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CSAK PIHENJEN,
NE AGGÓDJON!
Az utóbbi 60 évben fontos szerepet játszottunk az emberek munkahelyi és
lakókörnyezetének javításában. A hat évtizeden át tartó termékfejlesztés és
folyamatos alkotómunka során milliónyi lehetőségét fedeztük fel, hogy álmai
otthonához megtaláljuk a tökéletes befejező ecsetvonásokat!
Ma a kőzúzalékkal bevont préselt acél tetőfedő rendszerek iparágában
világelsők vagyunk.
Több mint 120 országba exportálunk tetőket, a világot járva pedig
összegyűjtjük és hazahozzuk Önöknek a legjobb, legintelligensebb
nemzetközi újításokat és stílusokat.
Büszkék vagyunk a formatervezési, mérnöki tehetségünkre. Továbbá
nagy büszkeséggel tölt el minket a felhalmozott GERARD tapasztalat és
szakértelem akkor is, amikor a legattraktívabb természetes kőbevonatú
acél tetőstílusok és profilok megvalósításáról van szó. Széles, stílusos
választékunk van, sokféle profillal, nagyszerű színválasztékban.
„Az én házam, az én váram.” Tartja a mondás. Bizony fontos arról
meggyőződni, hogy a tető képes megvédeni az otthonomat, és hogy
a legszélsőségesebb időjárásnak is ellenálljon. A GERARD tetők a
minőségi anyagszerkezetnek, a jól átgondolt tervezésnek és az egyedi
rögzítési technikának köszönhetően rendkívül tartósak és biztonságosak.
Aggodalommentes tető minden évszakra.
A prospektusban számos házat és tetőt fog látni, amelyet reményeink szerint
inspirálónak tart majd. További kutatásra ösztönző tényeket és számokat is
megosztunk ezeken a lapokon. Ezek a kombinációk és megvalósult otthonok
segíthetnek elindítani saját egyéni tervezési és döntési folyamatát. Tetőfedő
ötletek és ajánlatok, amelyek a lakótér, a munka és a pihenés világába
kalauzolnak bennünket. És ahogy írok és lapozgatom ezeket az oldalakat,
felmerül bennem a kérdés: vajon akad valaki, aki ezt olvasva nem kezd el
azonnal álmodozni? Jó szórakozást!
DARREN SCHULZ
ELNÖK CSOPORT VEZÉRIGAZGATÓ,
A Fletcher Building Tetőcserép Csoportja
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A PIACVEZETŐ
VÁLLALAT
A GERARD tetőcsalád gyártója az AHI Roofing
Ltd. az 1909-ben alapított tekintélyes anyacég,
a Fletcher Building leányvállalata. A Fletcher
Building egy vezető építőipari vállalat és a
legnagyobb részvénytársaság Új-Zélandon.
A GERARD globális piacvezető a kőbevonatú
acél tetőfedő rendszerek technológiájában és
gyártásában. Sikerünket a piaci szükségletek
és igények felismerése fémjelezte. Büszkék
vagyunk arra, hogy a GERARD® egy elismert
márka a tetőfedő iparágban!

60

4

11

1m

ÉVNYI
TAPASZTALAT

GYÁRTÓÜZEM

REGIONÁLIS
IRODA

TETŐKIVITELEZÉS
LAKÓHÁZAKON ÉS
KÖZÉPÜLETEKEN

Innováció és ambíció
A GERARD tetők ősatyja 60 évvel ezelőtt született meg,
amikor Lou Fisher, az új-zélandi lángelme 1957-ben
legyártotta a világon az első kőbevonattal ellátott acél
tetőfedő elemet. A következő évtizedekben a legkorszerűbb
technológiát használva került sor a világ legkülönbözőbb
piacainak megfelelő tetőstílusok kifejlesztésére. Ezek alatt
az évtizedek alatt minden földrészen terjeszkedtünk és
egyre több ember ismerte fel a pillekönnyű, természetes
kőzúzalékkal ellátott acéltetőben rejlő jelentős előnyöket.
Valódi globális vállalattá növekedtünk, amely iparágának
legnagyobb gyártójává és a technológia vezető vállalatává
nőtte ki magát.
Globális jelenlét
Új-Zélandi, észak-amerikai, magyarországi és malajziai
üzemeivel a GERARD anyavállalata a Fletcher Building Roof
Tile Group a világ legnagyobb kőzúzalék bevonatos fém

tetőrendszerek gyártója. Világszerte 11 regionális irodánk a
megfelelő pozícióba helyez bennünket, hogy több mint egy
millió lakóházat és középületet fedjünk le és védelmezzük
az otthonokat bárhol a világon. Tapasztalat és innováció
segített bennünket az iparágunk globális vezető helyére.
Tetőinket több mint 120 országban
értékesítjük.
Sikerünkhöz elengedhetetlen volt a különböző piacok
igényeinek felismerése és kielégítése. Mindegyik
gyártóországban ISO 9001 minősítéssel rendelkezünk,
ami ügyfeleink megnyugtatására szolgál, hogy termékeink
tervezése és gyártása egységesen magas minőségi
színvonalon folyik. A GERARD tetőcsalád több mint 120
országban több mint egy millió házat védelmez a természet
viszontagságaitól.

