
Snap Lock 
Drážkovaná krytina



Koně 
z regionu 
Dalarna
jsou jedním z nejznámějších symbolů Švédska 
ve světě. Dřevěná socha koně je v lidové 
tradici Skandinávie postavou odhánějící zlé 
démony. K jejich výrobě jsou používányvybrané, 
nejkvalitnější borovice.

Koně Dalarna jsou předním symbolem výrobků 
značky Bratex, vyrobených podle standardu 
Bratex Quality Performance.

Skandinávský koncern SSAB je od roku 1996 
strategickým dodavatelem lakovaných plechů 
ve svitcích pro společnost Bratex Dachy.

Střecha Číslo Jedna™
VVýrobky firmy Bratex mají vždy svůj neopakovatelný 
stylistický charakter.

Plná stylistická individualita a vysoká kvalita zpracování jsou 
neoddělitelnou součástí filozofie výrobků značky Bratex.

Snap Lock



celková šířka 524 mm

šířka efektivního krytí 484 mm
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drážkovaná krytina

Nejvyspělejší 
drážkovaná krytina
Bratex Snap Lock je technicky a esteticky 
nejvyspělejší drážkovaná krytina. Tabule mají 
mnoho výhod a zároveň stanoví nový standard 
kvality pro bezkonkurenční technické, funkční  
a estetické parametry. Panelový plech je ideální 
volbou pro střechy s nízkým úhlem sklonu.

Snap Lock je profesionální výrobek, výroba 
zohledňuje veškeré aspekty související se 
zachováním plochého povrchu střechy.  
V kombinaci s řádně připraveným podkladem 
spodní konstrukce prezentace tabulí odhaluje 
obraz skutečně ploché, nezvlněné střechy.

Parametry výrobku

Materiál ocelový plech 0,5 / 0,6 mm
hliníkový plech 0,6 mm
kompletní výrobní program a dostupné barvy obsahuje ceník

Záruka Základní záruka Basic 
závisí na variantě, specifikace v ceníku

Rozšířená záruka ProCover
dodatečné výhody - bezplatná demontáž a montáž

záruční podmínky v dokumentaci výrobku

Celková šířka 524 mm

Šířka krytí 484 mm

Rozsah délky 
(počítaný po drážce)

0,5 – 12 bm

Výška profilu efektivně 30 mm

Min. spád střechy 8°

Hmotnost oceli 0,5 mm 2,29 kg/bm (4,37 kg/m²)

Hmotnost oceli 0,6 mm 2,77 kg/bm (5,29 kg/m²)

Hmotnost hliníku 0,6 mm 0,99 kg/bm (1,89 kg/m²)

Výrobní ukončení tabule po 30 mm na stranu, v ceně výrobku 

Víčko Bratex Seam-Lock pro 
uzavření drážky

oboustranně, v ceně výrobku
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Bratex Snap Lock
Spektrum funkcí

Oboustranný začátek
Každá tabule má bezplatný, oboustranný 
začátek o délce 30 mm. 
Jeden z výstupků plechu je v závislosti 
na způsobu pokládky tabule zavinutý pro 
žlabové upevnění F21.

Výjimečně vysoká drážka 
Efektivní výška drážky činí až 30 mm, 
počítáno teprve od jejího základu. Výrobek 
představuje skvělý tvar střechy, výrazně 
odlišný od výrobků s nižší výškou profilu. 

Systém kontroly pnutí
Na výrobu se vztahuje komplexní systém 
kontroly pnutí materiálu. Díky tomu lze 
udržet plochý tvar, bez rizika zvlnění. Boční 
spády u drážek převádějí exponovanou 
rovinu na úroveň spodní konstrukce.

Estetika nadevše
Panely mají na každé straně z výroby integrované 
víčko Bratex Seam-Lock, sloužící k uzavření otvoru 
drážky po zacvaknutí tabule. S každým balíkem 
plechu bezplatně dodáváme nástroje sloužící ke 
správnému uzavření víčka.

