rendezni. 

4.3.7. A Vevõ saját szervezésben történõ áruelszállítás esetében, a fuvarozónak alkalmaznia kell a
Bramac Kft. rakományrögzítési irányelveiben foglalt elõírásokat, amelyek a www.bramac.hu hon-
lapon a szolgáltatások menüpontban találhatók. Az átadás átvétel az Eladó telephelyén történik, így
a szállítás során keletkezõ kárért az Eladó nem tartozik felelõsséggel.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek
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4.4. Rendelés teljesítése
Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követõen 15 napon belül írásban közölt
jogos minõségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerzõdés szerint
teljesítettnek minõsül.  

5. Késedelmes teljesítés, Vis Major.

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértesítéskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének vala-
milyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes
teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthetõ. 

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok,
vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles errõl
a Vevõt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerzõdéstõl elállni, és elállás esetén Eladó
köteles a Vevõnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás 

6.1. A beton- és kerámiatermékek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugorfóliázva történik.  Az
Eladó kiszállított raklaponként 4.000 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely
tartalmazza a 2.000 Ft+ÁFA mértékû „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru komissiózá-
sával kapcsolatos költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a
szállítási sérülésektõl fokozottan óvó - védõpontokat is. Amennyiben a Vevõ a raklapot az Eladó
veszprémi telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a
betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, ép állapotú raklap visszavételére
vállal kötelezettséget.

6.2. Az 1/1-es tetõcserepek egységrakatai pántolt kötegekbõl készülnek. A kötegeket az Eladó a
szállítási törés megelõzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket
(modellenként különbözõ) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugorfóliáz-
va történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külsõ tárolás esetén a
kollektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítõ csapadék védelemmel (pl.: letakarás
vízlepergetõ anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvíz tárolókat
csak álló helyzetben szabad szállítani, illetve tárolni.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

7.1.A Bramac Kft. által kiadott Termék- és árkatalógus az ország egész területére érvényes, és a
feltüntetett árak a termék árán kívül magukban foglalják a 

• hat raklap, vagy az azt meghaladó mennyiségû beton- és kerámia tetõcserép 
• egy raklap vagy az azt meghaladó mennyiségû beton padlóburkoló lap 
• három, vagy több egységrakat Bramac Therm hõszigetelõ-elem 
• Napkollektor rendszer, Napelem rendszer 
• fém, mûanyag tetõrendszer-elemek (min. 50.000 Ft rendelési érték)

megrendelése esetén az áru egyszeri kiszállításának költségeit a megrendelésen feltüntetett  címre.

7.2. A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérõ megállapodás hiányában – elõre történik. 

7.3.Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 

8. Garancia

8.1. Garanciavállalás Bramac beton- és kerámia tetõcserepekre 
A Bramac Kft. vállalja, hogy az általa forgalomba hozott beton- és kerámia tetõcserepek megfelelnek
a forgalomba hozatal idõpontjában érvényes vonatkozó szabványoknak. A Bramac Kft. a kötelezõ
alkalmassági idõn felül, a vásárlás idõpontjától számítva 30 év új-érték garanciát vállal a tetõ- és
idomcserepek

• mérethûségére 
• vízzáróságára 
• fagyállóságára. 

Nem tekinthetõ minõségi hibának a fedõanyagok elszínezõdése, mohásodása, mert ezek termé-
szetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A Bramac Kft.
garanciavállalása nem terjed ki a tetõn történõ szakszerûtlen közlekedés vagy elemi kár által oko-
zott hibákra. 

8.2 Garanciavállalás Bramac fém- és mûanyag rendszerelemekre és Bramac Therm hõszigetelõ
rendszerre:
A Bramac Kft. az általa forgalomba hozott fém- és mûanyag rendszerelemekre és Bramac Therm
hõszigetelõ rendszerelemeire 10 év termékfelelõsséget vállal az EGK 85/375 számú direktívája

szerint. Kivétel ez alól az érvényes árjegyzékben 5 év garanciával szereplõ termékek, melyre a
Bramac Kft. a jogszabály által elõírt, 5 éves kötelezõ alkalmassági idõt vállalja.

8.3. Garanciavállalás Bramac Solar napkollektoros rendszerek elemeire:
Az Eladó vállalja, hogy az általa forgalomba hozott napkollektorok 10 évig a forgalomba hozatal
idején érvényes szabvány által meghatározott értékeket teljesítik, valamint a Napkollektor rend-
szerhez tartozó használati melegvíz-tárolókra 10 év, kombi- és fûtési puffer tárolókra 5 év garan-
ciát az egyéb napkollektoros rendszerelemekre a jogszabályban elõírt kötelezõ alkalmassági idõvel
megegyezõ idõtartamú garanciát vállal. 

8.4. Garancia érvényesítésének általános feltételei: A Garancialevél kiállítását a Vevõ kezdemé-
nyezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélen feltüntetett valamennyi termékrõl
a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy
elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére: 

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1. 
Fax: +36/88/580-342, 
E-mail: infohu@bramac.com 

A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevõ részére. 

