
Snap Lock 
Rąbek zatrzaskowy



Koniki 
z regionu 
Dalarna 
są jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
na świecie symboli Szwecji. Drewniana 
postać konia w ludowej tradycji Skandynawii 
jest postacią odstraszającą złe demony.  
Do rzeźbienia wykorzystywane są 
wyselekcjonowane, najlepszej jakości sosny.

Koniki Dalarna są wiodącym symbolem 
produktów marki Bratex wykonanych według 
standardu Bratex Quality Performance.

Skandynawski koncern SSAB  jest od 1996 
roku strategicznym dostawcą lakierowanych 
blach w kręgach dla spółki Bratex Dachy.

Snap Lock

Dach Numer Jeden™
Produkty firmy Bratex zawsze posiadają 
swój niepowtarzalny charakter stylistyczny, 
korespondujący z oczekiwaniami.

Wyróżniający się kształt, wysoka jakość wykonania 
oraz niebanalne aspekty konstrukcyjne produktów 
są nieodłącznym elementem filozofii marki Bratex.



szerokość całkowita 524 mm

szerokość efektywnego krycia 484 mm
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m

Parametry produktu
Materiał blacha stalowa 0,5 / 0,6 mm  

blacha aluminiowa 0,6 mm
szczegóły dotyczące wariantów w katalogu przekrojowym

Gwarancja Gwarancja podstawowa Basic
zależna od wariantu, szczegóły w cenniku

Gwarancja rozszerzona ProCover
dodatkowe korzyści – bezpłatny demontaż i montaż

szczegóły gwarancyjne w Dokumentacji Produktu

Szerokość całkowita 524 mm

Szerokość krycia 484 mm

Zakres długości  
(liczony po rąbku)

0,5 – 12 mb

Wysokość profilu efektywnie 30 mm

Min. spadek dachu 8°

Waga stali 0,5 mm 2,29 kg/mb (4,37 kg/m²)

Waga stali 0,6 mm 2,77 kg/mb (5,29 kg/m²)

Waga aluminium 0,6 mm 0,99 kg/mb (1,89 kg/m²)

Fabryczne zakończenie arkusza po 30 mm na stronę, w cenie produktu

Dekielek Bratex Seam-Lock 
do zamknięcia rąbka

obustronnie, w cenie produktu

Najbardziej 
zaawansowany  
rąbek zatrzaskowy
Rąbek Bratex Snap Lock to najbardziej 
zaawansowany technicznie i estetycznie 
panel zatrzaskowy. Arkusze posiadają szereg 
zalet, ustalając jednocześnie nowy standard 
jakości dla niedoścignionych parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych. 
Blacha panelowa stanowi idealny wybór 
dla dachów o niskim kącie nachylenia.

Snap Lock jest wyrobem profesjonalnym, 
produkcja obejmuje wszelkie aspekty 
związane z zachowaniem płaskiej powierzchni. 
W komplecie z właściwie przygotowanym 
podłożem podkonstrukcji prezentacja 
arkuszy odsłania obraz prawdziwie 
płaskiego, niepofalowanego dachu.
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Bratex Snap Lock
Spektrum funkcjonalności

Obustronne rozpoczęcie 
Każdy arkusz posiada bezpłatne,  
obustronne rozpoczęcie o długości 30 mm.  
Jeden z występów blachy w zależności  
od sposobu ułożenia arkusza jest zawijany  
do obróbki nadrynnowej zaczepowej F21. 

Wyjątkowo wysoki rąbek
Wysokość efektywna rąbka to aż 30 mm, 
liczona dopiero od jego podstawy. Produkt 
prezentuje świetną formę dachową, wyraźnie 
odznaczając się od produktów o niższej 
wysokości profilu.

System kontrolowania 
naprężeń 

Produkcja objęta jest całościowym 
systemem kontroli naprężeń materiału. 
Pozwala to utrzymać płaski kształt, 
bez ryzyka pofalowania. Boczne spady 
przy rąbkach sprowadzają płaszczyznę 
eksponowaną do poziomu podkonstrukcji.

Estetyka ponad wszystko 
Panele posiadają na każdej ze stron fabrycznie 
zintegrowany dekielek Bratex Seam-Lock,  
służący do zamknięcia otworu rąbka po zatrzaśnięciu 
arkusza. Z każdą paczką blachy bezpłatnie dostarczamy 
narzędzie służące do właściwego zamknięcia dekielka.

Kompensacja długości
Ukryta listwa montażowa została zaprojektowana 
z uwzględnieniem rozszerzalności termicznej arkuszy 
z aluminium o długości nawet 12 m. 
Cechą wyróżniającą są największe, 25 mm długości  
otwory na wkręty.

