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Tetô helyett mondd: Bramac

Magyarország 
legismertebb tetômárkája

Az építkezôk közel 3 évtizede bíznak a máig is
egyedülálló Bramac minôségben. Több mint
900 millió db tetôcserép, 600 ezer családi
ház, 600 ezer építkezô jelzi, hogy a Bramac
tetôrendszer már bizonyított, úgy az új
építkezéseknél mint a felújításoknál.
A Bramac a családok otthonainak bizton-
ságáért, az építészeti kultúráért, ha gyo -
mányaink megôrzéséért tesz Magyar országon.

4

Iránymutató 
és vezetõ

a tetõinnovációban

A Bramac nem csak mondja, hanem tettekkel
és tényekkel is bizonyítja, hogy piac veze tô a
tetôinnovációban.
Novo, Protector, Protector Plus felületi fej -
lesztéseivel megreformálta a tetô cserepek esz tétikai
megjelenését.
Solar és Hőszigetelési innovációi többletfunkciót,
több letértéket adnak a tetônek.
Rendszerszemléletű, esztétikus, ökologikus tetô -
fedési rendszerei a fenn tart  ható építészetet támo-
gatják.
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Viharálló és 
garantáltan fagyálló

A mi ígéreteink garantáltan 30 évre szólnak. A Bramac tetôk
a legnagyobb vihart és szelet is bírják, hiszen Európa legna -
gyobb szél csatornájában tesz telik. 
Szélsôséges idôjárás esetén is a
legmagasabb védelmet nyújtják. 
Magas szilárdságuk révén
garantáltan fagyállóak, amelyre a
Bramac 30 év új érték és kiegé szítô fagyál-
lósági garanciát nyújt.

Kevesebb zaj, több nyugalom

A Bramac betoncserepek épületfizikai tu-
lajdonságai, méretpontossága révén,
lényegesen kevesebb zajt engednek át,
mint más tetôfedô anyagok. Egy német
zajvédelmi centrum vizsgálta a különféle
tetô fedô anyagok akusztikai visel ke dé sét,
amelynek során meg állapította, hogy a
betoncserepeknek más tetôfedô anyagok -
hoz képest 3-7 decibellel jobb a zajvédô
képes ségük.



Egy saját otthon építése sok családnál a biztos jövô gondolatával kapcsolódik össze. Eközben egyre világo -
sabbá válik, hogy a legfontosabb erôforrásaink nem állnak korlátlanul rendelkezésre. Az évszázadok óta
mûködô ökológia rendszert súlyos problémák fenyegetik. Ezek a következô generációk jövôjét is kockára
teszik. Mindezek tudatában egyre fontosabb az építôanyagok kiválasztásánál az ökológiai fenntarthatóságra
figyelni a következô szempontok mentén.
A Bramac innovatív termékeivel, tetômegoldásaival a környezettudatos, fenntartható építést támogatja.

www.bramac.hu
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Mivel fedjük tetôinket?
A felelôsség kérdése



Kevesebb üvegházhatás

Bizonyított, hogy a föld felmelegedéséhez nagymértékben hozzájárul
a CO2. Minél több fosszilis energiahordozó szükséges egy építõanyag
elõállításához, annál magasabb az üvegházhatása.
Mivel a betoncserepek elõállításánál felhasznált anyagok közül
kizárólag a cement kerül égetésre, így a CO2-kibocsátás kb. a fele,
mint más fedõanyagoké.
A betoncserép feltalálása és alkalmazása több millió tonna CO2-tól
kímélte meg környezetünket.

Csekély energiafelhasználás

Né mely te tõ fe dõ  anyag elõ ál lí tá sa na gyon ener gia igé nyes. Minél ma -
gasabb az eljárás során alkalmazott hômérséklet, annál magasabb az
energiaigénye, és ezáltal a környezet terhelése is. Különösen akkor,
ha az energia-elôállításhoz túlnyomórészt fosszilis fûtôanyagok kerül-
nek felhasználásra. Ami re szük ség van a for ma ki ala kí tá sa után, az csu -
pán né hány órás, 60 °C-on tör té nõ szá rí tás. Ez után a be ton cse re pek
egy sze rû en meg szi lár dul nak a tá ro ló te re ken.

