
OBJEVTE DALŠÍ GENERACI  
PODSTŘEŠNÍCH MEMBRÁN.

DELTA®-FOXX PLUS  
S PŘESVĚDČIVOU  
ŽIVOTNOSTÍ.

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



30LETÁ ZÁRUKA 
PRO NOVOU  
DELTA®-FOXX PLUS

Na značku DELTA® je spolehnutí.
„Životnost střechy je omezena životností podstřešní membránou.“ Výzva přijata! Chtěli 
jsme vyvinout podstřešní membrány s velmi vysokou odolností, které by vydržely po 
dobu životnosti střechy. Během naší mise jsme identifikovali problém: pohyb vzduchu 
nad střešní fólií způsobuje předčasné stárnutí. S těmito znalostmi jsme zdokonalili DELTA®- 
FOXX PLUS. Nové materiálové složení zaručuje jeho odolnost. Testováno zkušební 
metodou vyvinutou DÖRKEN, kterou nabízí i nezávislý institut a je nedílnou součástí 
certifikátu EAD pro podstřešní membrány. Náš úspěch: náš nový standard 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 DELTA®-FOXX PLUS!

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



Vysoká požární bezpečnost
Evropská třída reakce na oheň B u fólie DELTA®-FOXX PLUS 
výrazně ztěžuje šíření plamenů. To znamená znatelně vyšší 
ochranu objektu a tím větší bezpečnost pro své obyvatele.  

Dlouhodobě těsná
Známý lotosový efekt u fólie DELTA®-FOXX PLUS způsobuje 
rychlé odvedení kapek vody. To zlepšuje pokládku a udržuje 
tepelnou izolaci dlouhodobě v suchu.  

Silné spojení
Dvojité samolepicí okraje s technologií lepení DELTA®-
AdTec umožňuje dlouhodobě bezpečné slepení spojů. Tím 
se fólie DELTA®-FOXX PLUS snáze pokládá.  

Dlouhodobě funkční
Fólie je mimořádně odolná vysokým teplotám a speciálně 
stabilizována proti UV záření. Může být vystavena až 
24 týdnů UV záření, aniž by byla poškozena. Profitujte z 
dlouhodobé funkčnosti i v případě, že pokládka krytiny 
trvá déle.

PŘEHLED  
DALŠÍCH VÝHOD: 



AŤ ŽIJE STŘECHA.
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