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10 аргументів
за металевим дахом

Приваблива ціна
Використання покрівельних листів та аксесуарів – це 
вигідна інвестиція, на яку впливають заощадження при 
будівництві фундаменту, стін, конструкції даху та самого 
покриття разом з аксесуарами та монтажем.

Герметичність
Покрівля з листового металу є найбільш герметичною, 
особливо зі з’єднанням на вертикальний фальц. Завдяки 
цьому можна рідше виконувати технічні огляди елементів 
конструкції і нижніх шарів покрівлі.

Універсальність використання
Листи покрівлі також можна встановлювати на старих 
існуючих покрівлях, конструкція яких ослаблена 
багаторічним впливом навколишнього середовища.

Легкість транспортування
Доставка листового металу на будівельний майданчик 
здійснюється одним транспортом, навіть малим фургоном.

Довговічність
При правильному обслуговуванні термін служби продукції 
істотно перевищує гарантію виробника.

Безпека
Добре змонтована металева покрівля прекрасно захищає 
дах від зламу під час повітряних вихорів. Невидимі стики між 
листами захищають від зламу окремих компонентів.

Легке покриття
Листовий метал у 20 разів легший від інших рішень і не 
потребує спеціального посилення конструкції, повної 
опалубки або міцніших стін з фундаментом. Вага листів 
для 200-метрової сталевої покрівлі становить 1000 кг, а 
алюмінієвої – всього 400 кг.

Естетика
При правильному догляді за покрівлею листовий метал після 
кількох десятиліть використання збережеться у відмінному 
стані і справно виконуватиме свої функції.

Екологія
Листи зі сталі та алюмінію повністю підлягають вторинній 
переробці.

Швидка збірка
Трапецієподібні листи, листова та модульна 
металочерепиця монтуються швидко, легко й ефективно, 
що мінімізує затрати на покрівельні роботи.

Коні  
з регіону 
Даларна
є одним із найбільш впізнаваних символів 
Швеції у світі. Дерев’яна фігура коня  
в народній традиції Скандинавії – це фігура, 
яка відштовхує злих демонів. 

Для різьблення використовуються відібрані 
якісні сосни.

Коники Dalarna є провідним символом 
продукції Bratex, виготовленої відповідно  
до стандарту якості Bratex.

Скандинавський концерн SSAB є 
стратегічним постачальником лакованого 
рулонного листового металу для Bratex 
Dachy з 1996 року.

Перед покупкою, будь ласка, ознайомтеся з Документацією продукції, 
доступною на інтернет-сайті.



Замок  
на засувку

Плоский дах у форматі клік-системи з кінцевим 
ефектом, який не залишає сумнівів у тому, що його 
основою є професійна продукція та генетично 
успадкована майстерність.
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Параметри продукції
Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 мм

алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст. 50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний демонтаж 
та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Загальна ширина 524 мм

Ширина покриття 484 мм

Повна довжина (розраховується 
після карнизного звису)

0,5–12 мп

Висота профілю 32 мм

Мін. нахил даху 8°

Вага сталі 0,5 мм 2,29 кг/мп (4,37 кг/м²)

Вага сталі 0,6 мм 2,77 кг/мп (5,29 кг/м²)

Вага алюмінію 0,6 мм 0,99 кг/мп (1,89 кг/м²)

Заводське закінчення листа по 30 мм на сторону у ціні продукції

Накладка Bratex Seam-Lock
для закриття фальца

з двох сторін у ціні продукції

Найпрогресивніша 
фальцева засувка

Фальц Bratex Snap Lock - це засувна панель 
останнього покоління. Листи мають ряд 
переваг, одночасно встановлюючи новий 
стандарт якості для недосяжних технічних, 
функціональних та естетичних параметрів. 
Панельний металевий лист - це ідеальний вибір 
для дахів з незначним кутом нахилу.

Snap Lock - це професійний виріб, виробництво 
охоплює всі аспекти, пов’язані із збереженням 
плоскої поверхні. В наборі з відповідно 
підготовленою основою підконструкції 
Розміщення листів відображає справді плоский 
дах без хвилеподібної конструкції.  

загальна ширина 524 мм

ширина ефективного покриття  484 мм

32
 м

м
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Звертаємо вашу увагу на можливість вибору листа товщини 0,6 мм 
у варіанті SSAB GreenCoat із захистом цинку 350 г / м2 з ефектом 
атласного лаку або у варіанті VOESTALPINE із цинково-магнієвим 
захистом з дуже низькою відбивною здатністю світло через 
поверхню фарби.

Вибір аркуша 0,6 мм забезпечує найвищу довговічність  
виробу, ідеальний кінцевий результат та задоволення від  
вибору десятиліть.

SOUNDCONTROL
або DRIPSTOP

Опціональні 
варіанти 
кінцевої 
обробки 
продукції
Ми пропонуємо Вам додаткові варіанти 
кінцевої обробки плоскої поверхні, що 
сприяють акустиці, міцності продукції  
і надають листам індивідуальну стилістику.