Értékesítési irodáink világszerte
GERARD gyártóüzemek
Licenc alapján működő üzemek

A legkorszerűbb GERARD gyártóüzem
2009-ben a legújabb gyártóüzemünket Európában,
Nyugat-Magyarország egyik ipari városában, Várpalotán hoztuk létre.
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60 ÉVNYI
TUDÁS ÉS
TAPASZTALAT
A GERARD büszke a prémium tetőfedő
termékek gyártójaként felépített több
mint 60 éves hagyományára.

Minden ízlést kielégítő tető
A GERARD® tetőcsalád megoldást tud
nyújtani bármilyen tetőfedési igényre, legyen az akár lakóház, kereskedelmi épület, új építés vagy felújítás, modern vagy
hagyományos. Az esztétikailag vonzó
és tartós GERARD® Tetőcsalád a széles
színválasztékú 6 különböző profiljával
minden tervezési követelményt ki tud elégíteni, és sok évig fogja védeni ingatlanát
a természet szélsőséges hatásaitól.
A múlt kötelez.
Miután elsőként a világon kifejlesztettük
1957-ben a természetes kőbevonatú
préselt acél tetőrendszereinket, majd
globális piacvezetővé váltunk az általunk
teremtett iparágban, tudatában vagyunk
annak, hogy csak kemény munkával
tartható fenn a siker. A GERARD
Tetőcsalád az elmúlt hat évtizedben
nagyon erős globális jelenlétet épített
ki. Az európai gyárunkban a független
nemzetközi vezetéssel elköteleződtünk
a legjobb minőségű tetőfedő termékek
mellett, hogy megfeleljünk a
legkülönbözőbb követelményeknek a
kiterjedt európai piacainkon. A várpalotai,
európai központunkon kívül működik

az anyavállalatunk, a Fletcher Building
Roof Tile Group engedélyével, egy
eredeti GERARD technológiát alkalmazó
gyártóüzem Belgiumban is. Ott a
termékeket a Decra® márkanév alatt
értékesítik.
A nemzetközi növekedés és a
kompromisszumot nem ismerő minőség
mellett mi a fogyasztóra tekintünk.
Minden követ megmozgatunk azért,
hogy az ügyfélszolgálatunk hírnevét még
magasabb szintre emeljük az elégedett
GERARD tetőtulajdonosok által.
Ahová a GERARD vezet, a többiek oda
követik. Az 1990-es években kezdtek
más vállalatok is ráébredni sikerünkre
és próbálkoztak utánozni bennünket. De
mi továbbra is minden tehetségünkkel
és erőforrásunkkal az iparág élcsapata
kívánunk maradni. Ezért a kutatás,
fejlesztés és tervezési újítások terén tett
erőfeszítéseinket folytatva igyekszünk
tovább építeni az elmúlt 60 év tudására
és tapasztalatára, hogy mindig a lehető
legjobban elégíthessük ki az ügyfeleink
igényeit.

Miénk volt Új-Zéland első
automatizált gyártóüzeme.
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A FÖLD A
GERARD TETŐT
VÁLASZTANÁ
A GERARD Tetőcsalád az egyik leginkább
környezetbarát tetőfedési megoldás.

Az acél a leginkább
környezetbarát anyag a világon
Valójában akárhányszor újra lehet
hasznosítani, anélkül, hogy bármit
veszítene a minőségéből. Az acél
termékekből bármikor bármilyen más
acéláru készíthető.

A pehelykönnyű acéltető
szállításához kisebb
energia kell
A beton és kerámia tetőcserepek jóval
nehezebbek. Egy házra valót egy átlagos
méretű teherautó tud elszállítani.
Ugyanez a teherautó jó pár házhoz elég
GERARD könnyűtetőt tudna elszállítani,
kevesebb szállítási energiával, és ezért
kevesebb széndioxid kibocsátással.

A könnyű súlyú tető kevesebb
fát igényel a vázszerkezethez
A kőbevonatú préselt acéltető nem
igényel annyi tartókeretet, ami erőforrás
megtakarítással jár. Más szavakkal a
GERARD tetőhöz kevesebb fa kell, mint a
beton és kerámia cserepekhez.

