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Dachówki GERARD Diamant®,
GERARD Classic®, GERARD 
Heritage®, GERARD Senator®,

GERARD Milano® i GERARD Corona® wy-
konane s  z najwy szej jako ci blachy sta-
lowej, galwanizowanej przez zanurzenie 
w stopie aluminiowo–cynkowym /Al-Zn/. 
Trwa o  tak zabezpieczonej blachy w po-
równaniu ze zwyk  blach  ocynkowan
wyd u a si  ok. 2,5-krotnie, eliminuj c ry-
zyko przedwczesnego starzenia si , niszcze-
nia i przecieków.

Wszystkie dachówki GERARD ROOFING 
SYSTEMS s  obj te pisemn  50-letni  gwa-
rancj  producenta.

Wykonane kolejno, obustronne zabezpie-
czenia warstw  epoksydow  zwi kszaj  od-
porno  paneli na korozj  i uszkodzenia. 
Lakier akrylowy na bazie ywic tworzy ab-
solutnie nieprzepuszczaln  barier  dla wil-
goci, tworz c jednocze nie grunt dla uni-
kalnego i niespotykanego w adnym innym 
systemie naturalnego kruszywa skalnego, 
zabezpieczonego ponownie lakierem akry-
lowym z domieszk  algicydów, która chro-
ni przed porastaniem mchem. Stosowane na 
dachówkach kruszywo to naturalny kamie
wydobywany w Nowej Zelandii, a wi c bar-

dzo odporny na dzia anie czynników at-
mosferycznych. Jest najskuteczniejsz  war-
stw  ochronn  i naturaln  „zapor ” dla 
agresywnego rodowiska, które najcz ciej 
powoduje starzenie si  pow ok zabezpiecza-
j cych blach . Kruszywo bardzo skutecznie 
wycisza upadaj ce krople deszczu, a tak e
chroni panele przed uszkodzeniami w cza-
sie transportu i monta u, wyklucza ryzy-
ko zarysowania powierzchni panelu podno-
sz c jednocze nie walory estetyczne.

Kruszywo powoduje bardzo agodne za-
amanie wiat a i przyjemny odbiór kolo-

ru. Matowa i porowata powierzchnia powo-
duje, e dach pokryty tymi dachówkami nie 
nagrzewa si  do bardzo wysokich tempe-
ratur. Zarówno ta zaleta, jak te  niewielkie 
modu y dachówek powoduj , e nie powsta-
j  niebezpieczne dla mocowania napr enia 
zwi zane z rozszerzalno ci  stali.

Ma y wymiar modu u i symetryczno
fali dachówki pozwalaj  na uzyskanie bar-
dzo du ej efektywno ci materia u. Dla in-
westora jest to jednoznaczne ze zmniejsze-
niem odpadów nieu ytkowych do 3%.

W odró nieniu od wszystkich innych 
blaszanych pokry  dachowych, z dachówek 
GERARD ROOFING SYSTEMS® nie zsu-

wa si  w czasie odwil y nieg, co cz sto po-
woduje „obrywanie” rynien i szkody z tym 
zwi zane.

Niekwestionowan  zalet  tych dachówek 
jest ich lekko . Ci ar 1 m2 wynosi zaled-
wie 7 kg, jest to dach ok. 6-krotnie l ejszy 
od typowego dachu ceramicznego czy ce-
mentowego.

Wszystkie typy ww. dachówek mo -
na stosowa  na dachach, na których mi-
nimalnym k t nachylenia po aci wynosi 
17°, a pionowe p aszczyzny mansard i tzw. 
„wole oko” nie s  przeszkod  w ich stoso-
waniu.

Ka dy z wymienionych tu typów dachó-
wek stanowi kompletny system, wyposa o-
ny w g siory okr g e i kalenice, wiatrow-
nice, boczne i p askie obróbki blacharskie, 
wywietrzniki dachowe i inne elementy 
umo liwiaj ce przykrycie dowolnie skom-
plikowanych po aci bez konieczno ci si ga-
nia po inne materia y obróbkowe.

Wszystkie z ww. systemów s  produko-
wane wg tej samej technologii i w oparciu 
o te same surowce, jednak ka dy z nich po-
siada odr bny styl i charakter, pozwalaj cy 
na indywidualny dobór i nadanie budynko-
wi oryginalnego wygl du. 

ukasz Malicki
DYREKTOR EUROPA CENTRALNA

Fletcher Building Roof Tile Group 
AHI Roofing Kft.

Czym wyró niaj  si  dachówki ceramiczno-metalowe
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