
Dach na 50 lat? Dlaczego warto o tym
pomyśleć?

Firma GERARD, producent dachów z ponad 60-letnim doświadczeniem,
również zachęca ludzi do myślenia długoterminowego, ponieważ dach nie ma
służyć tylko przez dziesięć lat.

Czy rozumiesz, dlaczego?
Nowy dach to duża inwestycja, na którą większość z nas oszczędza przez wiele lat. Wielu ludzi nie
stać, by ponownie zgromadzić taką samą lub większą sumę pieniędzy po upływie zaledwie 10 lub 15
lat. Nie powinniśmy popełnić błędu kupując dach, który dzisiaj wydaje się tańszy, ale który trzeba
będzie wymienić po stosunkowo krótkim okresie czasu, gdyż nie był on w stanie wytrzymać silnych
wiatrów, opadów gradu czy nawet promieniowania UV. Zapytaj dekarzy! Jeśli chodzi o ochronę, dach
jest najważniejszym elementem domu. Deszcz, wiatr, grad, śnieg - dach chroni Twój dom przed
różnymi zjawiskami pogodowymi i zapewnia Ci bezpieczne schronienie. Jednocześnie, stanowi
podstawowy element estetyki całości konstrukcji domu. Dobrze dobrany profil i kolor dachu nada
Twojemu domowi ponadczasowy wygląd, który będzie cieszył oko nawet po wielu latach. Aby to
zapewnić, jeszcze ważniejszy jest materiał, z którego wykonano dach.

 

Postaw na wytrzymałość i ponadczasowość
Obojętnie, czy planujesz nową budowę, czy też renowację domu, ważne jest, by poświęcić czas na
zakup odpowiedniego materiału na porycie dachu. Jest to ważna inwestycja i jeśli dokonasz
odpowiedniego wyboru, Twój dach zapewni Ci ochronę na 50 lat. To oznacza brak kolejnych kosztów
związanych z dachem na resztę Twojego życia. Brzmi nieźle, prawda? Pokrycia dachowe firmy
GERARD® posiadają wszystkie cechy, których potrzebujesz. Są lekkie, bardzo wytrzymałe,
ponadczasowe i pięknie się prezentują. W czym tkwi ich sekret? Pokrycia dachowe firmy GERARD®
są lżejsze od tradycyjnych pokryć z cegły lub betonu, gdyż są wykonane z naturalnego kamienia
Gerard. Nadaje im to specjalną siłę. Dlaczego warto zaufać tej marce? W przeciwieństwie do innych
pokryć dachowych, które obiecują gwarancję na okres przewyższający historię firmy, obietnica firmy
GERARD to nie puste słowa.

 

Systemy dachowe GERARD produkowane są od ponad 60 lat.
W firmie GERARD wiemy jak stworzyć dach, który przetrwa pół wieku.
Firma GEARAD stosuje stal pokrywaną powłoką aluminiowo-cynkową dla zapewnienia długotrwałej
odporności na korozję.. Jest ona do ośmiu razy bardziej odporna na korozję od stalowych dachówek
ocynkowanych. Powłoka z naturalnego kamienia zapewnia dachówkom długotrwałą odporność, siłę i



wytrzymałość, bez utraty koloru, a ponadto daje ochronę przed promieniowaniem UV. Kiedy wiesz,
że stal chroni Twój dom, masz pewność, że oprze się on każdej burzy gradowej. Dzięki unikatowemu
8-punktowemu mocowaniu(które przytwierdza każdą dachówkę firmy GERARD w 8 punktach za
pomocą gwoździ), zyskasz pewność, że żadna wichura nie zagrozi bezpieczeństwu Twojego domu.

 
Dach na 50 lat? Dlaczego warto o tym pomyśleć?
Gdy dodasz do tego50-letnią gwarancję odporności na warunki atmosferyczne oferowaną przez
dachy GERARD®, zapewnisz swojemu domowi bezpieczeństwo na lata, bez potrzeby wymiany dachu
na nowy.


