ARTYKU PROMOCYJNY AHI ROOFING

Blachodachówka zbposypkÈ wulkanicznÈ

O

d ponad 50 lat Gerard AHI Roofing
jest innowatorem wbzakresie powlekanych, wytïaczanych powlekanych dachówek metalowych zbposypkÈ
skalnÈ ibnajwiÚkszym producentem na Ăwiecie, zbczteroma zakïadami produkcyjnymi
(wbNowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych,
Malezji ibna WÚgrzech).
WbPolsce Gerard Ahi Roofing obecne
jest juĝ od ponad 25 lat. Posiada doĂwiadczonÈ bazÚ przeszkolonych Dekarzy oraz
Zespoïów sprzedaĝowych ibserwisowych,
jak ibbogatÈ bazÚ obiektów referencyjnych.
GERARD, to 6 innowacyjnych Profili
wb13 naturalnych kolorach skaïy (wbtym
czerwieñ burgundzka), odpornych na odbarwienia, promienie UV czy kwaĂne deszcze, dopasowane do indywidualnych dachów ibgustów klienta. Blachodachówka
Gerard zbposypkÈ skïada siÚ zb8 warstw.
Stal zabezpieczona Alu Cynkiem, to serce dachówki, które zapewnia jej wytrzymaïoĂÊ, sztywnoĂÊ ibniewielkÈ masÚ. Kaĝda zb8
warstw peïni podwójnÈ funkcjÚ ochrony
poprzedniej warstwy oraz spoiwa miÚdzy
warstwÈ poprzedniÈ ibnastÚpnÈ. Warstwy
koñcowe po kaĝdej stronie peïniÈ dodatkowo funkcjÚ ozdobnÈ, wbszczególnoĂci posypka zbnaturalnej skaïy wulkanicznej, która pokrywa 100% powierzchnia panelu,
chroniÈc go przed korozjÈ, warunkami at-
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mosferycznymi oraz nadajÈc naturalny nieodbarwialny kolor skaïy.
CLASSIC – symbol odwiecznej doskonaïoĂci ibklasyki. Odzwierciedla ona trwaïoĂÊ
tradycyjnego, precyzyjnego rzemiosïa, które
przetrwaïo próbÚ czasu.
HERITAGE – inspirowani trwaïym ibpiÚknym dziedzictwem przekazywanym zbpokolenia na pokolenie, architekci XXI wieku
ponownie odkrywajÈ tradycyjne wartoĂci minionych epok. ÈczÈc dziedzictwo
przeszïoĂci zbnowoczesnymi wymaganiami projektowymi, AHI Roofing stworzyïo
niepowtarzalny projekt lekkiej dachówki –
karpiówki na miarÚ XXI wieku.
DIAMANT – Gerard Diamant to innowacyjna dachówka zainspirowana przez najtwardszy ibjeden zbnajtrwalszych materiaïów znanych czïowiekowi. Klasyczny
wyglÈd wbbogatej linii kolorów ibwytrzymaïoĂÊ na nawet najbardziej skrajne warunki
atmosferyczne.
MILANO – profil obponadczasowym wyglÈdzie tradycyjnych dachów Ăródziemnomorskich. agodne krawÚdzie oraz uniwersalnoĂÊ tego atrakcyjnego profilu zapewniÈ
architektom ibprojektantom wygodÚ pracy
wboparciu obszeroki asortyment akcesoriów
dachowych.
SENATOR. Do poïowy XX wieku gont bitumiczny byï najbardziej powszechnie sto-

sowanym materiaïem do budowy dachów.
NakïadajÈce siÚ na siebie dachówki byïy
pierwotnie wyrabiane jako niewielkie pïytki zbdrewna cedrowego lub terakoty. Gerard
Shingle odtwarza trójwymiarowy gont bitumiczny, wykorzystujÈc materiaïy ibtechnologie XXI wieku zbwykoñczeniem wbpostaci cieniowanej posypki mineralnej.
WystÚpuje wbczterech zestawieniach kolorów.
CORONA – naturalny atrakcyjny wyglÈd dachów gontowych odtworzony zostaï wbpostaci dachówki Gerard Corona,
zapewniajÈcej jednoczeĂnie ïatwoĂÊ montaĝu. Gerard Corona zyskaï równieĝ znakomitÈ popularnoĂÊ na polskim Podhalu
ibwbZakopanem gdzie zbpowodzeniem zastÈpiï tradycyjny gont drewniany. WbPolsce
mamy juĝ blisko 10 000 dachów pokrytych
CoronÈ. }
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