
DELTA®-MAXX PLUS  
LENYŰGÖZŐEN HOSSZÚ 
ÉLETTARTAMMAL.
FEDEZZE FEL AZ ALÁTÉTFÓLIÁK KÖVETKEZŐ 
GENERÁCIÓJÁT.

*  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 elöregedésének egyik oka az alátétfólia feletti légmozgás. Ezen ismeret 
birtokában optimalizáltuk és egy, a DÖRKEN által kifejlesztett, új vizsgálati módszerrel 
teszteltük is a DELTA®-MAXX PLUS alátétfóliánkat. Ez az új – egy független vizsgálóinté- 
zetnél is elérhető – vizsgálati módszer az alátétfóliákra vonatkozó EAD szerves részét 
képezi. A továbbfejlesztett anyagösszetétel garantálja alátétfóliáink hosszú élettartamát 
és működőképességét - Örök tetőkre tervezve. 

 Fedezze fel most a megújult DELTA®-MAXX PLUS-t!

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

30 ÉV GARANCIÁVAL  
A MEGÚJULT    
DELTA®-MAXX PLUS



Bevizsgált  
beesés elleni védelem 
DELTA®-MAXX PLUS igazoltan beesésbiztos, tehát 
nagyobb biztonságot nyújt a munkavégzés során. 
 

Akár 30 % anyagmegtakarítás 
A mindkét szélén megtalálható ragasztószegélynek 
köszönhetően minimális a szabási veszteség: a vápánál 
és/vagy élnél ferdén levágott fóliatekercs egyszerűen 
elforgatható és folytatható a munka. Ez hatalmas idő- és 
költségmegtakarítást jelent. 

 
Magas tűzállóság 
A B éghetőségi osztályú DELTA®-MAXX PLUS jelentősen 
megnehezíti a tűz terjedését. Ez az épületnek nagyobb 
védelmet, lakóinak pedig nagyobb biztonságot jelent. 

Maximális energiamegtakarítás 
A DELTA®-MAXX PLUS dupla ragasztószegélye tökéletes 
szélzárást biztosít, megakadályozza a kültéri hideg levegő 
bejutását a szerkezetbe. Ezáltal értékes energia- és 
fűtésköltség takarítható meg. 

ELŐNYÖK  
ÁTTEKINTÉSE:



SOKÁIG ÉLJEN A TETŐ.

Dörken Kft. 
2330 Dunaharaszti
Némedi út 100.

  +36 21 311 0070
  doerken@doerken.hu
 www.doerken.hu
  


