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KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC 
Život v souladu s přírodou, jedinečnost, bezpečí

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem pro krásu a přirozenost. Jsou vyrobeny 

z nejkvalitnějších surovin a propůjčují vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního 

tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou vaší střeše jedinečný charakter.

Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro 

keramické střešní tašky Bramac. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který 

je vyráběn nejmodernější technologií.

TRADICE

Materiál používaný na střechy po tisíciletí.

Bydlení v souladu s přírodou.

KRÁSA

Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.

Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí. 

Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují vaší střeše nestárnoucí krásu.

EKOLOGIE

Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou čistě z přírodních zdrojů. Keramické tašky 

jsou recyklovatelné.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.

Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.
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GRANÁT 11 posuvná taška
Recept na harmonii
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DŮVĚRA V KLASIKU
Jak vypadá síla harmonie, ukazuje model Granát 11. 
Tradiční vzhled této střešní tašky je ideální pro 
historické budovy, ale stejně tak se dobře vyjímá 
i na novostavbách. Díky možnosti posuvu o 42 mm 
se tento model výborně hodí i pro rekonstrukce 
objektů.

POVRCH A BARVY
• režná, engoba, glazura, glazura TOP LINE
• 5 barevných odstínů

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 (VL): 338 – 380 mm*
Způsob pokládky: na vazbu, na střih
Střední krycí šířka: 230 mm
Střední závěsná délka: 414 mm
Spotřeba na m2: 11,4 – 12,9 ks
Hmotnost: cca 3,4 kg/ks
Bezpečný sklon: 25°
Minimální sklon: 15°
* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit.

ROZMĚRY:

44
8

34

32 1838
230

268

Režná

režná

Glazura
kaštanově 
hnědá

Glazura TOP LINE

červenohnědáantracitováměděná

Engoba
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GRANÁT 13 posuvná taška
Moderní technologie pro tradiční tvar střechy
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MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO TRADIČNÍ STŘECHU
Tradiční vzhled propojený s moderní technologií, 
to je Granát 13. Markantní profi l (dvojitá vlna) 
zosobňuje důvěru v tradiční hodnoty. Posuvnost 
tašek a jejich tvar jsou pádné argumenty pro využití 
při rekonstrukcích. Harmonického vzhledu je možné 
docílit pokládkou na vazbu, ale i na střih. Výborně 
se hodí i pro pokrytí menších a středně velkých 
budov a rovněž pro památkově chráněné objekty.

POVRCH A BARVY
• režná, engoba, glazura, glazura TOP LINE
• 7 barevných odstínů

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 (VL): 330 – 360 mm*
Způsob pokládky: na vazbu, na střih
Střední krycí šířka: 213 mm
Střední závěsná délka: 400 mm
Spotřeba na m2: 13,0 – 14,2 ks
Hmotnost: cca 3,6 kg/ks
Bezpečný sklon: 22°
Minimální sklon: 12°
* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit.

ROZMĚRY:

režná červenohnědá
kaštanově 
hnědá tmavohnědá tmavozelenáantracitováměděná

Režná Glazura Glazura TOP LINEEngoba

45 213

43
0

30

31 17

258
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TOPAS 13 posuvná taška
Jednoduchý a decentní styl
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DECENTNÍ VZHLED
Topas 13 je tím nejlepším důkazem, že jednoduchý, 
elegantní styl má svou dlouhou tradici. Čisté 
provedení linií propůjčuje domu moderní 
vzhled. Díky své posuvné délce je využívána při 
rekonstrukcích. Uklidňující, decentní povrch působí 
vyváženým, osobitým dojmem.

POVRCH A BARVY
• režná, engoba, glazura
•  7 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
• široký 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 (VL): 320 – 360 mm*
Způsob pokládky: na střih
Střední krycí šířka: 215 mm
Střední závěsná délka: 390 mm
Spotřeba na m2: 12,8 – 14,4 ks
Hmotnost: cca 3,5 kg/ks
Bezpečný sklon: 25°
Minimální sklon: 15°
* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit

ROZMĚRY:

režná červenohnědá
kaštanově
hnědá černáantracitováhnědáměděná

Režná GlazuraEngoba

40

43
0

37 22

40
215

255



10

RUBÍN 9 posuvná taška
Jistota a bezpečí
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VELKÝ FORMÁT PRO VELKÉ STŘECHY
Rubín 9 je střešní taška, která má precizně 
propracovaný design a harmonický kryt. Jemná vlna 
dodává střeše tradiční ráz a krásu. Jeho výhoda tkví 
ve skloubení bezpečnosti proti povětrnostním vlivům 
s nízkou hmotností. Taška je posuvná až o 30 mm.

