ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ
НОВИМ ДАХОМ

КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Покрівельна система Braas

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Багато поколінь
ми на вершині європейських дахів
Марка Braas – одна з найвідоміших на ринку будівельних матеріалів.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб не втратити досягнуту довіру наших
клієнтів. Ми пропонуємо сучасну продукцію високої якості, що гарантує
безпечну та ефективну покрівлю.
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Чому варто обирати марку BRAAS?

БЕЗПЕКА
Усі елементи покрівельної системи сумісні
один з одним. Крім того, вони проходять
випробування на екстремальні навантаження
в аеродинамічному тунелі, щоб отримати
позитивну
оцінку.
Ми
пропонуємо
багаторічний захист будинку від впливу
різноманітних атмосферних факторів. Ми
постійно шукаємо новітні рішення для
розширення нашого асортименту. Ось чому
Ви можете бути впевнені, що Ваш дах має
найкращі характеристики.
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ЦІЛІСНА ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА
Покрівельна система BRAAS розроблена
таким чином, щоб усі елементи системи
оптимально підходили один одному.
Покрівельна система BRAAS – це черепиця,
покрівельні аксесуари, теплоізоляція, сонячні
системи та сервісне обслуговування. На
нашому сайті ast.kiev.ua Ви можете отримати
багато важливої та корисної інформації,
а також ознайомитися з широкою
дистриб'юторською мережею, отримати
консультацію наших представників та
спеціалістів. Наша покрівельна система
всеосяжна!
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ВСТУП

БАГАТИЙ АСОРТИМЕНТ
Ми пропонуємо багатий і різноманітний вибір черепиці Braas: ангобована та глазурована
керамічна черепиця. Завдяки інноваційним
рішенням виробництва, черепиця концерну
Braas-Monier буде радувати Вас якістю та
красою багато років.
Ми пропонуємо широкий вибір покрівельних аксесуарів та водозливних систем. Ми
доклали максимум зусиль, щоб наша система
стала сумою професіоналізму та задоволення
наших клієнтів.

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ
Вже більше 50 років наші клієнти нам
довіряють. Ми пропонуємо широкий вибір
керамічної черепиці найвищої якості. Ми
продаємо тільки ті продукти, які відповідають
усім вимогам європейських стандартів.
Кожен
елемент
системи
проходить
ретельний процес контрольного тестування,
що гарантує найвищу якість продукту. Ми
надаємо письмову 30-річну гарантію на
керамічну черепицю.
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Цілісна покрівельна система

Ефект досконалого даху досягається, коли всі компоненти покрівлі знаходяться в
гармонії між собою. Покрівельна система BRAAS створює одне ціле, як з точки зору
технологічних, так і естетичних рішень.
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ЦІЛІСНА
ПОКРІВЕЛЬНА СИСТЕМА
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Комплексна покрівельна система

Покрівля складається з багатьох компонентів, кожен з яких виконує свою важливу функцію. Тільки тоді,
коли всі елементи будуть підібрані один до одного, вони дадуть ефект, якого Ви очікуєте: довгостроковий
захист, максимально можлива безпека і цілісна краса. Тільки використання оригінальних елементів системи
зробить Ваш дах – дахом BRAAS.
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КЕРАМІЧНА
ЧЕРЕПИЦЯ

ПОКРІВЕЛЬНІ
АКСЕСУАРИ

Черепиця,
перевірена
століттями, до сьогодення
є синонімом краси, міцності і природного захисту.
Керамічна черепиця концерну Braas-Monier виробляється з глини, висока
якість якої порівнюється з
перевагами лікувальної глини. Вона захоплює безліччю
кольорів та форм, завдяки
яким Ви можете надати
своєму даху індивідуальний
характер відповідно до Вашого смаку та задуму.

«Цілісна покрівельна система від одного виробника» – девіз концерну BraasMonier, який означає, що
наша пропозиція включає не
тільки багатий вибір черепиці, але й повноцінну покрівельну систему, що нараховує понад 1000 добірних
елементів, які створюють
цілісну картину, де елементи
поєднуються один з одним з
технологічної та естетичної
точки зору.

