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Přehled modelů a barev
plechová střešní krytina

Pozn.: Plus S - Ochrana před hlukem díky bitumenovému magnetickému pásu s úpravou Antiblock na spodní straně šablony

grafi t matný černá matná

černá lesklá

BMI AERODEK UNIQUE PLUS P

měděná matná tmavohnědá matná

BMI AERODEK TRADITION PLUS

červenohnědá matná hnědá matná

černá  lesklá

BMI AERODEK ROBUST  PLUS

hnědá matná černá lesklá
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BMI AERODEK QUADRO PLUS P

grafi t matný černá matná

BMI AERODEK QUADRO PLUS S

grafi t matný černá matná

BMI AERODEK UNIQUE PLUS S

grafi t matný černá matná

černá lesklá

měděná matná tmavohnědá matná

Aerodek
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Model
Spotřeba 

na 1 m2

Cena bez DPH 
v Kč / m2 Strana 

BMI AERODEK TRADITION PLUS 2,15 ks 657,90 6

BMI AERODEK ROBUST PLUS 2,54 ks 777,24 10

BMI AERODEK UNIQUE PLUS P 2,15 ks   694,45 12

BMI AERODEK UNIQUE PLUS S 2,15 ks   1 066,40 12

BMI AERODEK QUADRO PLUS P 2,00 ks   844,00 16

BMI AERODEK QUADRO PLUS S 2,00 ks   1 158,00 16

Originální příslušenství nezávislé na modelu pro plechovou střešní krytinu 19

Ceník
plechové krytiny a příslušenství 
platný od 1. 2. 2020
Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. 
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Služby: Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží fi rma BRAMAC účtuje náklady, které činí 
Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží). 

NOVINKA
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BMI AERODEK TRADITION PLUS
Střešní šablony s granulátem

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

červeno-
hnědá matná
(terracotta 02)

hnědá 
matná

(teak 03)

černá 
lesklá

(shiny black 17)

Střešní šablony

Šablona BMI Aerodek Tradition PLUS
Rozměr: 1324 x 410 mm                                
Krycí plocha: 0,465 m²/1 ks
Spotřeba: 2,15 ks/m²
Váha 1 palety: 1 020 kg                                                           

(320) 1 ks R4013 R4086 R4052 306,00   

1 m2 657,90   

Odvětrání střechy

Odvětrávací prvek 2M75
Pro odvětrání střechy. Průřez odvětrání 75 cm². 
Prvek je z plastu.

4 1 ks R4698 R4966 R4697 855,00

Okraje střechy / štítová hrana

Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá
Pro zakončení okrajů štítových hran.
Spotřeba: 0,9 ks/m                                                                                     

 
                      

10 1 ks R4014 (L) R4087 (L) R4054 (L) 365,00

R4015 (P) R4089 (P) R4056 (P)

Krajní prvek pravý, levý
Pro zakončení okrajů štítových hran.
Spotřeba: 2,7 ks/m                                                                                                           

25 1 ks R4666 (L) R4088 (L) R4053 (L) 207,00

R4667 (P) R4090 (P) R4055 (P)

Pult

Pultová lišta
Pro zakončení pultové hrany.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R5080 R5079 R5081 443,00

Hřeben a nároží

Hřebenáč kulatý 1 mod 206 mm
Pro pokrytí hřebene a nároží.
Délka: 425 mm
Spotřeba: 2,5 ks/m nebo 400 mm

25 1 ks R4017 R4092 R4057 188,90

Hřebenáč začáteční 206 mm
Pro začátek hřebene.
Délka: 425 mm
Spotřeba: 1 ks/začátek hřebene (400 mm)

10 1 ks R4022 R4098 R4063 362,00

Hřebenáč zakončovací 206 mm
Pro zakončení hřebene.
Délka: 425 mm
Spotřeba: 1 ks/zakončení hřebene (400 mm)

10 1 ks R4023 R4099 R4064 362,00

Hřebenáč začáteční pro nároží 206 mm
Pro začátek nároží. Prvek je z plastu.
Délka: 447 mm
Spotřeba: 1 ks/začátek nároží (410 mm)

2 1 ks R4019 R4095 R4060 946,00

Rozdělovací hřebenáč Y 25 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 25°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R4020 R4739 R4061 2 084,00

Rozdělovací hřebenáč Y 25 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 25°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R4021 R4670 R4062 2 151,00

Rozdělovací hřebenáč Y 30 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 30°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5097 R5117 R5013 2 084,00

Rozdělovací hřebenáč Y 30 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 30°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5099 R5119 R5012 2 151,00

Rozdělovací hřebenáč Y 35 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 35°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R4947 R4949 R5014 2 084,00

Rozdělovací hřebenáč Y 35 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 35°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R4954 R4956 R4676 2 151,00

Rozdělovací hřebenáč Y 40 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 40°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5098 R5118 R5101 2 084,00

NOVINKA
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BMI AERODEK TRADITION PLUS
Střešní šablony s granulátem

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

červeno-
hnědá matná
(terracotta 02)

hnědá 
matná

(teak 03)

černá 
lesklá

(shiny black 17)

Hřeben a nároží

Rozdělovací hřebenáč Y 40 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 40°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5100 R5120 R5102 2 151,00

Rozdělovací hřebenáč Y 45 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 45°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R4950 R4952 R5017 2 084,00

Rozdělovací hřebenáč Y 45 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 45°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5016 R4958 R5015 2 151,00

Rozdělovací hřebenáč T 206 mm
Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.
Rozměr: 423 x 436 mm
Spotřeba: 1 ks pro napojení 3 hřebenů

1 1 ks R5092 R5094 R5093 1 961,00

Okapní hrana

Okapní plech 55 mm
Pro ukončení okapní hrany.
Délka:1250 mm
Spotřeba: 0,83ks/m

10 1 ks R5007 R5008 R5006 285,00

Ochrana proti sesuvu sněhu

Protisněhový hák 
Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.
Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy

100 1 ks R5060 R5061 R5063 29,00   

kaštanově 
hnědá

tmavohnědá černá

Držák mříže sněholamu
Držák mříže sněholamu pro Mříž sněholamu 3 m. 
Spotřeba: dle délky sněholamu

1 1 ks R4389 R4358 R4363 889,00   

měděná hnědá grafi tová

Mříž sněholamu 3 m                                                                            
Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm                                                
Spotřeba: 1 ks/3 m

1 1 m 39896 39896 39900 441,33   

tmavohnědá tmavohnědá černá

Spojovací svorka mříže sněholamu                                                                     
Spojení dvou mříží sněholamu. 
Rozměry: 20 x 20 mm
Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu

1 1 ks 39911 39911 39915 31,50   

tmavohnědá tmavohnědá černá

Držák kulatiny
Držák kulatiny do průměru 135 mm.
Spotřeba: dle délky sněholamu

1 1 ks R4388 R4357 R4364 971,00   

měděná hnědá grafi tová

Pohyb po střeše

Nosný prvek stoupací plošiny
Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.
Spotřeba: 2 ks/1 plošina

