
Informacja Prasowa

bmigroup.com



Wszystkie materiały graficzne dostępne poprzez niniejszą publikację objęte są prawami 
autorskimi. 
Ich wykorzystanie możliwe jest tylko i wyłącznie w celu reklamowania marki Braas. 
Fotografie, ilustracje, grafiki wektorowe, czcionki objęte są umowami licencyjnymi, 
które uniemożliwiają ich wykorzystanie w celach innych niż powyżej opisanych. 
 
 
Potrzebujesz innego formatu pliku niż dostępne? 
Odwiedź stronę zawierającą konwertery: 
www.zamzar.com

Pomoc techniczna:
tel.: +48 608 526 190
tel.: +48 608 678 683

Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2019 
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MATERIAŁY CELTYCKA LUMINO
plik ZIP (47,5 MB)

Celtycka Lumino

ceglany brązowy czarnyciemno czerwony grafitowy

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA CELTYCKA - FORMA, KTÓRA SIĘ OPŁACA
Dachówka Celtycka ma kształt regularnej fali. Od lat jest jednym z najchętniej kupowanych modeli dachówek. Powłoka Lumino zapewnia wysoką estetykę 
wykonania i doskonałą jakość produktu. Celtycka sprawdza się najlepiej na dachach wymagających ekonomii i wysokiej jakości. Nadaje się do krycia zarówno 
mniejszych, jak i dużych połaci dachów. Ogromna popularność jaką cieszy się ta dachówka jest zasługą również jej atrakcyjnej ceny. 
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https://www.dropbox.com/s/9y7iwi9208xnpda/MATERIA%C5%81Y%20CELTYCKA%20LUMINO.zip?dl=0


MATERIAŁY CELTYCKA CISAR
PLIK ZIP (87,4 MB)

Celtycka Cisar

ceglany brązowy grafitowy

DOSTĘPNE KOLORY:

DYSKRETNY UROK BESTSELLERA
Dachówka Celtycka ma kształt regularnej fali. Od lat jest jednym z najchętniej kupowanych modeli dachówek. Celtycka sprawdza się najlepiej na dachach 
wymagających ekonomii i wysokiej jakości. Nadaje się do krycia zarówno mniejszych, jak i dużych połaci dachów. Ogromna popularność jaką cieszy
się ta dachówka jest zasługą również jej atrakcyjnej ceny.
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https://www.dropbox.com/s/n11dn0l76wjz5jh/MATERIALY%20CELTYCKA%20CISAR.zip?dl=0


MATERIAŁY  ROMAŃSKA LUMINO
PLIK ZIP (95,1 MB)

Romańska Lumino

ceglany brązowy grafitowy

DOSTĘPNE KOLORY:

ROMAŃSKA- UNIWERSALNE  ZASTOSOWANIE
Od półwiecza profil dachówki Romańskiej wyznacza trendy w krajobrazie polskich i europejskich dachów. Można na niej polegać, ponieważ charakteryzuje się
 klasyczną formą, dzięki czemu znajduje uniwersalne zastosowanie na dachach małych budynków, jak i wytwornych willi. 
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https://www.dropbox.com/s/mf0nttvfsyui3j2/MATERIA%C5%81Y%20ROMANSKA%20LUMINO.zip?dl=0


MATERIAŁY  TEVIVA CISAR
PLIK ZIP (31,2 MB)

Teviva Cisar

szary kryształ     łupkowy grafitowy czarny

DOSTĘPNE KOLORY:

PIĘKNO TKWI W PROSTOCIE
Dachówka Teviva charakteryzuje się prostym, nowoczesnym kształtem i czystą linią. Jej płaska forma podkreśli nowoczesny styl współczesnej architektury.
 Dzięki swoim walorom sprawdzi się zarówno na budynkach nowobudowanych jak i remontowanych. Oferowane kolory pasują do szerokiej gamy kolorystycznej
 aktualnie stosowanej na elewacjach budynków.
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https://www.dropbox.com/s/if4eqe4euln1kfs/MATERIA%C5%81Y%20TEVIVA.zip?dl=0


