
DELTA-XX PLUS®   
S PRESVEDČIVO DLHOU 
ŽIVOTNOSŤOU.
NAŠA PRVÁ ŠTANDARDNÁ PODSTREŠNÁ  
FÓLIA S PRÉMIOVO DLHOU ŽIVOTNOSŤOU.

*  Podrobné vyhlásenie o záruke:  
www.doerken.com/global/en/delta-warranty 



30 ROČNÁ ZÁRUKA  
NA NOVÚ RODINU  
FOLIÍ DELTA-XX PLUS®

Nová DELTA®-Záruka:
  Ak sa aj napriek odbornej montáži  

vyskytne problém s našimi výrobkami v 
rámci 30-ročnej záruky, sme tu pre vás.

  Nevymeníme podľa potreby len samotné  
materiály, ale produkt aj odborne  
nainštalujeme. Nepoškodené materiály  
sa znovu použijú. 

  Stačí jeden telefonát a my sa o to  
postaráme.

Náš prísľub záruky:
My v značke DELTA® garantujeme, že naše 
podstrešné membrány budú pri profesionál-
nom spracovaní spoľahlivo fungovať 30 
rokov (odolnosť voči vode: trieda W1). To 
je to, za čím si stojíme s našimi takmer 
60-ročnými skúsenosťami vo výrobe a 
testovaní vysokovýkonných membrán  
pre šikmé strechy.

Na značku DELTA® sa môžete spoľahnúť.
„Podstrešná fólia je slabým miestom strechy.“ To bola výzva pre našu novú misiu. 
Cieľ: vyvinúť podstrešné membrány s veľmi vysokou životnosťou. Naše prevratné  
zistenie: Pohyb vzduchu nad podstrešnou fóliou je problém, ktorý spôsobuje 
jej predčasné starnutie. Na základe týchto poznatkov sme optimalizovali naše 
podstrešné membrány a otestovali pomocou novo zavedeného DÖRKEN skú-
šobného postupu. Medzitým túto skúšku ponúka tiež nezávislý testovací inštitút  
a je neoddeliteľnou súčasťou EAD pre podstrešné membrány. Nové materiálové  
zloženie zaručuje funkčnosť a dlhú životnosť našej rodiny podstrešných membrán  
DELTA-XX PLUS® – pre strechy, ktoré trvajú.

 Objavte teraz novú rodinu fólií DELTA-XX PLUS®!

*  Podrobné vyhlásenie o záruke: www.doerken.com/global/en/delta-warranty 



Prémiovo dlhá životnosť
Naše štandardné podstrešné membrány DELTA-XX PLUS®  
vás presvedčia preukázateľne dlhou životnosťou a zais-
ťujú tak trvalo chránenú strechu. K tomu poskytujeme 
tiež 30-ročnú záruku funkčnosti – náš prísľub pre vašu 
bezpečnosť.

 
Optimalizovaný sortiment
So štyrmi variantmi XX PLUS pokrývame veľkú časť  
aplikácii v šikmých strechách a odvetraných fasádach:

  DELTA-XX PLUS® LIGHT  
cenovo výhodné riešenie pre pokládku na krokvy

  DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL  
univerzálna membrána vhodná pre aplikáciu na  
debnenie ako aj na krokvy

  DELTA-XX PLUS® STRONG  
Ideálne riešenie pre veľkoformátové krytiny s veľkou 
šírkou latovania

  DELTA-XX PLUS® HEAVY  
robustné riešenie pre debnené strechy

Naše produktové portfólio zaisťuje vyššiu dostupnosť 
produktov. Aj poradenstvo vašim zákazníkom takto 
prebieha efektívnejšie a s menšou námahou pri predaji.

Praktické integrované  
samolepiace okraje 
Integrované samolepiace okraje je možné okamžite 
spracovať a tak spoľahlivo zabrániť prenikaniu studeného  
vzduchu a vlhkosti do izolácie. To umožňuje vyššiu 
energetickú efektívnosť a komfort bývania. Zároveň  
sa znižuje hluk vetra v streche.

Maximálna flexibilita
Vďaka vysokej pružnosti sa naše produkty DELTA- 
XX PLUS® dajú ľahko a pohodlne spracovať – aj v mieste  
náročných detailov. Enormná flexibilita zaisťuje väčšiu 
bezpečnosť v prípade neplánovaného kontaktu fólie so 
špičkou topánky, alebo s náradím.

ĎALŠIE VÝHODY  
V SKRATKE:



Dörken SK, s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

  +421 2 45 94 49 17
  dorken@dorken.sk
 www.dorken.sk
      

NECH ŽIJE STRECHA.