A GERARD a helyi beszállítókat
részesíti előnyben
Számunkra elsődleges fontosságú, hogy
a nyersanyagot minél közelebb található
beszállítóktól szerezzük be. Ezzel
rövidítjük a szállítási utat és csökkentjük
a CO2 kibocsátást. Ahol lehet, a vasúti
szállítást választjuk. Tudjuk, a Földet az
unokáinktól kaptuk kölcsön.
PROFIL: GERARD ZSINDELY
SZÍN: Ezüstszürke
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6 JÓ OK ARRA,
MIÉRT BÍZZON
A GERARD TETŐBEN
1957-ben alapítónk Lou Fisher megalkotta a legelső kőzúzalékkal bevont
préselt acél tetőelemet, amelyet a következő 60 évben szinte a tökélyre
fejlesztettük. A több évtizedes innováció és az Új-Zélandtól Észak-Amerikáig
történő szélsőséges tesztelés után bátran állíthatjuk, hogy a GERARD
minden lakókörnyezetben megállja a helyét.
Az elégedett ügyfeleink visszajelzései világosan elmondják, miért választják
az emberek a GERARD Tetőcsaládot a többi lehetőséggel szemben.

1.

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS TETŐ MEGFIZETHETŐ ÁRON
Az emberek felismerik az élvonalbeli tetőt és gyakran meglepődnek, hogy mindent egybevéve az
50 éves időjárásállósági garanciát nyújtó GERARD hosszú távon számolt összköltsége a kerámia vagy
betoncserép tetőkéhez hasonló.
Vízparton, magas szeles helyeken a GERARD tető még kevésbé drágább más gyártókhoz képest, mert
nem igényel különleges anyagokat és rögzítéseket, hogy kibírja a szélsőséges viszonyokat.

2.

SZÉP ÉS TARTÓS
A tető nagyban meghatározza a ház összképét. Az évtizedek múlva is esztétikus megjelenésű,
természetes kőzúzalékkal bevont GERARD tető hosszú távon kölcsönöz vonzó külsőt a háznak. A szép
tető pedig a ház piaci árát is magasan tartja.
A GERARD többrétegű bevonata, az UV védelmet adó technológia és a speciális pigmentek kiváló
ellenálló képességet adnak a természetes kifakulással, elszíneződéssel szemben, otthona így hosszabb
ideig szép marad.
A GERARD tető még a tengerpart mellett épülő ház esetén sem igényel különleges anyagokat, sem
járulékos bevonatot, sem külön rögzítést. A tesztek szerint az alumínium-cink bevonatos acél tetőfedő
anyagok akár nyolcszor jobb ellenállást mutatnak a korrózióval szemben, mint más acél tetőfedő
termékek.

JÉG ÉS HÓ :)
NE AGGÓDJON,
EZ GERARD
TETŐ!
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3.

ORKÁNNAK, FÖLDRENGÉSNEK IS ELLENÁLLÓ
KÖNNYŰ SÚLYÚ TETŐ
Otthontulajdonosként megnyugtató a tudat, hogy a GERARD tetőrendszert úgy tervezték meg, hogy a
legszélsőségesebb körülményeknek is ellenáll. 2011-ben Ausztráliában a GERARD préselt acél tetőfedő
rendszer bizonyítottan ellenállt a több mint 200 km/órás hurrikánnak is. Más típusú tetőrendszereknél erősen
szeles vidéken speciális rögzítésre vagy anyagokra van szükség.
A földrengés sújtotta vidékeken élők ügyfeleink gyakran szívesebben veszik a fejük felett a GERARD tetőt,
mint a közel hétszer nehezebb súlyú beton- vagy kerámiacserép tetőt. Erős és pihekönnyű tetőink már jól
bizonyítottak sok földrengésnél Új-Zélandon a GERARD tetők otthonában is.

4.

A GERARD TETŐ ALIG IGÉNYEL KARBANTARTÁST
Nincs rendszeres karbantartásra szükség GERARD tetők esetén, kivéve az iparilag szennyezett
területeket, ill. az erdők környékét, ahol alkalomszerű tisztítás, takarítás szükséges lehet.
Még nyári viharok esetén sem kell aggódnia, amikor más tetők megsérülhetnek és cserepeket kell
pótolni. A GERARD zord időjárás esetén sem reped meg a fagyoktól sem.

5.