MATERIAŁY  ROMAŃSKA CISAR
PLIK ZIP (78,9 MB)

Romańska Cisar

ceglany kasztanowy grafitowy czarny

DOSTĘPNE KOLORY:

KLASYK NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ
Dachówka Romańska charakteryzuje się ponadczasową, klasyczną formą. Znajdzie zastosowanie na dachach budynków małych i dużych, o klasycznej bryle. 
Zastosowanie technologii Cisar zapewnia najwyższą jakość, doskonały kolor i trwałość. Wybór dachówki Romańskiej pozwala osiągnąć wysoką funkcjonalność 
oraz optymalny stosunek jakości do ceny.
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https://www.dropbox.com/s/6dci1wkzzmznerh/MATERIA%C5%81Y%20ROMANSKA%20CISAR.zip?dl=0


MATERIAŁY CLASSIC
PLIK ZIP (131 MB)

Classic Star i Aerlox

DOSTĘPNE KOLORY:
STAR CLASSIC AERLOX

GWIAZDY WŚRÓD DACHÓWEK BETONOWYCH
Klasyczny kształt przekonuje zarówno tradycjonalistów jak i miłośników nowoczesnej architektury. Jej wyważony profil nadaje połaci swoistej filigranowości, 
a dach wygląda lekko i nowocześnie. Nowoczesne technologie nadają jej nowe, unikalne właściwości. W wersji Aerlox – mamy klasyczną dachówkę 
o wyjątkowo niskiej wadze  - 30% lżejsza zachowuje 100% trwałości i wytrzymałości dachówki klasycznej betonowej.  Natomiast dzięki zastosowaniu 
technologii Star dachówki mniej nagrzewają się w upalne dni, co znacznie wpływa na komfort mieszkańców. 

szary kryształ mocca

NOWOŚĆ 2019
NOWOŚĆ 2019
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grafitowy

NOWOŚĆ 2019

https://www.dropbox.com/s/ml8ujcayvef8uzn/MATERIA%C5%81Y%20CLASSIC.zip?dl=0


Technologia Classic Star i Aerlox

TECHNOLOGIA AERLOX
Aerlox jest innowacyjną i wyjątkową technologią produkcji dachówek 
betonowych. Dzięki tej technologii dachówki mają ten sam wygląd, taką samą 
wytrzymałość i trwałość, jak tradycyjne dachówki betonowe ale dużo mniejszą 
wagę. Niższa waga stwarza nowe możliwości dla dachówek betonowych
i znacznie polepsza środowisko pracy dekarza. 

TECHNOLOGIA STAR
Star to technologia pozwalająca stworzyć dachówki betonowe o kryształowym 
połysku. Do produkcji dachówek Classic Star stosujemy pigmenty odbijające 
promieniowanie podczerwone co wpływa na zmniejszenie nagrzewania 
się całego dachu. 
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MATERIAŁY BAŁTYCKA CISAR
PLIK ZIP (136,1 MB)

Bałtycka Cisar

ceglany kasztanowy brązowy grafitowy czarny

DOSTĘPNE KOLORY:

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Dachówka Bałtycka jest doskonałym wyborem dla Klientów chcących zachować ponadczasowy design, wysoką jakość i praktyczność. Charakterystyczna, 
asymetryczna fala Bałtyckiej nadaje dachowi wyjątkowego wdzięku, na którym powstaje ciekawa gra światła i cieni. Proponujemy pięć wyjątkowych 
stonowanych kolorów, które doskonale wpasowują się w krajobraz.
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https://www.dropbox.com/s/yh4p5z64ilpixnu/MATERIALY%20BALTYCKA.zip?dl=0


MATERIAŁY  TEGALIT
PLIK ZIP (88,6 MB)