1 1 ks R4352 R4593 R4432 2 209,00   

Držák stoupací plošiny                                                              
Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosnému prvku a umožňuje její 
vyrovnání do vodorovné polohy.
Spotřeba: 2 ks/plošina

1 1 ks 30041 30041 32032 278,00   

tmavohnědá tmavohnědá černá

Stoupací plošina š. 41 cm                                                     
Umožňuje pohyb po střeše. 
Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.                                                   
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30046 30046 32031 1 010,00   

tmavohnědá tmavohnědá černá

Stoupací plošina š. 88 cm                                                        
Umožňuje pohyb po střeše. 
Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.                  
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30040 30040 32030 1 622,00   

tmavohnědá tmavohnědá černá

Sada bezpečnostního háku                                           
K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.                                                            
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 34222 34222 34223 2 604,00   

tmavohnědá tmavohnědá černá

NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

červeno-
hnědá matná
(terracotta 02)

hnědá 
matná

(teak 03)

černá 
lesklá

(shiny black 17)

Prostupy střechou

Průchozí taška pro sanitární odvětrání 160 mm 15°- 45°
K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí 
o světlosti 160 mm vč. pružné spojky odvětrání s redukcí na cca 110 mm.
Spotřeba: dle objednávky
Prvek je z plastu.

1 1 ks R5011 R4970 R4971 2 846,00   

Těsnicí manžeta pro napojení DHV
Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu 
doplňkovou hydroizolační vrstvou.
Spotřeba: 1 ks/prostup

1 1 ks 39228 39228 39228 918,00   

černá černá černá

Prostup pro anténu
K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru 53 mm.
Prvek je z plastu vč. gumového nástavce.

1 1 ks R5009 R4592 R4430 1 812,00   

Prostup pro kabely
K prostupu kabelů.

1 1 ks R4733 R4590 R5010 2 226,00   

Prostup pro turbokotel
Pro montáž dvouplášťového vývodu odkouření plynových kotlů.
Pro průměry: 162/152/142/132/112 mm. 
Prvek je z plastu.

1 1 ks R5095 R5095 R5095 2 895,00   

černá černá černá

Větrání půdních prostor / výstup na střechu

Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. 
Výstupní otvor: 44 x 57 cm                       
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30350 30350 32115 4 054,00   

tmavohnědá tmavohnědá černá

Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. 
Výstupní otvor: 60 x 60 cm                       
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30353 30353 32116 4 494,00   

tmavohnědá tmavohnědá černá

Napojení na zdi a komíny

Lemování bočních stěn pravé, levé
Pro napojení boku stěn.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,9 ks/m                                                                                                         

10 1 ks R4344 (L) R4584 (L) R4424 (L) 346,00   

R4343 (P) R4583 (P) R4423 (P)

Čelní stěnová lišta 120 mm
Pro napojení čela stěn.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R4657 R4585 R4426 281,00   

Těsnicí lišta 80 mm
Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým plochám prostupů.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R4345 R4586 R4418 243,00   

Úžlabí

Profi lované úžlabí 3B TP, UP
Pro mělká úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí

10 1 ks R4632 R4481 R4570 715,00

Profi lované úžlabí 7B TP, UP
Pro prohloubené úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí

10 1 ks R4961 R4962 R4963 786,00

Zajištění proti větru, upevnění

Hřebíky
3,0 x 50 mm. 
Balení: Krabice á 500 ks
Spotřeba: dle potřeby

500 1 krabice R4335 R4525 R4525 342,00   

cihlově 
červená

černá černá

Vruty
4,6 x 35 mm.
2x Bit TX25 x L - 75 mm
Spotřeba: 10 ks/m²

500 1 krabice R4336 R4469 R4526 1 486,00   

měděná tmavohnědá černá

Šroub-Hřeb role
2,8 x 50 mm. 
Spotřeba: 10 ks/m²

30 rolí - 
325 ks/role

1 krabice R5348 R5346 R4536 704,00   

měděná tmavohnědá černá

Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20
4,5 x 60 mm. 
Balení: Krabice á 100 ks
Spotřeba: dle potřeby

100 1 krabice R5069 R5070 R5071 680,00   

měděná hnědá grafi tová

BMI AERODEK TRADITION PLUS
Střešní šablony s granulátem

NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

červeno-
hnědá matná
(terracotta 02)

hnědá 
matná

(teak 03)

černá 
lesklá

(shiny black 17)

Upevnění hromosvodu

Hromosvodový držák TP, UP
Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu.
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

50 1 ks R5066 R5066 R5066 107,10

nerez nerez nerez

Hromosvodový držák pro hřebenáč kulatý 
Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. 
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

40 1 ks R5067 R5067 R5067 152,20

nerez nerez nerez

Nástavec pro příčné vedení hromosvodu 
Pro vedení vodiče podél pultové hrany. 
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu

20 1 ks 32176 32176 32176 31,00   

nerez nerez nerez

Ostatní

Rovný plech 450 mm
Rozměr: 1250 x 450 mm

1 1 ks R4895 R4901 R4898 371,00

Opravná sada
Slouží pro opravu a zatření řezaných hran, příp. hřebíků. 
Sada obsahuje granulát, lepidlo a štetec.
Doporučená spotřeba: 1 sada cca 0,5 m2

1 1 ks R4346 R4587 R4420 490,00

Držák pro nadstřešní kolektor TP, UP
Materiál: pozink
Spotřeba: dle potřeby

1 1 ks R4374 R4374 R4374 717,00

pozink pozink pozink

BMI AERODEK TRADITION PLUS
Střešní šablony s granulátem

NOVINKA
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BMI AERODEK ROBUST PLUS
Střešní šablony s granulátem

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

hnědá
matná

(teak 03)

černá
lesklá

(shiny black 17)

Střešní šablony

Šablona BMI Aerodek Robust PLUS
Rozměr: 1300 x 360 mm                                
Krycí plocha: 0,39 m²/1 ks
Spotřeba: 2,54 ks/m²
Váha 1 palety: 800 kg                                                          

(280) 1 ks R4300 R4868 306,00   

1 m2 777,24   

Odvětrání střechy

Odvětrávací prvek 2M75
Pro odvětrání střechy. Průřez odvětrání 75 cm².
Prvek je z plastu.

