
Snap Lock
Фальцева засувка



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.

Snap Lock

Дах номер один™
Продукція фірми «Bratex» завжди має свій 
неповторний стилістичний характер.

Повна стилістична індивідуальність та 
висока якість виконання є невід’ємними 
елементами філософії продукції торгової 
марки „Bratex”.



загальна ширина 524 мм

ширина ефективного покриття 484 мм

30
 м
м

Параметри продукції
Матеріал Сталева бляха 0,5-0,6 мм

або алюмінієва бляха 0,6 мм
Повний асортимент виробництва та доступна кольорова 
гама
розміщені у прейскуранті

Гарантія Базова гарантія Basic
Залежно від варіанту, деталі вказані в прейскуранті

Розширена гарантія ProCover
Додаткові переваги – безкоштовний демонтаж і монтаж

Детальна інформація щодо гарантії у Документації 
продукції

Загальна ширина 524 мм

Ширина покриття 484 мм

Діапазон довжини  
(обчислюється від фальца)

0,5-12 мп

Висота профілю ефективна 30 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

Найсучасніший замок 
на засувку
Замок Bratex Snap Lock - сама передова засувка. 
Листи мають ряд переваг, встановлюючи при 
цьому новий стандарт якості для неперевершених 
технічних, функціональних та естетичних 
параметрів. Панельна черепиця - ідеальний вибір 
для дахів з низьким кутом

Snap Lock це професійний виріб, виробництво 
якого включає всі аспекти, пов’язані  
з дотриманням плоскої поверхні. Разом  
з правильно підготовленою основою конструкції 
презентація листів показує образ справжнього 
плоского даху без хвиль.
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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 
Продукція охоплена загальною системою, що 
контролює напруження матеріалу.  
Це дозволяє підтримувати рівну форму  
без ризику пульсацій. Бічні спади при швах 
піддають площину приляганню до рівня 
конструкції даху.

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
Продукт доступний у стандартній версії - лист 
SSAB у варіанті Керамічний Matt BT 350 товщиною 
0,6 мм. Листи відрізняються надзвичайною 
жорсткістю як під час перенесення 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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ПЛОСКА

ПІВХВИЛЯ

МІКРОХВИЛЯ

СЕГМЕНТНА

SOUNDCONTROL
або DRIPSTOP

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.

Опціональні 
варіанти 
кінцевої 
обробки 
продукції
Ми пропонуємо Вам 
додаткові варіанти кінцевої 
обробки плоскої поверхні,  
що сприяють акустиці, 
міцності продукції і надають 
листам індивідуальну 
стилістику.
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Видатна  
міцність продукції
Фальцева засувка Bratex Snap Lock 
виготовляється в понад 60 кольорах, у трьох 
класах виробу – Престиж, Преміум та Aлюміній.

Повний асортимент виробництва та доступна 
кольорова гама містяться в прейскуранті.

Звертаємо Вашу увагу на можливість вибору 
бляхи SSAB товщиною 0,6 мм у варіанті 
Ceramic Matt BT з цинковим захистом 350 г/м² і 
необмеженою функціональною гарантією.

Цей вибір гарантує найвищу міцність продукції і 
задоволення вибором на десятки років.

50

  

150

200

250

300

350

400

Цинковий захист масою 350 г/м² – це 
аж на 27% більше захисту для всієї 
продукції, ніж у звичайних рішеннях 
для покрівлі.

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

Бляха SSAB GreenCoat у 
біотехнології (БТ) – це заміна в 
кінцевому покритті лаку значної 
частини нафтопохідних зв’язків 
шведською ріпаковою олією. Це 
означає менше навантаження для 
природного середовища завдяки 
уникненню виділення шкідливих 
речовин у повітря. Blacha 
GreenCoat – це найбільш екологічне 
рішення на ринку, призначене 
для конструкції дахів, фасадів та 
водостічних систем.

Цинк 275 г/м² Цинк 350 г/м²

Матеріал
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www.bratex-roofing.com
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