Savas esõ ellen

Kén-dioxid és nitrogén-oxid keletkezik, ha a kéntartalmú fûtôanyagok
elégnek, és szûrés nélkül a légkörbe kerülnek. Példaként említhetnénk
azokat a gyártási eljárásokat, ahol magas hômérsékletet alkalmaznak.
Ezek a levegôt szennyezô anyagok az esôvízben savvá alakulnak, savas
esôként érkeznek a talajra és a vizekbe. A környezetterhelésnek ezen
látható módja a fák halála, az erdô pusztulása.
A cse kély ener gia rá for dí tás mi att a be ton cse re pek gyár tá si fo lya ma tá -
ban je len tõ sen ke ve sebb kén-di o xid és nit ro gén-di o xid sza ba dul fel.
Te hát min den Bra mac te tõ hoz zá já rul az élet hez szük sé ges 
„zöld tü dõ” vé del mé hez.

Kevesebb szállópor

A növekvõ szállópor-koncentráció felelõs az allergiás tünetekért, az
asztmás rohamokért és a légúti megbetegedések folyamatos
növekedéséért. Különösen gyermekeink szenvednek a növekvõ
porszennyezéstõl.
Örvendetes, hogy a betoncserepeknél – más tetõfedõ anyagokhoz
képest – a szállópor-koncentráció alacsonyabb, amely magasabb élet-
minõséghez vezet.
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Az új Novo felület paraméterei választ adnak a megnövekedett
építkezôi elvárásokra. A hagyományos felületekhez képest fokozott
színvédelmet, fokozott UV védelmet nyújt, nagyobb ellenállóságot
biztosít a szennyezôdések ellen.

Bramac Novo: az új színvonal

A szépség mesterhármasa
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Bramac Protector: ötszörös védelem

A jól ismert Protector felület pedig már bizonyított. Több tízezer
tetô jelzi országszerte, hogy a Prote c tor felület nem csupán a
környezeti és idôjárási hatásoktól óvja meg a tetôt, de hosszan
tartó védelmet nyújt a tetôt elcsúfító szennyezôdések, mohásodás,
színfakulás ellen.

Bramac Protector Plus: 
a minôség csúcsa

A Bramac forradalmi technológiája révén a Protector Plus-szal új
idôszámítás kezdôdik a tetôcserepek felületi megjelenésében.
Az egyedülálló Protector Plus gyártástechnológiája áttörést jelent
a tetôcserepek optikai, esztétikai megjelenésében. Finom, sima
felülete, elegáns selyemfénye, extrém ellenálló képessége révén a
Protector Plus felületû tetôcserepek ma a minôség csúcsát jelentik.
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Bramac tetôcserepek
Az Ön választása a legszebb formákból

sötétbarna

ébenfekete

rubinvörös

gránit

canyon

Bramac DunaBramac Natura Plus

natúrbarna

Bramac Tectura

Bramac Reviva

téglavörös / Novo

antik

antracit

rubinvörös

ébenfekete

antik

sötétvörös

Bramac Montero

téglavörös 

antracit  

sötétvörös 

téglavörös

Bramac Classic

téglavörös



11

A tetõcserepek alapszíneinek ára azonos. Az antik színû tetõcserepek (Bramac Reviva Protector, Bramac Tectura Protector, Bramac
Római Protector, Bramac Hódfarkú Protector) a felhasznált anyagok és az egyedi gyártási költségek miatt magasabb áron kerülnek for-
galomba. Az antik, vörösbarna, sötétbarna, sötétvörös, canyon, vecchio és montano színû tetõ-cserepeinkhez barna, magico és
téglavörös színû cserepünkhöz vörös színû tartozékot ajánlunk. Az antik (Bramac Reviva Protector, Bramac Tectura Protector, Bramac
Római Protector, Bramac Hódfarkú Protector) a Bramac Natura Plus és a Bramac Adria tetõcserepeknél – ezek sajátossága miatt – az
egységes felület érdekében 3–5 raklapból keverve fedje a tetõt.

A ka ta ló gus ban be mu ta tott ter mé kek szí nei a va ló sá gos szí ne ket – a nyom dai tech no ló gia mi att – csak megköze lí tô en ad ják vis  sza.
Vá sár lás elôtt te kint se meg az el adás he lyen be mu ta tott min ta cse re pe ket.