POVRCH A BARVY
• režná, engoba, glazura
•  7 barevných odstínů

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 (VL): 370 – 400 mm
Způsob pokládky: na střih
Střední krycí šířka: 267 mm
Střední závěsná délka: 433 mm
Spotřeba na m2: 9,4 – 10,1 ks
Hmotnost: cca 4,0 kg/ks
Bezpečný sklon: 16°
Minimální sklon: 12°

ROZMĚRY:

režná
kaštanově 
hnědá černáantracitováhnědáměděná tmavočervená*

* zušlechtěná engoba

Režná GlazuraEngoba

46 267
27 38

313

47
2

39
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RUBÍN 13 posuvná taška
Mistrovské dílo
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NADČASOVÁ KRÁSA S PŘÍRODNÍM ŠARMEM
Rubín 13 Vás přesvědčí svou hodnotnou, 
nadčasovou formou. Představuje kombinaci tradice 
a krásy ve spojení s moderní technologií výroby. 
Profi l je vhodný i pro střechy s nižším sklonem. 
Vytváří stylově plný, harmonický vzhled.

POVRCH A BARVY
•  režná, engoba, glazura
•  8 barevných odstínů

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 (VL): 330 – 360 mm
Způsob pokládky: na střih
Střední krycí šířka 225 mm
Střední závěsná délka: 405 mm
Spotřeba na m2: 12,3 – 13,5 ks
Hmotnost: cca 3,2 kg/ks
Bezpečný sklon: 16°
Minimální sklon: 12° 

ROZMĚRY:

měděná antracitová* červenohnědá
kaštanově
hnědá tmavohnědá*hnědá* černá*

* Keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

režnárežná

Režná GlazuraEngoba

30

43
5

276

51
225

24 37



TURMALÍN
Moderní styl
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kaštanově 
hnědá černá*antracitová*měděnárežná

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Turmalín je střešní taška vhodná pro moderní 
budovy, které vyžadují plochou krytinu s prostými 
liniemi a bez žlábků. V jednoduchosti je elegance
a krása.

POVRCH A BARVY
• režná, engoba, glazura
•  5 barevných odstínů

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 (VL): 355 – 380 mm
Způsob pokládky: na vazbu, na střih
Střední krycí šířka: 240 mm
Závěsná délka: 450 mm
Spotřeba na m2: 11,0 – 11,7 ks
Hmotnost: cca 4,4 kg/ks
Bezpečný sklon: 30°
Minimální sklon: 20°

ROZMĚRY:

* Keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

Režná GlazuraEngoba

25

25

280

40 240

47
5

ZN
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SMARAGD
Elegance a individualita
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JEDINEČNÝ STYL
Smaragd představuje keramickou střešní tašku 
s unikátním tvarem a elegantními barvami. I přes
jeho jedinečnost je práce s tímto modelem 
usnadněna posuvností, která šetří čas pokládky. 
Smaragd může být cestou originálního řešení
střešní plochy, které dodá exkluzivní vzhled.

POVRCH A BARVY
• engoba, glazura, glazura TOP LINE
• 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 (VL): 165 – 185 mm
Způsob pokládky: na vazbu
Střední krycí šířka: 433 mm
Střední závěsná délka: 448 mm
Spotřeba na m2: 12,5 – 14,0 ks
Hmotnost: cca 3,7 kg/ks
Bezpečný sklon: 16°
Minimální sklon: 12°

ROZMĚRY:

antracitová kaštanově hnědá tmavohnědá ebenově černá

Glazura Glazura TOP LINEEngoba

27

10
433

20

ZN
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OPÁL
Nádech nostalgie
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TRADIČNÍ BOBROVKA
Starším budovám nebo novostavbám venkovského 
stylu vtiskne střešní krytina Opál spojitost s příro-
dou a českým venkovem. Charakteristický kulatý 
tvar a hladký povrch sjednocuje historii a součas-
nost. To jsou argumenty pro Opál, který je vhodný 
zejména pro rekonstrukce památkově chráněných 
objektů, ale stejně dobře se bude vyjímat i na novo-
stavbách.

POVRCH A BARVY
• režná, engoba, glazura
•  8 barevných odstínů

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 (VL): 145 – 165 mm (šupinové krytí)
 290 – 330 mm (korunové krytí) 
Způsob pokládky: na vazbu
Střední krycí šířka: 180 mm
Závěsná délka: 340 mm
Spotřeba na m2: 33,7 – 38,3 ks
Hmotnost: cca 1,8 kg/ks
Bezpečný sklon: 30°
Minimální sklon: 25°

ROZMĚRY:

režná červenohnědá
kaštanově
hnědá černá

památkově
červená hnědá antracitováměděná

Režná GlazuraEngoba

180
13

38
0

40



Bramac střešní systémy spol. s r. o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9
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