Tegalit Protegon

ceglany brąz kolonialny ciemnoszary grafitowy

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA TEGALIT - LINIA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY
Nowoczesny design – wyraźnie poprowadzone linie i geometryczny wzór.  Tegalit doskonale sprawdzi się na dachu nowobudowanego budynku, nadając mu 
efektowny, nowoczesny wygląd. Jednak jej elegancki i prosty kształt pozwala również użyć ją na obiektach remontowanych. Oryginalny i nieszablonowy kształt 
wielokrotnie nagradzanej dachówki uzupełniają cztery ciekawe barwy. Tegalit spełni oczekiwania osób twórczych, pragnących podkreślić swoją odrębność i oryginalność.
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https://www.dropbox.com/s/0o2rhuartxtvgzw/MATERIA%C5%81Y%20TEGALIT.zip?dl=0


MATERIAŁY REVIVA
PLIK ZIP (48,6 MB)

Reviva

ceglany rustykalny czarny

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA REVIVA AKCJA REWITALIZACJA
Dachówkę Reviva nazwać można odrodzoną karpiówką. Ma prostą, stylową i elegancką formę. Układa się łatwo i szybko gdyż należy do grupy dachówek 
zakładkowych. Dzięki swojej małej wadze Reviva jest idealna na remontowane dachy o różnorodnych kształtach. Nadaje się również na nowe budynki 
o zabytkowym charakterze. 

bmigroup.com

https://www.dropbox.com/s/2vb02div1n2wwrr/MATERIA%C5%81Y%20REVIVA.zip?dl=0


MATERIAŁY RUBIN 13V 
PLIK ZIP (79,8 MB)

*angoby, **glazury, ***glazury topline

Rubin 13V

miedziany*    kasztanowy**    bukowy***       brązowy*           tekowy**        antracytowy*           czarny                     czarny                  czarny                        szary                łupkowy*              łupkowy           sosnowy***
                                                                                                                                                                                                                                kryształ**         błyszczący**      brylant***           kryształ***                                       błyszczący**

DOSTĘPNE KOLORY:

BOGACTWO BARW
RUBIN 13V jest niczym autograf tych, których zamiarem jest uzyskanie estetycznego pokrycia dachowego o wysokiej jakości. Taki właśnie efekt pozwala uzyskać dostępna 
bogata paleta barw. Oferta RUBINA 13V obejmuje różne odcienie czerwieni, brązu, czerni oraz oryginalne warianty szarości. W ofercie można znaleźć dodatkowo ciekawe 
propozycje różnorodnych powierzchni, od matowych angob przez błyszczące glazury do super połyskliwych glazur topline. Wszystko po to, by dopasować się 
do indywidualnych gustów i w wyjątkowy sposób wyeksponować dach. Ekskluzywny wygląd RUBINA 13V podkreśli niepowtarzalny charakter Twojego domu.
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https://www.dropbox.com/s/xox50syh94i0bzt/MATERIA%C5%81Y%20RUBIN%2013V.zip?dl=0


MATERIAŁY  RUBIN 9V
PLIK ZIP (40 MB)

*angoby, **glazury

Rubin 9V

   ceglany*                      miedziany*                    brązowy*                  kasztanowy**               tekowy**               antracytowy*         czarny blyszczący**

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA RUBIN 9V - WIELKOFORMATOWA DACHÓWKA CERAMICZNA
Rubin 9V jest największą dachówką ceramiczną w naszej ofercie. Duży format w połączeniu z możliwością 
przesuwu do 30 mm daje dachówkę uniwersalną, którą można stosować nie tylko na dużych i prostych dachach.     
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https://www.dropbox.com/s/ivi13bfb270m38d/MATERIA%C5%81Y%20RUBIN_9V.zip?dl=0


MATERIAŁY  TOPAS 13V
PLIK ZIP (47.4 MB)