GYORS, MÉGIS PONTOS KIVITELEZÉS
A GERARD tetők felrakását a legmagasabb színvonalú munkavégzésre kiképzett, gyakorlott tetőfedő
szakemberek végzik.
A GERARD tető az összes kiegészítő termékkel együtt érkezik meg a helyszínre. Tetőfedőink speciális
vágó- és hajlító szerszámokkal dolgoznak, hogy a GERARD tető a legjobb minőségben és minél
gyorsabban elkészüljön.
A GERARD tető könnyű súlyából fakadóan könnyen kiszállítható olyan helyekre is, ahová nagy teherautó
nem juthatna el. Hegyes vidékeken ennek különlegesen megnő a jelentősége, ahol az építési területre
sokszor csak kisebb teherautó vagy pick-up tud felkapaszkodni. Az acél alapanyagnak köszönhetően, a
GERARD termékek nem fognak eltörni szállítás közben sem.

6.

TETŐFELÚJÍTÁSHOZ IDEÁLIS
A tetőfelújítás a GERARD-dal könnyen megy. Valljuk be, tetőfelújításba belevágni nem egyszerű. Amikor
végül meghozzuk a nehéz döntést, azt szeretnénk, hogy gyorsan túl legyünk rajta, hosszú távon gazdaságos
megoldás legyen, és a lehető legkevesebb felhajtással járjon. A GERARD termékei és tetőfedői pontosan ezt
tudják Önnek nyújtani.
A GERARD tetőrendszerek esetén a könnyű súlyuk miatt általában nincs szükség a meglévő tartószerkezet
megerősítésére. Egyes esetekben a GERARD akár a meglevő cserepek, tetőfedő elemek fölé is rakható. Ezáltal
időt és pénzt takaríthat meg.

JÖHET
BÁRMI :)
EZ GERARD
TETŐ!
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A LEGEXTRÉMEBB
IDŐJÁRÁSÁNAK IS
ELLENÁLLÓ TETŐ
Az otthonainkat védeni kell. Jobban, mint valaha. A klímaváltozás közepette
biztos fedél kell a házainkra. Nem átlagos tető, hanem olyan, amely
megbirkózik a jövő kihívásaival is. A GERARD nem ok nélkül kapta a ’worryproof’ (aggodalommentes) jelzőt.

A GERARD ELLENÁLLHAT
MÉG A FÖLDRENGÉSNEK IS

SZÉL- ÉS
VIHARÁLLÓ

Ne aggódjon, inkább fedje házát GERARD könnyűsúlyú
tetővel! Nálunk a GERARD-nál úgy mondjuk: „A pehelysúlyú
tető ki tudja ütni a nehézsúlyút.” A szélsőséges időjárásnak
is ellenálló GERARD a beton- és kerámiacserepeknél akár
hétszer könnyebb lehet. Ezáltal még kisebb földrengéseket is
kibírnak.

Erős szél, orkánok manapság egyre valószínűbbek, de
GERARD tető alatt nem kell aggódnia. Jöhet akár 200 km/
órás sebességű orkán, az extrém időjárásálló GERARD tetők
megvédik otthonát!

Dokumentált eseteink szerint, ahol a házak más nehézsúlyú
tetőanyag alatt összeomlottak, addig a GERARD tető
ugyanabban az utcában ép maradt vagy csak minimális
kárt szenvedett. Miért? A meggyengült falak képesek még
megtartani a könnyűsúlyú tetőt, a különleges GERARD
tetőrögzítő technika pedig erősítik a tető egészét, védelmet
nyújtva otthonainknak, családjainknak.

A GERARD különleges horizontális rögzítő technikája minden
tetőelemet 8 különböző ponton rögzít. Csavarral vagy
szeggel kerülnek rögzítésre a tetőléchez, amely gyakorlatilag
lenullázza a szél nyíróerő hatását. A legtöbb tetőfedő
rendszer függőleges rögzítésre hagyatkozik, amit viszont egy
kellően erős szél könnyen megemelhet.

JÉGESŐBIZTOS

ELLENÁLL A HÓNAK ÉS JÉGNEK

Ahogy időjárásunk megváltozik, hatalmas jég darabok
tehetnek kárt a tetőben. De erre kevesebb az esély GERARD
tetővel! A tetőrendszerünkben a jégverés 30 mm-es méretig
nem tesz kárt. Még a 90 mm nagyságú, óriási jég sem
képes a GERARD tetőt átütni, ezért a tető időjárásállósága
fennmarad, az otthona biztos GERARD védelem alatt áll.

Minden GERARD profilnak potenciálisan életmentő hatása
lehet a kőzúzalék bevonata révén. Érdes felülete nem engedi
lecsúszni a havat, így a hó a tetőn maradva olvad el szépen,
ártalmatlanul. A GERARD ellenáll a hóterhelésnek is, felületi
bevonata nem gyengül a jég és fagy hatására!

