
DELTA®-FOXX PLUS  
O PRZEKONUJĄCEJ 
TRWAŁOŚCI.

*  zgodnie z warunkami gwarancji Dorken DELTA®:   
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

ODKRYJ NOWĄ GENERACJĘ  
MEMBRAN DACHOWYCH.



30 LAT GWARANCJI 
DLA NOWEJ   
DELTA®-FOXX PLUS

Gwarancja DELTA®:
  Jeśli mimo profesjonalnego montażu 

w okresie 30-letniej gwarancji wystąpi 
problem z naszymi produktami, jesteśmy 
do Państwa dyspozycji.

  Nie tylko wymieniamy materiały w miarę 
potrzeb, ale także zapewniamy profesjo-
nalny montaż produktu. Niezniszczone 
materiały są nadal wykorzystywane.

  Wystarczy jeden telefon, a my zajmiemy 
się resztą.

Nasza gwarancja:
W przypadku DELTA® gwarantujemy, że 
nasze membrany dachowe będą nieza-
wodnie spełniać swoją funkcję (szczelność 
na przenikanie wody) klasa W1, przez 30 lat  
przy prawidłowym montażu. Umożliwia to 
nasze prawie 60-letnie doświadczenie w 
produkcji i testowaniu wysokowydajnych 
membran do dachów skośnych.

Na DELTA® można polegać.
„Żywotność dachu jest ograniczona przez membranę dachową” – wyzwanie przyjęte! 
Chcieliśmy opracować membrany dachowe o maksymalnej odporności, które wytrzymałyby 
cały okres eksploatacji dachu. Podczas misji zidentyfikowaliśmy nierozpoznany dotąd 
problem: Ruch powietrza nad membraną powoduje jej zbyt szybkie starzenie. Mając to 
na uwadze, udoskonaliliśmy DELTA®-FOXX PLUS. Nowy skład materiału zapewnia jego 
trwałość, sprawdzoną metodą badawczą stosowaną przez DÖRKEN i oferowaną przez 
niezależne instytuty badawcze (integralna część EAD dla membran dachowych). 

Sukces: Nasz nowy standard dla długowiecznych dachów. 

 Odkryj już teraz nową membranę DELTA®-FOXX PLUS!

*  zgodnie z warunkami gwarancji Dorken DELTA®: www.doerken.com/global/en/delta-warranty



Wysokie  
bezpieczeństwo ogniowe 
Europejska klasa ogniowa B membrany DELTA®-FOXX 
PLUS utrudnia rozprzestrzenianie się płomieni, a tym 
samym chroni mienie i osoby przebywające w budynku.  

Trwała ochrona  
przed deszczem
Dzięki efektowi lotosu woda szybciej spływa, co znacznie 
ułatwia jej odprowadzenie i utrzymuje suchą izolację 
termiczną. 

Mocne połączenie 
Podwójne paski klejące z technologią DELTA®-Ad Tec  
umożliwiają długotrwałe i bezpieczne łączenie bez  
konieczności poprawek. DELTA®-FOXX PLUS jest zatem 
szczególnie wydajna w układaniu. 

Trwale funkcjonalna 
Membrana jest szczególnie odporna na temperaturę i  
specjalnie stabilizowana pod kątem promieniowania UV. 
Może być wystawiona na działanie promieniowania UV  
do 24 tygodni bez żadnych uszkodzeń. Korzystaj z trwałej  
funkcjonalności – nawet jeśli pokrycie dachu trwa nieco 
dłużej.

ZALETY W SKRÓCIE:



NIECH ŻYJE DACH.
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