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Folie i akcesoria dachowe
Dörken Delta Folie Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem pro-

kwiach i na szalunku. Specjalne powleczenie tytanowe odbija do

duktów firmy Dörken GmbH, & Co. KG na rynek Polski. W ofercie

50% promieniowania cieplnego.

firmy można znaleźć: folie na dachy spadziste, akcesoria dachowe, systemy uszczelniające, drenażowe i do ochrony fundamentów, a także plandeki, folie ogrodnicze i do oczek wodnych.
Produkowane przez firmę Dörken folie budowlane sprzedawane
są pod marką DELTA. Folie paroszczelne i paroprzepuszczalne
stanowią uzupełniający się system do ochrony izolacji cieplnej
przed wilgocią z zewnętrz i od wewnątrz. Są one odporne na rozerwanie, trwałe i wygodne do stosowania.

Charakterystyka ogólna
Delta® Dach = Delta®-Maxx Plus + Delta®-Reflex
DELTA DACH to systemowe rozwiązanie folii paroszczelnej i paroizolacyjnej, oparte na sprawdzonych produktach, których zadaniem jest ochrona budynku przed czynnikami wewnętrznymi

Schemat dachu z użyciem folii Delta®-Maxx Plus i Delta®-Reflex

i zewnętrznymi, dbałość o środowisko naturalne oraz wymierna
oszczędność energii.
Delta®-Reflex – paroizolacja chroni przed przenikaniem pary wodnej i odbija promieniowanie cieplne do wnętrza pomieszczenia,
zapewnia aż o 10% większą ochronę cieplną budynku.
Delta®-Maxx Plus – otwarta dyfuzyjnie membrana dachowa, posiada pasy klejące, dzięki którym otrzymuje się szczelne połączenia na zakładach. Ogranicza to wymianę powietrza, a co za tym
idzie zmniejsza aż o 9% zapotrzebowanie na energię.
DELTA® -VITAXX – membrana do dachów spadzistych. Folia złożona z czterech warstw: funkcyjny film plus zbrojenie pomiędzy
dwoma włókninami z polipropylenu. DELTA®-VITAXX stosuje się
do ochrony konstrukcji dachu, termoizolacji i poddasza.
DELTA® -MAXX – wyjątkowo mocna otwarta dyfuzyjnie membra-

Folia Delta®-Reflex

na do dachów spadzistych. Zbudowana ze specjalnej włókniny
i poliuretanowego filmu funkcyjnego ma zastosowanie do całkowicie izolowanych dachów skośnych.
DELTA® -MAXX Comfort – otwarta dyfuzyjnie membrana dachowa do w pełni izolowanych dachów spadzistych. Membrana zbudowana jest z 3-centymetrowej poliestrowej warstwy izolacyjnej
powleczonej warstwą poliuretanową, dodatkowo posiada zintegrowany pas klejący.
DELTA®-FOXX – zbudowana jest ze specjalnej odpornej na rozerwanie włókniny z PES z otwartą dyfuzyjnie, wodoszczelną warstwą dyspersyjną. DELTA®-FOXX ma zastosowanie do całkowicie
izolowanych dachów z twardym szalunkiem.

Folia Delta®-Maxx Plus

DELTA® -VENT S – 3-warstwowa folia do dachów skośnych.
Zbudowana jest z odpornej na rozerwanie otwartej dyfuzyjnie
kombinacji włókniny i filmu z PP.
DELTA® -TRELA – membrana zbudowana jest z otwartej dyfuzyjnie folii DELTA®-VENT S i maty profilowanej.

DÖRKEN DELTA® FOLIE Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa

DELTA® -MAXX TITAN – wyjątkowo mocna, otwarta dyfuzyjnie

tel. 022 798 08 21, faks 022 211 20 87

membrana dachowa do dachów spadzistych. Układana na kro-

www.ddf.pl, e-mail: biuro@ddf.pl
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