ЕЛЕМЕНТИ
БЕЗПЕКИ ДАХУ

СЕРВІС

Ще однією перевагою
системи BRAAS є наявність
аксесуарів
і
добірних
елементів, що забезпечують
безпеку експлуатації даху.
Використання аксесуарів і
добірних елементів робить
дах BRAAS перш за все
безпечним та надійним
протягом багатьох років
експлуатації.

Ми турбуємося про нашого
споживача, забезпечуючи
сервісне обслуговування на
найвищому професійному
рівні. Мережа авторизованих
та сертифікованих дилерів
по всій Україні надають
комплексну допомогу по
облаштуванню правильної
покрівельної
системи
BRAAS.
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Керамічна черепиця концерну Braas-Monier
Натхнення життям
Вам необхідно захистити себе і свою сім'ю?
Ви шукаєте безпеку в поєднанні з традиціями?
Ви сподіваєтесь скористатися великими можливостями покрівельних компонентів?
Керамічна черепиця концерну Braas-Monier відповідає очікування вимогливих клієнтів.
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Матеріал, який пише історію
Глина як класика культури людства
З незапам'ятних часів глина є основною сировиною для виготовлення кераміки.
Пропонуємо Вашій увазі керамічну черепицю, яка поєднує в собі класику та сучасність,
красу та якість.
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ТИСЯЧОЛІТНІ ТРАДИЦІЇ
Глина вважається одним з найбільш
значимих будівельних матеріалів людства.
Вже в кам'яну епоху наші пращури
виготовляли перші предмети з глини,
обпалюючи їх на відкритому полум'ї.
Китайці 7000 років тому застосовували
печі для обпалювання. В Європі керамічна
черепиця почала використовуватися в
будівництві дахів вже в 2000 році до н.е..

КЕРАМІЧНА ЧЕРЕПИЦЯ
ВРАЖАЄ КРАСОЮ
Вона має безліч форм, кольорів і
поверхонь. Керамічна черепиця – синонім
індивідуальної креативності, що надає
кожній будівлі свій власний неповторний
характер.

ВЛАСТИВОСТІ
Природа наділила лише один матеріал –
глину – безліччю позитивних властивостей,
які в сучасних матеріалах були отримані
тільки шляхом напружених досліджень та
винаходів. Керамічна черепиця водостійка,
при
цьому
зберігається
здатність
природного обміну вологи з навколишнім
середовищем. Вже у вигляді обпаленої
глини, черепиця вогнестійка та може
зберігатися, нехай навіть у вигляді уламків,
протягом тисячоліть, що підтверджується
археологічними відкриттями.

ЯКІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ З СИРОВИНИ
Керамічну черепицю завжди виробляли
з глини природного походження.
Braas використовує лише сировину, що
видобувається в Німеччині, бо саме
ця глина визнана найбільш чистою
та пластичною серед усіх світових
родовищ. Деякі сорти глини отримують
свої властивості шляхом обпалювання
при температурі близько 1500°С,
потребуючи при цьому значних витрат
енергії. Глина, яку ми використовуємо,
може випалюватись з економією енергії
в оптимальній температурі близько
1000°С. Це дозволяє економити енергію
в процесі виробництва, сприяючи захисту
навколишнього середовища.
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БЛИСКУЧІ ІДЕЇ ДЛЯ КОЛЬОРІВ
ТА ПОВЕРХОНЬ
В природному середовищі в складі глини
вже помітні різні відтінки сировини від
червоного до жовтого. Використання
ангоби або глазурі дозволяє отримати
практично будь-який колір. Перед
обпалюванням на поверхню черепиці
наноситься профарбований кварцовий
пісок. В результаті чого отримуються
насичені кольори та блискучі поверхні,
які нададуть кожному даху неповторний
характер, незалежно від того, буде
використовуватись глянцева чи матова
версія.
Натуральний

Ангоб

Глазур

Топ-глазур

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Згідно
гарантійного
сертифікату

КЕРАМІЧНА ЧЕРЕПИЦЯ КОНЦЕРНУ
BRAAS-MONIER — ГАРАНТОВАНА
ДОВГОВІЧНІТЬ
Виключну надійність та якість керамічної
черепиці ми підкреслюємо 30-літньою
гарантією на матеріал, що підтверджено
відповідним документом.
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Черепиця Рубін 9V –
широкоформатна керамічна черепиця

Рубін 9V – найбільша керамічна черепиця в
нашій пропозиції. Великий формат у поєднанні
з можливістю пересування до 30 мм створює
універсальну черепицю, яку можна використовувати
не тільки на великих і прямих дахах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина
Кількість штук на м2

313 / 472 мм
9,4 – 10,1

Крок обрешітки

370-400 мм

Вага 1 шт.

