GERARD
ELEGANTA
®

GERARD ELEGANTA – Letisztult formavilág az
egyszerűségben rejlő szépségért.
A megfelelő tető kiválasztása kulcsfontosságú döntés bármely épület esetében, kiváltképp akkor, ha a saját otthonukról
van szó. Egy ilyen nagyobb méretű beruházásnak egy életen
át tartó elégedettséget és biztonságot kell nyújtania a tulajdonosok számára. Fedezzen fel új lehetőségeket a GERARD
Tetőcsaláddal korunk tetőtechnológiájában!
A GERARD Eleganta egyben egyesíti az acél szilárdságát a
természetes kőzúzalék stílusos megjelenésével. Hosszú távú
kutató munkánk eredménye a rendkívüli finomszemcsés kőzúzalék, amely tökéletes harmóniában áll a sík és modern

megjelenésű tetőcseréppel, az Eleganta-val. A különleges
kőbevonat egyedülálló, karakteres és letisztult megjelenésével nemcsak esztétikus előnyt kínál, hanem megerősített
védelmet biztosít az UV sugárzás ellen is.
A GERARD korunk vezető szerepét betöltő gyártója a kőszórt
bevonattal ellátott préselt fémlemez tetők világpiacán, amely
végre elérhető egy letisztult és modern külsőt kölcsönző tetőprofillal is. A sík, szögletes formavilág stílusosságának
visszafogott eleganciát kölcsönöz a kőzúzalék szilárdsága és
természetessége.

MILYEN TOVÁBBI ELŐNYÖKET ÉLVEZHET OTTHONA A GERARD ELEGANTA-VAL?

UV

Kivételes védelem az extrém időjárás
ellen. A korrózióálló acél alaplemez és
a 8-pontos rögzítési technika ellenáll
akár az orkánoknak, nagyobb méretű
jégesőnek, vad viharoknak.

Pehelykönnyű. Csupán az 1/7e a hagyományos nehézsúlyú
beton és kerámiacserepeknek.

Ideális tetőfelújításra,
hiszen könnyű súlya
miatt akár a meglévő
tetőre is felhelyezhető

Speciális aluminium-cinkmagnézium fémötvözete kimagasló
korrózióvédelemmel büszkélkedhet.

Nagyobb méretének köszönhetően
gyorsabb és könnyebb kivitelezést
tesz lehetővé

A kőbevonat az
átlagonfelüli
zajcsillapításhoz
is nagymértékben
hozzájárul

Az UV védelemről a természetes
kőzúzalék gondoskodik, amely
hosszú távra is megőrzi az
Eleganta ragyogó megjelenését.

A vonzó és stílusos megjelenés a
természetes kőbevonat velejárója

min
15°

Akár 15°-os hajlásszögű
tetőkre is felszerelhető°

GERARD® ELEGANTA

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A cserép hossza:
1305 mm
Hasznos hossz:
1260 mm
Lejtés irányú mérete:
350 mm
Hasznos lejtés irányú méret: 320 mm
Cserépszükséglet per m²:
2.47
Legkisebb tetőhajlásszög: 15° (27%)

6. 0,50 mm acél alaplemez
7. Cink-alumínium-magnézium ötvözet
8. Polyester védőréteg

Az erős acél alaplemez és az egyedülálló
védőrétegek kivételesen tartós védelmet
nyújtanak az Ön otthona számára. Ezért a
GERARD Tetőcsalád magabiztosan kínál termékeire 50 éves korlátozott, időjárásállósági
garanciát.

Ügyfélszolgálat:
Nyugat-Magyarország és Budapest: Mészáros Ede,
+36 30 670 0161,
ede.meszaros@gerardroofs.eu
Kelet-Magyarország: Somogyi Tibor,
+36 30 343 9186,
tibor.somogyi@gerardroofs.eu
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5. Cink-alumínium-magnézium ötvözet
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Iroda és Raktár:
Várpalota, 8100, Fehérvári u. 28/14

www.gerard.hu

4. Polyurethane védőréteg

Vörös

AHI Roofing Kft.
Törökbálint, 2045, Torbágy u. 10/c

E-mail: office@gerardroofs.eu

3. Akril gyanta alapozóréteg
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2. Természetes kőzúzalék
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1. Átlátszó, akril védőréteg
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Kiváló időjárás- és korrózióálló tulajdonságát a 250 g/m2
cink-alumínium-magnézium ötvözettel értük el, amely a
legmegbízhatóbb védőréteggel látja el az acél alaplemezt.
A 93,5 % cink, 3,5 % alumínium és 3 % magnézium kombinációja kivételes stabilitást és biztonságot eredményez,
amely egyedülálló a fém tetőiparban. A különleges eljárásokkal szelektált természetes kőzúzalék UV álló és rendkívül esztétikus bevonatot kölcsönöz. A kőzúzalék és a fém
alaplemez között egy speciális akril gyanta alapozóréteg
védi az acél alaplemezt, és biztosítja a kőzúzalék sziklaszilárd tapadását. A természetes színezetű kőszemcsék mellett kerámia bevonat gazdagítja új színekkel a természet
színskáláját. A kerámia bevonat hő és UV álló pigmentekből
készül, amely kiválóan garantálja hosszútávon is a természetes megjelenést. A pigmenteket magas hőmérsékleten
olvasztják rá a kő granulátumra a tartós színek megőrzése
érdekében. A selyemfényű, akril fedőréteg az egyenletes
bevonat elérése érdekében ráégetéssel készül.
A késztermékünk 8 réteg erőteljes kombinációja, amely a
bizonyítottan ellenáll a világ legmostohább időjárási körülményeinek is.
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