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BMI Aerodek

VYSOKÁ KVALITA MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY
 odolnost, trvanlivost a životnost materiálu 
 nízké náklady na údržbu

UNIVERZÁLNOST
 pro novostavby i pro rekonstrukce 
 kompletní sortiment střešních doplňků
 vhodné řešení pro každý detail střechy

ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
 extrémní odolnost proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr, sníh, krupobití)
 test odolnosti proti sání větru až do 160 km/h, testování při dešťových srážkách až 200 mm/h
 testování při rovnoměrném zatížení sněhem do 21 kN/m2

POUŽITÍ PŘI NÍZKÉM SKLONU
 díky důmyslnému překrytí střešních šablon

NÍZKÁ HMOTNOST
 hmotnost krytiny na metr čtvereční je již od 4,5 kg u BMI Aerodek Unique Plus
 přes svou nízkou hmotnost je krytina pevná a odolná 
 snadná manipulace

OCHRANA PŘED HLUKEM
  lepších akustických vlastností je dosaženo nalepením bitumenového magnetického pásu 

s povrchovou úpravou Antiblock ze spodní strany šablony - varianta Plus S

ZPŮSOB UCHYCENÍ STŘEŠNÍCH ŠABLON
  důmyslná, snadná a rychlá fi xace střešních šablon v tzv. suchém bodě

RYCHLÁ INSTALACE STŘEŠNÍCH ŠABLON
  díky velkému formátu (cca 2,15 ks/m2) a rychlé fi xaci je pokrývání 

několikrát rychlejší než pro běžné krytiny

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  po skončení životnosti lze střešní šablony recyklovat
  bez negativních vlivů na člověka, půdu či spodní vody

Plechové šablony BMI Aerodek se vyrábí v koncernu BMI a BRAMAC je jejich ofi ciálním distributorem pro Českou republiku. 
Koncepce vysoce kvalitní plechové střešní krytiny v kombinaci s technickou podporou, know-how a servisem pro zákazníky 
jsou zcela bezkonkurenční.  BMI Aerodek zahrnuje širokou nabídku plechových šablon, barev a příslušenství. 
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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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Koncepce plechové 
střešní krytiny
Quadro Plus S
Plechové šablony BMI Aerodek jsou 
pokoveny směsí zinku, hliníku a hoř-
číku ( jedná se o kovový povlak s nej-
účinnější odolností proti korozi). Jsou 
vyráběny unikátním čtyřstupňovým 
výrobním procesem, který zajišťuje 
jejich bezkonkurenční tloušťku a krycí 
schopnost. Každá šablona je vyčiš-
těna, vysušena, nalakována a vytvr-
zena. Na horní povrch je aplikována 
prášková barva (powder coating). 
Netoxický nástřik je šetrný k život-
nímu prostředí a umožňuje sběr 
dešťové vody i pro opětovné použití 
v domácnosti.

Extra odolný vypalovaný lak z práškové barvy
Extrémně odolné polyesterové práškové laková-
ní, aplikováno po tvarování, vyčištění a vysušení 
s prokázanou trvanlivostí povrchové úpravy.

Polyuretanová vrstva
Vysoká ochrana proti korozi, fl exibilní, zlepšená 
pružnost, povrch pro lepší přilnavost práškového 
povlaku a delší životnost oproti polyesteru.

Zinkovo-hořčíkový povlak 
ZM 250g/m² tj. 20 μm
Nejúčinnější kovový povlak pro ochranu krytin 
s organickým povlakem.

Ocelové jádro 0,75 mm 
(DX53D ocel na hluboké tažení)
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Zinkovo-hořčíkový povlak 
ZM 250g/m² tj. 20 μm
Nejúčinnější kovový povlak pro ochranu krytin 
s organickým povlakem.

Polyuretanová vrstva 
Vysoká ochrana proti korozi, fl exibilní, zlepšená 
pružnost a delší životnost oproti polyesteru. 
Tento povlak zvyšuje trvanlivost na spodní straně 
šablon.

Bitumenový akustický pás (Plus S)
Varianta Plus S je vyráběna inovativní technologií 
pro tlumení hluku. Lepších akustických vlastností 
bylo dosaženo nalepením bitumenového mag-
netického pásu s povrchovou úpravou Plus S 
ze spodní strany šablony.