TŰZÁLLÓ

ZAJÁLLÓ

Egy égő ház összeomolhat a nehéz tető súlya alatt, a
GERARD könnyűsúlyú, acél tetőjével erre kisebb az esély!
A GERARD tetőfedő rendszere tűzálló, mivel a nem éghető
acélréteg és a felületi bevonat még a lángok terjedését is
akadályozza. Minden cserép biztosan rögzítve van nyolc
ponton, így kicsi a tető összeomlásának esélye, a tetőn
keresztül még szikra sem juthat a házba. A GERARD tetők a
legszigorúbb nemzetközi tűzvizsgálatokon is megfeleltek.

A GERARD tető kiválóan csillapítja a zajt más acél tetőfedő
termékekkel összevetve. A kisebb zajhatás a texturált,
kőzúzalék bevonatú felületnek és az összekapcsolási
technikának köszönhető, ami lecsökkenti a hangterjedést.
A különleges tetőrendszerünk kifejlesztése után, ami erős,
szép és még csendes is, nem maradt más hátra, minthogy a
GERARD tetője alatt jó pihenést kívánjunk!
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TECHNOLÓGIÁNK
GARANTÁLJA A
TARTÓSSÁGOT ÉS
BIZTONSÁGOT
Nem véletlen, hogy 50 éves időjárásállósági garanciát kínálunk minden
GERARD tetőhöz.

KÖNNYŰ
SÚLYÚ

NAGY SZÉLNEK ELLENÁLLÓ
RÖGZÍTÉS

Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen ez az,
amitől a GERARD tető olyan rugalmas, jól alakítható és
biztonságos. Ha a ház fala tűzkár vagy földmozgás során
meggyengül, gondolja csak el, mit történne a falakkal a
könnyű acélcserépnél akár hétszer nehezebb kerámia- vagy
betoncserép tető alatt? Nagy különbség van az egy tonnás
pehelykönnyű- vagy annak többszörösére rúgó, nehéztető
között, főleg, ha az éppen az Ön és családja vagy a mentést
végzők feje felett inog.

Tetőink igazi ereje a szélsőséges időjárási viszonyok között
az együdálló vízszintes rögzítési módszerben rejlik. Minden
GERARD tetőnél az egymásba kapcsolódó paneleket
vízszintes rögzítési módszerrel rögzítjük a helyükön. Ezáltal
hihetetlen erős tetőt kapunk, ami rendkívül jól ellenáll az
extrémerejű szélnek is.
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GERARD TETŐ EGY
TONNA FESTETT,
1,7 TONNA
KŐBEVONATÚ
TERMÉKKKEL
SZÁMOLVA
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„ELFÚJTA A SZÉL”
Ha a nagy szél elviszi a tetőt, nem pontos azt mondani, hogy
elfújta. A valóságban ez a tetőnyílás felett elhaladó szél
által létrehozott nagy nyomásbeli különbségek eredménye.
Ez hozza létre a felfelé emelő hatást, hasonlóan, ahogy a
szárnyai körül kialakuló kis és nagy nyomás felhajtó erőt ad a
repülőgépnek.

m

GERARD TETŐ –
NEM TUDJA A SZÉL
MEGEMELNI

KÜLÖNBÖZŐ TETŐTÍPUSOK SZÉLÁLLÓSÁGA
A GERARD tető vízszintes rögzítési és összekapcsolási
rendszere által nyújtott jelentős előnyt tornádók és ciklonok
bizonyították. A tető felett fújó szél nyomáskülönbséget
hoz létre a levegőben tetőn belül és kívül. Minél erősebb a
szél, annál nagyobb a nyomáskülönbség, és ez az, ami a szél
tetőre merőleges „megemelő hatását” okozza.

BETON/KERÁMIA
TETŐCSERÉP –
SZÉL MIATTI
FELEMELÉS

A szél által nem bontható rögzítési technika a GERARD
tetőknél azt is jelenti, hogy a tetőelemek felemelésével nem
lehet könnyen bejutni a padláson át a házba vagy az épületbe.

