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Nowoczesny design

Elegancki Topas i wyraźny Turmalin to propozycje 
dla miłośników trwałych i estetycznych dachówek 
ceramicznych o gustownym wzornictwie. Są produkowane 
z najwyższej jakości surowców w najnowocześniejszych 
technologiach. Projekty z betonową dachówką Teviva 
Cisar czy Tegalit są również kwintesencją nowoczesnej 
architektury. Sprawdzą się w nowym budownictwie, 
ale doskonale komponują się również z wiekowymi, 
remontowanymi budynkami. Do grona nowoczesnych 
pokryć dachowych zaliczamy również blachodachówkę 

Quadro - pierwszą na rynku blachodachówkę o płaskim 
profilu. Ten model, o minimalistycznej formie i starannym 
wykończeniu, łączy w sobie wysoką estetykę z dosko-
nałymi parametrami technicznymi i użytkowymi.

Wszystkie propozycje w nowoczesnym wydaniu 
występują w różnorodnej kolorystyce, co umożliwia 
idealne dopasowanie do każdego projektu. Cechuje je 
atrakcyjny wygląd oraz wysoka jakość, która gwarantuje 
bezpieczeństwo i pewny dach nad głową przez wiele lat. 

Ceglany - Satyna  (35) Szara Oliwka - Satyna (41)

Grafitowy - Satyna (31) Czarny - Satyna (71)

QUADRO

TEVIVA CISAR TEGALIT PROTEGON

grafitowy ceglanyczarny brąz kolonialnyłupkowy łupkowyszary kryształ grafitowy

ANGOBY GLAZURY

TOPAS 13V

miedziany brązowy antracytowy łupkowy kasztanowy tekowy czarny 
błyszczący

łupkowy
 błyszczący

TURMALIN
ANGOBY GLAZURY

GLAZURA 
TOP LINE

miedziany jasnoszary antracytowy kasztanowy szary czarny  
błyszczący

szary 
kryształ

ANGOBY GLAZURY GLAZURA  TOP LINE

TOPAS 11V

miedziany antracytowy łupkowy kasztanowy czarny  
błyszczący

bukowy szary 
kryształ

Nowoczesna, prosta forma i czysta linia to wciąż zyskujący na popularności  
trend w budownictwie. Oferta BMI Braas idealnie wpisuje się w ten trend. Produkty,  
które charakteryzuje nowoczesny design odnaleźć można w każdym rodzaju pokrycia 
dachowego BMI Braas, zarówno w przypadku dachówek betonowych, ceramicznych  
jak i blachodachówek panelowych. 
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Panele fotowoltaiczne Braas PV Indax oferują pozyskiwanie 
energii elektrycznej praktycznie na każdym dachu 
wykonanym z dachówki ceramicznej czy też dachówki 
betonowej. Rozwiązanie to cechuje się doskonałą 
integracją paneli z linią dachu tworząc optycznie jedną 
całość i nadając równocześnie nowoczesności każdemu 
budynkowi. Rozwiązanie zastosowane w systemie 
montażowym PV Indax daje możliwość montażu zarówno 
w nowym jak i remontowanym budynku. Charakteryzuje 
się prostym i szybkim montażem, wysoką wydajnością, 
a przede wszystkim idealną integracją z linią dachówek, 
zapewniając efektowny wygląd każdego dachu.

Fotowoltaika  
dopasowana  
do Twojego dachu
Systemy fotowoltaiczne Braas to rozwiązania bazujące na wysokiej jakości modułach 
fotowoltaicznych całkowicie zintegrowane z pokryciem dachu. Systemy te przekształcają  
dach w ekologiczną, domową elektrownię nie zmieniając jego podstawowej funkcji - ochrony 
przed warunkami atmosferycznymi.

Systemy fotowoltaiczne Braas, podobnie jak każdy inny produkt w ofercie Braas, przechodzą 
restrykcyjne testy dotyczące pełnego bezpieczeństwa użytkowania w zakresie warunków 
atmosferycznych w specjalnie do tego celu przygotowanym laboratorium wykorzystującym  
tunel klimatyczny.

BRAAS PV PREMIUM BRAAS PV INDAX

Panele Braas PV Premium dedykowane są do płaskich 
dachówek Teviva, Tegalit oraz Turmalin. Dzięki zintegro-
waniu z połacią dachową panele Braas PV Premium dają
nieograniczone możliwości aranżacji oferując przy tym
ponad przeciętną formę wizualną. W roku 2013 system
Braas PV Premium otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot
Design Award w kategorii “najlepszy z najlepszych”. Braas
PV Premium to również pierwszy system paneli 
fotowoltaicznych montowanych w połaci dachowej
posiadający certyfikat TÜV. System ten zaprojektowany
został specjalnie dla najbardziej wymagających klientów
ceniących sobie najwyższą jakość, nowoczesne,
efektowne i efektywne rozwiązania.

