DIAMANT – ŠKÁLA FARIEB

BURGUNDY

CHARCOAL

SPANISH RED

REDWOOD

CHESTNUT

VÝHODY PRODUKTU
ZNÍŽENIE HLUČNOSTI

Minerálny posyp, plocha škridiel a spôsob
upevňovania krytiny Gerard® minimalizuje
prenikanie zvuku.

VÝHODY PRODUKTU
Dĺžka modulu: 1270 mm

Šírka modulu: 400 mm
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PRÚDENIE VZDUCHU

Prevýšenie profilu: 25 mm

NÍZKA HMOTNOSŤ A
PROTI ZEMETRASENIU

Pokrytie/modul: 0,508 m

Krytina Gerard® je projektovaná ako odvetrávaný
systém s otvorenými koncami ventilovaného
priestoru. Priestor pre prúdenie vzduchu sa vytvorí
medzi hrebeňom a odkvapmi, nad podstrešnou
fóliou, vďaka upevneniu kontra laty k trámom.
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ODOLNOSŤ

®

Krytina Gerard je až 7-krát ľahšia ako keramická
alebo betónová škridla. Jedinečný systém
upevnenia zaisťuje dodatočnú pevnosť, odolnosť
a bezpečnosť strechy Gerard® pri najrôznejších
vrtochoch prírody.

MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

Číry akrylový náter
Prírodný minerálny posyp
Farebný podkladový náter
Ochranný náter akrylovej živice
Zinkovo-hliníkový náter
Oceľový plech
Zinkovo-hliníkový náter
Ochranný náter akrylovej živice

ODOLNOSŤ PROTI
VETRU A BÚRKE
®

Krytina Gerard sa inštaluje našim unikátnym
systémom upevňovania po úrovniach.
Každý krytinový modul je zaistený susednými
modulmi a následne pevne ukotvený v 8
bodoch. Táto metóda zabezpečuje udržanie
každého modulu na svojom mieste aj v
extrémnych poveternostných podmienkach,
ako sú silný nárazový vietor, uragán či tajfún.

Všetky povrchové vrstvy (nátery a posyp) sú
nanášané hneď po lisovaní, preto neexistuje riziko
popraskania a vzniku mikro-trhlín.

GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Zliatina 55% hliník-zinok použitá ako ochranná
vrstva na oceľový plech zabezpečí vynikajúcu
a dlhodobú odolnosť proti korózii. Kombinácia
obetovanej ochrany zinku s bariérovou ochranou
hliníka dodáva pokovovanej vrstve skvelú odolnosť
takmer vo všetkých prostrediach, vrátane
prímorského ovzdušia s vysokým obsahom solí.

ODOLNOSŤ PROTI KRUPOBITIU
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Krytina Gerard® je odolná proti krúpam s
priemerom do 30mm. Väčšie krúpy môžu
spôsobiť vtlačenie, ale neprebijú sa cez materiál
krytiny.

KED SA SPOJA SKVOST A SILA

KRYTINA DIAMANT

ODOLNOSŤ PROTI SNEHU A ĽADU

V extrémnych zimných podmienkach dokáže
krytina Gerard® odolať vysokému zaťaženiu
snehom. Pórovitý povrch minerálneho posypu
krytiny zadržuje sneh, až kým sa neroztopí.

www.gerardroofs.eu
ODOLNOSŤ PROTI POŽIARU

Krytina Gerard® úspešne zvládla náročné
medzinárodné protipožiarne testy.
Nehorľavý oceľový podklad a vrchná minerálna
vrstva zabraňujú šíreniu sa plameňov pri vystavení
ohňu. Nízka hmotnosť krytiny znižuje riziko pádu
strechy.
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SPOLOČNOSŤ...
Je to už vyše 50 rokov, čo inovátor a podnikateľ z Nového
Zélandu Lou Fisher vyrobil ako prvý na svete strešnú krytinu
z lisovanej ocele s minerálnym posypom. Položil tak základy
dôveryhodnej značky strešných systémov, z ktorej sa časom
stala spoločnosť Gerard Roofing Systems.

Šindeľ CLASSIC

10% VIAC POKRYTIA

GERARD DIAMANT – ŠAMPIÓN OBNOVY STRIECH

Šindeľ Diamant má o 10% väčšiu plochu, preto je
potrebných menej kusov na pokrytie strechy.

Nikdy nemožno podceňovať vplyv novej strechy na renováciu
domu. Môže to byť aj vzrušujúca príležitosť nanovo definovať
štýl budovy. Pri obnove strechy je GERARD DIAMANT
ideálnou voľbou:

Šindeľ DIAMANT

- vďaka rýchlosti inštalácie. Univerzálnosť a nízka hmotnosť
krytiny GERARD DIAMANT umožňujú jej položenie na
existujúce strechy bez potreby odstrániť pôvodnú krytinu.
V mnohých prípadoch je možné prekryť a zapuzdriť staré
azbestové zastrešenie, čím sa ušetrí značné množstvo
času i financií.