Bramac Római

sötétvörös

antik

antracit

vörösbarna

téglavörös / Protector Plus

sötétbarna

ébenfekete

rubinvörös

magico

vecchio

montano

Bramac Adria

5X 4XBUSINESS

Bramac Hódfarkú

téglavörös

antik

rubinvörös

téglavörös



Bramac Veltitech 120                           
párazáró tetôfólia

Bramac Pro Plus                              
páraáteresztô tetôfólia

Bramac Universal ECO-2S                   
páraáteresztô tetôfólia

Bramac Clima Plus 2S                           
páraáteresztô, hôtükrös tetôfólia

Bramac tetõrendszer
Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal

A Bramac tetôrendszer a legkorszerûbb anyagok és technológiák alkalmazásával
magas mûszaki színvonalat, kiemelkedô használati értéket biztosít. 
Mindez kedvezô ár-érték aránnyal párosul.

BasicRoll univerzális kúpalátétUniverzális taréjgerinc kúpalátét Bramac                                         
EcoRoll univerzális kúpalátét

FigaRoll  Plus                                   
univerzális kúpalátét

Él- és taréjgerinc 
kialakítás

Tetôfóliák
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Helyiség-kiszellôztetô egység Csatornaszellôzô-egység Antennakivezetô-egység Füstgázkivezetô-egység

Szellôzôszalag

Lezárófésû

Szellôzôléc

Fém ereszcsatorna-rendszer

Stabikor ereszcsatorna-rendszer

Tartozékok eresz
kialakításához

Wakaflex                                         
kémény- és falszegély

Szegélylemez                                  
12 db beütôdûbellel

Tömítôanyag                                    
(szilikonmentes)                               
kinyomó nélkül

Kémény- és falszegélyBramac Therm hôszigetelés

Bramac Therm Kompakt Bramac Therm Top
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Tetôáttörés
Durovent rendszer
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Bramac Natura Plus
A természet új színe



A Natura Plus te tõ cse rép a ter mé szet han gu la tát és har mó -
ni á ját idé zõ szín vi lá gá val az új épü le te ken és fel újí tott te tõ kön
is esz té ti kus lát ványt nyújt.
Ér de kes aszim met ri kus fe dés ké pe a ház kör nye ze té vel tö ké le -
tes össz han got te remt.
Jó hír az épít ke zõk nek az igen elõ nyös ár, amely le he tõ sé get
biz to sít a meg al ku vás nél kü li te tõ fe dés re, a meg szo kott
Bra mac mi nõ ség ben.
30 év új ér ték ga ran ci át nyújt fagy ál ló ság ra, víz zá ró ság ra, mé -
ret hû ség re.

Színek

natúrbarna

     Felület: sima, felületkezelt

     Méret: 332x420 mm

     Tömeg: 4,4 kg/db

   Szükséglet: átlag 10 db/tetô m2

Mûszaki adatok



Bramac Duna
Fodrozódó hullámok
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Felület:                 sima, Novo felülettel

Méret:                 332x420 mm

Tömeg:               4,4 kg/db

Szükséglet:           átlag 10 db/tetô m2

A Duna tetôcserép a Duna fodrozódó hullámait idézô egyedi
formavilágával, új építészeti megjelenést kölcsönöz a házak-
nak. Érdekes, aszimmetrikus formája harmonikusan
illeszkedik, szinte belehullámzik a környezetbe, tiszta vona -
laival a modern és hagyományos épületeken egyformán szép
látvány.
Új Novo felülete kompromisszum nélküli minôséget nyújt az
építkezôdnek, elérhetô áron.

Színek

Mûszaki adatok

téglavörös antracit  sötétvörös 



Bramac Római
A szépség mesterhármasa
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  Felület:            sima, Novo, Protector, Protector Plus felülettel

  Méret:             333x420 mm

  Tömeg:           4,5 kg/db

  Szükséglet:      átlag 10 db/tetô m2

A Ró mai tetõcserép lágy, hul lá mos – a ko los tor fe dés re em lé kez te tõ – jel -
leg ze tes raj zo la ta dél vi dé ki han gu la tot idéz. Si ma fe lü le te, le ke re kí tett
for má ja ele gáns meg je le nést ad az épü let nek. Ka rak te res pro fil ja, ös  sze -
té veszt he tet le nül egye di épí té sze ti meg for má lást tesz le he tõ vé.

A Római tetôcserép a szépség mesterhármasa. Novo, Protector és Protector
Plus felülettel kapható.

