
OBJAVTE ĎALŠIU GENERÁCIU  
PODSTREŠNEJ FÓLIE.

*  Podrobné vyhlásenie o záruke: 
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

DELTA®-MAXX PLUS  
S PRESVEDČIVO DLHOU 
ŽIVOTNOSŤOU.



30 ROČNÁ  
ZÁRUKA NA NOVÚ 
DELTA®-MAXX PLUS

Nová DELTA®-Záruka:
  Ak sa aj napriek odbornej montáži  

vyskytne problém s našimi výrobkami v 
rámci 30-ročnej záruky, sme tu pre vás.

  Nevymeníme podľa potreby len samotné 
materiály, ale produkt aj odborne nainšta- 
lujeme. Nepoškodené materiály sa znovu 
použijú. 

  Stačí jeden telefonát a my sa o to posta-
ráme.

Náš prísľub záruky:
My v značke DELTA® garantujeme, že naše 
podstrešné membrány budú pri profesionál- 
nom spracovaní spoľahlivo fungovať 30 rokov 
(odolnosť voči vode: trieda W1). To je to, za 
čím si stojíme s našimi takmer 60-ročnými 
skúsenosťami vo výrobe a testovaní vyso-
kovýkonných membrán pre šikmé strechy.

Na značku DELTA® sa môžete spoľahnúť.
„Podstrešná fólia je slabým miestom strechy.“ To bola výzva pre našu novú misiu. Cieľ: 
vyvinúť podstrešné membrány s veľmi vysokou životnosťou. Naše prevratné zistenie: 
Pohyb vzduchu nad podstrešnou fóliou je problém, ktorý spôsobuje jej predčasné starnu-
tie. Na základe týchto poznatkov sme DELTA®-MAXX PLUS optimalizovali a otestovali 
pomocou novo používaného DÖRKEN skúšobného postupu. Túto skúšku ponúka tiež 
nezávislý testovací inštitút a je neoddeliteľnou súčasťou EAD pre podstrešné membrány. 
Nové materiálové zloženie zaručuje funkčnosť a dlhú životnosť nášho nového štandardu 
pre podstrešné membrány – pre strechy, ktoré trvajú.

 Objavte teraz novú DELTA®-MAXX PLUS!

* Podrobné vyhlásenie o záruke: www.doerken.com/global/en/delta-warranty



Odskúšaná odolnosť proti 
prepadnutiu 
DELTA®-MAXX PLUS bola testovaná ako bezpečná proti 
prepadnutiu. To znamená zvýšenú bezpečnosť pri práci 
– a samozrejme ochranu zdravia. 

Úspora materiálu až do 30 % 
Vďaka dvojitým lepiacim páskam na rubovej strane, je 
možné fóliu jednoducho otočiť a znova použiť. To zna- 
mená, že môže byť položená v úžľabiach a nárožiach 
s výrazne menším odpadom. Okrem toho dochádza k 
enormnej úspore času a tým aj nákladov.

ĎALŠIE  
VÝHODY V SKRATKE:

Vysoká požiarna odolnosť 
DELTA®-MAXX PLUS s triedou reakcie na oheň Euro B 
výrazne sťažuje šírenie plameňov. To znamená, citeľne 
vyššiu úroveň ochrany majetku a tým aj väčšiu bezpeč-
nosť pre jeho obyvateľov. 

Maximálna úspora energie 
Dvojité lepiace pásky na DELTA®-MAXX PLUS zabraňujú 
prenikaniu studeného vonkajšieho vzduchu a zaisťujú tak 
najlepšiu možnú vetrotesnosť. Takto fólia šetrí cennú 
energiu a náklady na vykurovanie.



NECH ŽIJE STRECHA.
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