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Dachówki Gerard Roofing – gwarancja trwaïoĂci

D

achówki Gerard Roofing Systems to
gwarancja jakoĂci. Wykonane zbnajwyĝszej jakoĂci blachy stalowej,
galwanizowanej, sÈ trwaïe ibbezpieczne.
Producent daje na nie aĝ 50 lat gwarancji,
bez wyïÈczeñ. Taka gwarancja jest wynikiem 70 lat doĂwiadczenia w produkcji.
Dachówki GERARD Diamant®, GERARD
Classic®, GERARD Heritage®, GERARD
Senator®, GERARD Milano® ibGERARD
Corona® sÈ wykonane zbnajwyĝszej jakoĂci
blachy stalowej, galwanizowanej przez zanurzenie wbstopie aluminiowo-cynkowym
(Al-Zn). TrwaïoĂÊ tak zabezpieczonej blachy wbporównaniu ze zwykïÈ blachÈ ocynkowanÈ wydïuĝa siÚ ok. 2,5-krotnie, eliminujÈc ryzyko przedwczesnego starzenia siÚ,
niszczenia ibprzecieków. Wszystkie dachówki GERARD ROOFING SYSTEMS® sÈ objÚte
pisemnÈ 50-letniÈ gwarancjÈ producenta.
Wykonane kolejno, obustronne zabezpieczenia warstwÈ epoksydowÈ zwiÚkszajÈ odpornoĂÊ paneli na korozjÚ ibuszkodzenia.
Lakier akrylowy na bazie ĝywic tworzy absolutnie nieprzepuszczalnÈ barierÚ dla wilgoci, tworzÈc jednoczeĂnie grunt dla unikalnego ibniespotykanego wbĝadnym innym
systemie naturalnego kruszywa skalnego,
zabezpieczonego ponownie lakierem akrylowym zbdomieszkÈ algicydów, która chroni
przed porastaniem mchem.
Stosowane na dachówkach kruszywo to
naturalny kamieñ wydobywany wbNowej

Zelandii, abwiÚc bardzo odporny na dziaïanie czynników atmosferycznych. Jest najskuteczniejszÈ warstwÈ ochronnÈ ibnaturalnÈ
„zaporÈ” dla agresywnego Ărodowiska, które najczÚĂciej powoduje starzenie siÚ powïok
zabezpieczajÈcych blachÚ. Kruszywo bardzo
skutecznie wycisza upadajÈce krople deszczu, abtakĝe chroni panele przed uszkodzeniami wbczasie transportu ibmontaĝu, wyklucza ryzyko zarysowania powierzchni panelu
podnoszÈc jednoczeĂnie walory estetyczne.
Kruszywo powoduje bardzo ïagodne zaïamanie Ăwiatïa ibprzyjemny odbiór koloru.
Matowa ibporowata powierzchnia powoduje, ĝe dach pokryty tymi dachówkami nie
nagrzewa siÚ do bardzo wysokich temperatur. Zarówno ta zaleta, jak teĝ niewielkie
moduïy dachówek powodujÈ, ĝe nie powstajÈ niebezpieczne dla mocowania naprÚĝenia
zwiÈzane zbrozszerzalnoĂciÈ stali.
Maïy wymiar moduïu ibsymetrycznoĂÊ
fali dachówki pozwalajÈ na uzyskanie bardzo duĝej efektywnoĂci materiaïu. Dla inwestora jest to jednoznaczne ze zmniejszeniem odpadów nieuĝytkowych do 3%.
Wbodróĝnieniu od wszystkich innych blaszanych pokryÊ dachowych, zbdachówek
GERARD ROOFING SYSTEMS® nie zsuwa siÚ wbczasie odwilĝy Ănieg, co czÚsto powoduje „obrywanie” rynien ibszkody zbtym
zwiÈzane.
NiekwestionowanÈ zaletÈ tych dachówek
jest ich lekkoĂÊ. CiÚĝar 1 m2 wynosi zaled-

wie 7 kg, jest to dach ok. 6-krotnie lĝejszy
od typowego dachu ceramicznego czy cementowego.
Wszystkie typy ww dachówek moĝna stosowaÊ na dachach, na których minimalny kÈt nachylenia poïaci wynosi juĝ od 12°,
abpionowe pïaszczyzny mansard ibtzw. wole
oko nie sÈ przeszkodÈ wbich stosowaniu.
Kaĝdy zbwymienionych tu typów dachówek stanowi kompletny system, wyposaĝony wbgÈsiory okrÈgïe ibkalenice,
wiatrownice, boczne ibpïaskie obróbki blacharskie, wywietrzniki dachowe ibinne elementy umoĝliwiajÈce przykrycie dowolnie
skomplikowanych poïaci bez koniecznoĂci siÚgania po inne materiaïy obróbkowe.
Wszystkie zbww. systemów sÈ produkowane wedïug tej samej technologii ibwboparciu obte same surowce, jednak kaĝdy zbnich
ma odrÚbny styl ibcharakter pozwalajÈcy na
indywidualny dobór ibnadanie budynkowi
oryginalnego wyglÈdu. }
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