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Ekstensywny Zielony Dach Systemu Icopal jest przeznaczo-
ny na dachy płaskie oraz skośne. W zależności od rodzaju ter-
moizolacji system ten może mieć klasyczny lub odwrócony
układ warstw. Warstwę hydroizolacyjną tworzy układ dwóch
pap: podkładowej (Szybki Profil) oraz wierzchniego krycia
odpornej na przerastanie korzeni roślin GRAVIFLEX SBS
Green Roof. Nad hydroizolacją umieszczona jest warstwa dre-
nażowa w postaci maty Icodren 10 Szybki Drenaż SBS, któ-
ra odprowadza nadmiar wody z wyżej położonych warstw re-
tencyjnych oraz z prekultywowanej maty wegetacyjnej Icomat
Green 317, dostarczanej na miejsce wbudowania bezpośrednio
z pól uprawnych. Najwiekszą zaletą Zielonego Dachu Icopal

Nowy system pokryć dachów płaskich: biała jednowarstwo-
wa, mocowana mechanicznie membrana dachowa TPO (ter-
moplastyczny poliolefin) wraz z akcesoriami towarzyszącymi.
Sprawdzony i ceniony materiał pokryciowy przede wszystkim
na wielkopowierzchniowych dachach płaskich. Membrany te
mogą być równiez stosowane na dachach łukowych oraz spa-
dzistych o nachyleniu do 20°. Dotychczas pokryto nimi ponad
300 mln m2 dachów w USA i Europie. Zalety membran Ever-
Guard TPO to m.in. bardzo korzystne parametry wytrzymało-
ściowe, wieloletnia gwarancja oraz wysoki współczynnik
odbicia światła SRI ok. 95%. Elementy Systemu EverGuard
TPO mają wszystkie dokumenty wymagane na polskim rynku.
Na pokrycia dachowe zamontowane przez wyspecjalizowane,
certyfikowane firmy wykonawcze BMI RoofPro udziela
wieloletniej gwarancji. Pokrycie dachu płaskiego membraną EverGuard TPO

Systemy oddymiania grawitacyjnego, którego najważniej-
szym elementem są klapy dymowe montowane w dachu, odgry-
wają istotną rolę w przypadku wybuchu pożaru. Znacząco wpły-
wają na zapewnienie warunków niezbędnych do ewakuacji lu-
dzi oraz prowadzenie działań przez ekipy ratowniczo-gaśnicze.
Przez zastosowanie central sterowniczych oraz detektorów dy-
mu lub temperatury uruchamianie systemu może odbywać się au-
tomatycznie (za pomocą pneumatycznego lub elektrycznego ukła-
du napędowego klap dymowych). Wszystkie elementy systemu
mają odpowiednie dokumenty wymagane na polskim rynku.

Świetliki dachowe w najskuteczniejszy sposób doświetlają
wnętrze budynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku
obiektów wielkopowierzchniowych, np. produkcyjno-magazy-
nowych, gdzie równomierne dostarczenie światła do wnętrza
za pomocą okien nie jest możliwe. Z pomocą przychodzą roz-
wiązania BMI AWAK w postaci świetlików punktowych, pasm
świetlnych ciągłych i klap oddymiających wykonywanych ja-

ko urządzenia wolno stojące lub zintegrowane z pasmami
świetlnymi. Ofertę dopełniają wyłazy dachowe KOMINIAR-
CZYK zaopatrzone w kopułki doświetleniowe, zapewniające
łatwy dostęp do połaci dachowej, doświetlenie klatki scho-
dowej i stanowiące estetyczne wykończenie dachu.

Wiecej informacji: www.awak.pl

Pasma świetlne BMI AWAK

Zielony Ekstensywny Dach Icopal bezpośrednio po zainstalowaniu
na dachu

Membrana EverGuard TPO

Klapy dymowe, pasma świetlne, wyłazy dachowe

System Zielony Dach Icopal

Innowacyjne rozwiązania z oferty BMI Polska
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jest bujna roślinność po zakończeniu inwestycji, bez potrzeby
sadzenia, pielęgnowania i oczekiwania przez kilka miesięcy
na niepewny efekt tych prac. Na powierzchni maty wegetacyj-
nej znajduje się 6 rodzajów rozchodników, kilka rodzajów ziół
i mchu. Rośliny tak dobrano, aby mogły przetrzymać okresy su-

szy. System Zielony Dach Icopal obejmuje też akcesoria: listwy
okapowe, zabezpieczania wpustów dachowych itp. Obciążenie
wszystkich warstw Ekstensywnego Dachu Zielonego wraz z na-
sączeniem ich wodą opadową nie przekracza 60 kg /m2.

