
DELTA® chrání hodnoty.

Nová DELTA®-MAXX PLUS

Pojistná hydroizolace šetřící čas, materiál i náklady 

Oblíbená DELTA®-MAXX PLUS prošla revolucí. S novou generací pevné 
pojistné fólie budete maXXimálně efektivní!

Čeká Vás minimální prořez, maximální časová úspora díky pokládce  
v obou směrech, vylepšený povrch, technologie lepení a mnohem víc.

Všechny informace na www.doerken.com/cz/maxx-plus

Práce bez rizika  
díky atestu BG proti  
propadnutí fólií.

Časová úspora díky  
rychlejší pokládce.

Spokojení zákazníci  
díky 25 leté záruce. 

Až o 30 % nižší spotřeba 
materiálu díky dvěma 
samolepicím okrajům  
na rubu pásu. 

WORK SMART. NOT HARD.
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Úspora materiálu až o 30 %.
Nová DELTA®-MAXX PLUS šetří výrazně spotřebu materiálu  
na nárožích a úžlabích. Při pokládce fólii jednoduše otočíte  
a pokládáte dále díky dvěma okrajům na rubu pásu.  

Pohodlná pokládka a časová úspora.
Nová DELTA®-MAXX PLUS se pokládá zleva doprava  
a zase zpět. To zvyšuje komfort při práci a šetří čas
pokládky.

Ověřená odolnost proti propadnutí fólií – zůstaňte 
pevně na nohou.  
Díky vysoké pevnosti a průtažnosti zvládla nová 
DELTA®-MAXX PLUS i přísnější testy BG proti propadnutí.

Dlouhodobá spolehlivost – se zárukou.
Exkluzivní kvalita od firmy Dörken podpořená praxí  
a zkušenostmi z vývoje a výroby je černá na bílém:  
naše 25letá záruka funkčnosti.  
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Úspora materiálu snadno a rychle.
Podle tvaru střechy, sklonu a ploše  
ušetříte s DELTA®-MAXX PLUS  
v porovnání s fólií s běžným  
samolepicím okrajem až 30 %. 

Tvar střechy Valbová Stanová Stanová 
(např. garáž)

Sklon střechy 45° 15° 15°

Skutečná plocha ca. 136 m² ca. 71 m² ca. 32 m²

Potřebná plocha fólie s běžným samolepicím okrajem ca. 168 m² ca. 99 m² ca. 49 m²

Potřebná plocha s novou DELTA®-MAXX PLUS ca. 144 m² ca. 75 m² ca. 34 m²

ÚSPORA S DELTA®-MAXX PLUS ca. 24 m²  
   resp. 14 %

ca. 24 m²  
   resp. 24 %

ca. 16 m²  
   resp. 32 %


