
Który dach jest najlepszy przy zmianie
klimatu?

Kupno dachu jest ważną decyzją. Przed dokonaniem zakupu trzeba zebrać
wszystkie istotne informacje.Który dach jest najlepszy przy zmianie klimatu?

 

Właśnie dlatego firma GERARD pomaga i udziela porad, umożliwiających podjęcie właściwej decyzji.
Wszystkie porady opracowaliśmy na podstawie ponad 60-letniego doświadczenia w dziedzinie
tworzenia jednych z najlepszych rozwiązań dekarskich na świecie.

Potrzebujesz skutecznej ochrony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi?
Pamiętaj, aby nie ignorować szerszego środowiska w miejscu ustawienia domu. Ulewny deszcz, silne
wiatry i grad są obecnie coraz częstszymi warunkami pogodowymi, a dach musi udowodnić, że
nadaje się na każdą pogodę.Czy dom znajduje się w miejscu, w którym jest narażony na ekstremalną
pogodę, jak silne wiatry, ulewny deszcz lub grad? Materiały pokrycia dachowego i techniki instalacji
odgrywają kluczową rolę, jeśli Twój dom wymaga specjalnej ochrony. Ceramiczne lub betonowe
dachówki mogą się oderwać lub pokruszyć pod wpływem silnego wiatru lub opadów gradu.

Który dach jest najlepszy przy zmianie klimatu?
Chociaż istnieją wyjątki (takie jak dachówki IKO), inne tanie dachówki bitumiczne o niskiej jakości
mogą ulec poważnemu zniszczeniu, nawet pod wpływem jedynie silnego promieniowania UV w
stosunkowo krótkim czasie.

Jednak system GERARD Roofing System został zaprojektowany tak, aby wytrzymał wszystko, co tylko
zmiany klimatu mogą zgotować każdemu domowi. Dlaczego?To nie jest hasło marketingowe, lecz
wyjątkowy produkt i niesamowite osiągnięcie.

 

Wystarczy spojrzeć na poniższe przykłady!

    Grad kontra GERARD



 

Widok z dachu GERARD po opadach gradu w Črnomelj
Dnia 8 czerwca 2018 r. olbrzymi grad o średnicy 10 cm uderzył w południowo-wschodni region
Słowenii. Najbardziej ucierpiało miasto Črnomelj, w którym zniszczeniu uległo ponad 1700 dachów
prywatnych domów i budynków niemieszkalnych. Dachy GERARD wykazały, że są odporne na grad.
Mimo ekstremalnie dużych kulek gradu dachy GERARD zachowały wodoszczelność, a powierzchnia
dachu uległa nieznacznemu zniekształceniu, ale nie doszło do jej przebicia. Inaczej stało się w
przypadku innych typów dachów.

Dachom GERARD można zaufać nawet podczas silnego gradobicia.

 

    Silny wiatr i ulewny deszcz kontra GERARD
Prawdziwa siła naszego dachu w ekstremalnych warunkach pogodowych wynika z naszej wyjątkowej
metody mocowania poziomego. Silny wiatr jest najczęstszą przyczyną uszkodzeń dachów i zalanych
domów. Według naszych testów i danych pochodzących od klientów nasza unikatowa technika
mocowania każdej dachówki w 8 punktach może ochronić Twój dom przed huraganem o prędkości
do 160 km/h i zabezpieczyć go przed zalaniem.



Dachom GERARD można zaufać nawet przy ekstremalnie silnych wiatrach. Twój dom i Twoja rodzina
są objęci skuteczną ochroną.

 

Ekstremalne zmiany klimatyczne wymagają ekstremalnych pokryć dachowych GERARD.

KONTAKT

Gerard AHI Roofing 

E-mail: info@ahiroofing.pl

WWW: gerardroofs.pl

Tel: +48 22 575 52 25
Fax: +48 22 575 52 23
Adres:
Modularna 3a
02-238 Warszawa

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4315
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4315
mailto:info@ahiroofing.pl
http://gerardroofs.pl