ACÉL/KORRUGÁLT/
BORDÁS TETŐCSERÉP –
SZÉL MIATTI FELEMELÉS

ELLENÁLL A JÉGESŐNEK
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Ez az „emelő hatás” az elsődleges oka annak, amikor a
függőleges rögzítéssel bíró tetők felmondják a szolgálatot,
mert ez a rögzítést egyszerűen kihúzza. A GERARD tetőknél
használt vízszintes rögzítési módszernél a tető akkor
vallhatna kudarcot, ha a rögzítést ún. nyíróerő-hatás érné,
amire azonban nincs esély , mert minden tetőelem legalább
nyolc vagy több helyen csavarokkal ill. szögekkel rögzítésre
kerül.
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90 MM-ES TÉNYLEGES
MÉRETŰ JÉGDARABOK
HULLOTTAK
SYDNEYBEN 1999-BEN,
DE NEM ÜTÖTTÉK ÁT A
GERARD TETŐKET
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Felhőszakadás, nagy páratartalom és jégverés viszonylag
gyakori időjárási jelenségek, egy tetőnek minden időjárási
viszony között bizonyítania kell. Tetőink világszerte
szélsőséges időjárásnak kitett helyeken tartóssági teszteken
estek át. A tesztek azt mutatták, hogy 30 mm átmérőnél
kisebb jég még csak nem is horpasztotta meg a GERARD
tetőt. A tesztek eredménye az is, hogy a 35 mm átmérőjű
jégdarabok már horpadást okoznak a GERARD tető
kőzúzalékkal bevont felületén szélsőséges viszonyok között,
de a 90 mm-nél kisebb jégdarabok a texturált felületet vagy
az acél membránt átlyukasztani még mindig nem tudják.
A GERARD tető esőben, jégesőben megbízhatóan védi az
1
otthonát az időjárás viszontagságaitól.
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AZ EGYEDÜLÁLLÓ
ANYAGSZERKEZET
A GERARD préselt acél tetőpanel készítésekor az egyes könnyűsúlyú préselt
acél elemre minőségi nyersanyagokból vegyileg több réteget visznek fel,
amelyek egybeolvadva figyelemre méltóan erős, tartós és szemrevaló
eredményt produkálnak.

KÖNNYŰ, ERŐS ÉS
KORRÓZIÓNAK ELLENÁLLÓ
Titkos összetevőnk:
az alumínium-cink védőréteg képlete

A GERARD préselt acél tetőfedő termék a csúcsminőségű
acél erejével és ellenállóságával kezdődik, amely mindkét
oldalán alumínium és cink védőréteget kap. A szívós ötvözet
a horganyzásban is felhasznált cink által adott védelmet
ötvözi az alumínium nyújtotta természetes védőréteggel. A
GERARD préselt acél tetőfedés szinte minden környezetben
jobb teljesítményt és jelentősen hosszabb élettartamot
nyújt, mint a horganyzott acél tetők.

Al

Zn

55%

43,4%

Alumínium

A GERARD acélemezek a végső védőréteg felvitele
előtt alapfestést kapnak és formára préselik őket. Ezzel
elkerülhető a mikrorepedések problémája, ami a festett
acélból préselt termékek hajlításakor léphet fel.

Cink

Si

Szilikon

1,6%

GERARD –
A LEGHOSSZABB ÉLETŰ
Horganyzott acél tető,
100% cink bevonat

22 év
50 év

GERARD tető

100 év

ÁTLÁTSZÓ AKRIL BEVONAT
TERMÉSZETES KŐ ZÚZALÉK FEDŐ ALAPRÉTEG
AKRIL GYANTA ALAPOZÓ
2 MIKRONOS AKRILGYANTA
ALUMÍNIUM-CINK VÉDŐRÉTEG
ACÉL ALAPLEMEZ
ALUMÍNIUM-CINK VÉDŐRÉTEG
2 MIKRONOS AKRILGYANTA

KERÁMIA BEVONAT
KŐZÚZALÉK

TARTÓS TÖBBRÉTEGŰ
FELÜLETI BEVONATOK
A felső záróréteg az egyenletes bevonat érdekében
ráégetéssel készül. A selyemfényű cserepek 45 mikronos
ultra erős polimer akril felső réteget kapnak. Ez a festett
acél termékeknél szokásos vastagság több mint kétszerese.
A kőbevonatú termékeink polimer alapbevonatot,
terméskőzúzalék vagy kerámia-bevonatos kő és átlátszó
akril mázat kapnak. Amit kapunk az lehet akár kilenc
védőréteg erőteljes kombinációja.
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Az alumínium-cink védelem nagyszerű
korrózióállóságot ad, ami a GERARD tetőnek kétszer
akkora élettartamot biztosít, mint a horganyzott
acéltetőké. Ezért vállalhatunk a GERARD tetőre
bátran 50 éves időjárásállósági garanciát.

ár

AZ ÖN ELŐNYE – 50-ÉVES
JÓTÁLLÁS A GERARD
TETŐRE
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RENDSZERMEGOLDÁSOK
Bármilyen házat is tervez, az új tető, vagy a tető felújítása komoly kihívás elé
állíthatja. Ilyenkor a szakértők válnak a legjobb barátainkká, ahogy bevetjük
magunkat a tervekbe és a szakma labirintusába. A kívánt megjelenés és a
megfelelő hatás elérése a legkisebb részletekre kiterjedő figyelmet igényel.

PROFILOK
A ház stílusa, elhelyezkedése határozza meg, hogy melyiket választja a 6 GERARD forma közül.