Po celé desaťročia si udržiavame postavenie globálneho
lídra vďaka neustálym inováciám, dôslednému dodržiavaniu
najprísnejších
výrobných
noriem
a
poskytovaniu
bezkonkurenčného zákazníckeho servisu.

...S VÝBORNOU REPUTÁCIOU
Strešné systémy Gerard podporuje skupina Fletcher
Building, najväčšia spoločnosť na Novom Zélande v
oblasti stavieb a stavebných výrobkov.
Strechy Gerard nájdete vo viac ako 120 krajinách
sveta, kde chránia a vylepšujú vyše milión
domácností a budov. Ako uspokojiť rastúci
celosvetový dopyt po strešných systémoch Gerard
a zároveň neohroziť kvalitu a zákaznícky servis?
Spoločnosť Gerard Roofing Systems má výrobné
linky nie len na Novom Zélande, ale aj v Maďarsku,
USA a Malajzii.

10% MENEJ NÁMAHY

- pre starý a oslabený krov. Ľahká krytina GERARD
DIAMANT odstraňuje nutnosť vystužiť alebo celkom obnoviť
pôvodný krov.

10% viac pokrytia pre vás znamená 10% menej námahy s
materiálom, inštaláciou aj investíciou.

- pri plánovanej prístavbe alebo rozšírení pôvodnej strechy.
Pevná a štýlová krytina GERARD DIAMONT je zaručene
odolná proti poveternostným vplyvom aj pri najzložitejšej
štruktúre strechy.

GERARD DIAMANT
Inšpirované jedným z najtvrdších a najtrvácnejších
materiálov, aké človek pozná. Vyvinuté spoločnosťou, ktorá
ako prvá na svete vytvorila strešnú krytinu z oceľového
plechu s minerálnym posypom. Vyrobené spoločnosťou,
ktorá je globálnym lídrom na trhu už vyše 50 rokov.
Naše strechy boli za tie roky otestované v extrémnych
podmienkach. Zemetrasenia na Novom Zélande, cunami
v Japonsku, hurikány v Amerike, letné požiare v Austrálii,
mrazivé zimy na Sibíri či husté sneženie v najvyšších
horách Európy – naše strechy preukázateľne odolajú aj
tým najsilnejším silám prírody.

GERARD DIAMANT – „ZELENÁ“ STRECHA
Výhody trvalej udržateľnosti striech DIAMANT:

NOVÁ STRECHA – NIŽŠIE NÁKLADY
A MENEJ NÁMAHY

Nižšia spotreba dreva – oceľová strešná krytina vyžaduje menej
členitý krov ako betónové alebo pálené keramické škridly.

Zvoľte si strechu GERARD DIAMANT a:

Menej energie potrebnej pri preprave

- zredukujete celkový stavebný čas a náklady,
- ochránite svoj domov za každého počasia, budete v bezpečí
pred silným vetrom, prudkým dažďom i ťažkým snehom.

Oceľ je recyklovateľná
Keď oceľová strešná krytina dosiahne koniec svojej
životnosti, môže byť recyklovaná. Oceľ je najčastejšie
recyklovaný materiál na svete.

BRILANTNÝ NOVÝ PROFIL
Strecha GERARD DIAMANT vydrží chrániť vás i
budúce generácie. O 10% väčšia plocha šindľa vám
navyše ušetrí peniaze vďaka nižším nákladom a
kratšiemu času potrebnému na inštaláciu.

Zvoľte si strechu GERARD DIAMANT pre jej:
- osvedčenú trvanlivosť, ktorá po dobu minimálne 50
rokov eliminuje potrebu obnovy strešnej krytiny,
- štýlovosť a univerzálnosť, ako aj pre jej výbornú odolnosť
proti vyblednutiu či zmene zafarbenia – Diamant si dlhšie
udrží dobrý vzhľad,
- presvedčivú 50 ročnú záruku pre všetky oblasti vrátane
pobrežných regiónov.

Fakty o oceli
Oceľ prináša množstvo jedinečných výhod pre životné
prostredie. Produkty z nej majú dlhú životnosť, sú
recyklovateľné a pri ich výrobe sa menej plytvá surovinami:
- oceľ sa dá neobmedzene recyklovať bez straty svojich
vlastností,
- všetky vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobe ocele sa
dajú znovu využiť,
- vďaka svojim magnetickým vlastnostiam sa oceľ ľahko
separuje od ostatného odpadu, čo umožňuje vysokú mieru
ďalšieho využitia.

Betónové či keramické škridle bývajú objemné a ťažké.
Takúto krytinu na zastrešenie bežného domu treba dopraviť
jedným kamiónom priemernej veľkosti. Rovnaký kamión
dokáže odviesť oceľovú krytinu pre asi 10 domov. Znižuje
sa množstvo spotrebovanej energie a zároveň emisie do
ovzdušia.

