
*  Zde k podrobnému prohlášení o záruce:  
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

NAŠE PRVNÍ ZÁKLADNÍ PODSTŘEŠNÍ  
MEMBRÁNY S PRÉMIOVOU ŽIVOTNOSTÍ.

DELTA-XX PLUS®  
S PŘESVĚDČIVOU  
ŽIVOTNOSTÍ.



30LETÁ ZÁRUKA  
PRO NOVÉ FÓLIE Z  
ŘADY DELTA-XX PLUS®

Na značku DELTA® je spolehnutí.
„Podstřešní membrána je slabým místem střechy.“ To byla výzva pro naši novou 
misi. Cíl: vyvinout membrány s velmi vysokou životností. Naše převratné zjištění: 
pohyb vzduchu nad fólií byl hlavní problém, který způsobuje její předčasné stárnutí.  
S tímto zjištěním jsme optimalizovali naše podstřešní membrány a testovali metodou  
vyvinutou ve společnosti DÖRKEN. Tuto metodu mezitím také nabízí nezávislý 
zkušební ústav a je pevnou součástí atestu EAD pro fólie pro šikmé střechy. Nové 
materiálové složení zajišťuje vysokou funkčnost a odolnost naší rodiny fólií DELTA-
XX PLUS® – pro střechy, které zůstanou. 

Záruka DELTA®:
  Pokud se i přes správnou montáž přece 

jen objeví problém s naším výrobkem po 
dobu 30 let, jsme tu pro vás.

  Nenahradíme jen potřebný materiál, ale 
bude i odborně položen. Nepoškozené 
materiály budou znovu použity.

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

Náš příslib záruky:
DELTA® garantuje, že naše podstřešní mem-
brány při profesionálním zpracování budou 
splňovat spolehlivou funkci po dobu 30 let 
(odolnost proti pronikání vody: třída W1). 
To je to, za čím si stojíme s našimi téměř 
60letitými zkušenostmi s výrobou a tes-
továním vysoce výkonných membrán pro 
šikmé střechy.

 Objevte naši novou rodinu fólií DELTA-XX PLUS®!

* Zde k podrobnému prohlášení o záruce: www.doerken.com/global/en/delta-warranty



Prémiová životnost
Naše nové standardní fólie pro šikmé střechy DELTA-XX  
PLUS® bodují svojí prokazatelně dlouhou životností a tím  
zajišťují dlouhodobou ochranu střechy. K tomu posky-
tujeme 30letou záruku funkčnosti- náš příslib pro Vaši 
bezpečnost. 

Optimalizace nabídky fólií 
Velkou část použití v šikmých střechách a fasádách 
pokryjeme pouze čtyřmi variantami XX PLUS: 

  DELTA-XX PLUS® LIGHT  
ekonomické řešení pro položení přes krokve

  DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL  
univerzální fólie vhodná i na bednění

  DELTA-XX PLUS® STRONG  
ideální řešení pro velké rozteče střešních latí 

  DELTA-XX PLUS® HEAVY  
robustní řešení pro bedněné střechy

Tato nabídka těchto výrobků zajišťuje jejich vyšší dostup- 
nost. Také poradenství pro Vaše zákazníky je efektivnější 
a s menším prodejním úsilím.

Praktický samolepicí okraj 
Integrovaný samolepicí okraj usnadňuje pokládku, spo-
lehlivě zabrání pronikání studeného vzduchu a vlhkosti 
do izolace. To zajišťuje vyšší energetickou účinnost a 
komfort bydlení. Zároveň se snižuje hluk větru. 
 

Maximální pružnost 
Díky své vysoké pružnosti lze naše fólie DELTA-XX PLUS® 
snadno a pohodlně zpracovávat – i u složitých detailů. 
Obrovská flexibilita zajišťuje větší bezpečnost v případě 
neplánovaného kontaktu se špičkou boty (chození po 
latích) a nářadím.

PŘEHLED  
DALŠÍCH VÝHOD: 



AŤ ŽIJE STŘECHA.
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