4 1 ks R4870 R5212 1 134,00

Okraje střechy / štítová hrana

Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá
Pro zakončení okrajů štítových hran.
Spotřeba: 0,91 ks/m                                                                                     

 
                                                  

10 1 ks R4801 (L) R4297 (L) 371,00

R4802 (P) R4298 (P)

Hřeben a nároží

Hřebenáč 1 mod
Pro pokrytí hřebene a nároží.
Délka: 357 mm
Spotřeba: 2,7 ks/m nebo 345 mm

50 1 ks R4793 R4299 252,00

Uzávěra hřebene
Pro začátek hřebene a nároží.
Rozměr: 160 x 150 mm
Spotřeba: 1ks/začátek hřebene, nároží

1 1 ks R4795 R4796 229,00

Okapní hrana

Okapní plech 55 mm
Pro ukončení okapní hrany.
Délka:1250 mm
Spotřeba: 0,83 ks/m

10 1 ks R5008 R5006 285,00

Ochrana proti sesuvu sněhu

Protisněhový hák 
Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.
Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy

100 1 ks R5392 R5393 27,60   

tmavohnědá černá

Pohyb po střeše

Sada bezpečnostního háku                                           
K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.                                                            
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 34222 34223 2 604,00   

tmavohnědá černá

Prostupy střechou

Prostup pro sanitární odvětrání 100 mm 15° - 45°
K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity a kanalizace.
Potrubí o světlosti 110mm vč. pružné spojky odvětrání s redukcí na 60 mm.
Spotřeba: Dle objednávky
Prvek je z plastu.

1 1 ks R4803 R5251 2 429,00

Větrání půdních prostor / výstup na střechu

Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. 
Výstupní otvor: 44 x 57 cm                       
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30350 32115 4 054,00   

tmavohnědá černá

Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. 
Výstupní otvor: 60 x 60 cm                       
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30353 32116 4 494,00   

tmavohnědá černá

Napojení na zdi a komíny

Lemování bočních stěn pravé, levé
Pro napojení boku stěn.
Délka: 1138 mm
Spotřeba: 1,04 ks/m                                                                                                                                      

10 1 ks R4808 (L) R4806 (L) 354,00

R4809 (P) R4807 (P)

Čelní stěnová lišta 120 mm
Pro napojení čela stěn.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R4585 R4426 281,00

Těsnicí lišta 80 mm
Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým plochám prostupů.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R4586 R4418 243,00

NOVINKA
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BMI AERODEK ROBUST PLUS
Střešní šablony s granulátem

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

hnědá
matná

(teak 03)

černá
lesklá

(shiny black 17)

Úžlabí

Profi lované úžlabí 3B TP, UP
Pro mělká úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí

10 1 ks R4481 R4570 715,00

Profi lované úžlabí 7B TP, UP
Pro prohloubené úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí

10 1 ks R4962 R4963 786,00

Zajištění proti větru, upevnění

Hřebíky
3,0 x 50 mm. 
Balení: Krabice á 500 ks
Spotřeba: dle potřeby

500 1 krabice R4525 R4525 342,00   

černá černá

Vruty
4,6 x 35 mm.
2x Bit TX25 x L - 75 mm
Spotřeba: 10 ks/m²

500 1 krabice R4469 R4526 1 486,00   

tmavohnědá černá

Šroub-Hřeb role
2,8 x 50 mm.
Spotřeba: 10 ks/m²

30 rolí - 
325 ks/role

1 krabice R5346 R4536 704,00   

tmavohnědá černá

Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20
4,5 x 60 mm. 
Balení: Krabice á 100 ks
Spotřeba: dle potřeby

100 1 krabice R5070 R5071 680,00   

hnědá grafi tová

Upevnění hromosvodu

Hromosvodový držák pro BMI Aerodek Robust Plus
Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu.
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

50 1 ks R5066 R5066 107,10   

nerez nerez

Hromosvodový držák pro hřebenáč BMI Aerodek Robust Plus
Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

40 1 ks R5394 R5394 144,90   

nerez nerez

Nástavec pro příčné vedení hromosvodu 
Pro vedení vodiče podél pultové hrany. 
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu

20 1 ks 32176 32176 31,00   

nerez nerez

Ostatní

Rovný plech 450 mm
Rozměr: 1250 x 450 mm

1 1 ks R4901 R4898 371,00   

Opravná sada
Slouží pro opravu a zatření řezaných hran, příp. hřebíků. 
Sada obsahuje granulát, lepidlo a štetec.
Doporučená spotřeba: 1 sada cca 0,5 m2

1 1 ks R4587 R4420 490,00   

NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná
matná

(terracotta 32)

tmavo-
hnědá 
matná

(brown 33)

grafi t
matný

(graphite 31)

černá
matná

(black 71)

černá
lesklá
(shiny 

black 61)

Střešní šablony

Šablona BMI Aerodek Unique PLUS P
Rozměr: 1324 x 410 mm                                                            
Krycí plocha: 0,465 m²/1 ks
Spotřeba: 2,15 ks/m²
Váha 1 palety: 672 kg

(320) 1 ks R4262 R4132 R4165 R4201 R4184 323,00   

1 m2 694,45   

Šablona BMI Aerodek Unique PLUS S                           
Šablona s bitumenovým pásem pro vyšší 
zvukotěsnost.
Rozměr: 1324 x 410 mm                                                  
Krycí plocha: 0,465 m²/1 ks
Spotřeba: 2,15 ks/m²
Váha 1 palety: 870 kg

(320) 1 ks R4294 R4286 R4287 R4289 R4288 496,00   

1 m2 1 066,40   

Odvětrání střechy

Odvětrávací prvek 2M75
Pro odvětrání střechy.
Průřez odvětrání 75 cm².

4 1 ks R4703 R4700 R4702 R4699 R5021 1 663,00

Okraje střechy / štítová hrana

Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá
Pro zakončení okrajů štítových hran.
Spotřeba: 0,9 ks/m                                          

 
                   

10 1 ks R4264 (L) R4134 (L) R4167 (L) R4203 (L) R4186 (L) 314,00

R4266 (P) R4136 (P) R4169 (P) R4205 (P) R4187 (P)

Krajní prvek pravý, levý
Pro zakončení okrajů štítových hran.
Spotřeba: 2,7 ks/m                                                             

25 1 ks R4263 (L) R4133 (L) R4166 (L) R4202 (L) R4185 (L) 243,00

R4265 (P) R4135 (P) R4168 (P) R4204 (P) R4188 (P)

Pult

Pultová lišta
Pro zakončení pultové hrany.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R5082 R5083 R5084 R5085 R5086 410,00

Hřeben a nároží

Hřebenáč kulatý 1 mod 206 mm
Pro pokrytí hřebene a nároží.
Délka: 425 mm
Spotřeba: 2,5 ks/m nebo 400 mm

25 1 ks R4268 R4138 R4172 R4208 R4190 232,00

Hřebenáč začáteční 206 mm
Pro začátek hřebene.
Délka: 425 mm
Spotřeba: 1ks/začátek hřebene (400mm)

10 1 ks R4277 R4145 R4182 R4217 R4199 335,00

Hřebenáč zakončovací 206 mm
Pro zakončení hřebene.
Délka: 425 mm
Spotřeba: 1ks/zakončení hřebene (400mm)

