
Nowy DELTA®-MAXX PLUS

Tak zyskujesz  
maXXymalną  
wydajność!

WORK SMART. 
NOT HARD.

DELTA® Twój komfort



Oszczędzaj nawet do 30 % materiału.

Dzięki nowej membranie dachowej DELTA®-MAXX PLUS podczas krycia dachu  
zużyjesz dużo mniej materiału. Membrana z obustronnymi brzegami klejącymi jest 
łatwa w obracaniu i dalszej bezpośredniej obróbce. A Ty zyskujesz: mniejszy odpad,  
a w rezultacie mniejsze koszty. Poza tym, membrana umożliwia łatwe sklejenie  
oraz wykonanie zakładów na kalenicy.

Każde krycie dachu to oszczędność.

Nowy DELTA®-MAXX PLUS
Membrana dachowa, która oszczę- 
dza materiał, czas i pieniądze.

Standardowe membrany o typowych krawędziach klejących nie mogą się równać.
Spójrz:

 2 PASKI KLEJĄCE
+ OBRÓT O 180°
 OSZCZĘDNOŚĆ 30 % 



Szybki montaż – podwójna wydajność: więcej  
czasu dla Ciebie.

Z nową membraną DELTA®-MAXX PLUS oszczędzasz nie tylko materiał, ale także  
czas przeznaczony na montaż. Ponieważ membranę można rozkładać od strony  
lewej do prawej i odwrotnie, ilość pracy do wykonania jest mniejsza. Dzięki temu  
układanie jest szybsze i wydajniejsze, a Ty masz więcej czasu na inne pilne zlecenia.

Sprawdzona odporność na przebicie. Nie spadniesz.

Najnowsza generacja membran dachowych to nowe standardy bez pieczeństwa. Nie 
trudno o jeden niewłaściwy krok na dachu. Na szczęście nowy DELTA®-MAXX PLUS 
wykazuje sprawdzoną odporność na przebicie. Dzięki wyjątko wemu połączeniu  
wysokiej wytrzymałości na rozerwanie i dużej rozciągliwości pomyślnie przeszła  
zaostrzone testy pod kątem odporności na przebicie.

Trwała niezawodność – z gwarancją.

Wyjątkową jakość Dorken i długoletnią wydajność potwierdzamy na piśmie: naszą 
25-letnią gwarancję funkcjonalności. A to dlatego, że nowy DELTA®-MAXX PLUS jest  
bardziej efektywny nawet po latach zastosowania. 

Dla Ciebie oznacza to: największe możliwe bezpieczeństwo  
i zadowolonych klientów.

Wszystko, czego potrzebujesz dowiedzieć się o nowym  

DELTA®-MAXX PLUS znajdziesz na: www.maxx-plus.pl 



    Innowacyjne i sprytne ułatwienie pracy oraz  
niezawodne bezpieczeństwo – to oferuje nowa  
       membrana dachowa DELTA®-MAXX PLUS.
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