Színek

Mûszaki adatok

rubinvörös antracit  sötétvörös 

antik

téglavörös

vörösbarna sötétbarna ébenfeketerubinvöröstéglavörös



Bramac Reviva
A hagyomány újjászületése
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A Bramac Reviva tetôcseréppel évszázados hagyomány kel
új életre. Gyermekkorunk kedves tetôformái a Magyar -
országon legkedveltebb színekben idézik meg a régi idôk
hangulatát. A korszerû technológia révén újjászületnek
nagyszüleink házai, de a különleges, egyedi fedéskép az új
épületeknek is díszére válik. A Bramac Reviva tetôcserepek
Novo és Protector felülettel kaphatók, hogy a múlt szép-
sége a messzi jövôben is tökéletes maradhasson.

Színek

Mûszaki adatok

 Felület:        sima, Novo és Protector felülettel

 Méret:        333x420 mm

 Tömeg:      4,5 kg/db

  Szükséglet:  átlag 11 db/tetô m2

téglavörös rubinvörös sötétvörös

téglavörös antik

antracit



Bramac Tectura
Modern. Idôtálló. Bramac.
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A Bramac Tectura Protector tetõcserepet a 21. század
modern építészete hívta életre. Letisztult formája minden
modern épülettel tökéletesen harmonizáló fedésképet ered-
ményez. A Tectura cserepek Protector felülettel ren-
delkeznek, mely hosszú idôn keresztül meg óvja a tetôt a
környezeti hatásoktól és a szennyezôdéstôl. Így a tetô
méltó dísze marad korunk építészeti alkotásainak.

Színek

Mûszaki adatok

 Felület:               sima, Protector felülettel

 Méret:               330x420 mm

 Tömeg:              4,6 kg/db

 Szükséglet:         átlag 11 db/tetô m2

ébenfeketeantik



Bramac Classic
Klasszikus formák

24



A Classic Protector tetôcserép a Protector csa lád tag ja. Kö -
vet ve az eu ró pai pi a ci tren de ket, a ha zai épí té szek igé nyes -
sé gét, a Classic Protector tetôcserép új esz té ti kai lehetôséget
nyújt, úgy az új épü le tek fe dé sé nél, mint a ré gi ek fel újí tá sá nál.
Nyu godt, egyen le tes fe dés kép, klas  szi kus vo nal ve ze tés jel -
lem zi.
A Classic Protector tetôcserép is ren del ke zik mind azon ki vá -
ló tu laj don sá gok kal, ame lyek a Bra mac tetôrendszereknél
meg szo kot tak és ter mé sze te sek.

Színek

Mûszaki adatok

Felület:                sima, Protector felülettel

 Méret:                330x420 mm

 Tömeg:              4,3 kg/db

 Szükséglet:          átlag 10 db/tetô m2

sötétbarna ébenfeketetéglavörös



Bramac Montero
Erôs. Gyönyörû. Legyôzhetetlen.
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Újdonság a Bramac Montero, amely technikai és esztétikai
paramétereivel egyedülálló a hazai tetôfedôanyagok kínálatában.
Rusztikus felületkialakítása, +50%-os szilárdsági értéke révén, a
legkeményebb idôjárási hatásoknak is ellenáll.
Karakteres, markáns szépséget ad a tetônek, és megakadályozza
a hó hirtelen lecsúszását is.
Protector felülettel készül, amely hosszantartó 
védelmet nyújt a tetôt érô káros hatásokkal szemben.

Színek

Mûszaki adatok

  Felület:               granulált, Protector felülettel

  Méret:                330x420 mm

  Tömeg:              4,3 kg/db

  Szükséglet:          átlag 10 db/tetô m2

rubinvörös gránitcanyon



Bramac Adria
Hamisítatlan déli életérzés
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Romantikus délvidéki forma, természetes színvilág, összeté -
veszthetetlenül egyedi karakter. Ez a Bramac Adria tetô cserép.
Háromrétegû, többszínû rusztikus felü lete, lágy hullámai szinte
tapinthatóvá teszik az oly kedvelt Adria hangulatát. A Bramac
Adria egyedülállóan termé sze tes hatása révén ki válóan alkalmas
régi polgári házak, villák, a természetben rej tôzködô vidéki
kúriák újrafedésére, de különlegessé teszi az igényes, tágas lakó-
parkok, a kertvárosi házak, nyaralók tetôit is.