SKLADBA ŠABLONY
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Koncepce plechové 
střešní krytiny
Quadro Plus S

Povrchová úprava Antiblock

Bitumenový pás magnetický

Tavné lepidlo Hotmelt

Extra odolný vypalovaný lak 
z práškové barvy

Polyuretanová vrstva 
- oboustranná

Galvanizace ocelového 
jádra ZM 250 g/m²

Ocelové jádro

SONIT® BMH 40

SKLADBA ŠABLONY PLUS S

Akustický pás umístěný na spodní straně
šablony Quadro Plus S
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BMI Aerodek
Tradition Plus
Pevnost a odolnost
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální sklon: 12°

Maximální sklon: 90°

Celkový rozměr šablony (š x v): 1324 x 410 mm

Krycí rozměr šablony (š x v): 1260 x 369 mm

(7 modulová šablona/1 modul 180 mm)

Krycí plocha šablony: 0,465 m2/ks

(2,15 ks/1 m2)

Tloušťka ocelového jádra: 0,43 mm

Ochrana ocelového jádra: ZM 250 g/m2

Hmotnost šablony: 3,1 kg

Hmotnost na m²: 6,7 kg

BARVY

SKLADBA ŠABLONY

červenohnědá matná hnědá matná černá  lesklá

BMI AERODEK TRADITION PLUS
Plechové šablony BMI Aerodek Tradition Plus zajistí trvanli-
vou a pevnou střechu odolnou vůči povětrnostním vlivům. 
Krytina je vhodná pro všechny typy střech od sklonu 12° 
až po svislou plochu. BMI Aerodek Tradition Plus  je  ideální 
pro novostavby i rekonstrukce. 

POVRCH
Pozinkované plechové šablony mají nástřik z polyuretanu, 
akrylu a přírodního kamenného granulátu se vzhledem 
tradičních pálených nebo betonových tašek. Atraktivní 
kamenný granulát s organickým povlakem je odolný vůči 
otěru a proti UV záření. Povrch z přírodního kamenného 
granulátu snižuje riziko sjíždění sněhu a tlumí hluk deště. 

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Kompletní střešní systém dotváří rozsáhlý výběr střešního 
příslušenství. Každá šablona má zahnutý přední okraj dolů 
a zadní okraj nahoru. Takto řešený profi l umožňuje značné 
přeložení jednotlivých šablon přes sebe a tím i vysokou 
odolnost vůči povětrnostním vlivům.

ZÁRUKA
 30 let záruka na materiál

Průhledná ochranná vrstva

Přírodní kamenný granulát

Akrylová vrstva        

Polyuretanová vrstva - oboustranná

Galvanizace ocelového jádra 
ZM 250 g/m²

Ocelové jádro
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BMI Aerodek
Robust Plus
Tradiční vzhled
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální sklon: 15°

Maximální sklon: 90°

Celkový rozměr šablony (š x v): 1300 x 360 mm

Krycí rozměr šablony (š x v): 1230 x 320 mm

Krycí plocha šablony: 0,39 m2/ks

(2,54 ks/1 m2)

Tloušťka ocelového jádra: 0,43 mm

Ochrana ocelového jádra: ZM 250 g/m2

Hmotnost šablony: 2,8 kg

Hmotnost na m²: 7,2 kg

BARVY

SKLADBA ŠABLONY

hnědá matná černá  lesklá

BMI AERODEK ROBUST PLUS
Plechové šablony BMI Aerodek Robust Plus mají výraznou 
strukturu a profi l připomínající typický dřevěný šindel, který 
je odlišuje od modelů Tradition Plus a Unique Plus P. Tento 
stylový vzhled se vyjímá na dřevostavbách a srubech.

POVRCH
Pozinkované plechové šablony mají nástřik z polyuretanu, 
akrylu a přírodního kamenného granulátu se vzhledem 
tradičních pálených nebo betonových tašek. Atraktivní 
kamenný granulát s organickým povlakem je odolný vůči 
otěru a proti UV záření. Povrch z přírodního kamenného 
granulátu snižuje riziko sjíždění sněhu 
a tlumí hluk deště. 

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Kompletní střešní systém dotváří rozsáhlý výběr střešního 
příslušenství. Každá šablona má zahnutý přední okraj dolů 
a zadní okraj nahoru. Takto řešený profi l umožňuje značné 
přeložení jednotlivých šablon přes sebe a tím i vysokou 
odolnost vůči povětrnostním vlivům.

ZÁRUKA
 30 let záruka na materiál

Průhledná ochranná vrstva

Přírodní kamenný granulát

Akrylová vrstva        

Polyuretanová vrstva - oboustranná

Galvanizace ocelového jádra 
ZM 250 g/m²

Ocelové jádro
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BMI Aerodek
Unique Plus P
Nízká hmotnost
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální sklon: 12°

Maximální sklon: 90°

Celkový rozměr šablony (š x v): 1324 x 410 mm

Krycí rozměr šablony (š x v): 1260 x 373 mm

(7 modulová šablona/1 modul 180 mm)

Krycí plocha šablony: 0,465 m2/ks

(2,15 ks/1 m2)

Tloušťka ocelového jádra: 0,43 mm

Ochrana ocelového jádra: ZM 250 g/m2

Hmotnost šablony: 2,1 kg

Hmotnost na m²: 4,5 kg

SKLADBA ŠABLONY

BMI AERODEK UNIQUE PLUS P
Unique Plus P je vyráběna unikátním čtyřstupňovým vý-
robním procesem. Každá šablona je vyčištěna, vysušena, 
nalakována a vytvrzena. Plechové šablony Unique Plus P 
jsou lehké ale pevné, s mimořádnou odolností vůči povětr-
nostním vlivům, trvanlivostí a stáloba revností. Jsou vhod-
né pro střechy se sklonem od 12° až po svislé plochy. 