4 кг

Корисна ширина

267 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

18/12°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

цегляний

14

Згідно
гарантійного
сертифікату

ГЛАЗУР

мідний

коричневий

антрацит

каштан

тек

чорний

3
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Черепиця Рубін 11V –
союз якості та краси за вигідною ціною

Неперевершений дизайн, виключно гладка поверхня
черепиці Рубін 11V, класичні теплі кольори дають
можливість створити бездоганний і неповторний
вид даху, надати йому індивідуальний характер у
відповідності з Вашим смаком та задумом. Справжня
німецька якість і висока надійність за вигідною
ціною.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

471 / 284 мм

Кількість штук на м

11–12,3

Крок обрешітки

340-380 мм

Вага 1 шт.

3,5 кг

Корисна ширина

239 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

18/12°
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РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

АНГОБ

мідний

16

ГЛАЗУР

антрацит

коричневий

тек

ТОП-ГЛАЗУР

діамантово- кришталевовишневий
сірий
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Черепиця Рубін 13V –
для універсального застосування

Черепиця Рубін 13V – класика черепиці люкс класу.
Дозволяє досягнути ідеальної гармонії завдяки
оптимальному профілю, різноманітності кольорів,
а також невеликій вазі і свободі руху. Виняткові,
насичені кольори дозволяють досягнути дивовижних
візуальних ефектів, підкреслюючи неповторний
характер будинку. Рубін 13V забезпечує найвищу
якість, гарантуючи безпеку й зберігаючи при цьому
високі естетичні якості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина
Кількість штук на м2

276 / 435 мм
12,4 – 13,5

Крок обрешітки

330-360 мм

Вага 1 шт.

3,2 кг

Корисна ширина

225 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

18/12°

АНГОБ
РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

мідний

коричневий*

антрацит*

сірий

ГЛАЗУР

каштан

ТОП-ГЛАЗУР

тек*

*черепиці профарбовані у масі

18

чорний*

кришталево- королівсьчорний
кий сірий

осінньочервоний

діамантово- діамантово- діамантово- кришталевосірий
зелений
чорний
вишневий
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Черепиця Гранат I3V –
вірна традиції, характерна форма

Черепиця Гранат I3V – це сучасна керамічна черепиця,
яка формою нагадує традиційну марсельську. Це
поєднання класичного дизайну з досконалою якістю.
Найкращий вибір для традиційних, старих будинків,
а також нових, побудованих в традиційному стилі.
Перевагою даної моделі також є широка кольорова
гама – ми пропонуємо чотири натуральних
кольори. Вибір Гранат I3V гарантує найвищу якість,
функціональність і класичний натуральний дизайн.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

260 / 430 мм

Кількість штук на м

13,0 – 14,2

Крок обрешітки

330-360 мм

Вага 1 шт.

3,6 кг

Корисна ширина

215 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

22/16°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

мідний

20

Згідно
гарантійного
сертифікату

ГЛАЗУР

антрацит

каштан

тек

3
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Черепиця Топаз 13V –
класичний витончений стиль

Черепиця Топаз 13V поєднує в собі сучасний дизайн
і елегантну, вишукану форму. Вона чудово виглядає
як на нових дахах, побудованих в традиційному
стилі, так і на дахах після реставрації. Ми пропонуємо
багату кольорову гаму, щоб відповідати високим
очікуванням наших клієнтів. Черепиця Топаз 13V –
це приклад досконалого поєднання елегантності та
вишуканості з гарантовано високою якістю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

256 / 430 мм

Кількість штук на м

12,9 – 14,5

Крок обрешітки

320-360 мм

Вага 1 шт.