KLASSZIKUS

HÓDFARKÚ

ZSINDELY

FAZSINDELY

MILÁNÓ

DIAMANT

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK
A szépség a részletekben rejlik. Ahhoz, hogy a GERARD tető kifogástalanul nézzen ki, a préselt acél
profiljainkhoz tökéletesen illő kiegészítőket gyártunk. Ezek a termékek a tetőtalálkozásokat, a gerinc és
oromzat találkozásokat zárják le.
A kiegészítők a tetőfedés elengedhetetlen elemei, mind funkciójukban, mind megjelenésükben.
Választható a GERARD alapelemmel teljesen megegyező kőzúzalékos bevonattal, vagy akár kontrasztos
színben. Ezek jelennek meg a a tetején és az oromvégeken is.

GÁZKÉMÉNY
ÁTVEZETŐ ELEM

Javító készlet

SZÖG / CSAVAR

Antenna Kivezető ELEM

TARTOZÉKOK
Szellőzők, napelem tartók, szerviz platform és sok más - mind 100%-ban illik a tetőfedő
rendszerhez. Találni fog megfelelő színt is, ami illik a házfront utcai megjelenéséhez. A
képen bemutatunk néhány jellemző szegélyelemet, tartozékot és elhelyezkedésüket a
tetőn. A szegélyekkel és tartozékokkal kapcsolatban bővebb információk találhatók a
Termékkiegészítők katalógusban,de kérdezheti szakembereinket is.

GÉPÉSZETI ÁTVEZETŐ
ELEM

NAPKOLLEKTOR /
NAPELEM TARTÓ

GÉPÉSZETI
TETŐSZELLŐZTETŐ
ELEM

ELOSZTÓKÚP

KÉMÉNYSEPRŐ
JÁRDA / LÉPCSŐ

T-ELOSZTÓ

FALSZEGÉLY

ÍVES KÚP /
ZSINDELY KÚP

BITZONSÁGI
TETŐHOROG

KEZDŐKÚP

OROMSZEGÉLY

TETŐSZELLŐZTETŐ

SÍKLEMEZ (VÁPALEMEZ)

ERESZSZEGÉLY
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01
®
GERARD
KLASSZIKUS
OLYAN HÁZAKRA, AMELYEK BÁTRABB,
HATÁROZOTTABB MEGJELENÉSŰ TETŐT KÍVÁNNAK,
A GERARD KLASSZIKUS PROFILJA A LEGMODERNEBB
INNOVÁCIÓT ÉS A KLASSZIKUS SÁRMOT ÖTVÖZI.

Fedés hossza

Fedés szélessége

PANELSZÜKSÉGLET/m2

Súly/m2

Legkisebb tetőhajlás

1265 mm

369 mm

2.14

6.53 kg

12° (21%)

GERARD KLASSZIKUS, a tartós szépség
Továbbá bármilyen környezetben biztonságos. A GERARD
KLASSZIKUS cserép bármilyen lakóház és kereskedelmi
intézmény biztonságát, stílusát emeli.
Mindegyik elemet jó minőségű alumínium-cink ötvözettel
bevont acélból préselik, ami garancia a hosszú távú,
megbízható teljesítményre, a hagyományos profilt pedig
kiemeli a terméskő zúzalék bevonat szépsége.
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02
®
GERARD
HÓDFARKÚ
IDŐTLEN ÉS ELEGÁNS, A GERARD HÓDFARKÚ
PROFIL CSIPKÉZETT, ÍVELT FORMÁJA A
MEDITERRÁN TÉRSÉGRE JELLEMZŐ KERÁMIA
CSEREPEK HATÁSÁT KELTI.

Fedés hossza

Fedés szélessége

PANELSZÜKSÉGLET/m2

Súly/m2

Legkisebb tetőhajlás

1250 mm

367 mm

2.18

6.56 kg

12° (21%)

A GERARD HÓDFARKÚ
alkalmas új és felújított tetőkre Európa bármely részén.
Klasszikus és modern tetőszínek széles választékából
válogathatja a házához leginkább illő színt. Legkisebb
tetőhajlás: 12°.
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03
®
GERARD
ZSINDELY
STÍLUSJEGY, AMI JÓL MEGY A MODERN ÉS A
HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSZETI STÍLUSHOZ IS, A
GERARD ZSINDELY JELLEGZETES 3 DIMENZIÓS
HATÁSA, KŐBEVONATÚ FELÜLETE A TETŐNEK
SZILÁRDSÁGOT ÉS STÍLUSOS KARAKTERT AD.

