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Od ponad 60 lat Gerard AHI Roofing 
jest innowatorem w zakresie po-
wlekanych, wyt aczanych powle-

kanych dachówek metalowych z posypk
skaln  i najwi kszym producentem na wie-
cie, z czteroma zak adami produkcyjnymi 
(w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, 
Malezji i na W grzech). 

W Polsce Gerard Ahi Roofing obecne 
jest ju  od ponad 25 lat. Ma do wiadczon
baz  przeszkolonych dekarzy oraz zespo ów
sprzeda owych i serwisowych, jak i bogat
baz  obiektów referencyjnych. 

GERARD, to 6 innowacyjnych profi-
li w 13 naturalnych kolorach ska y (w tym 
czerwie  burgundzka), odpornych na od-
barwienia, promienie UV, czy kwa ne desz-
cze. Blachodachówka Gerard z posypk
sk ada si  z 8 warstw. Stal zabezpieczo-
na Alu Cynkiem, to serce dachówki, któ-
re zapewnia jej wytrzyma o , sztywno
i niewielk  mas . Ka da z 8 warstw pe -
ni podwójn  funkcj  ochrony poprzedniej 
warstwy oraz spoiwa mi dzy warstw  po-
przedni  i nast pn . Warstwy ko cowe 
po ka dej stronie pe ni  dodatkowo funk-
cj  ozdobn , w szczególno ci posypka z na-
turalnej ska y wulkanicznej, która pokry-
wa 100% powierzchnia panelu, chroni c go 
przed korozj , warunkami atmosferyczny-

mi, oraz nadaj c naturalny nieodbarwialny 
kolor ska y. 

CLASSIC – symbol odwiecznej doskona-
o ci i klasyki. Odzwierciedla ona trwa o

tradycyjnego, precyzyjnego rzemios a, które 
przetrwa o prób  czasu. 

HERITAGE – inspirowani trwa ym i pi k-
nym dziedzictwem przekazywanym z po-
kolenia na pokolenie, architekci XXI wieku 
ponownie odkrywaj  tradycyjne warto-
ci minionych epok. cz c dziedzictwo 

przesz o ci z nowoczesnymi wymagania-
mi projektowymi, AHI Roofing stworzy o
niepowtarzalny projekt lekkiej dachówki – 
karpiówki na miar  XXI wieku. 

DIAMANT – Gerard Diamant to innowa-
cyjna dachówka zainspirowana przez naj-
twardszy i jeden z najtrwalszych mate-
ria ów znanych cz owiekowi. Klasyczny 
wygl d w bogatej linii kolorów i wytrzyma-
o  na nawet najbardziej skrajne warunki 

atmosferyczne. 
MILANO – profil o ponadczasowym wygl -

dzie tradycyjnych dachów ródziemnomor-
skich. agodne kraw dzie oraz uniwersalno
tego atrakcyjnego profilu zapewni  architek-
tom i projektantom wygod  pracy w oparciu 
o szeroki asortyment akcesoriów dachowych. 

SENATOR – do po owy XX wieku gont bi-
tumiczny by  najpowszechniej stosowanym 

materia em do budowy dachów. Nak adaj ce
si  na siebie dachówki by y pierwotnie wyra-
biane jako niewielkie p ytki z drewna cedro-
wego lub terakoty. Gerard Shingle odtwarza 
trójwymiarowy gont bitumiczny, wykorzy-
stuj c materia y i technologie XXI wieku 
z wyko czeniem w postaci cieniowanej po-
sypki mineralnej. Wyst puje w czterech ze-
stawieniach kolorów. 

CORONA – naturalny atrakcyjny wy-
gl d dachów gontowych odtworzony zo-
sta  w postaci dachówki Gerard Corona, 
zapewniaj cej jednocze nie atwo  monta-
u. Gerard Corona zyska  równie  ogrom-

n  popularno  na polskim Podhalu 
i w Zakopanem gdzie z powodzeniem za-
st pi  tradycyjny gont drewniany. W Polsce 
mamy ju  blisko 10 000 dachów pokrytych 
Coron .

Dachówki Gerard Roofing – gwarancja trwa o ci
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