POVRCH
Na horní povrch šablon je aplikována prášková barva (powder 
coating), která zajišťuje vyšší stálobarevnost a trvanlivost 
než tradiční povrchové nástřiky. Unikátní čtyřstupňový sys-
tém práškového nástřiku zajišťuje bezkonkurenční hloubku 
a krycí schopnost. Netoxický nástřik šetrný k životnímu 
prostředí umožňuje sběr dešťové vody pro opětovné použití 
v domácnosti. Stylové šablony jsou dodávány v matné či 
vysoce lesklé povrchové úpravě. Unique Plus P si zachovává 
vzhled a šarm skládané krytiny.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Kompletní střešní systém dotváří rozsáhlý výběr střešního 
příslušenství. Každá šablona má zahnutý přední okraj dolů 
a zadní okraj nahoru. Takto řešený profi l umožňuje značné 
přeložení jednotlivých šablon přes sebe a tím i vysokou 
odolnost vůči povětrnostním vlivům. 

Extra odolný vypalovaný 
lak z práškové barvy

Polyuretanová vrstva 
- oboustranná

Galvanizace ocelového jádra 
ZM 250 g/m²

Ocelové jádro

ZÁRUKA
 30 let záruka na materiál

BARVY

měděná matná tmavohnědá matná grafi t matný

černá matná černá lesklá
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BMI Aerodek
Unique Plus S
Lepší akustické 
vlastnosti
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Povrchová úprava Antiblock

Bitumenový pás magnetický

Tavné lepidlo Hotmelt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální sklon: 12°

Maximální sklon: 90°

Celkový rozměr šablony (š x v): 1324 x 410 mm

Krycí rozměr šablony (š x v): 1260 x 373 mm

(7 modulová šablona/1 modul 180 mm)

Krycí plocha šablony: 0,465 m2/ks

(2,15 ks/1 m2)

Tloušťka ocelového jádra: 0,43 mm

Ochrana ocelového jádra: ZM 250 g/m2

Hmotnost šablony: 2,72 kg

Hmotnost na m²: 5,85 kg

SKLADBA ŠABLONY

BMI AERODEK UNIQUE PLUS S
V nabídce je ve stejných profi lech, vzhledu a barevnosti jako 
standardní šablona Unique Plus P. Navíc poskytuje vyšší 
úroveň zvukotěsnosti. Lepších akustických vlastností bylo 
dosaženo nalepením bitumenového magnetického pásu 
s povrchovou úpravou Antiblock ze spodní strany šablony. 
Krytina je vhodná pro všechny typy střech od sklonu 12° až 
po svislou plochu. 

POVRCH
Plechová střešní krytina Unique Plus S má atraktivní 
lesklou povrchovou úpravu. Krytina se skládá z práškově 
lakovaných plechových šablon s pokovenou směsí zinku, 
hliníku a hořčíku. Unikátní čtyřstupňový systém práško-
vého nástřiku zajišťuje bezkonkurenční hloubku a krycí 
schopnost. Použitý ochranný kovový povlak ZM 250 
redukuje náchylnost povrchu šablon ke korozi.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Kompletní střešní systém dotváří rozsáhlý výběr střešního 
příslušenství. Každá šablona má zahnutý přední okraj dolů 
a zadní okraj nahoru. Takto řešený profi l umožňuje značné 
přeložení jednotlivých šablon přes sebe a tím i vysokou 
odolnost vůči povětrnostním vlivům.

ZÁRUKA
 30 let záruka na materiál 

BARVY

měděná matná tmavohnědá matná grafi t matný

černá matná černá lesklá

Extra odolný vypalovaný lak 
z práškové barvy

Polyuretanová vrstva 
- oboustranná

Galvanizace ocelového jádra 
ZM 250 g/m²

Ocelové jádro

SONIT® BMH 40

Akustický pás umístěný na spodní 
straně šablony Unique Plus S

 Bitumenový pás
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BMI Aerodek
Quadro Plus P
Luxusní vzhled
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální sklon: 15°

Maximální sklon: 90°

Celkový rozměr šablony (š x v): 1293 x 419 mm

Krycí rozměr šablony (š x v): 1250 x 399 mm

Krycí plocha šablony: 0,5 m2/ks

(2 ks/1 m2)