10 1 ks R4278 R4146 R4183 R4218 R4200 335,00

Hřebenáč začáteční pro nároží 206 mm
Pro začátek nároží.
Délka: 384 mm
Spotřeba: 1 ks/nároží (350 mm)

2 1 ks R4271 R4140 R4175 R4210 R4194 892,00

Rozdělovací hřebenáč Y 25 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. 
Pro sklon střechy 25°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R4273 R4142 R4177 R4212 R4198 1 529,00

Rozdělovací hřebenáč Y 25 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 25°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R4272 R4141 R4176 R4211 R4195 1 597,00

Rozdělovací hřebenáč Y 30 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. 
Pro sklon střechy 30°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5103 R5107 R5037 R5036 R5035 1 529,00

Rozdělovací hřebenáč Y 30 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 30°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5105 R5109 R5034 R5033 R5032 1 597,00

Rozdělovací hřebenáč Y 35 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. 
Pro sklon střechy 35°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5042 R5043 R5041 R4213 R4974 1 529,00

Rozdělovací hřebenáč Y 35 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 35°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5039 R5040 R5038 R4215 R4976 1 597,00

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S
Střešní šablony hladké

NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná
matná

(terracotta 32)

tmavo-
hnědá 
matná

(brown 33)

grafi t
matný

(graphite 31)

černá
matná

(black 71)

černá
lesklá
(shiny 

black 61)

Hřeben a nároží

Rozdělovací hřebenáč Y 40 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. 
Pro sklon střechy 40°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5104 R5108 R5111 R5113 R5115 1 529,00

Rozdělovací hřebenáč Y 40 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 40°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5106 R5110 R5112 R5114 R5116 1 597,00

Rozdělovací hřebenáč Y 45 začáteční 206 mm
Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. 
Pro sklon střechy 45°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5050 R5051 R5049 R4214 R5048 1 529,00

Rozdělovací hřebenáč Y 45 koncový 206 mm
Pro ukončení hřebene a dvou nároží.
Pro sklon střechy 45°.
Pozn.: Prvek je na objednávku

2 1 ks R5046 R5047 R5045 R4216 R5044 1 597,00

Rozdělovací hřebenáč T 206 mm
Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.
Rozměr: 423 x 436 mm
Spotřeba: 1 ks pro napojení 3 hřebenů

1 1 ks R5087 R5088 R5089 R5090 R5091 1 486,00

Okapní hrana

Okapní plech 55 mm
Pro ukončení okapní hrany.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,83 ks/m

10 ks R5025 R5026 R5024 R5023 R5022 250,00

Ochrana proti sesuvu sněhu

Protisněhový hák 
Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem 
sesuvu sněhu.
Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy

100 1 ks R5060 R5061 R5062 R5063 R5063 29,00   

kaštanově 
hnědá

tmavo-
hnědá

antracitová ebenově 
černá

černá

Držák mříže sněholamu
Držák mříže sněholamu pro Mříž sněholamu 3 m.
Spotřeba: dle délky sněholamu

1 1 ks R4389 R4358 R4363 R4363 R4363 889,00   

měděná hnědá grafi tová grafi tová grafi tová

Mříž sněholamu 3 m                                                                            
Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm                                                
Spotřeba: 1 ks/3 m

5 (100) 1 m 39896 39896 39900 39900 39900 441,33   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

černá černá černá

Spojovací svorka mříže sněholamu                                                                     
Spojení dvou mříží sněholamu. 
Rozměry: 20 x 20 mm
Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu

20 1 ks 39911 39911 39915 39915 39915 31,50   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

černá černá černá

Držák kulatiny
Držák kulatiny do průměru 135 mm.
Spotřeba: dle délky sněholamu

1 1 ks R4388 R4357 R4364 R4364 R4364 971,00   

měděná hnědá grafi tová grafi tová grafi tová

Pohyb po střeše

Nosný prvek stoupací plošiny
Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.
Spotřeba: 2 ks/1 plošina

1 1 ks R4633 R4482 R4522 R4572 R4548 1 992,00   

Držák stoupací plošiny                                                              
Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosnému prvku 
a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy.
Spotřeba: 2 ks/plošina

1 1 ks 30041 30041 32032 32032 32032 278,00   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

černá černá černá

Stoupací plošina š. 41 cm                                                     
Umožňuje pohyb po střeše. 
Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.                                                   
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30046 30046 32031 32031 32031 1 010,00   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

černá černá černá

Stoupací plošina š. 88 cm                                                        
Umožňuje pohyb po střeše. 
Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.                  
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30040 30040 32030 32030 32030 1 622,00   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

černá černá černá

Sada bezpečnostního háku 
K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální 
ochrany proti pádu.                                                            
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 34222 34222 34223 34223 34223 2 604,00   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

černá černá černá

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S
Střešní šablony hladké

NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná
matná

(terracotta 32)

tmavo-
hnědá 
matná

(brown 33)

grafi t
matný

(graphite 31)

černá
matná

(black 71)

černá
lesklá
(shiny 

black 61)

Prostupy střechou

Průchozí taška pro sanitární odvětrání 160 mm 
15°- 45°
K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity 
a kanalizace. Potrubí o světlosti 160 mm vč. pružné 
spojky odvětrání s redukcí na cca 110 mm.
Spotřeba: dle objednávky
Prvek je z plastu.

1 1 ks R5030 R5031 R5029 R5028 R5027 3 113,00   

Těsnicí manžeta pro napojení DHV
Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění 
prostupu doplňkovou hydroizolační vrstvou.
Spotřeba: 1 ks/prostup

1 1 ks 39228 39228 39228 39228 39228 918,00   

černá černá černá černá černá

Prostup pro anténu
K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu 
do vnějšího průměru 53 mm.
Prvek je z plastu vč. gumového nástavce.

1 1 ks R4630 R4661 R4517 R4568 R4544 3 504,00   

Prostup pro kabely
K prostupu kabelů.

1 1 ks R4735 R4478 R4411 R4565 R4540 1 661,00   

Prostup pro turbokotel
Pro montáž dvouplášťového vývodu odkouření 
plynových kotlů. 
Pro průměry: 162/152/142/132/112 mm.
Prvek je z plastu.

