
PIERWSZA TEGO TYPU:  
DELTA®-MAXX PLUS  
O DŁUGIEJ TRWAŁOŚCI.

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

ODKRYJ NOWĄ GENERACJĘ  
MEMBRAN DACHOWYCH.



30 LAT GWARANCJI  
NA NOWĄ MEMBRANĘ  
DELTA®-MAXX PLUS

Gwarancja DELTA®:
  Jeśli pomimo 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. Nieuszkodzone 
materiały są ponownie stosowane.

  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.
„Membrana dachowa jest słabym punktem dachu”. To było wyzwanie dla naszej 
nowej misji. Cel: Opracowanie membran dachowych o maksymalnej trwałości. 
Przełomowa obserwacja: Ruch powietrza nad membraną jest problemem, który 
powoduje jej przedwczesne starzenie się. Dzięki tej wiedzy zoptymalizowaliśmy 
DELTA®-MAXX PLUS i sprawdziliśmy ją w nowej procedurze testowej opracowanej 
przez DÖRKEN. Obecnie procedura ta jest oferowana przez niezależne instytuty 
badawcze i stanowi integralną część EAD dla membran dachowych. Nowy skład 
materiałowy zapewnia funkcjonalność i trwałość naszego nowego standardu w 
membranach dachowych – dla dachów o wysokiej trwałości.

 Odkryj nową DELTA®-MAXX PLUS już teraz!

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



Sprawdzona  
ochrona przed upadkiem 
DELTA®-MAXX PLUS wykazała w testach zabezpieczenie 
przed upadkiem. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa 
pracy i oczywiście ochrony zdrowia. 
 

Do 30 %  
oszczędności materiału 
Dzięki podwójnym paskom klejącym membranę można  
łatwo obrócić i użyć ponownie w drugim kierunku. 
Pozwala to na układanie ze znacznie mniejszą ilością 
odpadów. Dzięki temu uzyskujemy duże oszczędności 
czasu i kosztów.

CO OFERUJEMY:

Wysokie  
bezpieczeństwo ogniowe 
Euroklasa ogniowa B znacznie utrudnia rozprzestrzenianie 
się płomieni przez DELTA®-MAXX PLUS. Oznacza to 
większą ochronę obiektu, a tym samym większe bezpie- 
czeństwo jego mieszkańców. 

Maksymalna  
oszczędność energii 
Podwójne paski klejące DELTA®-MAXX PLUS zapobiegają 
przenikaniu zimnego powietrza z zewnątrz, zapewniając 
tym samym najlepszą wiatroszczelność. Pozwala to zaosz- 
czędzić cenną energię i ograniczyć koszty ogrzewania.



NIECH ŻYJE DACH.
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