
DELTA®-FOXX PLUS  
LENYŰGÖZŐEN HOSSZÚ 
ÉLETTARTAMMAL.

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

FEDEZZE FEL AZ ALÁTÉTFÓLIÁK KÖVETKEZŐ 
GENERÁCIÓJÁT.



30 ÉV GARANCIÁVAL  
A MEGÚJULT    
DELTA®-FOXX PLUS

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. 
„A tetőszerkezet élettartamát az alátétfólia jelentősen befolyásolja.” Kihívás elfogadva!  
Olyan rendkívüli ellenálló képességgel rendelkező alátétfóliákat akartunk kifejleszteni, 
melyek a tető teljes élettartama alatt működőképesek maradnak. Ezen küldetésünk  
során azonosítottunk egy öregítő tényezőt: ez pedig nem más, mint az alátétfólia feletti 
légmozgás. Ezen ismeret birtokában tökéletesítettük, és a DÖRKEN által kifejlesztett  
– egy független vizsgálóintézetnél is elérhető, az EAD szerves részét képező – új vizsgálati 
módszerrel teszteltük is a DELTA®FOXX PLUS alátétfóliánkat. A siker nem maradt el: 
megszületett az alátétfóliák új etalonja – örök tetőkre tervezve.

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

* Részletes garanciális feltételek itt: www.doerken.com/global/en/deltawarranty



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

Tartós vízzáróság
A felületén lévő lótuszhatású bevonatnak köszönhető, 
hogy a DELTA®FOXX PLUS felületéről a víz gyorsabban 
lepereg. Ez egyrészt megkönnyíti a beépítést, másrészt 
hosszú távon biztosítja a hőszigetelés szárazságát. 

Erős ragasztás 
Az újszerű, DELTA®Ad Tec ragasztási technológia  
tartós, biztos ragasztást garantál, egy lépésben. Ezáltal 
a DELTA®FOXX PLUS különösen felhasználóbarát.  

Hosszú távú működőképesség 
A DELTA®FOXX PLUS rendkívül hőálló és UVstabil, 
akár 24 hétig ellenáll az UVsugárzásnak, az anyag 
károsodása nélkül. Profitáljon ebből Ön is: aggodalom 
nélkül dolgozhat, még ha a tetőfedés hosszabb időt is 
vesz igénybe.

ELŐNYÖK  
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