Kompenzace délky
Skrytá montážní lišta je navržena se zohledněním 
tepelné roztažnosti tabulí z hliníku o délce až 12 m. 
Rozlišujícím znakem jsou největší otvory 
o průměru 25 mm.

Tloušťka plechu 0,6 mm 
Výrobek je dostupný ve standardní variantě- plech 
SSAB ve variantě Ceramic Matt BT 350 o tloušťce 
0,6 mm. Tabule se vyznačují mimořádnou pevností 
jak během přenášení, tak během provozu.

Povrchová úprava
Nabízíme až čtyři druhy povrchové úpravy mezi 
drážkami: klasickou plochou, výrazné mikro-vlny, 
segmentovou s trapézovou charakteristikou 
a zvláštní semi-vlnu se subtilním zvlněním.

 

Aplikace podstřešní fólie
Dva alternativní druhy fólie - protihluková 
SOUNDCONTROL nebo antikondenzační DRIPSTOP 
– to jsou možnosti aplikace na spodní straně 
tabule. Dostupné pro všechny druhy dokončení 
povrchu, profesionální lepení 15 cm od okraje 
oboustranného začátku tabule.

Zaoblené rohy
Bezpečný výrobek je základem příjemné práce  
na staveništi a dalšího využití. Všechny rohy tabule 
jsou vyříznuty do oblouku a snižují riziko zranění 
nebo poškrábání jiných plechových prvků střechy.
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PLOCHÉ

SEMI-VLNA

MIKRO-VLNA

SEGMENTOVÉ

Tabule mohou být na spodní straně volitelně 
vybaveny podstřešní fólií SOUNDCONTROL, 
která snižuje zvuk deště dopadajícího na plech 
o 6 dB. Dostupná je také anti-kondenzační fólie 
DRIPSTOP, která zadržuje vlhkost z usazující se 
vodní páry - použití u nezateplených objektů. 
Podrobnosti v dokumentaci výrobku.

Fólie je aplikována automaticky během 
výrobního procesu. Je lepena na spodní 
stranu tabule mezi boční spády - inovativně ve 
vzdálenosti 15 cm od okraje výrobního ohybu a 
na všech typech povrchové úpravy.

Volitelné 
provedení 
výrobku
Nabízíme doplňkovou 
povrchovou úpravu rovného 
povrchu, podporující akustiku, 
pevnost výrobku a dodávající 
tabulím individuální styl.

SOUNDCONTROL
nebo DRIPSTOP
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Materiál
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Ochrana zinkem o hmotnosti 350 g/m2 
znamená až o 27% větší ochranu celého 
výrobku ve srovnání se všeobecně 
používaným střešním řešením.

Vynikající  
životnost výrobku
Drážkovaná krytina Bratex Snap Lock jsou 
vyráběny ve více než 60 barvách, ve třech 
třídách výrobku – Prestige, Premium a 
Aluminium.

Kompletní výrobní program a dostupné barvy 
obsahuje ceník.

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost 
výroby plechu SSAB o tloušťce 0,6 mm 
ve variantě Ceramic Matt BT se zinkovou 
ochranou 350 g/m2 a doživotní zárukou  
na funkci.

Tato volba zajišťuje dlouhou životnost výrobku 
a spokojenost po celá desetiletí. Před nákupem se seznamte s dokumentací 

výrobku, která je dostupná na internetových 
stránkách.

Plech SSAB GreenCoat v 
biotechnologii (BT) je náhradou 
laku s vysokým obsahem ropných 
sloučenin švédským řepkovým 
olejem. 
Znamená to menší zátěž pro 
životní prostředí díky eliminaci 
uvolňování škodlivých látek do 
vzduchu. 
Plech GreenCoat je na trhu 
nejekologičtější technické řešení, 
určené ke konstrukci střech, 
fasád a okapových systémů.

Zinek 275 g/m2 Zinek 350 g/m2
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