Színek

Mûszaki adatok

 Felület:              háromrétegû, többszínû, 

                               tapinthatóan rusztikus felület

  Méret:               333x420 mm

  Tömeg:             4,4 kg/db

   Szükséglet:         átlag 10 db/tetô m2

magico montanovecchio



Bramac Hódfarkú
A hagyományos rajzolatú
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A Hódfarkú Protector betoncserép különlegesen finom rajzolata,
kis mérete miatt, úgy a hagyományos, mint a modern építészeti
stílusú épületek kedvelt héjazata. 
A Hódfarkú betoncserép kiválóan alkalmas tagolt, íves
tetôfelületek, mozgalmas tetôformák fedésére, Napóleon- és
ökörszemablakok kialakítására. 
Tetôfedési rendszerével a bonyolult és kényes 
részletképzések is megoldhatók. 

Színek

Mûszaki adatok

Felület:              sima, Protector felülettel

Méret:               168x420 mm

Tömeg:             2,33 kg/db

Szükséglet:          35–38 db/tetô m2

téglavörös antik
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Bramac Tetôsík Napkollektor
Tetôbe integrálható megoldás
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Elõnyök:

>    Szabadalmaztatott kollektor megoldás, előre 
      szerelt burkolókerettel. Gyárilag beépített 
      hőmérséklet-érzékelő. Könnyû és gyors be-
       szerelés, csekély járulékos költségek.
>    20° tetőhajlássszögtől elhelyezhető
>    Nagyobb a hőteljesítmény a magas szelektivitású 
       abszorber réteg által 
>    A legkörnyezetbarátabb és költségkímélőbb 
      energiaforrás: egy 8m2-es Bramac Tetõsík 
       Naptetõvel évente akár 442 m3 gáz takarítható meg.
>    Szinte bármely tetőfedő anyaghoz beépíthető és 
      meglévő tető esetén is alkalmazható

>    10 év garancia és Austria Solar védjegy
>     Osztrák márkaminőség - a Bramac Kft. a korrekt 
       megoldás, a biztonság és a megbízhatóság mellett áll.
>    Solar Keymark minősítéssel és Építőipari Műszaki
      Engedéllyel rendelkezik

>    Sok éven át tartó elégedettség - szép megjelenés 
       és tökéletes tetõbe integrálhatóság.

011-7S1753 F



Bramac Modul Napkollektor
Tetôre szerelhetô megoldás
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Elõnyök:

>     magas hatásfok - teljes felületû réz abszorber, 
       magas szelektivitású vákuumbevonat
>    díjmentes helyszínre szállítás
>    könnyen beszerelhető daruzás nélkül - 2,5 m2-es 
       modul kollektor
>    időjárásnak abszolút ellenáll
>    választható álló ill. fekvő kivitelben
>    univerzálisan alkalmazható a különbözõ 
       hajlásszögû tartószerkezetek által - a kollektor 
       legkisebb hajlásszöge csak 15°; meglévõ tetõre 
       is felszerelhetõ
>    egyéni szerelési variációk - tetõre, mint árnyékoló 
       elem, vagy szabadon felállítva
>    osztrák márkaminőség 10 év garanciával
>    Austria Solar védjegy és Solar Keymark 
       tanúsítvány, Építőipari Műszaki Engedély

011-7S561F
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Bramac Therm hôszigetelô rendszer

Az épületek energiavesztesége leginkább a tetôknél jelentkezik. Modern
hôszigetelô anyagok beépítésével a hôveszteség és fûtésköltség jelentôsen
csökkenthetô. Akár 75%-kal. A leghatékonyabb megoldás ehhez egy szarufa
feletti hôszigetelés, mely felületfolytonosan és hôhídmentesen kerül beépítésre.

Hôátbocsátási tényezôk (Lambda) és anyagvastagságok összehasonlítása:

A hôszigetelô tulajdonság mindig Lambda-értékkel kerül megadásra. Minél kisebb
a hôátbocsátási tényezô, annál jobb hôszigetelô, és annál kisebb anyagvastagság
elegendô.