Więcej informacji: www.zielonydach.icopal.pl.
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Klasyczny kształt dachówki CLASSIC AERLOX przeko-
nuje zarówno tradycjonalistów, jak i miłośników nowocze-
snej architektury, a dach wygląda lekko i nowocześnie.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii Aerlox zre-
dukowano masę dachówki betonowej o 30% (do 2,9 kg), za-
chowując jednocześnie 100% wytrzymałości i trwałości.
Dachówka CLASSIC AERLOX jest alternatywą dla lekkich
pokryć dachowych (takich jak np. blachodachówki czy pły-
ty włókno-cementowe). Dostarczana jest z pełną gamą
akcesoriów. Mniejsza masa znacznie ułatwia pracę deka-

rza. Można ją
stosować wszędzie
tam, gdzie wymagana
jest bardzo dobra ja-
kość i szczelność po-
krycia, a konstrukcja
dachu nie zezwala na
zbyt duże obciążenie.

Więcej informacji:
www.braas.pl

System może współpracować praktycznie z każdą standar-
dową dachówką ceramiczną lub betonową. Przejmuje funk-
cję ochronną pokrycia dachowego, jednocześnie produkując
darmową energię elektryczną w całkowicie ekologiczny spo-
sób. Spełnia wszelkie wymagania stawiane przegrodzie bu-
dowlanej. Jest odporny na działanie różnych warunków at-
mosferycznych. Panele przeznaczone są na dachy skośne o na-
chyleniu 22 – 65°. Ich montaż jest prosty i szybki. Mogą być
zastosowane na dachu zarówno nowego, jak i remontowanego
budynku. Możliwość łączenia paneli tworzy system, którego
moc konfiguruje się zgodnie z potrzebami użytkowników.

Dane techniczne: Model PV INDAX; typ 300; moc nomi-
nalna – 300 W; tolerancja – (-0/+5%); sprawność modułu –

18,44%; wymiary – 1,769 x 999
x 75 mm; wymiary ogniwa –
156 x 156; liczba ogniw – 60; typ
polikrystaliczny; waga – 20 kg;
rama – anodowane aluminium
w kolorze czarnym; przewód
przyłączeniowy – 2 x 1000 mm,
4 mm2; złącza – MC4; skrzynka
przyłączeniowa – IP67; specjal-
ne hartowane szkło solarne, an-
tyrefleksyjne, zapewniające najwyższą wydajność nawet
w warunkach promieniowania rozproszonego.

Więcej informacji: www.braas.pl

System ma bardzo atrakcyjny wygląd. Zintegrowany jest
z dachówkami BRAAS Teviva, BRAAS Tegalit, BRAAS
Turmalin. Panel zastępujący dachówkę daje nieograniczone
możliwości aranżacji. Niezależnie od ponadczasowego wyglą-
du system produkuje z najwyższą efektywnością czystą ener-
gię na potrzeby każdego budynku. Montaż jest łatwy. Z uwa-
gi na strukturę modułową można realizować pola modułowe
w dowolnej wielkości i formie.

Dane techniczne: Model PREMIUM; typ 100; moc nomi-
nalna – 100 W; tolerancja – (+/-3%); sprawność modułu –
16,34%; wymiary – Teviva i Tegalit: 1,825 × 454 mm / Tur-
malin: 1,784 x 516 mm; wymiary ogniwa – 156 x 156; liczba
ogniw – 22; typ monokrystaliczny; waga – 10 kg; materiał ra-
my – dachówka PV; przewód przyłączeniowy – 2 x 500 mm,
4 mm2; skrzynka przyłączeniowa – IP65; specjalne hartowane

szkło solarne, antyrefleksyjne, zapewniające najwyższą wy-
dajność nawet w warunkach promieniowania rozproszonego.

Więcej informacji na: www.braas.pl

Panele fotowoltaiczne BRAAS PV INDAX

Panele fotowoltaiczne BRAAS PV PREMIUM

Dachówka CLASSIC AERLOX
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