
Найменування Покриття Колір Євро/шт.

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

черный гланцевый (синяво чорний)

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

коричневий

антрацит

сланець глянцевий

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

Глазур 3,75

26,70

55,00Глазур

Глазур

Глазур

Глазур 21,85

24,90

23,50

42,00

16,60

310,00

65,00Глазур

Глазур 31,45

Глазур 245,00

24,60Глазур

Модель Рубін 9V

Ангоб

Ангоб

Ангоб

Черепиця вентиляційна

Ангоб

Ангоб

Черепиця фасонна

Ангоб

Рядова черепиця                                                                          

упаковка 240 шт.                                                                         

витрата: 9,4 шт/м2

Прохідна черепиця з вентиляційно-

санітарним насадом                                               

 Керамічна черепиця

Черепиця фронтонна (ліва/права)          

витрата: 2,5 шт/п.м.                                                                         

Гребінь Затель 33 для Рубін 9V

Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

Ціни дійсні з 18.10.21

Злучник гребенів/Y-подібний

Ангоб

3,00

3,05

Гребінь з подвійною муфтою Затель 33

Гребінь Затель 33                                             

витрата: 3,0 шт./ п.м. 

Ангоб

222,00

30,30

58,00

Основна черепиця                                                              Цены действительны с 15.03.2016

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

Увага: до черепиці Рубін 9V необхідно використовувати Гребінь Затель 33.

22,20

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

Ангоб

Гребінь початковий Затель 33

Втавка Івер керамічний для гребеня Затель 

33

мідний

мідний

мідний

мідний

мідний

мідний

мідний

мідний

мідний



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук 

тековий (тек)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук 

тековий (тек)

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук

тековий (тек)

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук

тековий (тек)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук

тековий (тек)

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук

тековий (тек)

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук

тековий (тек)

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

бук

тековий (тек)

Ангоб

64,40

58,40

Глазур

61,60

58,50

Глазур

Ангоб

245,00

225,00

Глазур

Ангоб

Глазур

Ангоб

Глазур

Ангоб

26,80

Злучник гребенів Коніш Р/Y-подібний

Прохідна черепиця з вентиляційно-

санітарним насадом

Гребінь Коніш Р                                               

витрата: 2,7 шт/п.м.

310,00

53,60

Гребінь кінцевий Коніш Р

Гребінь початковий Коніш Р

Ангоб

Глазур

Ангоб

26,80

18,10

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

Глазур

Ангоб

Гребінь Коніш Р для Рубін 11V

3,50

25,10

Модель Рубін 11V

41,70

Глазур

Рядовая черепиця                                         

упаковка 240 шт.                                                    

витрата: 11,5 шт/м²

Черепиця фасонна

Черепиця фронтонна (ліва/права)             

витрата: 2,7 шт/п.м

 Керамічна черепиця

Увага: до черепиці Рубін 11V необхідно використовувати Гребінь Коніш Р.

Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

3,00

Черепиця вентиляційна

Основна черепиця                                                       Ціни дійсні з 18.10.21



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий (пм)

антрацит (пм)

каштановий (каштан)

тековий (пм) (тек)

чорний глянцевий (пм) (синяво чорний) 3,40

сланець глянцевий (королівський сірий) 3,65

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант (пм)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий 

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівський сірий) 25,80

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант

мідний

коричневий 

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

сосновий (зелений діамант)

черний діамант 

мідний

коричневий 

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант 

28,35

42,15

4,40

Глазур

Топ глазур

Ангоб

Черепиця фасонна

24,40

Топ глазур

Глазур

Черепиця фронтонна (ліва/права)                                                               

витрата: 2,8 шт/п.м.                                                                            
Глазур

Топ глазур

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

 Керамічна черепиця
Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

Модель Рубін 13V

Увага: до черепиці Рубін 9V необхідно використовувати Гребінь Затель 33.

Основна черепиця Ціни дійсні з 18.10.21

310,00

54,00

Ангоб

Глазур

Топ глазур

Ангоб

3,15

24,00

Черепиця вентиляційна

Прохідна черепиця з вентиляційно-

санітарним насадом                                               

Ангоб

3,05

Рядова черепиця                                                                          

упаковка 288 шт.                                                                         

витрата: 12,9 шт/м2



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант 

мідний

коричневий

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант 

мідний

коричневий 

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант 

мідний

коричневий 

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант 

мідний

коричневий 

антрацит 

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

сосновий (зелений діамант)

чорний діамант 

222,00

40,60

245,00

Глазур

Ангоб

Глазур

Глазур

27,00

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

Втавка Івер керамічний для гребеня Затель 

33

Гребінь Затель 33 для Рубін 13V

75,00

22,20Ангоб

Топ глазур

Топ глазур

Топ глазур

58,00

Глазур

Гребінь з подвійною муфтою Затель 33

Ангоб

Глазур

Топ глазур

21,85

Топ глазур

Злучник гребенів/Y-подібний

31,45

30,30

Ангоб

Гребінь початковий Затель 33 64,40

Гребінь Затель 33                                                    

витрата: 3,0 шт./ п.м. 

