
DELTA®-FOXX PLUS  
S PRESVEDČIVO DLHOU 
ŽIVOTNOSŤOU.

*  Podrobné vyhlásenie o záruke: 
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

OBJAVTE ĎALŠIU GENERÁCIU  
PODSTREŠNEJ FÓLIE.



30 ROČNÁ  
ZÁRUKA NA NOVÚ  
DELTA®-FOXX PLUS

Na značku DELTA® sa môžete spoľahnúť.
„Životnosť strechy je limitovaná podstrešnou fóliou.“ Výzva prijatá! Chceli sme vyvinúť 
podstrešné membrány s veľmi vysokou odolnosťou, ktoré by vydržali celú životnosť 
strechy. Počas misie sme identifikovali problém: pohyb vzduchu nad podstrešnou fóliou  
spôsobuje jej predčasné starnutie. S týmito znalosťami sme zdokonalili DELTA®-FOXX PLUS. 
Nové materiálové zloženie zaisťuje jej dlhú životnosť, odskúšanú pomocou DÖRKEN 
testovacej metódy a ktorú ponúka aj nezávislý inštitút a je neoddeliteľnou súčasťou EAD 
pre podstrešné membrány. Náš úspech: Náš nový štandard pre strechy, ktoré trvajú.

Nová DELTA®-Záruka:
  Ak sa aj napriek odbornej montáži  

vyskytne problém s našimi výrobkami v 
rámci 30-ročnej záruky, sme tu pre vás.

  Nevymeníme podľa potreby len samotné 
materiály, ale produkt aj odborne nainšta- 
lujeme. Nepoškodené materiály sa znovu 
použijú. 

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

Náš prísľub záruky:
My v značke DELTA® garantujeme, že naše 
podstrešné membrány budú pri profesionál- 
nom spracovaní spoľahlivo fungovať 30 rokov 
(odolnosť voči vode: trieda W1). To je to, za 
čím si stojíme s našimi takmer 60-ročnými  
skúsenosťami vo výrobe a testovaní vysoko- 
výkonných membrán pre šikmé strechy.

 Objavte teraz novú DELTA®-FOXX PLUS!

* Podrobné vyhlásenie o záruke: www.doerken.com/global/en/delta-warranty



Vysoká požiarna odolnosť
DELTA®-FOXX PLUS s triedou reakcie na oheň Euro B, 
výrazne sťažuje šírenie plameňov. To znamená, citeľne 
vyššiu úroveň ochrany majetku a tým aj väčšiu bezpečnosť 
pre jeho obyvateľov.  

Trvalo odolná voči dažďu
Známy efekt lotosového kvetu na DELTA®-FOXX PLUS 
zabezpečuje, že voda po fólii steká rýchlejšie. To uľahčuje 
jej spracovanie a udržiava tepelnú izoláciu trvalo suchú.  

Silné spojenie
Dvojité integrované lepiace pásky s lepiacou technológiou 
DELTA®-Ad Tec umožňujú dlhodobú a bezpečnú priľnavosť, 
bez nutnosti dodatočného pritláčania spojov. Takto je 
pokládka DELTA®-FOXX PLUS mimoriadne jednoduchá.  

Trvalo funkčná
Membrána je obzvlášť tepelne odolná a špeciálne UV 
stabilizovaná. Môže byť vystavená UV žiareniu po dobu 
až 24 týždňov bez toho, aby sa dalo očakávať akékoľvek 
poškodenie materiálu. Profitujte z trvalej funkčnosti  
– aj keď zakrytie strechy krytinou trvá o niečo dlhšie.

ĎALŠIE  
VÝHODY V SKRATKE:



NECH ŽIJE STRECHA.
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