1 1 ks R5095 R5095 R5095 R5095 R5095 2 895,00   

černá černá černá černá černá

Větrání půdních prostor / výstup na střechu

Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup 
na střechu. 
Výstupní otvor: 44 x 57 cm                       
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30350 30350 39894 32115 32115 4 054,00   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

antracitová černá černá

Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup 
na střechu. 
Výstupní otvor: 60 x 60 cm                       
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 30353 30353 39895 32116 32116 4 494,00   

tmavo-
hnědá

tmavo-
hnědá

antracitová černá černá

Napojení na zdi a komíny

Lemování bočních stěn pravé, levé
Pro napojení boku stěn.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,9 ks/m                                                            

10 1 ks R4626 (L) R4475 (L) R4508 (L) R4561 (L) R4530 (L) 308,00   

R4627 (P) R4476 (P) R4509 (P) R4562 (P) R4531 (P)

Čelní stěnová lišta 120 mm
Pro napojení čela stěn.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R4621 R4470 R4503 R4556 R4533 244,00   

Těsnicí lišta 80 mm
Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým 
plochám prostupů.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R4622 R4471 R4504 R4557 R4532 213,00   

Úžlabí

Profi lované úžlabí 3B TP, UP
Pro mělká úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí

10 1 ks R4632 R4481 R4520 R4570 R4547 715,00

Profi lované úžlabí 7B TP, UP
Pro prohloubené úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí

10 1 ks R4961 R4962 R4960 R4963 R4959 786,00

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S
Střešní šablony hladké

NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná
matná

(terracotta 32)

tmavo-
hnědá 
matná

(brown 33)

grafi t
matný

(graphite 31)

černá
matná

(black 71)

černá
lesklá
(shiny 

black 61)

Zajištění proti větru, upevnění

Hřebíky
3,0 x 50 mm. 
Balení: Krabice á 500 ks
Spotřeba: dle potřeby

500 1 krabice R4335 R4525 R4525 R4525 R4525 342,00   

cihlově čer-
vená

černá černá černá černá

Vruty
4,6 x 35 mm.
2x Bit TX25 x L - 75 mm
Spotřeba: 10 ks/m²

500 1 krabice R4336 R4469 R4501 R4526 R4526 1 486,00   

měděná tmavo-
hnědá

grafi tová černá černá

Šroub-Hřeb role
2,8 x 50 mm. 
Spotřeba: 10 ks/m²

30 rolí - 
325 ks/role

1 krabice R5348 R5346 R5347 R4536 R4536 704,00   

měděná tmavo-
hnědá

grafi tová černá černá

Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20
4,5 x 60 mm. 
Balení: Krabice á 100 ks
Spotřeba: dle potřeby

100 1 krabice R5069 R5070 R5071 R5071 R5071 680,00   

měděná hnědá grafi tová grafi tová grafi tová

Upevnění hromosvodu

Hromosvodový držák TP, UP
Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu.
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

50 1 ks R5066 R5066 R5066 R5066 R5066 107,10   

nerez nerez nerez nerez nerez

Hromosvodový držák pro hřebenáč kulatý 
Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. 
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

40 1 ks R5067 R5067 R5067 R5067 R5067 152,20   

nerez nerez nerez nerez nerez

Nástavec pro příčné vedení hromosvodu 
Pro vedení vodiče podél pultové hrany. 
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu

20 1 ks 32176 32176 32176 32176 32176 31,00   

nerez nerez nerez nerez nerez

Ostatní

Rovný plech 450 mm
Rozměr: 1250 x 450 mm

1 1 ks R4910 R4904 R4914 R4907 R4534 341,00   

Opravný lak
Slouží pro opravu a zatření hran.

1 1 ks R4623 R4472 R4505 R4550 R4529 116,80   

Držák pro nadstřešní kolektor TP, UP
Materiál: pozink
Spotřeba: dle potřeby

1 1 ks R4374 R4374 R4374 R4374 R4374 717,00   

pozink pozink pozink pozink pozink

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S
Střešní šablony hladké

NOVINKA



16

BMI AERODEK: QUADRO PLUS P, QUADRO PLUS S
Střešní šablony hladké

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

grafi t
matný

(graphite 31)

černá
matná

(black 71)

Střešní šablony

Šablona BMI Aerodek Quadro PLUS P
Rozměr: 1293 x 419 mm.                               
Krycí plocha: 0,5 m²/1 ks
Spotřeba: 2 ks/m²
Váha 1 palety: 700 kg

(200) 1 ks R4313 R4319 422,00   

1 m2 844,00   

Šablona BMI Aerodek Quadro PLUS S                                          
Šablona s bitumenovým pásem pro vyšší zvukotěsnost.
Rozměr: 1293 x 419 mm.                               
Krycí plocha: 0,5 m²/1 ks
Spotřeba: 2 ks/m²
Váha 1 palety: 640 kg

(160) 1 ks R4326 R4327 579,00   

1 m2 1 158,00   

Odvětrání střechy

Odvětrávací prvek 1M100
Pro odvětrání střechy.
Průřez odvětrání 100 cm².

4 (64) 1 ks R4318 R4324 2 137,00

Okraje střechy / štítová hrana

Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá
Pro zakončení okrajů štítových hran.
Délka: 1357 mm
Spotřeba: 0,79 ks/m                                                                                                                                   

10 (160) 1 ks R4314 (L) R4320 (L) 372,00

R4315 (P) R4321 (P)

Pult

Pultová lišta
Pro zakončení pultové hrany.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 1 ks R5084 R5085 410,00

Hřeben a nároží

Hřebenáč V 120 + 25 mm
Pro pokrytí hřebene a nároží.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m nebo 1150 mm

10 (150) 1 ks R4316 R4322 323,00

Odvětrávací prvek hřebene - hliníkový
Pro odvětrání hřebene.
Průřez odvětrání 2x85 cm²
Spotřeba: 1 ks/1 m

12 (192) 1 ks R4325 R4325 768,00

hliník hliník

Okapní hrana

Okapní plech 55 mm
Pro ukončení okapní hrany.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,83 ks/m

10 (480) 1 ks R5059 R5058 254,00

Ochrana proti sesuvu sněhu

Protisněhový hák 
Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.
Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy

100 1 ks R5064 R5065 24,20   

antracitová černá

Držák mříže sněholamu
Držák mříže sněholamu pro Mříž sněholamu 3 m.
Spotřeba: dle délky sněholamu

1 1 ks R4365 R4365 903,00   

grafi tová grafi tová

Mříž sněholamu 3 m                                                                            
Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm                                                
Spotřeba: 1 ks/3 m

1 1 m 39900 39900 441,33

černá černá

Spojovací svorka mříže sněholamu                                                                     
Spojení dvou mříží sněholamu. 
Rozměry: 20 x 20 mm
Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu

1 1 ks 39915 39915 31,50   

černá černá

Držák trubkového sněholamu
Držák dvou trubek do průměru 33 mm.
Spotřeba: dle délky sněholamu

1 1 ks R4366 R4366 903,00   

grafi tová grafi tová

NOVINKA
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BMI AERODEK: QUADRO PLUS P, QUADRO PLUS S
Střešní šablony hladké

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

grafi t
matný

(graphite 31)

černá
matná

(black 71)

Pohyb po střeše

Nosný prvek stoupací plošiny
Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.
Spotřeba: 2 ks/1 plošina

1 (30) 1 ks R4521 R4571 2 014,00   

Držák stoupací plošiny                                                              
Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosnému prvku a umožňuje její vyrovnání do vodo-
rovné polohy.
Spotřeba: 2 ks/plošina

1 1 ks 32032 32032 278,00   

černá černá

Stoupací plošina š. 41 cm                                                     
Umožňuje pohyb po střeše. 
Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.                                                   
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 32031 32031 1 010,00   

černá černá

Stoupací plošina š. 88 cm                                                        
Umožňuje pohyb po střeše. 
Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.                  
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 32030 32030 1 622,00   

černá černá

Sada bezpečnostního háku (bez tašky)                                           
K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.                                                            
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 34223 34223 2 604,00   

černá černá

Prostupy střechou

Prostup pro sanitární odvětrání 150 mm
K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. 
Potrubí o světlosti 160 mm vč. pružné spojky odvětrání s redukcí na cca 110 mm.
Spotřeba: dle objednávky
Prvek je z plastu.

