
GERARD ELEGANTA – prostokątny kształt,
który współgra z dzisiejszym pragnieniem
prostoty i piękna

Znalezienie odpowiedniego dachu jest kluczowym elementem każdego
budynku, zwłaszcza jeśli dotyczy Twojego domu. Ta długoterminowa
inwestycja musi dać Ci satysfakcję i spokój na całe życie. Odkryj nowe
możliwości w dzisiejszej technologii dachowej dzięki GERARD Roofing
Systems!

GERARD Eleganta To wytrzymałość stali i stylowy wygląd powierzchni z kamienną posypką.
Opracowaliśmy bardzo drobne kruszywo kamienne, które pasuje do naszego nowoczesnego, panela
Eleganta. GERARD ELEGANTA – prostokątny kształt, który współgra z dzisiejszym pragnieniem
prostoty i piękna. Posypka z naturalnego kruszywa zapewnia charakterystyczny, niepowtarzalny
wygląd. Atrakcyjne wykończenie jednocześnie zwiększa odporność na promieniowanie UV. GERARD,
jako wiodący producent blacho-dachówki, jest teraz dostępny również w eleganckim, nowoczesnym
wzornictwie Eleganta. Ulepszone, estetyczne wykończenie z tekstury oddaje subtelny wygląd i urok
płaskiego nowoczesnego profilu.

Dane techniczne:  

Długość całkowita: 1350 mm●

Długość pokrycia: 1260 mm●

Szerokość: 350 mm●

Szerokość pokrycia: 320 mm●



Użycie na m²: 2.47●

Minimalne nachylenie: 15° (27%)●

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i korozję uzyskana dzięki stali powlekanej stopem
cynku, aluminium i magnezu o gramaturze 250 g / m2, która zapewnia ochronę stalowego rdzenia.
Połączenie 93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% magnezu tworzy wyjątkowo stabilną barierę, która
nie ma sobie równych w branży pokryć dachowych ze stali. Specjalnie wyselekcjonowana kamienna
posypka zapewnia atrakcyjną teksturę wykończenia, jednocześnie zwiększając odporność na
promieniowanie UV. Posypka nałożona na podkład akrylowy jest nakładana technologią twardej
powłoki, składającą się ze spoiwa mineralnego i światłotrwałych pigmentów. Utwardzana w wysokiej
temperaturze, co zapewnia długotrwałą odporność na starzenie się dachu. Ostateczna przezroczysta
glazura akrylowa jest nakładana przed utwardzaniem w piecu. Pozwala to wytrzymać najtrudniejsze
warunki na całym świecie.

Powłoki: 

Szkliwo z przezroczystego akrylu●

Posypka z naturalnego kruszywa●

Kolorowy podkład akrylowy●

Podkład poliuretanowy●

Stop cynkowo-aluminiowo-magnezowy●

Stal 0,50 mm●

Stop cynkowo-aluminiowo-magnezowy●

Poliestrowa powłoka spodnia●

 

KONTAKT

Gerard AHI Roofing 

E-mail: info@ahiroofing.pl

WWW: gerardroofs.pl

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4315
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4315
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Tel: +48 22 575 52 25
Fax: +48 22 575 52 23
Adres:
Modularna 3a
02-238 Warszawa


