
IKO jest prawdziwym ekspertem w produk-

cji gontów, zajmuje si  tym od 1950 roku. 

Wówczas powsta a pierwsza z wielu fabryk 

IKO w Ameryce Pó nocnej. W 1972 roku za-

cz a funkcjonowa  fabryka IKO w Belgii. 

Na rynku polskim IKO jest obecne od 

1995 roku. Firma oferuje ponad 60 zesta-

wie  kszta tów i kolorów, w tym: tradycyj-

ne gonty jednowarstwowe – Armourshield 

(sze ciok t), Beavershield (karpiówka), 

Diamantshield (trójk t), klejone na ca ej po-

wierzchni tabliczek oraz Armourglass (pro-

stok t), Victorian (karpiówka), Diamant 

(trójk t) z pasem klej cym. Od 2005 oferuje-

my, jedyny dost pny w Polsce gont dwuwar-

stwowy – CAMBRIDGE®. Jest to prawdziwy 

hit, dost pny w 13 oryginalnych kolorach.

Zalety:
 nadaje przestrzenny efekt pogrubienia

 poprawia estetyk  dachu

 wyró nia dach na tle innych, pokrytych 

falistymi, jednobarwnymi materia ami

 zapewnia szczelno  nawet najbardziej 

skomplikowanych dachów

 charakteryzuje si  wysok  odporno ci  na 

silne wiatry

zastosowanie na dachach o spadku 20°–85°

 zapewnia d ug  trwa o  pokrycia, po-

twierdzon  30-letni  gwarancj .

Oprócz gontów firma IKO oferuje równie

szereg akcesoriów (membrana podk adowa, 

papy koszowe w kolorze gontów, gwo dzie, 

masy uszczelniaj ce, wywietrzniki dacho-

we), niezb dnych do prawid owego wykona-

nia pokrycia dachowego.

Zalety pokrycia dachowego 
z gontów bitumicznych:
 lekka i tania konstrukcja budynku i wi -

by dachowej

 niska cena

 minimalny koszt akcesoriów, poniewa

pokrycie oraz obróbki wykonywane s  z ma-

teria u podstawowego

atwo  monta u

 niska cena monta u

 du a elastyczno

atwa ingerencja w dach np. w celu zain-

stalowania kolektorów s onecznych, okien 

dachowych

 zastosowanie na dachach o spadku 

15°–90°.

IKO jest jednym z najwi kszych na wiecie producentów

dachówek bitumicznych.

Znak IKO jest gwarantem najwy szej jako ci. Daje pewno , e dach 

b dzie nie tylko pi kny, ale równie  trwa y – potwierdzeniem tego s

najd u sze gwarancje 20 i 30 lat.

Prezentacja firmowa

IKO Sp. z o.o

ul. Wile ska 10, 94-029 ód

tel./faks 042 681 49 14

tel. 042 681 49 16, tel. kom. 0607 459 525

www.iko-shingles.pl

e-mail: warszawa@iko-poland.pl

Gonty bitumiczne
– pi kny i trwa y dach na lata