Grubość blachy 0,6 mm 
Produkt dostępny jest także w grubości  
0,6 mm zarówno w wariancie blachy SSAB oraz 
VOESTALPINE. Arkusze cechuje nadzwyczajna 
sztywność zarówno podczas przenoszenia,  
jak i eksploatacji.

Wykończenie powierzchni 
Proponujemy aż cztery rodzaje wykończenia 
powierzchni pomiędzy rąbkami: klasyczną 
płaską, wyraźną mikro-falę, segmentową 
o charakterystyce trapezu oraz niespotykaną  
semi-falę z subtelnym przefalowaniem. 

Aplikacja fizeliny 
Dwa alternatywne rodzaje fizeliny – wygłuszająca 
SOUNDCONTROL lub anty-kondensacyjna 
DRIPSTOP – to opcje aplikacji na spodniej 
stronie arkusza. Dostępne dla każdego rodzaju 
wykończenia powierzchni, profesjonalnie naklejane 
15 cm od krawędzi obustronnego rozpoczęcia 
arkusza.

Zaokrąglone naroża 
Bezpieczny produkt to podstawa przyjemnej 
pracy na budowie i dalszego użytkowania.  
Wszystkie naroża arkusza są ścięte w promień, 
niwelując ryzyko uszkodzenia ciała i porysowania 
innych blaszanych elementów dachu.
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PŁASKA

SEMI-FALA

MIKRO-FALA

SEGMENTOWA

Arkusze na spodniej stronie mogą 
zostać opcjonalnie doposażone 
w fizelinę SOUNDCONTROL, która 
redukuje odgłos spadającego na blachę 
deszczu o 6 dB. Dostępna jest także 
fizelina anty-kondensacyjna DRIPSTOP 
zatrzymująca wilgoć z osiadającej 
pary wodnej – zastosowanie dla 
obiektów nieocieplonych. Szczegóły 
w Dokumentacji Produktu.

Fizelinę aplikujemy podczas 
procesu produkcyjnego w sposób 
automatyczny, naklejając ją na 
spodnią stronę arkusza pomiędzy 
bocznymi spadami – innowacyjnie 
w odległości 15 cm od krawędzi 
fabrycznego zawinięcia oraz na każdym 
rodzaju wykończenia powierzchni.

Opcjonalne 
wykończenie 
produktu
Oferujemy Państwu dodatkowe 
wykończenia powierzchni 
płaskiej, wspomagające 
akustykę, sztywność 
produktu i nadające arkuszom 
indywidualną stylistykę.

SOUNDCONTROL
lub DRIPSTOP
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Materiał

Protekcja cynkiem o masie 350 g/m2, 
to aż 27% więcej ochrony dla 
całego produktu, niż powszechnie 
stosowane rozwiązania dachowe.

Blacha SSAB GreenCoat w bio-
technologii (BT) to zastąpienie 
w końcowej powłoce lakieru dużej 
części ropopochodnych związków 
szwedzkim olejem rzepakowym. 
Oznacza to mniejsze obciążenie 
dla środowiska naturalnego 
dzięki wyeliminowaniu uwalniania 
szkodliwych substancji do powietrza. 
Blacha GreenCoat to najbardziej 
ekologiczne na rynku rozwiązania 
techniczne przeznaczone do 
konstrukcji dachów, elewacji 
i systemów rynnowych.

Przed zakupem prosimy o zapoznanie  
się z Dokumentacją Produktu dostępną  
w serwisie internetowym.

Znakomita  
trwałość produktu
Rąbek zatrzaskowy Bratex Snap Lock produkowanym 
jest w ponad 60 kolorach, w trzech klasach 
produktu – Prestige, Premium oraz Aluminium.

Pełny program produkcji oraz dostępna kolorystyka 
zawarte są w cenniku. Szczegóły dotyczące 
wariantów znajdują się w katalogu przekrojowym.

Zwracamy Państwa uwagę na możliwość wyboru 
blachy o grubości 0,6 mm w wariancie SSAB GreenCoat 
z protekcją cynkową 350 g/m2 o satynowym efekcie 
lakieru lub w wariancie VOESTALPINE z protekcją 
cynkowo-magnezową o bardzo niskim stopniu 
odbicia światła przez powierzchnię lakierniczą.

Wybór blachy 0,6 mm zapewnia najwyższą 
trwałość produktu, doskonały efekt końcowy oraz 
zadowolenie z wyboru przez dziesiątki lat.
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Data zatwierdzenia edycji 23.07.2020

Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 22
PL 39-200 Dębica
tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl
infolinia 801 081 018

www.bratex.pl