1 (20) 1 ks R5265 R5264 3 126,00   

Těsnicí manžeta pro napojení DHV
Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu doplňkovou hydroizolační vrstvou.
Spotřeba: 1 ks/prostup

1 1 ks 39228 39228 918,00   

černá černá

Prostup pro anténu
K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru 53 mm.
Prvek je z plastu vč. gumového nástavce.

1 1 ks R4516 R4462 2 506,00   

Prostup pro solární potrubí a kabely
K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů.
Průměr 69 mm. 
Prvek je z plastu.

1 1 ks R4513 R4564 2 169,00   

Prostup pro turbokotel
Pro montáž dvouplášťového vývodu odkouření plynových kotlů.
Pro průměry: 162/152/142/132/112 mm. 
Prvek je z plastu.

1 1 ks R5096 R5096 2 846,00   

černá černá

Větrání půdních prostor / výstup na střechu

Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. 
Výstupní otvor: 44 x 57 cm                       
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 39894 32115 4 054,00   

antracitová černá

Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) 
Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. 
Výstupní otvor: 60 x 60 cm                       
Spotřeba: dle objednávky 

1 1 ks 39895 32116 4 494,00   

antracitová černá

Napojení na zdi a komíny

Lemování bočních stěn pravé, levé
Pro napojení boku stěn.
Délka: 1357 mm
Spotřeba: 0,79 ks/m                                                                                                                                       

10 (160) 1 ks R4499 (L) R4554 (L) 347,00   

R4498 (P) R4553 (P)

Čelní stěnová lišta 120 mm
Pro napojení čela stěn.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 (480) 1 ks R4495 R4549 252,00   

Těsnicí lišta 80 mm
Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým plochám prostupů.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 0,87 ks/m

10 (610) 1 ks R4500 R4555 216,00   

NOVINKA
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BMI AERODEK: QUADRO PLUS P, QUADRO PLUS S
Střešní šablony hladké

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barva/Materiálové číslo
Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

grafi t
matný

(graphite 31)

černá
matná

(black 71)

Úžlabí

Profi lované úžlabí 3B QP
Pro mělká úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/1,15 m úžlabí

10 (120) 1 ks R4519 R4712 712,00

Profi lované úžlabí 7B QP
Pro prohloubené úžlabí.
Délka: 1250 mm
Spotřeba: 1 ks/1,15 m úžlabí

10 (120) 1 ks R4999 R4963 781,00

Zajištění proti větru, upevnění

Hřebíky
3,0 x 50 mm. 
Balení: Krabice á 500 ks
Spotřeba: dle potřeby

500 1 krabice R4525 R4525 342,00   

černá černá

Vruty
4,6 x 35 mm.
2x Bit TX25 x L - 75 mm
Spotřeba: 6 ks/m²

250 1 krabice R4501 R4526 1 486,00   

grafi tová černá

Šroub-Hřeb role
2,8 x 50 mm. 
Spotřeba: 6 ks/m²

30 rolí - 
325 ks/role

1 krabice R5347 R4536 704,00   

grafi tová černá

Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20
4,5 x 60 mm. 
Balení: Krabice á 100 ks
Spotřeba: dle potřeby

100 1 krabice R5071 R5071 680,00   

grafi tová grafi tová

Upevnění hromosvodu

Hromosvodový držák pro Quadro
Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu.
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

50 1 ks R5066 R5066 107,10   

nerez nerez

Hromosvodový držák pro hřebenáč V 120
Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 m

40 1 ks R5068 R5068 152,20   

nerez nerez

Nástavec pro příčné vedení hromosvodu 
Pro vedení vodiče podél pultové hrany. 
Materiál: nerez
Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu

20 1 ks 32176 32176 31,00   

nerez nerez

Ostatní

Rovný plech 450 mm
Rozměr: 1250 x 450 mm

1 1 ks R4914 R4907 341,00   

Opravný lak 45 ml
Slouží pro opravu a zatření hran.

1 1 ks R4505 R4550 116,80   

Držák pro nadstřešní kolektor QP
Materiál: pozink
Spotřeba: dle potřeby

1 1 ks R4639 R4639 889,00   

pozink pozink

NOVINKA
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. 
příslušenství/Barevnost příslušenství

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná matná

červenohnědá matná grafi t matný

hnědá matná černá lesklá

tmavohnědá matná ebenově černá

Okapní hrana

Okapnice plechová 1,85 m                                                           
Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. 
Je samonosná. Délka 185 cm. Včetně lepicí pásky.                                                           
Spotřeba: 1 ks/1,80 m

10 (280) 1 ks 32611 32611 280,00   

tmavohnědá tmavohnědá

Okapnice plechová 2,75 m                                                           
Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. 
Je samonosná. Délka 275 cm. Včetně lepicí pásky.                                                           
Spotřeba: 1 ks/2,70 m

10 (300) 1 ks 32309 38704 411,00   

tmavohnědá černá

Větrací mřížka                                                                 
Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní 
hraně, pultu a v úžlabí. Délka 100 cm.           
1 ks = 1 m

200 (3 600) 1 ks 32684 32684 29,10   

černá černá

Větrací pás okapní - 100 mm                                              
K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. 
Větrací průřez 560 cm2/m               
Návin: 1 role/5 m

10 (500) 1 m
1 role

30475 30473 30,90

tmavohnědá černá 154,50   

Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení                                             
K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. 
Větrací průřez 560 cm2/m               
Návin: 1 role/50 m

1 (60) 1 m
1 role

34972 34970 30,90

tmavohnědá černá 1 545,00   

Větrací pás okapní - 80 mm                                               
K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. 
Větrací průřez 440 cm2/m               
Návin: 1 role/5 m

10 (500) 1 m
1 role

34232 34230 30,90

tmavohnědá černá 154,50   

Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm                                               
K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. 
Materiál: hliník                
Návin: 1 role/5 m

1 1 m
1 role

39184 39183 82,60

tmavohnědá/bílá cihlově červená/černá 413,00   

Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm                                              
K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. 
Materiál: hliník              
Návin: 1 role/5 m