3,5 кг

Корисна ширина

216 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

22/16°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

мідний

22

Згідно
гарантійного
сертифікату

ГЛАЗУР

коричневий

антрацит

каштан

тек

чорний
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Черепиця Мейзер 10V –
естетика і прагматизм

Над розробкою нової моделі керамічної черепиці
Мейзер 10V фахівці концерну Braas-Monier працювали
майже 3 роки. На меті було створити не тільки плоску
черепицю, а й доступну в ціні. Інженери не хотіли
йти на компроміс: ціна за рахунок естетики. Завдання
виявилося непростим і на його рішення довелося
витратити більше часу, ніж було заплановано, проте
результат перевершив очікування. Концерн BraasMonier як завжди впорався з поставленим завданням
на відмінно. І тепер завод Signy-L'Abbaеy має ще одну
модель, якою вони пишаються. Це — Мейзер 10V —
втілення естетики і прагматизму. Без компромісів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

326/465 мм

Кількість штук на м

9,7

Крок обрешітки

300-370 мм

Вага 1 шт.

4,2 кг

Корисна ширина

280 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

28/21°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

АНГОБ

антрацит

24

зістарений
червоний

3
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Черепиця Агат 10V –
творча пристрасть

Дюни, вітер, море – хто при цих словах почувається як
вдома, обирає для свого затишку черепицю Агат 10V. Її
типова приморська чарівність переконує і надає будівлі
автентичного характеру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

291 / 470 мм

Кількість штук на м

10,2 – 11,1

Крок обрешітки

355-380 мм

Вага 1 шт.

3,9 кг

Корисна ширина

205 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

22/16°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

АНГОБ

мідний

26

антрацит

3
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Черепиця Сігні 10V –
інноваційні технології

Черепиця Сігні 10V виготовляється на ультрасучасному заводі концерну Braas-Monier, в якому були
об'єднані 150 річний досвід і сучасні технології. Це
найновіший завод в Європі, побудований на кордоні Франції та Німеччини для обслуговування ринків
обох країн. Модель Сігні 10V гідно носить назву
заводу Signy-L'Abbaye, будучи гордістю концерну у
Франції. Інженери концерну Braas-Monier домоглися унікальних характеристик міцності в даній моделі
за рахунок ваги — 4,9 кг / шт., ребр жорсткості і
найвищої якості глини. Також фахівці заводу розробили широкі вертикальні та горизонтальні замки,
що дозволило використовувати модель Сігні 10V в
найсуворіших кліматичних зонах і для покрівель з мінімальним кутом нахилу. Черепиця має неповторний
сучасний дизайн, який буде до вподоби енергійним,

цілеспрямованим покупцям. Дана модель може набиратися в шаховому порядку, що додає їй шарму.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

326/480 мм

Кількість штук на м2

9,7

Крок обрешітки

300-370 мм

Вага 1 шт.

4,9 кг

Корисна ширина

280 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

28/21°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

АНГОБ

антрацит

28

коричневий

зістарений
червоний

сахара
з патиною

3
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Черепиця Турмалін –
відмінна від іншої сучасної
керамічної черепиці

Черепиця Турмалін – це простий, елегантний дизайн
і гармонія форм. Це сучасна, витончена та красива у
своїй простоті лінія. Досконало підійде для сучасних
будівель з простою або авангардною архітектурою.
Пом’якшена кольорова гама та гладка поверхня
підкреслять престижність будинку. Черепиця
Турмалін заслуговує уваги клієнтів, які хочуть
підкреслити свою індивідуальність та сучасність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина
Кількість штук на м2

280 / 475 мм
11,1 – 11,8

Крок обрешітки

355-380 мм

Вага 1 шт.

4,4 кг

Корисна ширина

240 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

28/21°

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

ГЛАЗУР

антрацит*
каштан
*черепиці профарбовані у масі

30

ТОП-ГЛАЗУР

чорний*

кришталевосірий

Згідно
гарантійного
сертифікату

3

31
31

Черепиця Смарагд –
насолода власним стилем

Смарагд – це одна з найелітніших черепиць на
ринку, яка має характерну форму ромба з акуратно
заокругленими кутами. На даху створює типову
для себе діагональну композицію. Її можна
укладати навіть на найбільш похилі дахи, а також
використовувати на вертикальних фасадах як
облицювальну плитку. Черепиця Смарагд чудово
підійде для будинку з нестандартним, авангардним
характером, а додатковим козирем стане один
з чотирьох надзвичайно привабливих кольорів.
Нетрадиційний дизайн, найвища якість задовольнять
очікування і потреби клієнтів з вишуканим смаком,
які хочуть підкреслити свою індивідуальність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

443 / 475 мм

Кількість штук на м

12,5 – 14,0

Крок обрешітки

165-185 мм

Вага 1 шт.