Ангоб

24,60

270,00

16,60

29,80



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

антрацит

сланцевий (сірий)

чорний глянцевий (синяво чорний)

бук

сірий кришталь

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

антрацит

сланцевий (сірий)

чорний глянцевий (синяво чорний)

бук

сірий кришталь

антрацит

сланцевий (сірий)

чорний глянцевий (синяво чорний)

бук

сірий кришталь

антрацит

сланцевий (сірий)

чорний глянцевий (синяво чорний)

бук

сірий кришталь

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

антрацит

сланцевий (сірий)

бук 29,30

сірий кришталь 30,70

антрацит

сланцевий (сірий)

чорний глянцевий (синяво чорний)

бук

сірий кришталь

антрацит

сланцевий (сірий)

чорний глянцевий (синяво чорний)

бук

сірий кришталь

антрацит

сланцевий (сірий)

бук

сірий кришталь

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

223,00

250,00

285,00

Ангоб

Глазур

Топ глазур

Ангоб

Глазур

Топ глазур

Ангоб

Глазур

69,60

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

58,50

Топ глазур

Ангоб

Гребінь Коніш К для Топаз 11V

Гребінь Коніш К                                            

витрата: 2,7 шт/п.м.

Гребінь початковий Коніш К

Гребінь кінцевий Коніш К

Топ глазур

Злучник гребенів Коніш К/Y-подібний

Черепиця фронтонна (ліва/права)             

витрата: 2,7 шт/п.м

Черепиця вентиляційна

Прохідна черепиця з вентиляційно-

санітарним насадом
310,00

30,60

32,00

41,75

55,70

19,55

58,50

64,00

69,60

Глазур

Ангоб

Глазур

Топ глазур

4,50

Рядова черепиця                                         

упаковка 240 шт.                                                    

витрата: 11,5 шт/м²

Топ глазур

Ангоб

Глазур

Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

Модель Топаз 11V

Увага: до черепиці Топаз 11V необхідно використовувати Гребінь Коніш К.

Основна черепиця                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Ціни дійсні з 18.10.21

Глазур

 Керамічна черепиця

Черепиця фасонна

Ангоб

33,50

Глазур

Топ глазур

Ангоб

Топ глазур

чорний глянцевий (синяво чорний) 26,45

чорний глянцевий (синяво чорний)

3,90

4,30

64,00



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий

антрацит (пм)

сланцевий (сірий)

каштановий (каштан) 3,60

тековий (тек)

черний глянцевый (пм) (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий)

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий)

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий)

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий) 19,75

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий) 23,90

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий) 61,90

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланець глянцевий (королівский сірий) 67,45

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий) 32,40

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланец глянцевий (королівський сірий) 29,35

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий) 253,00

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланец глянцевий (королівський сірий)

мідний

коричневий

антрацит

сланцевий (сірий) 24,50

каштановий (каштан)

тековий (тек)

чорний глянцевий (синяво чорний)

сланец глянцевий (королівський сірий) 26,70

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

3,70

26,70

28,10

29,50

31,05

Глазур

Злучник гребенів Затель 33/Y-подібний

Гребінь початковий Затель 33

Рядова черепиця                                                                          

упаковка 240 шт.                                                                         

витрата: 12,8 шт/м2

Ангоб

Глазур

Ангоб

25,40

Глазур

16,90

22,50

56,20

42,15

Глазур

Черепиця вентиляційна

Ангоб

Ангоб

Глазур

Ангоб

Глазур

Ангоб

226,00

23,20

59,00

66,00

30,90

Ангоб

Глазур

Прохідна черепиця з вентиляційно-

санітарним насадом                                               
310,00

Гребінь Затель 33 для Топаз 13V

Гребінь Затель 33                                                   

витрата: 3,0 шт./ п.м. 

Глазур

Основна черепиця

Ангоб

Черепиця фасонна

3,45

253,00

 Керамічна черепиця

Ціни дійсні з 18.10.21

Гребінь з подвійною муфтою Затель 33

Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

Модель Топаз 13V

32,40

Увага: до черепиці Топаз 13V необхідно використовувати Гребінь Затель 33.