*angoby, **glazury

Topas 13V

kasztanowy**                      miedziany*                    brązowy*       tekowy**           łupkowy**               łupkowy                   antracytowy*                   czarny

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA TOPAS 13V- SUBTELNY STYL
Dachówka Topas 13V łączy nowoczesny design oraz eleganckie, gustowne wzornictwo. Doskonale prezentuje się na dachach nowych, których architektura 
nawiązuje do tradycyjnego stylu, jak i na dachach budynków po renowacji. Zapewniamy bogatą, subtelną kolorystykę, aby sprostać wysokim oczekiwaniom 
naszych Klientów. Dachówka Topas 13V to przykład doskonałego połączenia – elegancji i delikatności oraz gwarantowanej jakości.

                                                                                                                                                                                                                        błyszczący**                                                           błyszczący**
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https://www.dropbox.com/s/0wg82puqdaqccvv/MATERIA%C5%81Y%20TOPAS13V.zip?dl=0


MATERIAŁY  TOPAS 11V
PLIK ZIP (28,1 MB)

*angoby, **glazury,***glazura topline

Topas 11V

kasztanowy**   miedziany*             łupkowy*                bukowy***               szary                            czarny                  antracytowy*

DOSTĘPNE KOLORY:

TOPAS 11V – USPOKAJAJĄCY, SUBTELNY 
Ta nowoczesna dachówka stanowi doskonałą alternatywę dla modeli dachówek płaskich. Zaletą dachówki Topas 11V jest jej uniwersalność – doskonale 
komponuje się w nowoczesnym budownictwie. Potrafi również odświeżyć wygląd starszych, remontowanych budynków. Elegancja Topasa wynika z jego 
rzeczowego, subtelnego stylu. Efekt: dom sprawia jednorodne, wyważone wrażenie.

                                                                                                                                                                                 kryształ***          błyszczący**
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https://www.dropbox.com/s/p4buiq0gfz7uwq2/MATERIA%C5%81Y%20TOPAS.zip?dl=0


MATERIAŁY  GRANAT 13V
PLIK ZIP (25,1 MB)

*angoby, **glazury

Granat 13V

   miedziany*               kasztanowy**                tekowy**                  antracytowy*

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA GRANAT 13V - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Dachówka Granat to nowoczesna dachówka ceramiczna nawiązująca kształtem do tradycyjnej marsylki. Jest połączeniem klasycznej stylistyki z doskonałą 
jakością. To najlepszy wybór dla budynków tradycyjnych,  historycznych ale również budynków nowobudowanych w stylu tradycyjnym. Model ten zyskuje 
również na bogatej ofercie kolorystycznej – proponujemy cztery naturalne kolory.  Wybór Granat 13V gwarantuje najwyższą jakość wzornictwa 
i funkcjonalność oraz klasyczny, naturalny design.
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https://www.dropbox.com/s/0ot134vm9vwbg3n/MATERIA%C5%81Y%20GRANAT13V.zip?dl=0


*angoby, **glazury, ***glazury topline,****naturalna

Opal

  czerwień        miedziany*   czerwień     kasztanowy**   bukowy**      brązowy*          tekowy**         czarny                  czarny              łupkowy         antracytowy*      czarny           sosnowy***naturalna   
czerwień*** podpalana*                                    jesieni***                                                                                                                                            brylant***        kryształ**    błyszczący**                                   błyszczący**

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA OPAL - PO PROSTU KARPIÓWKA!
Ze względu na kształt oraz wymiary uznawana jest za najbardziej plastyczną z dachówek. Doskonale sprawdza się na dachach budynków zabytkowych jak 
i w budownictwie indywidualnym. Stanowi idealne rozwiązanie dla dachów o skomplikowanej, wymyślnej konstrukcji, np. stożkowych. Doskonale wypełnia 
urozmaicone kształty dachu. Dachówka Opal zadowoli gusta naszych najbardziej wymagających Klientów. Łączy ona w sobie ponadczasową klasykę, piękno,
 dając ogromne możliwości zastosowania, a przy tym jest to produkt najwyższej klasy. 