3,7 кг

Корисна ширина

433 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

22/16°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

АНГОБ

антрацит

32

Згідно
гарантійного
сертифікату

ГЛАЗУР

каштан

тек

кришталевочорний

3

33

Черепиця Опал –
просто плоска черепиця!

Враховуючи форму та розміри, вона вважається
найбільш плоскою черепицею. Ідеально виглядає як
на дахах історичних будівель, так і в індивідуальному
будівництві. Це ідеальне рішення для дахів зі
складною конструкцією, наприклад в формі конуса.
Вона чудово укладається на дах будь-якої форми.
Черепиця Опал задовольнить смаки найвибагливіших
клієнтів. Вона поєднує в собі позачасову класику
та красу, надаючи величезні можливості для
застосування. Продукт найвищого класу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

180 / 380 мм

Кількість штук на м

33,7 – 38,3

Крок обрешітки

145-165 мм

Вага 1 шт.

1,8 кг

Корисна ширина

180 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

28/21°

2

ТОП-ГЛАЗУР
РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

НАТУРАЛЬНИЙ АНГОБ

натуральний

34

мідний коричневий антрацит

ГЛАЗУР

каштан

осінньо- діамантово- діамантовочервоний зелений
чорний

тек

бук

королів- кришталевочорний ський
сірий чорний

3

35

Черепиця Роман 13 –
римська класика

Флагманська модель Braas-Monier (Франція) — черепиця з неперевершеними характеристиками міцності.
Роман 13 має найширшу палітру кольорів, яка може
задовольнити найвибагливіших покупців. При цьому
потрібно звернути увагу, що в коричневому і чорному кольорах застосовується технологія «фарбування
черепиці в масі». Ця технологія застосовується тільки
для преміальних моделей, якою і є Роман 13.
Елегантна форма та комбінування різних кольорів і
відтінків з тонкими градаціями пояснюють популярність даної моделі. Будь-який господар буде пишатися своїм будинком з черепицею Роман 13.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

280/440 мм

Кількість штук на м

12,5

Крок обрешітки

366 мм

Вага 1 шт.

3,4 кг

Корисна ширина

217 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

22/16°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

АНГОБ

бежевий

36

зістарений
коричневий

бежевий
з патиною

білий
з патиною

коричневий

антрацит

3

37

Черепиця Галіан 12 –
унікальний середземноморський стиль

Галіан 12 — це унікальна черепиця, яка повторює зовнішній вигляд найстарішої середземноморської моделі
— чернець-черниця. Сучасні технології дозволили виготовити цю черепицю не з двох елементів, а з єдиної
цілісної черепиці (верхня і нижня частина суміщені),
що істотно поліпшило захист від протікання і вітру,
а також значно спростило монтаж. Таким чином, ми
маємо абсолютно старовинний автентичний середземноморський стиль, втілений в сучасних технологіях. Кольори моделі Галіан 12 мають ефект легкого
старіння, що надає неповторний шарм французькій черепиці. За рахунок своїх розмірів Галіан 12 є цікавою
ціновою пропозицією. Сучасні унікальні замки, розроблені інженерами концерну Braas-Monier, дозволяють
практично повністю виключити різку черепиці при
встановленні (3 см поздовжний люфт і 1,5 см бічний).
Високі вимоги (Держстандарти) у Франції до кераміч-

ної черепиці дозволяють застосовувати дану модель в
будь-якій кліматичній зоні. Галіан 12 розроблялася дизайнерами концерну як середньоформатна черепиця
для використання на котеджах від 200-500 м2.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

285/473 мм

Кількість штук на м

11,4

Крок обрешітки

350-380 мм

Вага 1 шт.