Ми доклали зусиль, щоб використання фальцевої засувки 
Snap Lock не супроводжувалося ефектом хвилястої 
поверхні,  однак специфіка локальної установки і 
характеристика матеріалів, тобто партія сталевих листів 
та ступінь блиску лаку, можуть мати незначний вплив на 
встановлені листи. Під час вибору цього типу покриття 
даху слід подбати про відповідну підготовку підконструкції 
(рекомендуємо суцільне покриття дошками методом 
шпунт-паз) з метою досягнення ідеального кінцевого 
естетичного ефекту. Допускається використання рейок  
з максимальною шириною 11 см.

Листи з фальцевою засувкою 
Bratex Snap Lock можуть бути 
факультативно оснащені флізеліном 
SOUNDCONTROL, що знижує шум 
дощу, який падає на бляху, на 6 дБ, 
або флізеліном DRIPSTOP, що усуває 
ефект конденсації водяної пари. 

Флізелін наноситься під час 
виробничого процесу автоматично, 
шляхом його наклеювання на нижню 
сторону листа між бічними скосами 
– інноваційно на відстані 15 см від 
краю заводського згину та на всіх 
видах кінцевої обробки поверхні.

ПЛОСКА

ПІВХВИЛЯ

МІКРОХВИЛЯ

СЕГМЕНТНА
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Двостороннє розпочаття
Кожен аркуш має безкоштовне, двостороннє 
розпочаття довжиною 30 мм. Одне з виступів 
аркуша, залежно від того, як прокладений 
лист до планки надриннової F21.
 

Надзвичайно високий шов
Ефективна висота шва до 30 мм, обчислена 
лише від її основи. Виріб надає чудову форму 
даху, чітко відрізняється від виробів з меншою 
висотою профілю.

Система контролю напруги 
На нашому виробництві впроваджена 
комплексна система контролю напруження 
матеріалу. Це дозволяє отримати 
рівну поверхню без ризику утворення 
хвилеподібних деформацій. Фальци зводять 
лист до рівня основи.

Естетика перш за все
Панелі мають на кожній стороні фабрично вбудовану 
кришку Bratex Seam-Lock, яка використовується для 
закриття отвору для шва після того, як аркуш був 
зафіксований. Ми надаємо інструмент для правильного 
закриття кришки з кожним пакетом металевих листів.

Компенсація довжини
Прихована кріпильна смуга розроблена з урахуванням 
теплового розширення алюмінієвих листів довжиною  
до 12 м. Відмітною особливістю є найбільші отвори для 
гвинтів довжиною 25 мм.

товщина листа 0,6 mm
Також доступний продукт товщиною 0,6 мм у 
виконанні з листів SSAB та VOESTALPINE. Листи 
характеризуються винятковою жорсткістю як при 
транспортуванні, так і під час експлуатації.

Обробка поверхні
Ми пропонуємо чотири типи обробки поверхні 
між швами: класична плоска, чітка мікрохвиля, 
сегментована з трапеційними характеристиками 
та безпрецедентна пів – хвиля з тонкою хвилею.

Застосування флізеліни
Два альтернативних типи флізеліни 
– звукоізоляція SOUNDCONTROL або 
антиконденсація DRIPSTOP – це варіанти 
застосування на нижній стороні аркуша. 
Доступно для будь-якого типу обробки поверхні, 
професійно наклеюване 15 см від краю обох 
сторін аркуша.

Закруглені кути
Безпечний продукт є основою приємної роботи 
на будівельному майданчику та подальшого 
використання. Всі куточки аркуша вирізані в радіусі, 
що виключає ризик травм та подряпин інших 
елементів покрівлі з листового металу.

Bratex Snap Lock
Функціональний спектр

0,6 мм
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Модульна платформа під фальцеву засувку  
у версії виробу з небаченим раніше технічним  
та дизайнерським характером. 

Модульна 
фальцева 
засувка
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Параметри продукції

Матеріал сталевий лист 0,5 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст. 50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний 
демонтаж та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Загальна ширина 524 мм
Ширина покриття 484 мм
Повна довжина
(розраховується після 
карнизного звису)

основний модуль 1,06-4,06 п.м.
додатковий модуль 0,56-2,06 п.м.

Довжина з’єднання (закладки) 60 mm
Висота профілю 32 мм
Мін. нахил даху 25°
Вага 2,29 кг/мп (4,37 кг/м²)
Заводське закінчення листа складаючи лицьову сторону на 180° разом 

з бутиловим ущільненням
Особливості модульності на кожному аркуші основний модуль 

додатково має компенсаційне з’єднання  
в середині карнизного звису 

загальна ширина 524 мм

ширина ефективного покриття  484 мм

32
 м

м

Ретро-стиль 
безпосередньо під 
руками

Представляємо першу у світі модульну 
фальцеву засувку Bratex Savoy. Комплексна 
система листів фальця у стилі покриття 
даху з ефектом шахівниці. Основа концепції 
застосування - непомітний вплив лінійної 
термічної розширюваності, компактні розміри 
листів та безсумнівний контрастний дизайн.

Модульний фальц Savoy враховує всі аспекти, 
пов’язані з дотриманням геометрії покриття, 
тобто компенсації зростання ширини, що 
є результатом товщини металевого листа. 
Продукт володіє сучасними характеристиками 
з’єднання  листів, що одночасно забезпечують 
досягнення необхідної герметичності.