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

Черепиця фронтонна (ліва/права)                                            

витрата: 2,8 шт/п.м.                                                                      

Втавка Івер керамічний для гребеня Затель 

33

Ангоб

Глазур



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний 3,35

антрацит 3,50

каштановий (каштан)

тековий (тек)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний 12,65

антрацит 14,05

каштановий (каштан)

тековий (тек)

мідний 26,70

антрацит 29,50

каштановий (каштан)

тековий (тек)

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

25,55

22,55

255,00

225,00

32,60

30,90

66,60

59,00

22,70

16,90

Глазур

Гребінь Затель                                                  

витрата: 3,0 шт./ п.м. 

Гребінь початковий Затель 33

Гребінь з подвійною муфтою Затель 33

Ангоб

Глазур

Злучник гребеня Затель 33/Y-подібний

Втавка Івер керамічний для гребеня Затель 

33

Гребінь Затель 33 для Гранат 13V

Рядова черепиця                                       

упаковка 240 шт.                                               

витрата: 13 шт/м2

Ангоб

Глазур

Ангоб

Глазур

Ангоб

Глазур

Ангоб

315,00

Увага: до черепиці Гранат 13V необхідно використовувати Гребінь Затель 33.

Модель Гранат 13V

Ангоб

Глазур

Ангоб

Глазур

Ангоб

Глазур

Черепиця фронтонна (ліва/права)                                            

витрата: 3 шт/п.м.                                                                      

Черепиця половинчата                          

3,75

Черепиця фасонна

42,15

Глазур

Ангоб

Глазур

56,70

Ангоб

Прохідна черепиця с вентиляційно-

санітарним насадом

Основна черепиця

Черепиця вентиляційна 

Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

29,80

14,20

 Керамічна черепиця

Ціни дійсні з 18.10.21



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Ангоб антрацит

каштановий (каштан)

Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

Модель Смарагд

Увага: до черепиці Смарагд необхідно використовувати Гребінь Смарагд.

Основна черепица                                                              Цены действительны с 15.03.2016 Ціни дійсні з 18.10.21

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

 Керамічна черепиця

Рядова черепиця                                         

упаковка 192 шт.                                                    

витрата: 12,5 шт/м²

Черепиця фасонна

Черепиця фронтонна (ліва/права)             

витрата: 2,8 шт/п.м

32,05

445,00

40,35

41,75

40,30

41,75

Черепиця бокова                                                     

для примикання до стін (ліва/права)

48,70

48,70

8,40

8,40

55,65

Глазур
тековий (тек)

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

Глазур
тековий (тек)

Глазур
тековий (тек)

Глазур
тековий (тек)

Гребінь з подвійною муфтою Смарагд

Злучник гребенів Смарагд/Y-подібний

Черепиця вентиляційна

Черепиця підгребенева                            

витрата: 2,3 шт/п.м.

Черепиця карнізна                                 витрата: 

2,3 шт/п.м.

Черепиця фронтонна підгребенева                   

(лева/права)

Черепиця бокова підгребенева                   

(ліва/права)

Прохідна черепица с вентиляційно-

санітарним насадом

Гребінь Смарагд для Смарагд

Гребінь рядовий Смарагд                                                    

витрата: 3,0 шт/п.м.

Гребінь початковий гладкий Смарагд 69,60

41,75

348,00

Глазур
тековий (тек)

Глазур
тековий (тек)

Глазур
тековий (тек)

тековий (тек)

Глазур
тековий (тек)

Глазур
тековий (тек)

Глазур
тековий (тек)

Глазур 4,80

Глазур
тековий (тек)

Глазур



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

антрацит (пм)

каштановий (каштан) 5,20

чорний глянцевий (пм) (синяво чорний) 5,30

Топ глазур сірий кришталь 5,40

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

антрацит

каштановий (каштан) 18,40

чорний глянцевий (синяво чорний) 19,85

Топ глазур сірий кришталь 19,85

мідний

антрацит

каштановий (каштан) 38,30

чорний глянцевий (синяво чорний) 39,70

Топ глазур сірий кришталь 39,70

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сірий кришталь

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сірий кришталь

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

мідний

антрацит

каштановий (каштан) 32,60

чорний глянцевий (синяво чорний) 34,50

Топ глазур сірий кришталь 34,50

мідний

антрацит

каштановий (каштан) 85,00

чорний глянцевий (синяво чорний) 92,00

Топ глазур сірий кришталь 92,00

мідний

антрацит

каштановий (каштан) 85,00

чорний глянцевий (синяво чорний) 92,00

Топ глазур сірий кришталь 92,00

мідний

антрацит

каштановий (каштан)

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сірий кришталь

Ангоб

Ангоб

Ангоб

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

Ангоб

Увага: до черепиці Турмалін необхідно використовувати Гребінь Турмалін.

Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

Модель Турмалін

356,00Злучник гребеня Турмалін/Y-подібний

Глазур

Глазур

Глазур

Глазур

Гребінь Турмалін                                                     

витрата: 3,0 шт/п.м.

Гребінь початковий Турмалін

Гребінь кінцевий Турмалін

Ангоб

Ангоб

Основна черепиця                                                              Цены действительны с 15.03.2016

Черепиця фасонна

Черепиця половинчата       

Черепиця фронтонна (ліва/права)                      

витрата: 2,5 шт/п.м.

56,70

425,00

Ангоб 17,00

31,15

Глазур

Глазур

Гребінь Турмалін для Турмалін

Ціни дійсні з 18.10.21

Рядовая черепица                                         

упаковка 210 шт.                                                    

расход: 11,1 шт/м²

Ангоб

36,85

77,90

78,00

4,70

Ангоб

Черепиця вентиляційна

Глазур

Прохідна черепиця с вентиляційно-

санітарним насадом

Глазур

Глазур

 Керамічна черепиця

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

Натуральна натуральний 1,27

мідний 1,29

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний)

Найменування Покриття Колір Євро/шт.

Натуральна натуральний 29,80

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сосновий (зелений діамант) 41,10

Натуральна натуральний 5,70

мідний

коричневий

антрацит

каштановий (каштан)

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сосновий (зелений діамант) 8,50

Натуральна натуральний 

мідний

коричневий

антрацит

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сосновий (зелений діамант) 5,20

Натуральна натуральний

мідний

коричневий

антрацит

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сосновий (зелений діамант) 25,50

Натуральна натуральний 

мідний

коричневий

антрацит

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур сосновий (зелений діамант)

Модель Опал

Глазур

Черепиця фасонна

Топ глазур

Глазур

2,53

1,68

Черепиця вентиляційна                                              

використовується в стандартній та корончатій 

укладки

2,20

сосновий (зелений діамант)

36,85

7,10

Черепиця половинчата                      

використовується в місцях примикання

 Керамічна черепиця
Гарантія на керамічну черепицю - 30 років

31,20

Черепиця фронтонна (ліва/права)                      

витрата: 3,0 шт/п.м.

5,70

Рядова черепиця                                         

упаковка 504 шт.                                                    

витрата: 34,0 шт/м² розмір 1 шт 380*180

Глазур

Глазур

4,80

Глазур

22,70

Глазур

Ангоб

Ангоб

Черепиця карнизна                                           

витрата: 5,6 шт/п.м.

Прохідна черепиця з вентиляційно-

санітарним насадом

Ангоб

Ангоб

19,85

425,00

4,15

4,70

17,00

Увага: до черепиці Опал необхідно використовувати Гребінь Коніш Опал.

Основна черепиця Ціни дійсні з 18.10.21

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ТМ BRAAS В УКРАЇНІ

Ангоб

Ангоб

каштановий (каштан)

каштановий (каштан)

каштановий (каштан)



Найменування Покриття Колір Євро/шт.

Натуральна натуральний 17,00

мідний 17,00

коричневий

антрацит

тековий (тек)

сланець глянцевий

сосновий (зелений діамант)

Натуральна натуральний 

мідний

коричневий

антрацит

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний) 68,00

сосновий (зелений діамант)

Натуральна натуральний 

мідний

коричневий

антрацит

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний) 39,70

Натуральна натуральний

мідний

коричневий

антрацит

тековий (тек)

сланець глянцевий

чорний глянцевий (синяво чорний)

Топ глазур

Глазур

Злучник гребенів Коніш Опал/Y-подібний

242,00

35,40

59,50

Гребінь початковий Коніш Опал

Увага: Цементно-піщана черепиця виготовляється з натурального матеріалу. Тому можливі відхилення у відтінках та структурі поверхні черепиці, але вони є незначними. Різниця у відтінках, 

також може виникати з плином часу, в результаті атмосферного впливу. Щоб отримати гарну, різноманітну поверхню покрівлі, необхідно змішувати черепицю з різних пітдонів під час 

монтажу.

315,00Топ глазур

Глазур

Топ глазур

Глазур

70,85

31,15

45,55Топ глазур

Гребінь з подвійною муфтою Коніш Опал

Ангоб

Ангоб

Ангоб

Глазур

Ангоб
18,40

каштановий (каштан)

36,85

сосновий (зелений діамант)

каштановий (каштан)

255,00

сосновий (зелений діамант)

каштановий (каштан)

26,90

чорний кришталь

каштановий (каштан)

65,20

Гребінь Коніш Опал для Опал

Гребінь Коніш Опал                                       

витрата: 2,6 шт/п.м.