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség
feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatásával
kezdeményezhetõ. A garanciaidõ alatt a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott terméket kicse-
réli, valamint átvállalja, a csere miatt felmerülõ költségeket. A következménykárokra a garanciavál-
lalás nem terjed ki. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, vala-
mint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezõvel végeztesse el. Abban
az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja a jogot, hogy egy
mûszakilag azonos minõségû, alternatív termékkel helyettesítse azt. 
A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés idõpontjában
érvényben lévõ hazai építõipari jogszabályoknak és a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechni-
kai útmutatójában foglaltaknak. A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai mûszaki elõírások
által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia fel-
tétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai elõírásainak maradéktalan
betartása. A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és
Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektõl a Vevõ számára kedvezõbb garanci-
ális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatáro-
zásra. A jogszabályban foglalt kötelezõ alkalmassági idõn túli garanciavállalás Magyarország határain
belül érvényes. 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy a
Vevõ által az Eladó veszprémi telephelyére visszaszállított, sértetlen állapotú árut a vásárláskor
érvényes ár 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. A visszavásárlás ellen-
értékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tõle vásárolta. Az 1/1-es cserepek
esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan gyári, pántolt  kötegekben
legyenek.
9.2. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevõ megrendelésben
foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történõ
marketing célú felhasználására.

10. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történõ megegyezésre. Ha ez nem
lehetséges, elsõsorban a Békéltetõ Testületek közremûködésével kívánja a vitát rendezni. A jelen
hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvény Könyv rendelkezései az irányadók. 

Veszprém, 2015. 01. 05.
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Bramac Szolgáltatások
Kényelmes, gyors, pontos

AnyAgSzükSéglet SzámítáS
Vajon mennyi cserép szükséges egy jó 
Bramac tetõ elkészítéséhez?
küldje el nekünk építési tervrajzát (alaprajz, 
metszetek és homlokzati rajzok), és 
összeállítjuk Önnek a legjobb ajánlatot!

Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com

BrAmAc FotopluS
Szeretné tudni, milyen lesz a tetõje Bramac 
tetõrendszerrel fedve? melyik forma, melyik
szín harmonizál leginkább a házával? 
megújult tetõfelület tervezõ programunkkal 
megmutatjuk Önnek!
Várjuk a háza fotóját (vagy rajzát)! 
Újjávarázsoljuk a tetõt, és néhány napon 
belül visszajuttatjuk Önnek az eredményt.

fotoplus-hu@bramac.com 

BrAmAc 24, BrAmAc 48 FutárSzolgálAt
nekünk fontos az Ön kényelme, ezért 
vállaljuk kisebb tartozékcsomagok expressz 
kiszállítását magyarországon.
A Bramac 24 szolgáltatás keretein belül a 
délelõtt 12 óráig beérkezõ megrendeléseket 
garantáltan a következõ munkanapon, a 12 
óra után beérkezõket pedig a beérkezéstõl 
számított második munkanapon teljesítjük.
A Bramac 48 szolgáltatás keretein belül a 
délelõtt 10 óráig beérkezõ megrendeléseket 
garantáltan a rendelést követõ második 
munkanapon, a késõbb beérkezetteket 
pedig legkésõbb a rendelés beérkezésétõl 
számított harmadik munkanapon teljesítjük.

A szolgáltatás részleteirõl tájékozódjon a 
Bramac hivatalos márkakereskedõinél! 
www.bramac.hu/kapcsolat 

az Ön kényelméért
48

órán belül

38



35

BrAmAc nApkollektor éS nApelem 
SzámítáS
kíváncsi, hogy milyen szolárrendszer vagy 
napelem-rendszer szükséges az optimális 
melegvízkészítéshez, fûtéstámogatáshoz, 
vagy egy medence fûtéshez? Az egyéni 
igények meghatározásához kérjük, töltse ki, 
és küldje el nekünk a Bramac napkollektor 
kérdõívet, amelyet megtalál  
a www.bramac-solar.hu oldalon!

Az áramtermelõ rendszer összeállításához 
keresse kollégánkat! www.bramac-solar.hu

BrAmAc therm SzolgáltAtáSok

StatiKai méretezéS Bramac therm 

hõSzigetelõ rendSzer rögzítéSéhez

küldje el nekünk az épület tervrajzát, és 
méretezõszoftver segítségével meghatározzuk 
a szükséges rendszeranyagok mennyiségét, 
valamint árajánlatot is készítünk. A számítást a 
várható meteorológiai terhelések 
f igyelembevételével végzik szakembereink.

Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com

tetõtérBeépítéS  

energiaveSzteSégéneK KiSzámítáSa

A tetõszerkezet eltérõ hõvezetésû anyagainak 
és hõhídjainak vizsgálatával ellenõrizhetõ, hogy 
a térelhatároló szerkezet megfelel-e az elõírt 
követelményeknek és jövõbeli elvárásainknak. 
A számításhoz szükséges kérdõív letölthetõ az 
alábbi oldalon: 
www.bramac.hu/bramac-therm

Bramac Partnerek  
keresse az Önhöz legközelebb lévõ Bramac kereskedõt, tetõfedõ rendszermestert vagy tanácsadót! 
http://jovalolcsobb.bramac.hu/

BrAmAc tetõkonFIgurátor
A Bramac által kifejlesztett tetõkonf igu- 
rátor segítségével könnyedén, gyorsan 
összeállíthatja álmai tetõjét. A program 
néhány adat alapján anyagszükségletet 
számít, Ön pedig ajánlatot kap a kiválasztott 
tetõcserép mellett minden szükséges 
rendszerelemre is.
konf igurálja saját tetõjét!

www.konfugurator.bramac.hu
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Bramac kft.

8200 Veszprém, házgyári út 1.

telefon: (88) 590-891, telefax: (88) 425-012

e-mail: infohu@bramac.com 

Web: www.bramac.hu

2015/03

A Bramac tetõrendszerekkel nem csak kiváló minõséget kínálunk.  
esztétikus és tartós cserepeink mellé integrált szolgáltatásokat 
nyújtunk Önnek, amikkel a jó végül valóban olcsóbbá válik!!

JOVALOLCSOBB.BRAMAC.HU

KERÁMIA-
CSEREPEK

BETON-
CSEREPEK