Припущення щодо монтажу продукту  
засновані на повторювальній системі  
з двох колон з використанням двох модулів 
(аркушів): основного (довгого) та додаткового 
(на половину довжини). В залежності від 
ваших уподобань, довжина та кількість 
модулів розраховується автоматично на етапі 
оптимізації в нашому застосунку RoofingCAD.
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Компенсаційне поздовжнє 
тиснення

Витончене технічне тиснення попередньо 
сформованого поздовжнього профілю 
фальця, яке компенсує (приймають) товщину 
листів, що накривають.

Надріз шпунта
Зчіпний елемент для шпунта листа, 
що накриває, який забезпечує швидке 
позиціювання верхнього листа та його 
ефективне закріплення. 

Монтажна планка
Широкі та дуже довгі 25 мм монтажні отвори 
забезпечують зручний монтаж листів.

Компенсаційна поперечна 
кишеня

Тиснення на поверхні листа, що є елементом компенсації 
товщини металевого листа з попереднього кінця, яке 
запобігає капілярному проникненню води та становить 
основу для наклеювання бутилової прокладки.

Закручений передній край
Заводське оформлення металевого листа, 
закрученого на 180° з-під листа, зміцнює передній 
край і запобігає всмоктуванню води. 
 

Бутилова прокладка
Автоматичне нанесення бутилу високої якості по 
всій ширині дає гарантію повної герметичності та 
стабільного з’єднання листів. Завдяки цьому вдалося 
знизити довжину закладки до 60 мм, що дозволило 
отримати відносно вищу довжину покриття.

Bratex Savoy
Геометричний перфекціонізм

Винятково високий фальц
Фактична висота фальця становить  
аж 30 мм, виміряних від його основи. 
Продукт гарантує чудову форму даху,  
що сильно відрізняється від продукції  
з нижчою висотою профілю. 

Індивідуалізація
Довжина листа підбирається 
відповідно до уподобань 
інвестора під конкретний дах або 
скат. Автоматична оптимізація 
в застосунку RoofingCAD надає 
можливість адаптації відповідно 
до довжини або кількості модулів.
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Дах номер один™

Системна 
модульна 
металочерепиця

Вироби Bratex завжди мають свій неповторний 
стилістичний характер.

Повна стильова індивідуальність та висока якість 
виготовлення – невіддільний елемент філософії продуктів 
Bratex.

Модульна металочерепиця Savanna та Scandinavia 
презентують класику металочерепиці у форматі 
системного виробу, виготовленого у модульній технології.  
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Параметри продукту
Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 мм 

подробиці на ст. 50–51
Гарантія Базова гарантія Basic

залежить від варіанту, подробиці на ст. 50–51
Розширена гарантія ProCover

додаткові переваги – безкоштовний демонтаж 
та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Довжина модуля ефективно 350 мм

Загальна ширина 1240 мм

Ширина покриття 1175 мм

Повна довжина 707 мм

Загальна довжина 700 мм

Площа покриття 0,823 м²

Висота профілю 5 мм

Висота складки звичайний 35 мм, перший Bratex Anti – Cap 33 мм

Мін. ухил даху 25°

Кількість на піддоні 0,6 мм аркуш – 210 штук / 173 м² покриття
0,5 мм аркуш – 245 штук / 201 м² покриття

Вага 0,6 мм  лист – 4,4 кг / піддон 939 кг 
0,5 мм лист – 3,7 кг / піддон 922 кг

Модульниа черепиця Bratex Savanna  
– це покрівельне покриття з безперечно  
повністю плоскою конструкцією поверхні.

Вона є відповіддю на зростаючий тренд чистих  
і простих форм, що добре поєднуються із сучасною 
архітектурою житлових будинків.

З огляду на плоский характер продукту та пов’язані  
з цим наслідки ми рекомендуємо використання  
в розрізі підконструкції руберойду, що зварюється 
термічно, або мембрани з закладками,  
що наклеюються. 

Ідеально рівна покрівля

загальна ширина 1240 мм

ширина ефективного покриття  1175 мм

288 мм

5 
м

м
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Параметри продукту
Матеріал сталевий лист 0,5 мм 

подробиці на ст. 50–51
Гарантія Базова гарантія Basic

залежить від варіанту, подробиці на ст. 50–51
Розширена гарантія ProCover

додаткові переваги – безкоштовний демонтаж 
та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Довжина модуля ефективно 350 мм

Загальна ширина 1200 мм

Ширина покриття 1145 мм

Повна довжина 707 мм

Загальна довжина 700 мм

Площа покриття 0,802 м²

Висота профілю 29 мм

Висота складки звичайний 35 мм, перший Bratex Anti – Cap 33 мм

Мін. ухил даху 12°

Кількість на піддоні 245 штук / 196 м2 покриття

Вага лист 3,7 кг / піддон 922 кг

Модульна металева покрівельна черепиця  
– це особливий продукт, передвісник того,  
що є найкраще, це Скандинавія.

Є довірою до скандинавських рішень,  
де народилася концепція покрівельної черепиці.