3,8 кг

Корисна ширина

230 мм

Рекомендований мінімальний
кут нахилу покрівлі

22/16°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

АНГОБ

цегляний

38

зістарений
червоний

червоний
з патиною

попіл

сонячний камінь

мікс

3
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Черепиця Галіан 10 –
преміальний середземноморський стиль

Модель Галіан 10 є преміальною версією Галіана 12.
Для створення ефекту багаторічного старіння в її
покритті використовуються найсучасніші технології
та дуже складні рішення. Кожне рішення щодо
кольору в Галіані 10 — це не просто фарбування
черепиці на конвеєрі, а структурні фізичні зміни
покриття. Галіан 10 розмірами більший Галіана 12 і
коник, який застосовується до цієї моделі, також
більший, що в комплексі із зістареним покриттям дає
неповторний історичний ефект. Галіан 10 — продукт
для архітекторів-естетів. У виробництві Галіана 12 і
Галіана 10 використовується технологія виробництва
"супер міцної" глини, тому в лінійці концерну BraasMonier — це одні з найміцніших моделей.
Особливості моделі:
• Спеціальний водяний жолоб, що направляє воду
АНГОБ

охра
з патиною

40

• Ідеально фрезерована торцева кромка великої хвилі
• Прогумоване лицьове покриття черепиці
• Унікальна кольорова гамма з технологічно складними
покриттями, що відносить дану модель до преміальних
черепиць.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

317/473 мм

Кількість штук на м

9,9

Крок обрешітки

353-383 мм

Вага 1 шт.

4,5 кг

Корисна ширина

260 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

22/16°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

сахара
з патиною

аутентик

3
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Черепиця Вінтаж –
неповторний дизайн

Єдина черепиця концерну Braas-Monier із малюнком
ромба на кожній рядовій черепиці. Ця модель є
однією з найстаріших і шанованих у Франції. Вона
наповнена історією. Дана черепиця застосовується
на приватних котеджах і робить їх абсолютно
унікальними і неповторними. У фарбуванні черепиці
використовується унікальна технологія ефекту
старовини. Ідеальна модель для реконструкції
історичних
будівель.
Черепиця
укладається
виключно шаховим порядком. Дана черепиця може
дати господареві будинку те, що не дасть жодна
інша черепиця: легендарний мотив, пронизаний
історією.

НАТУРАЛЬНИЙ АНГОБ

натуральний

42

зістарений
коричневий

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: ширина/довжина

255/435 мм

Кількість штук на м

11,6

Крок обрешітки

336-376 мм

Вага 1 шт.

3,4 кг

Корисна ширина

228 мм

Рекомендований мінімальний кут
нахилу покрівлі

28/21°

2

РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату

3
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Покрівельні аксесуари –
повний комплект або дах у версії мінімум?
Важливим елементом даху є покрівельні аксесуари – в тому числі непомітні.
Купуючи автомобіль, ми не замінюємо подушки безпеки на інші, а
використовуємо систему безпеки запропоновану виробником. Аналогічно у
випадку будівництва даху BRAAS: тільки з оригінальними аксесуарами можна
отримати відповідний рівень безпеки та довговічність.

44

ПОКРІВЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ

45

4

BRAAS – ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА
Оригінальні аксесуари – більше можливостей
Функціональність покрівлі визначається не тільки виглядом самої черепиці, але й набором
аксесуарів, що застосовуються. Узгоджені за формою та кольором елементи дозволяють
правильно укласти будь-який дах з естетичної та технічної точки зору. Використання аксесуарів
для покрівлі значно розширює функціональність усієї покрівельної конструкції.

2
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3
3
1
2

4

3
7
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6

7

Вибираючи оригінальні аксесуари BRAAS, Ви обираєте
елементи, які точно узгоджуються з керамічною
черепицею за функцією, формою та кольором.
Це все, звичайно ж, у великому асортименті за
функціональністю та ціною при бездоганній якості
BRAAS. Компоненти покрівельної системи BRAAS
дозволяють облаштувати дах згідно зі своїми
естетичними уподобаннями та включають рішення для
таких архітектурних деталей, як звіси та гребені даху,
хребти, яндило, слухові вікна і т.п., які задовольняють
найсуворіші вимоги і гарантують безпеку. Результат:

замість простого даху — Ви отримуєте цілісну
покрівельну систему BRAAS. До неї також входять
рішення, які добре себе зарекомендували: примикання
до стіни та димоходів, вентиляції або снігозатримання.
Всі компоненти системи морозостійкі, добре
зберігають форму та колір, а це означає, що Ваш дах
буде дуже довго радувати Вас. Форма, різноманітність
і характеристики оригінальних аксесуарів концерну
Braas-Monier стали результатом багаторічних пошуків
та співпраці з покрівельниками та архітекторами з
усього світу.
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СИСТЕМА СНІГОЗАТРИМАННЯ
Холодний погляд на зиму
У багатьох країнах Європи, які мають багатовікові традиції малоповерхового будівництва, системи
снігозатримання покрівлі стали обов'язковими атрибутами обладнання покрівельного простору, запобігаючи
загрозі лавиноподібного сходу снігу чи льоду. Системи снігозатримання BRAAS представлені в двох варіантах:
система зі снігозатримуючою решіткою і система зі снігозатримуючою колодою.

ОПОРНА ЧЕРЕПИЦЯ
ПІД КОЛОДУ АБО
СНІГОЗАТРИМУЮЧУ РЕШІТКУ

СНІГОЗАТРИМУЮЧА
РЕШІТКА

СПОЛУЧНИЙ КЛЯМЕР
ДО СНІГОЗАТРИМУЮЧОЇ
РЕШІТКИ

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ СНІГОЗАТРИМАННЯ BRAAS:
• Різноманітність кольорів систем снігозатримання ідеально підходить до кольорової гами
керамічної черепиці концерну Braas-Monier
• Виняткова міцність всіх елементів системи
• Рішення на будь-який смак
• Перевірена безпека
• Простота монтажу
• Елементи з алюмінію пофарбовані порошковим методом
48

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ
НА ПОКРІВЛІ, СХОДИ
Впевненість в кожному кроці
Для виконання робіт з обслуговування димоходів та вільного пересування на покрівлі застосовують систему
безпеки. Елементи системи відрізняються елегантним зовнішнім виглядом, надійністю та простотою монтажу.
Система безпеки BRAAS найкращим чином поєднується з покрівельним покриттям і завдяки технологічній
конструкції підходить до всього модельного ряду керамічної черепиці концерну Braas-Monier.
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ОПОРНА ЧЕРЕПИЦЯ

БУГЕЛЬ І СХОДИНКА
ІЗ ЗАХВАТОМ

ПІДНІЖКА ТА СХОДИ
41АБО 88 СМ

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ BRAAS:
• Відповідає європейським нормам безпеки
• Висока якість сировини, з якої виготовлені елементи системи (алюміній)
• Різноманітність кольорів системи безпеки ідеально підходить до кольорової гами керамічної
черепиці концерну Braas-Monier
• Простота монтажу
• Виняткова міцність всіх елементів системи
• Естетичний вигляд, гармонія з покрівельним покриттям
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Сервіс є невід'ємною частиною надійного
партнера. Саме тому ми приділяємо йому
посилену увагу
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5

СЕРВІС
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Сервіс є невід'ємною частиною надійного
партнера. Саме тому ми приділяємо йому
посилену увагу
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Відвідайте наш сайт…
Інформація, поради і
багато іншого на сайтах
www.monier.com.ua
www.ast.kiev.ua
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Всі продукти повинні через це пройти –
науково-дослідницький процес
в аеродинамічному тунелі
Будучи лідером на ринку, концерн Braas-Monier завжди пропонує більше ніж інші, бо ставиться серйозно
до такої відповідальності. Постійно інвестуючи в наукові дослідження, ми дбаємо про те, щоб наша
покрівельна система була для Вас ще більш безпечною, красивою, ефективною і вигідною.

Жоден продукт концерну Braas-Monier не
буде допущено до реалізації на ринку, поки
він не пройде через аеродинамічний тунель.
Тут, на нашому підприємстві в Хойзенштам
в серці Німеччини, знаходиться сучасний
науково-дослідний центр. Будучи лідером
на ринку, концерн Braas-Monier завжди
пропонує більше ніж інші, бо ставиться
серйозно до такої відповідальності. Постійно
інвестуючи в наукові дослідження, ми
дбаємо про те, щоб наша покрівельна
система була для Вас ще більш безпечною,
красивою, ефективною і вигідною.
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Високі технології в екстремальних умовах:
наша покрівельна система була випробувана
у всіх погодних умовах – вона пройшла
через грозу, різкі перепади температури,
замерзання, відтаювання, спеку, град та сніг.
Наші вимоги до покрівельної системі значно
перевершують вимоги національних та
міжнародних стандартів.