1 1 m
1 role

38933 38932 90,20

tmavohnědá/bílá cihlově červená/černá 451,00   

Hřeben / nároží

Metalroll - větrací pás hřebene a nároží 
Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás 
s výztužnou hliníkovou mřížkou. 
Průřez odvětrání 150 cm2/m.
Variabilní šírka: 260 - 320 mm.
Návin: 1 role/5 m

4 (72) 1 m
1 role

33488 33489 447,60

tmavohnědá černá 2 238,00   

Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží                             
Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepi-
dla, střední větrací díl z PP, průřez odvětrání 150 cm2/m. 
Variabilní šířka: 280 - 320 mm.
Návin: 1 role/5 m

5 (128) 1 m
1 role

35720 35722 267,00

tmavohnědá černá 1 335,00   

Figaroll - větrací pás hřebene a nároží                             
Pro napojení hřebene/nároží na plochu. 
Materiál: netkaná textílie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou, 
průžez odvětrání 150 cm2/m.  Variabilní šířka: 300 - 340 mm.
Návin: 1 role/5 m

5 (128) 1 m
1 role

39051 39052 254,20

tmavohnědá černá 1 271,00   

Basicroll - větrací pás hřebene a nároží                          
Pro napojení hřebene/nároží na plochu.
Materiál: netkaná textílie, postranní pásy vrapovaný hliník, 
průřez odvětrání 100 cm2/m.           
Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm

5 (105) 1 m
1 role

35062 35061 156,20

tmavohnědá černá 781,00   

Univerzální držák hřebenové latě 
(pro hřeben a nároží)                                        
Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. 
Materiál: pozinkovaná ocel.                                                      
Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 
1 ks/0,6 m

125 1 ks 39083 39083 23,30   

pozink pozink

Držák hřebenové latě s hřebem 40/210                                         
Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. 
Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm.
Spotřeba  na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 
1 ks/0,6 m

100 1 ks 30373 30373 21,60   

pozink pozink
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. 
příslušenství/Barevnost příslušenství

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná matná

červenohnědá matná grafi t matný

hnědá matná černá lesklá

tmavohnědá matná ebenově černá

Úžlabí

Držák hřebenové latě s hřebem 40/250                                         
Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. 
Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm.
Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 
1 ks/0,6 m

100 1 ks 32215 32215 22,70   

pozink pozink

Utěsňovací klínový pás 40 x 70 mm samolepící             
Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím, lemováním 
nebo ukončovací lištou pod krytinu. 
Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, 
délka 2 m.                                               
Spotřeba: 2 ks/2 m úžlabí

66 1 m
1 ks

30055 30055 439,00   

černá černá 219,50

Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící             
Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím, lemováním 
nebo ukončovací lištou pod krytinu. 
Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, 
délka 1 m.                                                 
Spotřeba: 2 ks/m úžlabí

100 1 m 
= 1 ks

32685 32685 41,30   

šedá šedá

Napojení na zdi a komíny

EasyFlash 300 mm                                                           
Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, 
např. komíny. 
Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. 
Spotřeba: podle velikosti prostupu. 
Návin: 1 role - 5 m
Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus

5 1 m
1 role

46310 46229 320,80

tmavohnědá černá 1 604,00   

EasyFlash 450 mm                                                           
Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, 
např. komíny. 
Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. 
Spotřeba: podle velikosti prostupu.
Návin: 1 role - 5 m
Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus

2 1 m
1 role

35272 35273 504,40

tmavohnědá černá 2 522,00   

Wakafl ex 280 mm                                                                     
Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, 
např. komíny. 
Materiál: polyizobutylen. 
Spotřeba: podle velikosti prostupu.
Návin: 1 role/5 m
Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus

4 1 m
1 role

30537 30305 430,00

tmavohnědá černá 2 150,00   

Wakafl ex 370 mm                                                           
Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, 
např. komíny. 
Materiál: polyizobutylen. 
Spotřeba: podle velikosti prostupu.
Návin: 1 role/5 m
Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus

3 1 m
1 role

35482 35481 568,20

tmavohnědá černá 2 841,00   

Krycí lišta Wakafl exu                                                       
Pro připevnění horního okraje Wakafl exu ke svislým plochám 
prostupů. 
Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. 
Oboustranně použitelná.                                                                    
Spotřeba: 1 ks/2,4 m

1 1 ks 30547 30547 278,00   

Šroub ke krycí liště Wakafl exu                                           
Vrut s natloukací hmoždinkou.                                 
Spotřeba: 12 ks/lišta Wakafl exu

240 1 ks 30406 30406 12,80   

Těsnící tmel K                                                                  
Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakafl exu, 
anténního nástavce apod.
Obsah eurokartuše: 310 ml                                                   
Spotřeba: cca 60 ml/m

1 ks 1 tuba 
(310 ml)

30536 30536 426,00   

Lepidlo M-Glue                                             
Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokrý podklad.
Spotřeba: cca 15 ml/m

1 1 tuba
(290 ml)

39024 39024 503,00   
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. 
příslušenství/Barevnost příslušenství

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná matná

červenohnědá matná grafi t matný

hnědá matná černá lesklá

tmavohnědá matná ebenově černá

Prostupy střechou

Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)                            
K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku 
DuroVent PLUS.                                  
Spotřeba: 1 ks/prostup

10/60 1 ks 30026 (Js 100) 30026 (Js 100) 485,00   

32559 (Js 125) 
šedá

32559 (Js 125) 
šedá

Redukční prvek (Js 100/70)                                                      
K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na 
pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.
Spotřeba: 1 ks/prostup

20 1 ks 30027 30027 172,10   

černá černá

Redukční prvek (Js 125/100)                                                      
K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na 
pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.
Spotřeba: 1 ks/prostup

20 1 ks 34600 34600 172,10   

šedá šedá

Fólie a příslušenství

Nedifuzní fólie VEL                                           
Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve.
1 role = 75 m2

(20) 1 m² 34550 34550 27,80

1 role černá černá 2 085,00   

Difúzní fólie ECOTEC 110                                
Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva.  
Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve          
1 role = 75 m2

(20) 1 m² 36205 36205 33,35

1 role černá černá 2 501,00   

Difúzní fólie ECOTEC 140                                 
Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. 
Použití: na bednění, na tepelnou izolaci.
1 role = 75 m2

(20) 1 m² 36204 36204 42,56

1 role černá černá 3 192,00   

Difuzní fólie PRO Resistant                                    
Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti pro-
středkům ochrany dřeva. 
Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve    
1 role = 75 m2

(30) 1 m² 38521 38521 40,91

1 role shora zelená, 
zdola šedá

shora zelená, 
zdola šedá

3 068,00   

Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140                                    
Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva 
odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. 
Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve.      
1 role = 75 m2

(30) 1 m² 39081 39081 55,31

1 role shora zelená, 
zdola šedá

shora zelená, 
zdola šedá

4 148,00   

Difuzní fólie UNI 2S Resistant                                          
Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti pro-
středkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. 
Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve.                                                  
1 role = 75 m2