Це справжня   
Скандинавія

228 мм

29
 м

м

загальна ширина 1200 мм

ширина ефективного покриття  1145 мм
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Модульна металева черепиця
Bratex – Доповнення даху

Bratex Anti-Cap 
Ідеально закріплене поперечне з’єднання 
листів. Відсутність утримання дощової 
води, вентиляція закладів та відведення 
продуктів конденсату – ось необхідні 
особливості модульної черепиці. 

Легке транспортування
Модульна металева черепиця упаковується 
на піддони EPAL вагою до однієї тонни. 
Додаткові аркуші можна навіть доставити 
легковим автомобілем. Вартість піддону 
включається в ціну товару при покупці  
всієї упаковки.

Bratex Step-Mont 
Загвинчування черепиці Savanna без 
ризику розриву та деформації повністю 
плоскої поверхні.
Це пов’язано з коротким переходом прямо 
під складкою, яка завжди прилягає до лати.

Bratex Easy-Drill 
Підготовлені на заводі заглиблені 
місця кріплення вказують найбільш 
оптимальні місця для саморізів, 
запобігають подряпинам на металевому 
листі гострим свердлом та наводять 
порядок у системі кріплення.

Bratex Max-Flow
Плоский металевий лист Bratex Savanna 
має дуже ефективну утримуючу канавку 
глибиною до 5 мм, що ефективно 
забезпечує герметичність, вільно 
зливаючи накопичену воду.

Модульна технологія
Ми створили концепцію виробів із особливими 
технічними, естетичними та функціональними 
особливостями, зробивши їх справжніми 
модульними черепицями.
Листи з’єднуються строго визначеним способом, 
гарантуючи справжню модульну покрівлю.

Час проходить, гарантія ніколи
Ми гарантуємо необмежену функціональність 
продукту. До кожного піддону додається 
документація та гарантійний талон, гарантія 
починає діяти одразу після покупки, не потребує 
реєстрації, а її термін не обумовлений придбанням 
додаткових комплектуючих.

Проста і швидка збірка
Перенесення невеликого 3,7 кг листа з землі на дах 
є легким, лист не деформується і безпечний при 
поривах вітру. Для монтажу аркушів достатньо 
лише дві людини.

Bratex Compensation Pocket 
Рішення двосегментної розширювальної 
кишені означає, що листи модульних металевих 
покрівельних листів Bratex не опадають відносно 
карниза, а кути чотирьох листів невидимі. 
Покладання на «може омине» – це минуле.
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Системна 
гібридна 
металочерепиця Технологічний прорив

Новий тренд XXI століття

Дах номер один™
Системна металочерепиця у гібридній технології 
продовжує нашу філософію так званих дахових пазлів, 
тобто правильних технічно та легких для монтажу.

Ми доставляємо її Вам у вигляді листів з невеликими 
габаритами або необхідного розміру.

На відміну від звичайної металочерепиці, гібридна має 
все найкраще, що нам вдалося створити для цього класу 
продукції. 
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Bratex Centro руйнує бар’єри 
модульної та звичайної 
черепиці

Це технологічний міст між звичайною металевою 
черепицею, порізаною на потрібний розмір,  
і модульними з фіксованою довжиною. Centro 
передає перевірені особливості модульної 
черепиці, інтегруючи нові рішення, присвячені 
гібридній технології. Centro – це найдосконаліша 
форма покрівельної черепиці. Виріб не містить 
незручностей, легко транспортується, швидко 
встановлюється та довговічний в експлуатації. 
Гібридна металева черепиця доступна у двох 
моделях продажу – за розміром будь-якої 
довжини та для листів фіксованої довжини.

Параметри продукту
Модель за розміром Листова модель

Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 мм
алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст.50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний демонтаж та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Довжина модуля звичайний ефективно 350 мм

останній Flexi-End змінної довжини  
119–468 мм

ефективно  
2 × 350 мм

Обробка аркуша стабільно 25 мм стабільно 8 мм

Загальна ширина 1175 мм 1175 мм

Ширина покриття 1115 мм 1115 мм

Повна довжина 494–3993 мм 708 мм

Загальна довжина загальна довжина аркуша,  
не враховуючи перекриття 25 мм

700 мм

Площа покриття залежить від довжини аркуша 0,781 м²

Висота профілю 40 мм 40 мм

Висота складки звичайна 30 мм, перша Bratex Anti-Cap 28 мм

Мін. ухил даху 12° 12°

Вага сталі 0,5 мм 4,8 кг/м п 3,7 кг/лист

Вага сталі 0,6 мм 5,8 кг/м п 4,4 кг/лист

Вага алюмінію 0,6 мм 2,11 кг/м п 1,5 кг/лист

загальна ширина 1175 мм

ширина ефективного покриття  1115 мм

278 мм 40
 м

м
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Параметри продукту
Модель за розміром Листова модель

Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 мм
алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст.50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний демонтаж та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту

Довжина модуля звичайний ефективно 350 мм
останній Flexi-End змінної довжини  
119–468 мм