MATERIAŁY OPAL 
PLIK ZIP (58,3 MB)
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https://www.dropbox.com/s/j365r1q56jxisz1/MATERIA%C5%81Y%20OPAL.zip?dl=0


MATERIAŁY  OPAL ŻŁOBKOWANY     
PLIK ZIP (51,6 MB)

*angoby, **glazura, ***naturalna

Opal Żłobkowany

    naturalna                   miedziany*             antracytowy*
   czerwień***

DOSTĘPNE KOLORY:

OPAL – HISTORYCZNA FORMA, KLASYCZNY WYGLĄD
Dachówka Opal Żłobkowany to dachówka o silnych regionalnych korzeniach. Na jej charakter mają w szczególności wpływ tradycyjne dachy we wschodniej 
części Niemiec. Dachówka Opal Żłobkowany posiada typową strukturę powierzchni, małą szerokość pokrycia oraz nacięcie segmentowe. Łącznie właściwości
 te sprawiają, że dach posiada gustowne, pionowe pokrycie..
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https://www.dropbox.com/s/u2fa23r1whl6vaq/MATERIA%C5%81Y%20OPAL%20ZLOBKOWANY.zip?dl=0


MATERIAŁY SMARAGD
PLIK ZIP (53,3 MB)

*angoby, **glazury

Smaragd

kasztanowy*                                      tekowy**                           czarny  kryształ**                        antracytowy*

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA SMARAGD - RADOŚĆ WŁASNEGO STYLU
Smaragd to jedna z najbardziej elitarnych dachówek na rynku. Ma charakterystyczny kształt rombu, z delikatnie zaokrąglonymi narożnikami. Na dachu tworzy 
typowy dla siebie diagonalny układ. Można nią pokryć nawet najbardziej pochyłe dachy, a także zastosować na pionowych elewacjach, jako dachówkę okładzinową. 
Świetnie dopasuje się do budynku o niestandardowym, awangardowym charakterze, a dodatkowym atutem jest jeden z czterech wyjątkowo urzekających kolorów. 
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https://www.dropbox.com/s/9vkhsvqu2bb3d7w/MATERIA%C5%81Y%20SMARAGD.zip?dl=0


MATERIAŁY TURMALIN
PLIK ZIP (90,2 MB)

*angoby, **glazury,  ***glazura topline

Turmalin

miedziany*          kasztanowy*      szary  kryształ***      jasnoszary*                 szary**                antracytowy*          czarny błyszczący**

DOSTĘPNE KOLORY:

DACHÓWKA TURMALIN JEDYNA W SWOIM RODZAJU
Dachówka Turmalin to prosty wzór o harmonijnej formie. Linia dachówki jest nowoczesna i piękna w swej prostocie. Doskonale sprawdza się na budynkach 
o prostej bryle architektonicznej, a stonowana kolorystyka oraz gładka powierzchnia podkreśla charakter budynku. Dzięki dachówce Turmalin można 
uzyskać efekt ponadczasowego stylu.
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https://www.dropbox.com/s/r7fu0cxf86l8dob/MATERIA%C5%81Y%20TURMALIN.zip?dl=0


MATERIAŁY DECRA CLASSIC
PLIK ZIP (17,4 MB)

Blachodachówka Decra® Classic

DOSTĘPNE KOLORY:

KLASYCZNA FORMA PIĘKNEGO POKRYCIA
Decra® Classic powstała jako pierwsza w rodzinie Decra®, a jej ponadczasowe wzornictwo nawiązuje kształtem do klasycznych, dachówkowych pokryć
ceramicznych i betonowych. Stosowana jest z powodzeniem od lat w praktycznie wszystkich rodzajach budownictwa: w budynkach mieszkalnych, 
w budynkach użyteczności publicznej, w zespołach mieszkaniowych oraz przy konserwacji zabytków.