ЧОМУ BRAAS?

HI-TECH ІЗ ВЛАСНОЮ ІСТОРІЄЮ:
RUDOLF H. BRAAS
Використання новітньої техніки стало для
нас вже традицією. Підприємець Рудольф
Г. Браас розробив процес машинного
виробництва черепиці. В 1953 році він
заснував компанію Braas & Co. GmbH.
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Інновації прямо з конвеєра –
до нових викликів ми підходимо
з великим інтересом та ентузіазмом
Ми не лише постійно впроваджуємо нові інноваційні рішення у галузі кераміки, що згодом стають стандартами
ринку. Найважливіше те, щоб наші клієнти та партнери приємно дивувалися та раділи додатковому
прибутку, налагожденому сервісу та беззаперечній якості продукту.

ПОКАЗНИК ІННОВАЦІЙНОСТІ:
КРАСА
Смарагд: перша черепиця з
діагональним укладанням.

Рубін I3V: застосований
інноваційний підхід - покриття
черепиці профарбоване в
масі в чорних та коричневих
кольорах.

Турмалін: унікальна плоска
черепиця, що є трендом
сучасної кровлі.

Агат: неповторна висока хвиля.

ПОКАЗНИК ІННОВАЦІЙНОСТІ:
ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА
Вперше довгострокова гарантія на черепицю.
РОКІВ
ГАРАНТІЇ
Згідно
гарантійного
сертифікату
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ЧОМУ BRAAS?

ПОКАЗНИК ІННОВАЦІЙНОСТІ:
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ТА
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Єдиний постачальник покрівлі
з керамічної черепиці та
оригінальної покрівельної
системи.
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Приклади проектів

Черепиця Рубін 13V, колір тек

Черепиця Смарагд, колір кришталево-чорний
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КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Черепиця Опал, колір мідний

6

Черепиця Турмалін, колір антрацит
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Приклади проектів

Черепиця Агат, колір антрацит

Черепиця Рубін 13V, колір антрацит
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КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Черепиця Опал, колір антрацит

6

Черепиця Турмалін, колір каштан
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Приклади проектів

Черепиця Гранат, колір каштан

Черепиця Смарагд, колір кришталево-чорний
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КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Черепиця Опал, колір мідний
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Черепиця Рубін 13V, колір чорний
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Приклади проектів

Черепиця Опал, колір антрацит

Черепиця Рубін 13V, колір діамантово-чорний
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КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Черепиця Рубін 13V, колір каштан

6

Черепиця Опал, колір антрацит
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Приклади проектів

Черепиця Галіан 12, колір мікс

Черепиця Галіан 12, колір мікс
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КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Черепиця Роман 13, колір бежевий з патиною
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Черепиця Роман 13, колір бежевий с патиною
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Приклади проектів

Черепиця Галіан 10, колір аутентик

Черепиця Вінтаж, колір зістарений коричневий
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КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Черепиця Мейзер 10V, колір антрацит

6

Черепиця Сігні 10V, колір антрацит
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Відвідайте наш сайт… Інформація,
поради і багато іншого на сайтах
www.monier.com.ua
www.ast.kiev.ua

КЕРАМIЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Вам потрібна більш детальна
інформація про нашу компанію
та про інші продукти BRAAS?
Шукаєте хорошого покрівельника або дилера?
Відвідайте наш сайт: www.monier.com.ua, www.ast.kiev.ua
Завдяки нашим принципам якості, ми пропонуємо Вам щось більше, ніж просто будматеріали
для даху. Результатом використання високоякісної продукції концерну Braas-Monier буде дах,
який гарантує Вам безпеку, комфорт і естетику, а також впевненість у правильності Вашого
вибору.
У цьому питанні Ви завжди можете на нас розраховувати!

Ваш дилер:

ТОВ «АСТ»
Ексклюзивний імпортер
керамічної черепиці в Україну
www.ast.kiev.ua