ефективно  
2 × 350 мм

Обробка аркуша стабільно 25 мм стабільно 8 мм

Загальна ширина 1200 мм 1200 мм

Ширина покриття 1172 мм 1172 мм

Повна довжина 494–3993 мм 708 мм

Загальна довжина загальна довжина аркуша,  
не враховуючи перекриття 25 мм

700 мм

Площа покриття залежить від довжини аркуша 0,820 м²

Висота профілю 11 мм 11 мм

Висота складки звичайна 30 мм, перша Bratex Anti-Cap 28 мм

Мін. ухил даху 12° 12°

Вага сталі 0,5 мм 4,8 кг/м п 3,7 кг/лист

Вага сталі 0,6 мм 5,8 кг/м п 4,4 кг/лист

Вага алюмінію 0,6 мм 2,11 кг/м п 1,5 кг/лист

загальна ширина 1200 мм

ширина ефективного покриття  1172 мм

11
 м

м 234,5 мм 

Bratex Horizon - це гармонійне 
поєднання системного 
виробу та впорядкованої 
стилістики даху

Гібридна металочерепиця Horizon є 
відображенням всіх характеристик продукції 
Centro. Нова версія форми доповнює  наявні 
та майбутні очікування щодо архітектонічної 
орієнтації. 
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Гібридна металочерепиця
Арена нових можливостей

Bratex Compensation Pocket 
Рішення двосегментної розширювальної кишені 
зі змінною глибиною означає, що листи гібридної 
металевої черепиці не опадають відносно карниза,  
а кути чотирьох аркушів невидимі.

Bratex Anti-Cap 
Ідеально закріплене поперечне з’єднання листів. 
Відсутність утримання дощової води, вентиляція 
закладів та відведення продуктів конденсату  
– ось необхідні особливості модульної черепиці.

Гібридна технологія
Гібридна металочерепиця - це технологічний місток між 
виробом модульної технології та можливістю нарізки 
за заданими розмірами. Металочерепиця Centro 
i Horizon виготовляється у двох моделях - за розмірами 
та листами стандартної довжини. Умови інвестування 
або уподобання інвестора є вирішальними під час 
вибору моделі замовленого виробу. 

Оптимальна вага листа
Завдяки максимальній довжині до  
4 метрівлисти Centro i Horizonможуть 
важити у 2 рази менше, ніж один 
листзвичайної металочерепиці.
Продукція зберігає свої геометричні 
параметрипісля транспортування 
наповерхню даху.

Спрощене 
транспортування

Гібридні металеві покрівельні листи 
коротші і їх легше транспортувати, 
поширювати та переносити на  
місці будови.

Ще швидша збірка
Можливість перехресного з’єднання 
системи забезпечує безпроблемне 
укладання листів Centro для дахів  
будь-якої довжини.

Bratex Flexi-End 
Регульована довжина останнього модуля, який завжди 
штампований закінченням довжиною 25 мм (так звана ручка). 
До чудових переваг можна віднести відсутність необхідності 
додаткового прибивання до останньої лати, стійку основу для 
монтажу ребристих відливів, вентиляційної стрічки, відсутність 
навівання снігу і дощу і підтримки загальної ширини листа.

Bratex Easy-Lift 
Фабрика пробила два отвори на кінці аркуша (на так званій 
ручці), що дозволяє професійно підтягувати шнуром на дах 
та запобігати ризикованому прибиванню листа. Easy-Lift 
вони вибиваються для листів завдовжки мін. 4 модуля – 
наведена вище фотографія є прикладом.

Bratex Easy-Drill 
Підготовлені на заводі заглиблені 
місця прикріплення вказують найбільш 
оптимальні місця для гвинтів і запобігають 
подряпинам листового металу гострим 
наконечником свердла.
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Звичайна 
черепиця для 
даху

Черепиця для даху Allano, Platino і Vello з нижньої сторони 

можуть бути додатково оснащені антиконденсаційною 

флізеліною DRIPSTOP, яка утримує вологу від осідання 

водяної пари – застосування для неізольованих об’єктів, 

деталі описані в Документації Продукту.

!
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Еквівалент  
чистої форми

Параметри продукту
Allano 350 Allano 400

Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 мм
алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст.50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний демонтаж  
та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Довжина модуля 350 мм 400 мм

Загальна ширина 1184 мм 1184 мм

Ширина покриття 1120 мм 1120 мм

Повна довжина 0,47–7,72 м п 0,52–7,62 м п

Висота профілю 20 мм 20 мм

Висота складки 25 мм 25 мм

Мін. ухил даху 12° 12°

Вага сталі 0,5 мм 4,8 кг/м п 4,8 кг/м п

Вага сталі 0,6 мм 5,8 кг/м п 5,8 кг/м п

Вага алюмінію 0,6 мм 2,11 кг/м п 2,11 кг/м п

Allano

загальна ширина 1184 мм

ширина ефективного покриття  1120 мм

224 мм

20
 м

м
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Класичний стиль 
підходить для кожної 
покрівлі

Параметри продукту
Platino Platino Eco

Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 мм
алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст.50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний демонтаж  
та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Довжина модуля 350 мм 400 мм

Загальна ширина 1193 мм 1193 мм

Ширина покриття 1106 мм 1106 мм

Повна довжина 0,47–7,72 м п 0,52–7,62 м п

Висота профілю 23 мм 23 мм

Висота складки 20 мм 16 мм

Мін. ухил даху 12° 12°

Вага сталі 0,5 мм 4,8 кг/м п 4,8 кг/м п

Вага сталі 0,6 мм 5,8 кг/м п 5,8 кг/м п

Вага алюмінію 0,6 мм 2,12 кг/м п 2,12 кг/м п

Platino

загальна ширина 1193 мм

ширина ефективного покриття  1106 мм

184 мм

23
 м

м
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Вічний класичний 
формат

Покрівля класичної форми облицювання. 
Підвищена до 25 мм складка та рівець кожної  
другої хвилі імітують листи бетонної черепиці.

