
BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Platí od 1. března 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP



EXTRÉMNÍ PEVNOST 
• Betonová krytina je pevná, 

trvanlivá, mrazuvzdorná.
• V průběhu let se pevnost krytiny 

zvyšuje.

EKOLOGICKÁ VÝROBA
• Použití přírodních surovin a jejich 

recyklovatelnost.

REDUKCE NÁKLADŮ
• Nízký počet tašek na 1m2 snižuje 

náklady na montáž.
• Snadná pokládka díky tvarové 

přesnosti.
• Posuvnost je standard u všech 

modelů betonových střešních tašek.

ŠIŘOKÁ ŠKÁLA BAREV
• Betonové střešní tašky nabízejí 

širokou paletu barev od pří rodních 
tónů až po neotřelé barvy jako je 
např. modrá. 

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC
Ochrana moderní surovinou

Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin: písku, vody, portlandského 
cementu a pigmentů oxidu železa. 
Povrchová úprava betonových tašek zahrnuje širokou nabídku od přírodního povrchu, přes 
standardní dvojitou povrchovou úpravu, povrch s ochrannou vrstvou Protectoru až po STAR, 
který představuje novou technologii výroby střešních tašek. Je tedy možné volit povrch od hrubé 
struktury (model Montero) až po ideálně hladký povrch (model Classic STAR). Široká škála barev 
a rozmanitost profi lů tašek uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.

VÝHODY BETONOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
PROTECTOR
• Povrchová úprava betonových 

střešních tašek.
• Chrání střechu proti zašpinění, 

mechu, řasám i povětrnost. vlivům.
• Odolnost proti mechanic. otěru.
• Ochrana barevnosti střechy.

TECHNOLOGIE STAR
• Nová technologie výroby střeš. tašek.
• Výrazně hladký povrch, estetický 

vzhled krytiny.
• Zvýšení odolnosti před zašpiněním 

a usazováním mechů.
• Zvýšená ochrana střechy před 

povětrnostními vlivy.
• Do povrchu integrované pigmenty 

bránící přehřívání střechy.

OCHRANA PROTI HLUKU
• Betonové střešní tašky tlumí 

vnější hluk.
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Betonové tašky Bramac - přehled barev

CLASSIC STAR 

CLASSIC PROTECTOR 

cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá tmavě zelená * tmavě modrá *

PROTECTOR

STAR

cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá

BRAMAC MAX

cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá

MORAVSKÁ TAŠKA

cihlově červená červenohnědá břidlicově černá

CLASSIC

měděná

NATURA

NOVINKA

cihlově červená červenohnědá tmavohnědá  ebenově černá



5

ŘÍMSKÁ TAŠKA

cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá památkově červená

PROTECTOR

TEGALIT

cihlově červená červenohnědá ebenově černá zinkově šedá

PROTECTOR

REVIVA

cihlově červená ebenově černá památkově červená

PROTECTOR

cihlově červená červenohnědá břidlicově černá

BRAMAC MAX 7°

rubínově červená canyon bordeaux granitově černá

MONTERO

Poznámka: * nestandardní barvy - dodací lhůta těchto barev je 6 týdnů od potvrzení zakázky

PROTECTOR



6

NATURA
Kvalita dostupná pro každého
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NATURA
Nejoblíbenější profi l tašek Bramac je dostupný 
opravdu pro každého. Použití speciální technologie 
umožňuje nabídnout tašku Natura za velmi příznivou 
cenu. Nezaměnitelná měděná barva dává střeše zcela 
ojedinělý charakter.  

POVRCH
• hladký, matný povrch s transparentní povrchovou 

úpravou 

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 330 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 25 mm
Hmotnost: 4,3 kg/ks (43 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

měděná

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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BRAMAC MAX
Hospodárné řešení pro šikmé střechy
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BRAMAC MAX
Taška Bramac MAX představuje hospodárné řešení 
pro všechny šikmé střechy. Formát tašky je větší, 
proto spotřebujete pouze 7,5 kusů na m2.  Významnou 
předností tašky Bramac MAX je snížení hmotnosti 
krytiny o 15 % bez omezení ostatních vlastností.  
Vyznačuje se vysokou přesností tvaru i životností, 
a proto je vhodná pro velké a střední plochy. 

POVRCH 
• sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou 

povrchovou úpravou

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 370 – 405 mm* 
Rozměry: 365 x 480 mm
Závěsná délka: 458 mm
Krycí šířka: 330 mm
Výška profi lu: 38 mm
Hmotnost: 5 kg/ks (37,5 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 7,5 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově    břidlicově
 červená červenohnědá tmavohnědá černá

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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MORAVSKÁ TAŠKA
Hladký model s asymetrickou vlnou
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MORAVSKÁ TAŠKA
Profi l Moravské tašky se vyznačuje asymetrickou vlnou. 
Tento reliéf vyvolává v ploše efekty světla a stínu 
a dává střechám živý charakter. Díky posuvnosti je 
Moravská taška využívána jak u rekonstrukcí, tak 
i u novostaveb.

POVRCH
• sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou 

povrchovou úpravou

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 332 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 35 mm
Hmotnost: 4,3 kg/ks (43 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově    břidlicově
 červená červenohnědá tmavohnědá černá

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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CLASSIC
Taška s nádechem matného povrchu
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CLASSIC
Classic je charakteristický svým elegantním a symetrickým 
tvarem. Tento model je vhodný pro zájemce o sametový 
vzhled střechy. Patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším 
modelům.  