Tloušťka ocelového jádra: 0,75 mm

Ochrana ocelového jádra: ZM 250 g/m2

Hmotnost šablony: 3,6 kg

Hmotnost na m²: 7,2 kg

BARVY

SKLADBA ŠABLONY

BMI AERODEK QUADRO PLUS P
Produkt Quadro Plus P je vyráběn unikátním čtyřstupňo-
vým výrobním procesem, zatímco obvykle se používají 
jen dvě fáze. Každá šablona je vyčištěna, vysušena, na-
lakována a vytvrzena. Šablony Quadro Plus P jsou lehké, 
ale extra pevné. Vyznačují se vysokou trvanlivostí, stálo-
barevností a mimořádnou odolností vůči povětrnostním 
vlivům. Šablony jsou vhodné pro střechy se sklonem od 
15° až po svislé plochy. 

POVRCH
Na horní povrch šablony je aplikována prášková barva 
(powder coating), která zajištuje vyšší stálobarevnost 
a trvanlivost než tradiční povrchové nástřiky. Netoxický 
nástřik je šetrný k životnímu prostředí a umožňuje sběr 
dešťové vody pro opětovné použití v domácnosti. Šablony 
se vyrábí v matném provedení, které zvýrazňuje dokonalý 
tvar krytiny Quadro Plus P a podtrhuje tak luxusní vzhled 
střechy. Jemně matný a dokonale rovný povrch esteticky 
napodobuje vzhled a texturu moderních skládaných 
střešních krytin.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Kompletní střešní systém dotváří rozsáhlý výběr střešního 
příslušenství. Každá šablona má zahnutý přední okraj dolů 
a zadní okraj nahoru a její profi l umožňuje značné přeložení 
jednotlivých šablon přes sebe a tím i vysokou odolnost 
vůči povětrnostním vlivům.

grafi t matný černá  matná

Extra odolný vypalovaný 
lak z práškové barvy

Polyuretanová vrstva
- oboustranná

Galvanizace ocelového jádra 
ZM 250 g/m²

Ocelové jádro

ZÁRUKA
 30 let záruka na materiál 
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BMI Aerodek
Quadro Plus S
Vyšší úroveň 
zvukotěsnosti
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální sklon: 15°

Maximální sklon: 90°

Celkový rozměr šablony (š x v): 1293 x 419 mm

Krycí rozměr šablony (š x v): 1250 x 399 mm

Krycí plocha šablony: 0,5 m2/ks

(2 ks/1 m2)

Tloušťka ocelového jádra: 0,75 mm

Ochrana ocelového jádra: ZM 250 g/m2

Hmotnost šablony: 4,0 kg

Hmotnost na m²: 8,0 kg

BARVY

SKLADBA ŠABLONY

BMI AERODEK QUADRO PLUS S
Vyrábí se unikátním čtyřstupňovým procesem, který za-
jišťuje bezkonkurenční tloušťku a krycí schopnost. V na-
bídce je ve stejných profi lech, vzhledu a barevnosti jako 
standardní šablona Quadro Plus P. Navíc poskytuje vyšší 
úroveň zvukotěsnosti. Lepších akustických vlastností bylo 
dosaženo nalepením bitumenového magnetického pásu 
s povrchovou úpravou Antiblock ze spodní strany šablony. 
Krytina je vhodná pro všechny typy střech od sklonu 15° 
až po svislou plochu.

POVRCH
Krytina se skládá z práškově lakovaných plechových šablon. 
Unikátní čtyřstupňový systém práškového nástřiku zajišťuje 
bezkonkurenční hloubku a krycí schopnost. Jemně matný 
a dokonale rovný povrch esteticky napodobuje vzhled a 
texturu moderních skládaných střešních krytin. Nadčasový 
profi l a tmavé odstíny umožní zvýraznit všechny architek-
tonické detaily střech.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Kompletní střešní systém dotváří rozsáhlý výběr střešního 
příslušenství. Každá šablona má zahnutý přední okraj dolů 
a zadní okraj nahoru a její profi l umožňuje značné přeložení 
jednotlivých šablon přes sebe a tím i vysokou odolnost 
vůči povětrnostním vlivům.

ZÁRUKA
 30 let záruka na materiál

grafi t matný černá  matná

Povrchová úprava Antiblock

Bitumenový pás magnetický

Tavné lepidlo Hotmelt

Akustický pás umístěný na spodní 
straně šablony Quadro

Extra odolný vypalovaný lak 
z práškové barvy

Polyuretanová vrstva 
- oboustranná

Galvanizace ocelového 
jádra ZM 250 g/m²

Ocelové jádro

SONIT® BMH 40

 Bitumenový pás
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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

Aerodek