Параметри продукту
Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 мм 

алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст.50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний демонтаж  
та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Довжина модуля 350 мм

Загальна ширина 1196 мм

Ширина покриття 1110 мм

Повна довжина 0,47–7,72 м п

Висота профілю 23 мм

Висота складки 25 мм

Мін. ухил даху 12°

Вага сталі 0,5 мм 4,8 кг/м п

Вага сталі 0,6 мм 5,8 кг/м п

Вага алюмінію 0,6 мм 2,12 кг/м п

Vello

загальна ширина 1196 мм

ширина ефективного покриття  1110 мм

184 мм

23
 м

м
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Трапецієподібні 
листи

Трапецієподібні листи Т14, Т18 і Т35 у профілі даху можуть бути 

додатково оброблені з нижньої сторони з антиконденсаційною 

флізеліною DRIPSTOP. Флізеліна затримує вологу від осідання 

водяної пари – використання для неізольованих об’єктів, 

детальніше в Документації Продукту.

!
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Ідеальний вибір для 
облицювання даху або  
в якості настінного 
покриття

Не потребує обслуговування, стійкий до 
температурних змін, стійкий до ультрафіолетового 
випромінювання, не вигинається, колір не 
вицвітає, проста установка.

Для підшивки Т8 ми пропонуємо 

систему доборів (див. каталог 

добірних елементів).

!

Гарна ідея

для господарських будинків, 
гаражів і як фасад.

Параметри продукту
Профіль даху Профіль фасаду

Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм
алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту,  
подробиці на ст. 50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний 
демонтаж та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту

Загальна ширина 1169 мм 1174 мм

Ширина покриття 1130 мм 1130 мм

Повна довжина сталь 0,1–8 м п
алюміній 0,1–6 м п

Висота профілю 13 мм 13 мм

Мін. ухил даху 8° не до застосування

Вага сталі 0,5 мм 4,5 кг/м п 4,5 кг/м п

Вага сталі 0,6 мм 5,5 кг/м п 5,5 кг/м п

Вага сталі 0,7 мм 6,5 кг/м п 6,5 кг/м п

Вага алюмінію 0,6 мм 2 кг/м п 2 кг/м п

Профіль  
фасаду

Профіль 
даху

Параметри продукту
Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм 

алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту, подробиці на ст. 50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний 
демонтаж та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Загальна ширина 1200 мм

Ширина покриття 1170 мм

Повна довжина сталь 0,1–8 м п
алюміній 0,1–6 м п

Висота профілю 7 мм

Мін. ухил даху 8°

Вага сталі 0,5 мм 4,5 кг/м п

Вага сталі 0,6 мм 5,5 кг/м п

Вага сталі 0,7 мм 6,5 кг/м п

Вага алюмінію 0,6 мм 2 кг/м п

T-14  Pro�l dachowy

загальна ширина 1169 мм

ширина ефективного покриття  1130 мм

61 мм  33 мм126 мм

 13
 м

м
 лакова сторінка

виставковий зал

загальна ширина 1174 мм

ширина ефективного покриття  1130 мм

61 мм 

 13
 м

м
  33 мм126 мм лакова сторінка

виставковий зал

T-8

загальна ширина 1200 мм

ширина ефективного покриття  1170 мм

117 мм 89 мм 19 мм

7 
м

млакова сторінка
виставковий зал
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Стандартне 
застосування

на дахах одно- та багатосімейних  
будинків.

Виріб на дахи 
будинків,

стіни складів та більші площі.

Трапецієподібний лист у профілі Т-18 

з антиконденсаційною флізеліною 

DRIPSTOP не має повздовжнього 

профілювання між трапеціями.

!

