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

NASZA PIERWSZA STANDARDOWA MEMBRANA  
DACHOWA O TRWAŁOŚCI PREMIUM

DELTA-XX PLUS®  
PRZEKONUJE  
WYTRZYMAŁOŚCIĄ.



30 LAT GWARANCJI  
NA NOWE PRODUKTY  
Z SERII DELTA-XX PLUS®

 Odkryj nową generację DELTA-XX PLUS® już teraz!

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

Gwarancja DELTA®:
  Jeśli mimo profesjonalnego montażu w  

okresie trwania gwarancji (30 lat) wystąpi 
problem z naszymi produktami, służymy 
pomocą.

  Nie tylko wymienimy materiały zgodnie z 
zapotrzebowaniem, ale także profesjonal-
nie zamontujemy produkt. Nieuszkodzone 
materiały zostaną ponownie użyte.

  Wystarczy jeden telefon, a my się wszyst-
kim zajmiemy.

Nasza obietnica  
gwarancyjna: 
W przypadku DELTA® gwarantujemy, że 
nasze membrany dachowe będą niezawodnie  
spełniać swoją funkcję (szczelność na prze-
nikanie 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 sformułowanie stało się 
dla nas wyzwaniem i punktem wyjścia. Cel: opracowanie membran dachowych 
o bardzo wysokiej trwałości. Nasze kluczowe spostrzeżenie: ruch powietrza nad  
membraną przyśpiesza procesy jej starzenia. Dzięki tej wiedzy zoptymalizowaliśmy 
nasze membrany dachowe i sprawdziliśmy je w ramach nowych testów stosowa- 
nych przez DÖRKEN. Cała procedura testowa przeprowadzana jest przez niezależ-
ny instytut badawczy i stanowi integralną część EAD dla membran dachowych. 
Nowy skład materiałowy zapewnia wysoką funkcjonalność i trwałość produktów 
z serii DELTA-XX PLUS® – dla długowiecznych dachów. 



Wytrzymałość w wersji  
PREMIUM 
Nasze standardowe membrany dachowe DELTA- 
XX PLUS® odznaczają się sprawdzoną wytrzymałością,  
a tym samym zapewniają trwałą ochronę dachu.  
Dodatkowo udzielamy 30-letniej gwarancji funkcjonal-
ności. To nasza obietnica Twojego bezpieczeństwa. 

Zoptymalizowany asortyment 
Cztery warianty XX PLUS pokrywają dużą część zasto-
sowań w obszarze dachów skośnych i elewacji: 

  DELTA-XX PLUS® LIGHT  
ekonomiczne rozwiązanie dla dachów krokwiowych

  DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL  
uniwersalna membrana dachowa i szalunkowa

  DELTA-XX PLUS® STRONG  
idealne rozwiązanie przy dużych rozstawach  
krokwi i łat 

  DELTA-XX PLUS® HEAVY  
solidne rozwiązanie dla dachów deskowanych

Nasze portfolio produktów charakteryzuje wysoka  
dostępność. Twoi klienci mogą otrzymać porady w 
sposób bardziej efektywny i przy mniejszym wysiłku 
sprzedażowym.

Praktyczne paski klejące 
Zintegrowane paski klejące mogą być stosowane  
bez pośrednio, co niezawodnie zapobiega przenikaniu 
zimne go powietrza i wilgoci do izolacji. Umożliwia to 
zwiększenie efektywności energetycznej i komfortu. 
Przy jednoczesnej redukcji szumu wiatru.  

 
Maksymalna elastyczność 
Dzięki wysokiej rozciągliwości nasze produkty DELTA- 
XX PLUS® są łatwe i wygodne w montażu – nawet przy 
trudnych detalach. Niebywała elastyczność zapewnia 
większe bezpieczeństwo w przypadku nieplanowanego 
kontaktu z butami czy narzędziami.
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