(20) 1 m² 39047 39047 67,21

1 role shora zelená, 
zdola šedá

shora zelená, 
zdola šedá

5 041,00   

Difuzní fólie Maximum +2S                                 
Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva 
s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. 
Použití: na bednění, na tepelnou izolaci.                                                  
1 role = 75 m2

(20) 1 m² 38060 38060 94,43

1 role zelená zelená 7 082,00   

Difuzní fólie TOP RU Resistant                                                
Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva 
odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma 
lepicími pruhy. 
Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve.                     
1 role = 75 m2

(12) 1 m² 39048 39048 105,73

1 role shora zelená, 
zdola šedá

shora zelená, 
zdola šedá

7 930,00   

Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255                                         
Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňková hydroizo-
lační vrstva odolná proti prostředkům preventnivní ochrany dřeva, se 
dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost 
při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod 
kontralatě.                                                
1 role = 45 m2

(20) 1 m² 33989 33989 140,07

1 role shora zelená, 
zdola šedá

shora zelená, 
zdola šedá

6 303,00   

Parotěsná fólie Membran 100 2S                       
Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepel-
nou izolaci BramacTherm.              
1 role = 75 m2

(20) 1 m² 36970 36970 63,80

1 role zelená/stříbrná zelená/stříbrná 4 785,00   

Difuzní fólie Bramac Premium WU                       
Difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařo-
vání. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) 
Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 
1 role = 45 m2

(20) 1 m² 37137 37137 212,60

1 role zelená zelená 9 567,00
NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. 
příslušenství/Barevnost příslušenství

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná matná

červenohnědá matná grafi t matný

hnědá matná černá lesklá

tmavohnědá matná ebenově černá

Fólie a příslušenství

Těsnicí pasta Premium WU 
Pasta pro utěsnění detailů prováděných s difuzní fólií Bramac 
Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících 
konstrukcí. 
Balení: 1 plechovka 1 kg 
Potřeba: dle potřeby

6 1 ks 37882 37882 1 750,00

Krycí pruh přes kontralatě Premium WU
Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Prémium WU.
Role: 50 x 0,3 m

1 (60) 1 ks 38972 38972 3 805,00

Hotový roh Premium WU
Kompletně připravený vnější roh ze shodného 
materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. 
Potřeba: dle potřeby

2 1 ks 46644 46644 740,00

zelená zelená

Průchozí manžeta Premium WU 
Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních 
prostupů. Potřeba: dle potřeby

10 1 ks 37888 37888 935,00

zelená zelená

Svářecí přípravek Premium WU
Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie 
Bramac Premium WU. 
Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje

1 1,25 l 37889 37889 984,00

Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm              
Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hyd-
roizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační 
vrstvy.                                                          
Návin: 1 role/50 m

6 1 m 32555 32555 33,06

1 role 1 653,00   

Lepicí páska DivoTape š. 60 mm                                 
Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hyd-
roizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační 
vrstvy.                                                            
Návin: 1 role/25 m

10 1 m 33810 33810 25,76

1 role 644,00   

Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm                               
Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hyd-
roizolací a pro případné opravy poš kozené doplňkové hydroizolační 
vrstvy a parotěsné fólie Bramac Membran 100 2S.                                                          
Návin: 1 role/25 m

10 1 m 36354 36354 19,60

1 role průhledná průhledná 490,00   

Flexiroll ALU 90 mm x 10 m                                                       
Lepicí páska s vysokou roztažností  pro vnější i vnitřní utěsnění 
prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy.                                        
Návin: 1 role/10 m

6 1 m 38813 38813 133,00

1 role šedá šedá 1 330,00   

Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska. 
K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. 
Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu.
Návin: 1 role/25 m

2 1 m 33735 33735 27,80

1 role šedočerná šedočerná 695,00   

SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm                               
K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí.                                                 
Návin: 1 role/30 m

10 1 m 37239 37239 27,80

1 role bílá bílá 834,00   

Těsnicí pěna pod kontralatě                                                
K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí.                   
Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m                                      

10 1 ks = tuba 34500 34500 916,00   

černá černá

Lepicí tmel pro fólie Bramac Top RU                     
Pro slepení pásů fólií Bramac Top RU.              
Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/ tuba)

12 1 ks 34501 34501 376,00   

černá černá

BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm                    
Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy 
(zdivo).                                                  
Návin: 1 role/3 m

1 1 m 37052 37052 66,70

1 role šedá šedá 200,10

Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm                                   
Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. 
Průměr prostupu 42-55 mm.                           
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 36343 36343 217,00   

Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm                                   
Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. 
Průměr prostupu 50-70 mm.                           
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 36344 36344 289,00   

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

NOVINKA
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Název výrobku
Popis použití  
Spotřeba

Počet ks 
v balení

(na paletě)
Jednotka

Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. 
příslušenství/Barevnost příslušenství

Cena v Kč 
bez DPH/
jednotka

měděná matná

červenohnědá matná grafi t matný

hnědá matná černá lesklá

tmavohnědá matná ebenově černá

Fólie a příslušenství

Větrací vsuvka                                                                 
Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou 
hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy.                                          
Rozměr: 360 x 120 x 20 mm, průřez odvětrání: cca 60 cm2 
Spotřeba: dle objednávky

50 (2000) 1 ks 33160 33160 46,80   

černá černá

Ostatní

Nadkrokevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi                                                               
Univerzální držák pro anténu.
Materiál pozinkovaná ocel.                                                                        
Spotřeba: dle objednávky

1 1 ks 35300 35300 1 940,00   

pozink pozink

Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks)                                                               
Spotřeba: dle objednávky

2 1 sada
= 2 ks

držáků

35700 35700 991,00   

nerez nerez

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny
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PRODEJNÍ OBLASTI

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:

Ivo Svoboda
602 682 870

Libor Velinský
721 966 544

Ing. Pavel Bican
602 274 746

Bohumil Lejnar
602 168 235
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František Šiling
602 168 234

Miroslav Machalec
721 969 766

Ing. Jaromír Kolínský
602 170 488

Radek Vaněk
721 969 796

Radek Skácel
602 170 478

Ing. Marcela Havrdová
725 786 224

Petr Včeliš
602 170 483

Ing. Jaromír Jelínek
725 786 232

Petr Peša
602 170 491

Karel Kubíček
725 786 233
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Miroslav Klech
602 170 487

Ing. Mojmír Vinkler
602 374 801

Rostislav Tomšej
602 170 481

Radim Kučera
734 788 559

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9  
T: 266 770 111  I: 844 106 106
F: 283 891 531
E: bramac.cz@bmigroup.com

Společnost BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard 
Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro 
šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie 
a jižní Afriky přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců 
vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, 
Klőber, Monarfl ex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer a Wolfi n. 
Společnost BMI Group má sídlo v Londýně. 

Další informace naleznete na www.bmigroup.com
bmiaerodek.cz
bmigroup.com/cz
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