                czerwony (10)                                                                               tekowy (03)                                                                        czarny (17)
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https://www.dropbox.com/s/uo7an0idtnh9am2/MATERIA%C5%81Y%20DECRA%20CLASSIC.zip?dl=0


MATERIAŁY DECRA ELEGANCE
PLIK ZIP (15,5 MB)

Blachodachówka Decra® Elegance

DOSTĘPNE KOLORY:

DYSKRETNY UROK NOWOCZESNEJ ELEGANCJI
Decra® Elegance odznacza się nowoczesną i prostą formą. Jej wyjątkowa estetyka wyróżnia ją wśród innych pokryć. Elegance prezentuje się doskonale,
a możliwość wybrania połysku lub łagodnego, satynowego wykończenia pozwala na nadanie budynkowi indywidualnego charakteru, który może być 
dodatkowo podkreślony za pomocą wielu akcesoriów dachowych.

               terakota-satyna (32)                                                kasztanowy-satyna (33)                                           grafitowy-satyna (31)                                                      czarny-satyna (71)

                      szary-błysk (42)                                                            czarny-błysk  (61)                                                                        

https://www.dropbox.com/s/h5cqxd8ty2u33m2/MATERIA%C5%81Y%20DECRA%20ELEGANCE.zip?dl=0


MATERIAŁY DECRA STRATOS
PLIK ZIP (56,5 MB)

Blachodachówka Decra® Stratos

DOSTĘPNE KOLORY:

INDYWIDUALNY STYL TRADYCYJNEGO POKRYCIA
Unikalny kształt blachodachówki Decra® Stratos przypominający pokrycie z gontu drewnianego to doskonałe rozwiązanie zarówno dla bardzo 
nowoczesnych, jak i stylizowanych budynków, między innymi drewnianych domów góralskich. Decra® Stratos charakteryzuje się niewielkim ciężarem, 
pozwalającym na stosowanie jej w obiektach o dużych rozpiętościach połaci dachowych.

                       tekowy  (03)                                                                           czarny (17)                                           

                       tekowy (03)                                                                       peperstone (11)                                                                 czarny (17)

bmigroup.com

STANDARD

PREMIUM

https://www.dropbox.com/s/4k7n4t0abbmxwhr/MATERIA%C5%81Y%20DECRA%20STRATOS.zip?dl=0


MATERIAŁY QUADRO
PLIK ZIP (31,3 MB)

Blachodachówka Quadro

DOSTĘPNE KOLORY:

INNOWACJA I NOWOCZESNOŚĆ NA DACHU
Quadro jest pierwszą na rynku blachodachówką o płaskim profilu. Minimalistyczna forma i staranne wykończenie sprawiają, że Quadro doskonale 
komponuje się ze współczesną architekturą.  Prosta forma i czysta linia to wciąż zyskujący na popularności trend w nowoczesnym budownictwie.
Model ten łączy w sobie wysoką estetykę i doskonałe parametry techniczne. Panele Quadro wykonane są z blachy o grubości 0,75 mm, co w efekcie daje 
doskonałą wytrzymałość pokrycia na potencjalne uszkodzenia mechaniczne (np. grad) i ekstremalne warunki pogodowe.

                 ceglany-satyna (33)                                      szara oliwka-satyna (41)                                    grafitowy-satyna (31)                                       czarny-satyna  (71)

bmigroup.com

https://www.dropbox.com/s/uor1m7gft1qnwie/MATERIA%C5%81Y%20DECRA%20QUADRO.zip?dl=0


PLAKAT
PLIK ZIP (66,1 MB)

Plakat oryginalne akcesoria,
wiele możliwości

bmigroup.com

https://www.dropbox.com/s/1rkjls2z203zw4i/Plakat_oryginalne%20akcesoria.zip?dl=0

