
Dôležitá je hrúbka plechu strešnej krytiny! 
Hrúbka plechu má výrazný podiel na životnosti strešnej krytiny. Vstupný materiál t.j. 
zvitkový plech, ktorý spoločnosť SATJAM používa na výrobu strešných krytín, je hrúbky 
0,5 mm a je od renomovaných a certi�kovaných oceliarskych spoločností, ktoré spĺňajú 
normy platné na území SR a EU. 
Pozor na kompletnú cenovú ponuku! 
 V cenovej ponuke majú byť okrem výmery strešnej krytiny uvedené, aj strešné doplnky 
v potrebnom množstve. Skontrolujte si preto, či máte naozaj kompletnú ponuku, aby ste 
neskôr nezistili, že k dokončeniu strechy veľa vecí chýba. V spoločnosti SATJAM je 
bezplatné zameranie a vypracovanie kompletnej cenovej ponuky. 
Dodávka do 7 prac. dní!
Keďže každá strecha je vyrábaná na mieru, informujte sa už pred objednaním strechy, 
aká dodacia doba je garantovaná výrobcom - predajcom. V spoločnosti SATJAM vám 

vďaka pravidelným rozvozom, dovezieme vašu strechu už od 5 do 7 pracovných dní od 
objednania!
Dovoz strechy až na stavbu - autom s hydraulickou rukou!
Štandardom u nás je dovoz strechy až k vám domov autom s hydraulickou rukou. Vylúči sa tým 
možnosť poškodenia pri ručnom prekladaní plechov v dôsledku neodbornej manipulácie s krytinou.
Montáž strechy.
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že montáž plechovej krytiny je jednoduchá, opak je pravdou. 
Neodborná  montáž strešnej krytiny má za následok skrátenie jej životnosti, ak neboli dodržané 
montážne postupy. Preto odporúčame zveriť montáž strechy našim vyškoleným montážnikom.

Pre bližšie informácie kontaktujte naše predajné miesta, radi vám poradíme.

Kupujete plechovú strechu? Viete ako má    vyzerať kompletná ponuka?  - SATJAM radí…

Nová éra
vláknocementu?

SILNÝ. ODOLNÝ.
NEPORAZITEĽNÝ.

BRAMAC
MONTERO

Je úplne jedno, i fúka silný vietor, padajú krúpy, sneží alebo mrzne. Bramac Montero sebavedome elí každej výzve. Nová, 
robustná škridla je až o 50 % pevnejšia, ako vyžaduje norma. Jej odolnos  a schopnos  znies  akúko vek zá až je na trhu 
bezkonkuren ná. Navyše, štruktúrovaný povrch dodáva Monteru špeci ckú krásu so sýtymi farbami a takisto zabra uje nekon-
trolovanému zosuvu snehu. Bramac Montero – extra silná škridla, ktorou ni  neotrasie.

Viac informácií u predajcov Bramacu.

www.bramac.sk
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Je úplne jedno, či fúka silný vietor, padajú krúpy, sneží alebo mrzne. Bramac Montero sebavedome 
čelí každej výzve. Nová, robustná škridla je až o 50 % pevnejšia, ako vyžaduje norma. Jej odolnosť 
a schopnosť zniesť akúkoľvek záťaž je na trhu bezkonkurenčná. Navyše, štruktúrovaný povrch 
dodáva Monteru špecifickú krásu so sýtymi farbami a takisto zabraňuje nekontrolovanému zosuvu 
snehu. Bramac Montero – extra silná škridla, ktorou nič neotrasie.
Viac informácií u predajcov Bramacu.
www.bramac.sk

Aký si dať materiál
na strechu?
Strecha je veľkou a dlhodobou investí-
ciou. Najpoužívanejším strešným ma-
teriálom na slovenskom trhu sú 
škridly a plech. Betónových škridiel  sa 
však predá najviac. Prečo je tomu tak?  

Vyššia pevnosť – dlhá životnosť
Vďaka použitiu hrubšieho štrku prvotried-
nej kvality je dosiahnutá vyššia pevnosť 
betónovej krytiny, ktorá je v porovnaní s 
konkurenčnými škridlami väčšia o 30% (1 
ks škridly znesie zaťaženie až 260 kg). 
Betón na rozdiel od iných materiálov 
časom zreje, a tým ešte viac zvyšuje svoju 
pevnosť.  To je zárukou jej dlhej životnosti, 
až 100 rokov.

Vysoká mrazuvzdornosť 
Nasiakavosť u betónovej krytiny je len do 
6% (o 40% nižšia ako u konkurenčných 
škridiel). Nízka nasiakavosť znamená 
vyššiu mrazuvzdornosť.

Dobré izolačné vlastnosti  a  stabilita 
Krytina Bramac má vďaka svojej priaznivej 
hmotnosti  dobré izolačné vlastnosti 
(tlmí hluk – dážď, doprava…, znižuje 
rozdiely teplôt v podstreší v priebehu dňa, 
je odolná proti účinkom vetra – neodfúkne 
ju, nepodfúkne, resp. nevibruje).

Jednoduchá montáž 
Montáž betónovej krytiny je jednoduchá 
vďaka jej vysokej presnosti dosahovanej pri 
výrobe. Tieto krytiny nemajú zámky, ktoré 
by pokládku komplikovali, takže strecha 
môže byť zrealizovaná rýchlo, už za 5 dní. 

Vplyv klimatických podmienok – Kry-
tina Bramac sa môže montovať za 
akýchkoľvek poveternostných a klimatic-
kých podmienok, počasie nemá vplyv na 
kvalitu pokládky

Záruka a životnosť – Na krytinu Bramac 
dostávate písomnú 30-ročnú záruku. Kry-
tina Bramac však vydrží oveľa dlhšie, jej 
životnosť je až 100 rokov. 

STRANA 4

RODDOM – ŠPECIÁL pre ľudí z rodinných domov


