
*  Részletes garanciális feltételek itt: 
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

AZ ELSŐ KLASSZIKUS ALÁTÉTFEDÉSÜNK 
RENDKÍVÜLI ÉLETTARTAMMAL.

DELTA-XX PLUS®  
MEGGYŐZŐEN HOSSZÚ 
ÉLETTARTAMMAL.



30 ÉV GARANCIA  
AZ ÚJ, DELTA-XX PLUS®  
TERMÉKCSALÁDRA

 Ismerje meg most a DELTA-XX PLUS® termékcsaládot!

* Részletes garanciális feltételek itt: www.doerken.com/global/en/delta-warranty

A DELTA®-garancia:
  Amennyiben a 30 éves garanciaidő alatt 

– szakszerű beépítés ellenére is – problé- 
ma merül fel termékünkkel kapcsolatban, 
forduljon hozzánk bizalommal, minket 
megtalál.

  Nem csak a szükséges anyagot bocsátjuk 
rendelkezésére, hanem annak szakszerű 
beépítéséről is gondoskodunk. A funkció-
képes termékeket újra felhasználjuk.  

  Csak egy hívás, és mi azonnal intézkedünk.

A mi garanciánk:
Mi, a DELTA® alátétfóliák gyártójaként 
garantáljuk, hogy szakszerű beépítés esetén 
alátétfóliáink 30 évig megbízhatóan műkö- 
dőképesek (vízzáróság: W1). Ezt a kijelen- 
tésünket a kiváló minőségű alátétfóliák 
gyártásában és tesztelésében szerzett közel  
60 éves tapasztalatunk alapozza meg. 

A DELTA®-ra mindig számíthat. 
„Az alátétfólia a tető gyenge pontja.” Erre a kihívásra válaszul jött létre új küldetésünk. 
Célunk: rendkívül hosszú élettartamú alátétfóliák kifejlesztése. Áttörő felismerésünk: 
az alátétfóliák idő előtti elöregedésének egyik oka az alátétfólia feletti légmozgás. Ezen  
ismeret birtokában optimalizáltuk, és egy, a DÖRKEN által kifejlesztett vizsgálati módszer-
rel teszteltük is alátétfóliáinkat. Ez az új – egy független vizsgálóintézetnél is elérhető –  
vizsgálati módszer az alátétfóliákra vonatkozó EAD szerves részét képezi. Az új 
anyagösszetétel garantálja a DELTA-XX PLUS® termékcsalád hosszú élettartamát és működő-
képességét – örök tetőkre tervezve.



Kimagaslóan hosszú élettartam 
A DELTA-XX PLUS® klasszikus alátétfóliáink  bizonyítottan 
hosszú élettartammal rendelkeznek, tehát  biztosítják 
a tető tartós, megbízható védelmét. Ráadásul 30 év 
teljesítmény garanciát is vállalunk – ez a mi ígéretünk 
az Ön biztonságáért. 

Optimalizált termékválaszték 
A DELTA-XX PLUS® termékcsalád négy tagjával tökéle-
tesen lefedjük a felmerülő  igények nagy részét mind 
magastető, mind homlokzat terén:   

  DELTA-XX PLUS® LIGHT  
A költségtakarékos megoldás hőszigetelés nélküli 
vagy teljes szarufaközt kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.

  DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL  
Az univerzális alátétfólia deszkázatra is.

  DELTA-XX PLUS® STRONG  
Az ideális megoldás nagy cserépléc távolságú tetőkhöz  

  DELTA-XX PLUS® HEAVY  
Az igazán robusztus alátétfólia teljes deszkázatra

Termékportfóliónk optimalizálása segíti a termékek  
folyamatos elérhetőségét. Ráadásul az értékesítés 
folyamata hatékonyabb, kevesebb ráfordítást igényel.

Praktikus integrált  
ragasztószegély 
A fólia ragasztása egy lépésben kivitelezhető. Az integrált 
ragasztószegély biztonsággal megakadályozza, hogy 
a nedvesség a hőszigetelésbe jusson. Ráadásul a szél 
által okozott zajokat is csökkenti.  

Maximális rugalmasság 
Kitűnő nyújthatóságuknak köszönhetően a DELTA-XX 
PLUS® termékcsalád tagjai egyszerűen és kényelmesen 
fektethetők – még az egyébként bonyolult részlet- 
képzéseknél is. Nagy rugalmasságuk gondoskodik a nem  
tervezett igénybevételekből adódó sérülésekkel szembeni 
ellenállásról (tetőfedő cipő, vagy egy leeső szerszám).  

ELŐNYÖK  
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