• Pełna integracja z pokryciem dachowym
•  Idealnie dopasowany do dachówek  

Teviva, Tegalit oraz Turmalin
• Łatwy i szybki montaż
• Możliwość montażu w zakresie od 16⁰  – 65⁰
• Odporność na warunki atmosferyczne
• Panele o najwyższej wydajności 
• Gwarancja:  10 lat gwarancji produktowej  

12 lat na 90% mocy znamionowej 
25 lat na 80% mocy znamionowej

• Pełna integracja z pokryciem dachowym
• Dopasowany do każdego rodzaju dachówki
• Łatwy i szybki montaż
• Możliwość montażu w zakresie od 22⁰ – 65⁰
• Odporność na warunki atmosferyczne
• Panele o najwyższej wydajności
• Gwarancja:  15 lat gwarancji produktowej 

 25 lat na 83% mocy znamionowej



Klasyczne

8 9



10 11

Klasyka  
w dobrym stylu

 naturalna 
 czerwień

miedziany antracytowy

NATURALNA ANGOBY

OPAL ŻŁOBKOWANY

OPAL
NATURALNA  ANGOBY

GLAZURY GLAZURY TOP LINE

 naturalna 
 czerwień

miedziany czerwień
podpalana

brązowy antracytowy

bukowy czerwień
jesieni

kasztanowy tekowy łupkowy 
błyszczący

czarny 
błyszczący

czarny 
kryształ

sosnowy czarny  
brylant

Wyjątkowo wytrzymałą, mocną i odporną na zmienne 
warunki atmosferyczne jest dachówka betonowa Reviva, 
która nadaje każdemu budynkowi klasycznego wdzięku  
i piękna. Łączy tradycyjny kształt karpiówki z zaletami  
dachówek zakładkowych. Wybór dachówki Reviva 
to perfekcyjne połączenie klasyki z wysoką jakością 
wykonanina.

W tradycyjnej linii karpiówki produkowane są dachówki 
ceramiczne Opal oraz Opal Żłobkowany. Ponadczasowy 
charakter dachówki Opal jest szczególnie pożądany  
przy naprawie wartościowych budowli zabytkowych,  

ale również chętnie stosowany jest w nowym 
budownictwie indywidualnym, mającym na celu  
wyrażenie tradycyjnego stylu. Opal Żłobkowany 
charakteryzuje się mniejszą szerokością oraz  
pionowym żłobkowaniem, co daje w efekcie  
wyjątkowo gustowne pokrycie.

Produkty w klasyczny wydaniu marki Braas  
zachwycają mnogością barw, dzięki którym można  
nadać indywidualny charakter swojemu dachowi  
w tradycyjnym, klasycznym stylu.

ceglany

REVIVA

rustykalny

W branży dachów spadzistych nieprzerwanie sprawdza się klasyka.  
Wykonane w tym stylu dachy nadają szlachetnego charakteru zarówno nowym,  
jak i tym starszym budynkom, dając poczucie bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła.  
Najpopularniejszym rodzajem dachówki stosowanym na tego typu obiektach jest 
karpiówka. BMI Braas oferuje 3 wersje tego klasycznego produktu. 
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Nieszablonowo  
dla nieszablonowych

antracytowy kasztanowy tekowy czarny  kryształ

SMARAGD
ANGOBA GLAZURY GLAZURA TOP LINE

Dla tych, którzy żyją we własnym stylu ceramiczna 
dachówka Smaragd jest doskonałym wyborem.  
Jest to jedna z najbardziej elitarnych dachówek na rynku. 
Na dachu tworzy typowy dla siebie diagonalny układ. 
Można nią pokryć nawet najbardziej pochyłe dachy, a także 
zastosować na pionowych elewacjach, jako dachówkę 
okładzinową. Indywidualny, nieszablonowy charakter, 

który przypomina efekt pokrycia łupkami nadaje 
budynkowi nietypowa, rombowa forma i eleganckie, 
zdecydowane kolory. Efekt? Niebanalny wygląd pokrycia 
powierzchni o specyficznym uroku przy zachowaniu 
najwyższych parametrów jakości i bezpieczeństwa. 
Produkt ten zadowoli nawet najbardziej wymagających, 
pragnących podkreślić swoją indywidualność.

W BMI Braas pamiętamy również o tych, którzy żyją niestereotypowo i lubią niebanalne 
rozwiązania. Wśród dachówek ceramicznych wyróżniamy takie, które są synonimem  
indywidalnej kreatywności, nadającej każdej budowli swoistego i niepowtarzalnego piękna,  
naturalności i bezpieczeństwa.  



BMI Braas Sp. z o. o. 
45-449 Opole, ul. Wschodnia 26,
Infolinia: 801 900 555,
dla tel. kom.: 22 481 39 86,
e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com

www.braas.pl

Dachówki betonowe i ceramiczne produkowane są  
z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze 
powierzchni mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji 
są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach, 
mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania 
warunków atmosferycznych. Pokazane kolory produktów 
mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

Dachówki i blachodachówki panelowe  
Braas objętę są 30-letnią gwarancją.  
Dokładne informacje na temat gwarancji  
publikujemy na naszej stronie internetowej.
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