Параметри продукту
Профіль даху Профіль фасаду

Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм
алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту,  
подробиці на ст. 50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний 
демонтаж та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Загальна ширина 1160 мм 1166 мм

Ширина покриття 1120 мм 1120 мм

Повна довжина сталь 0,1–12 м п
алюміній 0,1–6 м п

Висота профілю 17 мм 17 мм

Мін. ухил даху 8° не до застосування

Вага сталі 0,5 мм 4,5 кг/м п 4,5 кг/м п

Вага сталі 0,6 мм 5,5 кг/м п 5,5 кг/м п

Вага сталі 0,7 мм 6,5 кг/м п 6,5 кг/м п

Вага алюмінію 0,6 мм 2 кг/м п 2 кг/м п

Параметри продукту
Профіль даху Профіль фасаду

Матеріал сталевий лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм
алюмінієвий лист 0,6 мм
подробиці на ст. 50–51

Гарантія Базова гарантія Basic
залежить від варіанту,  
подробиці на ст. 50–51

Розширена гарантія ProCover
додаткові переваги – безкоштовний 
демонтаж та монтаж

деталі гарантії в Документації по Продукту
Загальна ширина 1089 мм 1089 мм

Ширина покриття 1060 мм 1060 мм

Повна довжина сталь 0,1–12 м п
алюміній 0,1–6 м п

Висота профілю 35 мм 35 мм

Мін. ухил даху 8° не до застосування

Вага сталі 0,5 мм 4,5 кг/м п 4,5 кг/м п

Вага сталі 0,6 мм 5,5 кг/м п 5,5 кг/м п

Вага сталі 0,7 мм 6,5 кг/м п 6,5 кг/м п

Вага алюмінію 0,6 мм 2 кг/м п 2 кг/м п

Профіль  
фасаду

Профіль 
даху

Профіль  
фасаду

Профіль 
даху

загальна ширина 1089 мм

ширина ефективного покриття  1060 мм

35
 м

м

212 мм 121 мм 37 мм

лакова сторінка
виставковий зал

загальна ширина 1089 мм

ширина ефективного покриття  1060 мм

35
 м

м

212 мм 121 мм37 мм
лакова сторінка
виставковий зал

T-18  Pro�l dachowy

загальна ширина 1160 мм

ширина ефективного покриття  1120 мм

 17
 м

м
 

 82 мм 37 мм160 мм
лакова сторінка
виставковий зал

T-18  Pro�l elewacyjny

загальна ширина 1166 мм

ширина ефективного покриття  1120 мм
 17

 м
м

 

 82 мм 37 мм160 мм
лакова сторінка
виставковий зал

48



Матриця варіантів

Доступність

Варіант Товщина  
лаку

Функціональна 
гарантія

Гарантія 
кольору

Модульна  
черепиця

Гібридна мета-
лочерепиця

Звичайна чере-
пиця для даху

Трапецієподібні 
листи

Замок  
на засувку

Модульна  
фальцева засувка

Prestige Ceramic Matt BT 0,5 26 мкм Безтермінова 15 років Тільки Scandinavia

Ceramic Matt BT 0,6 26 мкм Безтермінова 15 років Тільки Savanna

Ceramic Matt Pro BT 36 мкм Безтермінова 20 років  

Crown BT 26 мкм 50 років 15 років

Mica BT 30 мкм 50 років 20 років

Pural Matt BT 50 мкм Безтермінова 25 років

Premium Premium Matt 30 мкм 30 років 10 років

Magnez Matt 0,5 35 мкм 30 років 10 років

Magnez Matt 0,6 35 мкм 30 років 10 років

Vario 25 мкм 15 років 10 років Тільки T8

Premium Matt 50 мкм 30 років 10 років

Crystal Matt 45 мкм 30 років 10 років

Standard Matt 35 мкм 15 років 8 років Кольори 7016,  
8017, 8019, 9005

Standard Gloss 0,5 25 мкм 15 років 8 років

Standard Gloss 0,7 25 мкм 15 років 8 років

AluЦинк 185 0,5 – 15 років –

AluЦинк 185 0,7 – 15 років –

Алюміній Alu Matt 25 мкм 50 років 15 років

Alu Matt Stucco 25 мкм 50 років 15 років

Alu Gloss 25 мкм 50 років 15 років

Для кожного варіанту ми пропонуємо понад десять кольорів. Матриця сумісності приведена нижче.

Сегментація пропозиції Bratex Dachy чітко показує відмінності між різними варіантами.  
Все у форматі матриці функцій та наявності.

1)  SSAB GreenCoat в біо – технології (BT) – це заміна великої 
частки нафтових сполук у остаточному покритті лаку 
шведським ріпаковим маслом. Це означає менше 
навантаження на навколишнє середовище, виключаючи 
викид шкідливих речовин у повітря. 

Листовий метал GreenCoat – найбільш екологічні технічні 
рішення на ринку покрівель, фасадів та жолобних систем.

2)  Поліуретановий лак є найбільш стійким до подряпин верхнім 
шаром покритих листів.warstwą blach powlekanych.

Варіант Ефект лаку Виробник металу 
(символ)

Тип листового 
металу

Товщина 
листа

Основний  
захист

Тип лаку

Prestige Ceramic Matt BT 0,5 Атласна фактура SSAB (SS) Сталь 0,5 мм Цинк 350 г/м² Біо-технологія1)

Ceramic Matt BT 0,6 Атласна фактура SSAB (SS) Сталь 0,6 мм Цинк 350 г/м² Біо-технологія1)

Ceramic Matt Pro BT Атласна фактура SSAB (SS) Сталь 0,5 мм Цинк 350 г/м² Біо-технологія1)

Crown BT Глянцева фактура SSAB (SS) Сталь 0,5 мм Цинк 275 г/м² Біо-технологія1)

Mica BT Напів блискучий зернистий SSAB (SS) Сталь 0,5 мм Цинк 275 г/м² Біо-технологія1)

