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MONIER Sp. z o.o.

producent dachówki Braas i RuppCeramika 

ul. Wschodnia 26

45-449 Opole

infolinia 0 801 900 555

www.braas.pl

www.ruppceramika.pl 

Przedsiębiorstwo Monier Sp. z o.o. należy 
do Grupy MONIER, światowego lidera w zakresie 
pokryć dachowych. Przez wiele lat działalności 
koncern ten zyskał ugruntowaną pozycję w wielu 
krajach na większości kontynetów. 
Monier Sp. z o.o. oferuje klientom najwyższej 
jakości dachówki cementowe Braas i ceramiczne 
RuppCeramika w imponującym wyborze 
kształtów i kolorów – od tradycyjnych 
po nowoczesne, a nawet awangardowe. 

brAAs – pewny dACh nAd GłowĄ
Oferta Braas obejmuje 6 modeli dachówek (Reviva, Bałtycka, Romańska, Celtycka, Grecka, Tegalit) o doskonałych walorach zarówno wytrzymałościowych, jak też estetycznych. 
Szeroki wybór kształtów i kolorów dachówek pozwala stworzyć wiele wariantów aranżacji dachu w różnych stylach architektonicznych.
Braas aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii pokryć dachowych. Wprowadzając na rynek nowe produkty, potwierdza zawsze najwyższą jakość i niezawodność. 
Najnowocześniejszym obecnie rozwiązaniem jest oferowana przez Braas dachówka wykonana w innowacyjnej technologii Cisar.

„DACH Z JEDNEJ RęKI” – dewiza Braas, oznacza, że klient otrzymuje w ofercie nie tylko bogaty wybór dachówek, lecz cały system krycia dachu. System ten obejmuje ponad 1000 
elementów wykończeniowych, które tworzą jedną całość dopasowaną do siebie pod względem technologicznym i estetycznym. Elementy systemu pozwalają na wykonanie 
w jednolitej konwencji każdego detalu dachu. Inwestor zyskuje pewność, że pokrycie zachowa estetykę, trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych.

rUppCerAmiKA – dACh w nAjlepszym stylU
Dachówki ceramiczne RuppCeramika to doskonały przykład, jak można pogodzić jakość, trwałość i estetykę. Są to bowiem dachówki szczelne, trwałe odporne na działanie czynników atmosferycznych (zwłaszcza mrozu i deszczu), 
jak również agresywnych związków chemicznych. W przypadku RuppCeramiki nietrudno o potwierdzenie tych cech. Wspomniane wartości są zgodne z wymogami Polskiej Normy (PN-EN 1304), posiadają Certyfikaty na Znak 
Bezpieczeństwa „B” oraz Certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. W skład oferty wchodzą dachówki: Sirius, Rubin 13, Granat, Turmalin, Opal oraz Opal Żłobkowany.

W czym tkwi tajemnica ich wyjątkowości? Odpowiednio dobrana mieszanka glin pozwala na osiągnięcie jednolitej, ciepłej barwy wypalonych dachówek. Nowoczesny, w znacznej części skomputeryzowany proces produkcyjny daje 
gwarancję wysokiej jakości ich wytwarzania. RuppCeramika posiada także własne laboratorium, w którym codziennie dokonuje się szczegółowej kontroli jakości – od surowca po gotowy produkt. Dzięki swojemu ciężarowi (39-65 kg/m2) 
dachowi nie grozi zerwanie przez wichurę. Porowata struktura dachówek odpowiada za ich paroprzepuszczalność – dach „oddycha”, zapewniając w pomieszczeniach odpowiedni mikroklimat, przy zachowaniu akumulacji ciepła wewnątrz. 
Pełnię zalet tych dachówek wzbogaca także ich niepalność, odporność na promieniowanie UV i dźwiękoszczelność. Posiadają 20-letnią gwarancję.