75% megtakarítás

λ=0,040 W/mK
160 mm

λ=0,035 W/mK
140 mm

λ=0,024 W/mK
100 mm

λ=0,022 W/mK
80 mm

pl: ásványgyapot pl: ásványgyapot Bramac Therm 
Kompakt

Bramac Therm 
Top

ÚJ
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Bramac Therm Kompakt

- Páraáteresztô, elsôsorban tetôfelújításokhoz ajánlott
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor 

követelményeinek megfelelô hôszigetelô
- Hôátbocsátási tényezô: 0,024 W/mK

Bramac Therm Top

- Extrém jó hôszigetelô, kiemelkedô Lambda-értékkel
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 120 mm-es vastagságban is a kor 

követelményeinek megfelelô hôszigetelô
- Hôátbocsátási tényezô: 0,022 W/mK



38

Bramac szerviz
Kényelmes, gyors, pontos

Anyagszükséglet számítás

Szeretné tudni, hogy mennyi cserép szükséges
egy jó Bramac tetô elkészítéséhez?
Forduljon bizalommal a Bramac 
alkalmazás technikai szakemberéhez.
Küldje el hozzánk építési tervrajzát és összeál-
lítjuk Önnek a legjobb ajánlatot.
Alaprajz, metszetek, homlokzati rajzok szük-
ségesek, hogy gyors, pontos, komplett anyag -
szük séglet- számítást készítsünk Önnek.
Vegye igénybe díjtalan szolgálatásunkat az
alábbi elérhetôségeken:
• Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. 
• e-mail: anyagszukseglet@bramac.com

Bramac Fotoplus

Szeretné tudni milyen lesz a tetôje Bramac
tetôrendszerrel fedve? Melyik forma, melyik
szín harmonizál leginkább a házzal?
Megújult tetôfelület tervezô programunkkal
megmutatjuk Önnek!
Nem kell mást tennie, mint elküldeni a ház
fotóját (vagy rajzát) és mi újjávarázsoljuk a
tetôt, és néhány napon belül visszajuttatjuk
Önnek az eredményt.
Megkönnyítjük döntését!
• e-mail: fotoplus-hu@bramac.com
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Bramac Napkollektor számítás

A Bramac díjmenetesen kiszámolja önnek, az
Ön igényeire szabva, hogy milyen solar-rend-
szerre van szüksége az optimális meleg -
vízkészítéshez, fûtés-rásegítéshez, vagy akár a
medence fûtéshez.
Az egyéni igények meghatározásához kérjük
töltse ki és küldje el hozzánk a Bramac Nap-
kollektor kérdôívet, amelyet megtalál a
www.bramac-solar.hu oldalon.

Bramac 24 Futárszolgálat

A Bramac24 Futárszolgálatot az Ön igényeinek
kényelmesebb kiszolgálása érdekében vezette
be a Bramac.
A szolgáltatás keretein belül vállaljuk kisebb tar-
tozékcsomagok expressz kiszállítását Magyar -
ország határain belül.
A délelôtt 12 óráig beérkezô megrendeléseket
garantáltan a következô munka napon, a 12 óra
után beérkezô rendeléseket pedig a beér -
kezéstôl számított második munkanapon
tudjuk teljesíteni.
A szolgáltatás további részleteirôl az ország
Bramac Kereskedôitôl kaphat tájékoztatót!
www.bramac.hu/kapcsolat

Bramac Therm szolgálatások

Statikai méretezés Bramac Therm hőszigetelő
rendszer rögzítéséhez

Küldje el hozzánk az épület tervrajzát és
méretezô szoftver segítségével meghatározzuk a
szükséges rendszeranyagok mennyiségét és az
árak mértékét.
A rajzok beküldése történhet nyomtatott vagy dig-
itális formátumban. A számítást a várható meteo-
rológiai terhelések figyelembevételével készítik el
szakembereink.
www.bramac.hu

A  Bramac Kft. Bramac Therm tetőtér -
beépítés energiaveszteségének számítása 

Elkészítjük Önnek tetôtérbeépítésének ener-
giaveszteség számítását.
A tetôszerekezetben lévô,  eltérô hôvezetési
tényezôjû anyagok és hôhidat képezô szerkezetek
méretezésével ellenôrizhetô, hogy térelhatároló
szerkezet megfelel-e az elôírt követelményeknek
és jövôbeli elvárásainknak.
A számításhoz szükséges kérdôív letölthetô az
alábbi internet címen. 
www.bramac.hu/bramactherm
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