POVRCH
• sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou 

povrchovou úpravou

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 330 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 25 mm
Hmotnost: 4,3 kg/ks (43 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově   břidlicově
 červená červenohnědá černá

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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CLASSIC PROTECTOR
Klasický tvar betonové tašky
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CLASSIC PROTECTOR
Classic Protector je pro svůj symetrický tvar nejoblí-
benějším a nejpoužívajnějším modelem na našich 
střechách. Je ošetřen povrchovou úpravou Protector.

POVRCH
• hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou 

úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, 
která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost 
i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 330 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 25 mm
Hmotnost: 4,3 kg/ks (43 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově    ebenově tmavě tmavě
 červená červenohnědá tmavohnědá černá zelená modrá

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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CLASSIC STAR
Nová generace střešních tašek
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CLASSIC STAR
Classic STAR představuje novou gereraci střešních 
tašek. Vyznačuje se výrazně hladkým povrchem, který 
spolu s vysokou pevností zvyšuje odolnost proti  
povětrnostním vlivům, usazováním nečistot, mechů 
a lišejníků. Refl exní povrch odráží UV záření a tím 
omezuje přehřívání střechy a podkroví. 

POVRCH
• velmi hladký a atraktivní povrch
• na povrchu tenká vrstva jemnozrnného betonu plus 
 vrchní vrstva s barvou a ochrannou vrstvou STAR
• integrované pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 330 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 25 mm
Hmotnost: 4,3 kg/ks (43 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově    ebenově
 červená červenohnědá tmavohnědá černá

NOVINKA

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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MONTERO
Extrémně pevný model
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MONTERO
Montero je taška charakteristická svým hrubým 
povrchem a mimořádnou pevností tašky. Hrubost 
povrchu přispívá k omezení ne kontro lovatelného 
sesuvu sněhu. Barevné provedení canyon je 
vícebarevné, dodává střeše zajímavý vzhled.

POVRCH
• hrubá struktura tvořená zapuštěným granulátem 

s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou 
ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost 
proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti 
znečištění střechy 

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 330 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 25 mm
Hmotnost: 4,3 kg/ks (43 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 rubínově    granitově
 červená canyon bordeaux černá

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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ŘÍMSKÁ TAŠKA
V souladu s tradicí
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ŘÍMSKÁ TAŠKA
Výrazný profi l Římské tašky je nezaměnitelný: celkový 
dojem nápadně připomíná prejzy. Mohutný oblouk 
této tašky propůjčuje každému domu zcela individuální 
charakter. Model je vhodný nejen pro novostavby, ale 
i rekonstrukce historických objektů, kde je kladen důraz 
na soulad s tradicí.

POVRCH 
• hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou 

úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, 
která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost 
i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 332 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 37 mm
Hmotnost: 4,8 kg/ks (48 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově    ebenově památkově
 červená červenohnědá tmavohnědá černá červená

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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TEGALIT
Jedinečný model pro moderní architekturu
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TEGALIT
Rovný profi l, klasické zbarvení, čisté linie a geometrický 
vzhled plochy - to jsou vlastnosti, které předurčují 
Tegalit jako krytinu vhodnou pro moderní architekturu. 
Tegalit harmonicky ladí s moderním designem budov 
a zvýrazňuje konstrukční prvky ze skla a dřeva. 

POVRCH
• hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou 

úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, 
která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost 
i lepší odolnost proti znečištění střechy

• 4 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 315 – 340 mm* 
Rozměry: 330 x 420 mm
Závěsná délka: 398 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 0 mm
Hmotnost: 5,2 kg/ks (52 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 10 ks
Bezpečný sklon: 25°
Minimální sklon: 15° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově   ebenově zinkově
 červená červenohnědá černá šedá

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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REVIVA
Klasický vzhled v moderním provedení
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REVIVA
Reviva s povrchovou úpravou Protector nabízí klasický 
vzhled bobrovky v novém provedení. Díky modernímu 
tvaru s drážkou a pokládce tašek na vazbu má mnoho 
výhod: menší počet kusů na m2, nižší hmotnost, rychlejší 
pokládku a výhodnější cenu. Památkově červená Reviva 
je vhodná pro rekonstrukce historických objektů. 

POVRCH
• hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou 

úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, 
která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost 
i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 280 – 310 mm* 
Rozměry: 330 x 420 mm
Závěsná délka: 395 mm
Krycí šířka: 300 mm
Výška profi lu: 0 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks (49,5 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 11 ks
Bezpečný sklon: 25°
Minimální sklon: 15° (nutná doplňková opatření) 

ROZMĚRY

 cihlově  ebenově památkově
 červená černá červená

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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BRAMAC MAX 7°
Unikátní řešení pro šikmé střechy od sklonu 7°
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BRAMAC MAX 7°
Taška MAX 7° je systémové řešení pro moderní 
střechy s nízkým sklonem od 7° se všemi přednostmi, 
které charakterizují skládanou krytinu. Je to zejména 
jednoduchá montáž, funkční řešení prostupů, odvětrání 
střešního pláště i snadná dodatečná konstrukční řešení. 

POVRCH A BARVY
• sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou 

povrchovou úpravou
• 3 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
• konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního 
 systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA
• 30 let záruka na materiál
• 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzdálenost latí: 375 mm* 
Rozměry: 365 x 480 mm
Závěsná délka: 458 mm
Krycí šířka: 330 mm
Výška profi lu: 38 mm
Hmotnost: 5 kg/ks (40 kg/m2)
Spotřeba na 1 m2: cca 8,1 ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 7° (nutná doplňková opatření)

ROZMĚRY

 cihlově   břidlicově
 červená červenohnědá černá

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek
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