Pural Matt BT Напів блискучий зернистий SSAB (SS) Сталь 0,5 мм Цинк 350 г/м² Біо-технологія1)

Premium Premium Matt Матовий грубозернистий SSAB (SS) Сталь 0,5 мм Цинк 275 г/м² Поліестеровий

Magnez Matt 0,5 Матовий грубозернистий VOESTALPINE  (VA) Сталь 0,5 мм Цинк-магній 120 г/м² Поліестеровий

Magnez Matt 0,6 Матовий грубозернистий VOESTALPINE  (VA) Сталь 0,6 мм Цинк-магній 120 г/м² Поліестеровий

Vario Гладкий блискучий або з 
тривимірним ефектом 

VOESTALPINE  (VA) Сталь 0,5 мм Цинк-магній 70 г/м² Поліестеровий

Premium Matt Матовий грубозернистий ARCELORMITTAL (AM) Сталь 0,5 мм Цинк 275 г/м² Поліуретан2)

Crystal Matt матовий кристалічний ARCELORMITTAL (AM) Сталь 0,5 мм Цинк 275 г/м² Поліестеровий

Standard Matt Матовий грубозернистий ARCELORMITTAL, 
альтернативний (AM)

Сталь 0,5 мм Цинк 275 г/м² Поліестеровий

Standard Gloss 0,5 Гладкий блискучий ARCELORMITTAL, 
альтернативний (AM)

Сталь 0,5 мм Цинк 275 г/м² Поліестеровий

Standard Gloss 0,7 Гладкий блискучий ARCELORMITTAL, 
альтернативний (AM)

Сталь 0,7 мм Цинк 275 г/м² Поліестеровий

AluЦинк 185 0,5 Металевий альтернативний (ST) Сталь 0,5 мм Алюміній-Цинк 185 
г/м²

—

AluЦинк 185 0,7 Металевий альтернативний (ST) Сталь 0,7 мм Алюміній-Цинк 185 
г/м²

—

Алюміній Alu Matt Матовий грубозернистий HYDRO Norwegia Алюмінієва 0,6 мм — Поліестеровий

Alu Matt Stucco Матовий грубозернистий HYDRO Norwegia Алюмінієва 
екструдована

0,6 мм — Поліестеровий

Alu Gloss Гладкий блискучий HYDRO Norwegia Алюмінієва 0,6 мм — Поліестеровий
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Металеві зразки кольорів листів Bratex і наступні піктограми 
представлені тільки в якості загальної вказівки кольору, відтінок якого 
може в дійсності трохи відрізнятися. Чотирьохзначна символіка RAL є 
лише орієнтиром, тому що структура лаку підсилює інші характеристики 
кольору, сприйняття яких буде відрізнятися від кольорів в каталозі.

Prestige SSAB 
Ceramic Matt BT 350 

015 / 9005

0,5 / 0,6 мм

455 / 7016

0,5 / 0,6 мм

387 / 8019 384 / 8017

0,5 / 0,6 мм

757 / 3009

742 / 8004

SSAB 
Ceramic Matt Pro BT 350

Residential Buildings 
Design Colors

814 / 6011 813 / 6013 254 / 7010 391 / 7006 812 / 7002

392 / 7032 390 / 7003 252 / 7037 255 / 7044 253 / 7042

SSAB 
Crown BT

015 / 9005 036 / 7016 387 / 8019 434 / 8017 830 / 6020

758 / 3009 416 / 3005 742 / 8004 778 / 8003

Prestige SSAB 
Mica BT

015 / 9005 455 / 7016 434 / 8017

SSAB 
Pural Matt BT 350

33 / 9005 23 / 7016 887 / 8017

Premium SSAB 
Premium Matt

33 / 9005 2H3 / 7021 23 / 7016 32 / 8019 887 / 8017

29 / 3009 750 / 8004

VOESTALPINE 
Magnez Matt

9005

0,5 / 0,6 мм

7024

0,5 / 0,6 мм

8019 8017 3009

8004

Варіанти кольорової матриці
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Matryca kolorystki wariantów

Варіанти кольорової матриці

Premium VOESTALPINE 
Vario

Золотий дуб Золотий дуб 3D Темний горіх Winchester

AM 
Premium Matt

905 / 9005 715 / 7016 819 / 8019 817 / 8017

AM 
Crystal Matt

9005 7016

AM 
Standard Matt

9005 7016 7024 8019 8017

6020 3009 8004

Premium AM 
Standard Gloss

9005 7016

0,5 / 0,7 мм

7024 8019 8017

0,5 / 0,7 мм
6020 6005 3011 3005 8004

9007

0,5 / 0,7 мм

9006

0,5 / 0,7 мм

9002

0,5 / 0,7 мм

9010

0,5 / 0,7 мм

ST 
Alucynk 185

 

0,5 / 0,7 мм

Aluminium AL 
Alu Matt

9005 7016 8017 3011 8004

AL 
Alu Gloss

Zinc Optinc
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Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
вул. Промислова 22
39-200 Дембиця
тел. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

Дата затвердження видання 13.09.2021

www.bratex-roofing.com