Fedés hossza

Fedés szélessége

PANELSZÜKSÉGLET/m2

Súly/m2

Legkisebb tetőhajlás

1260 mm

369 mm

2.15

6.69 kg

15° (27%)

A GERARD ZSINDELY
széles színválasztékban kapható. Formájával egyaránt
emeli a klasszikus vagy modern épületek szépségét. A
GERARD ZSINDELY kiváló választás új és felújított tetőkre is.
Legkisebb tetőhajlás: 15°.
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04
®
GERARD
FAZSINDELY
A VIDÉKI HARMÓNIA TERMÉSZETES STÍLUSÁRA
VÁGYIK? GERARD FAZSINDELY PROFIL A VALÓDI
FÁBÓL KÉZZEL KÉSZÜLT ZSINDELYT IDÉZI MEG A
GERARD 21. SZÁZADI ELŐNYEIVEL KOMBINÁLVA.

Fedés hossza

Fedés szélessége

PANELSZÜKSÉGLET/m2

Súly/m2

Legkisebb tetőhajlás

1250 mm

371 mm

2.16

6.76 kg

15° (27%)

A GERARD FAZSINDELY
alkalmas új építésre és tetőfelújításhoz is, lakóházakra
és kereskedelmi épületekre. A széles választékból
könnyedén kiválasztható a megfelelő szín, amely
házának méltó koronája lesz.
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05
®
GERARD
MILÁNÓ
A HAGYOMÁNYOS RÓMAI CSERÉPFORMÁK IHLETTE
GERARD MILÁNÓ FORMA MAGA A LETISZTULT, ÖRÖK
ELEGANCIA. IDŐTLEN PROFILJA HATÁROZOTT STÍLUSJEGY,
KÜLÖNÖSEN MEREDEK TETŐHAJLÁSÚ TETŐKÖN.

Fedés hossza

Fedés szélessége

PANELSZÜKSÉGLET/m2

Súly/m2

Legkisebb tetőhajlás

1215 mm

369 mm

2.23

6.76 kg

12° (21%)

A GERARD MILÁNÓ
alkalmas új és felújított tetőkre Európa bármely részén.
A természetes kőzúzalék színválasztéka a mediterrán
örökséget idézi. Legkisebb tetőhajlás: 12°.
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06
®
GERARD
Diamant
A GERARD DIAMANT PROFIL – AMIT AZ
EMBER ÁLTAL ISMERT LEGKEMÉNYEBB,
LEGTARTÓSABB ANYAG IHLETETT. KIVITELEZÉSE
10% IDŐMEGTAKARÍTÁST JELENT, KÖLTSÉGEIT
SZINTÉN 10%-KAL CSÖKKENTI.

Fedés hossza

Fedés szélessége

PANELSZÜKSÉGLET/m2

Súly/m2

Legkisebb tetőhajlás

1270 mm

398 mm

1.98

6.28 kg

14° (25%)

A GERARD DIAMANT
alkalmas tetőfelújításra és új ház építéshez. A GERARD
DIAMANT kiváló ár/érték arányt kínál! A GERARD
DIAMANT tető nem csak tartósan védi még a jövő
generációit is, de a panelenként 10%-kal nagyobb
lefedettségével pénzt is megtakarít a kivitelezési idő és
költségek csökkenése révén.
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SZÍNVÁLASZTÉK
A ház külseje nagy súllyal esik latba, ami a ház által keltett
összbenyomást illeti. Gyakran az építkezés végéig figyelmen kívül
marad, pedig a külső színséma a háznak éles körvonalat, tartást és
mélységet adhat. A lehetséges színek megtekintésekor látni fogja,
hogy a GERARD tetők nagyszerű színválasztékot kínálnak, amivel
finoman hangsúlyozhatja vagy drámaian kiemelheti a tetőt.

VÖRÖSBARNA

TÖLGY

VÖRÖS

KÉK

ŐSZI LEVÉL

ANTRACIT

KÁVÉBARNA

ZÖLD

EZÜSTSZÜRKE

SMARAGDZÖLD

TOSZKÁNA

FIRENZE

BURGUNDI

MÉLYFEKETE

SÖTÉT SZÜRKE

FOLTSZÍN

FOLTSZÍN

AVAR

ESŐERDŐ

ALAPSZÍN

ALAPSZÍN

FOLTSZÍN

SZÜRKÜLET

FOLTSZÍN

NAPLEMENTE

ALAPSZÍN

ALAPSZÍN

FOLTSZÍN

PATINA SZÜRKE

ANTIK FIRENZE

ALAPSZÍN

ALAPSZÍN

FOLTSZÍN

ÓDON ZÖLD
ALAPSZÍN

FOLTSZÍN
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GALÉRIA
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SZ.

Profil	

SZÍN

01

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT

02

GERARD FAZSINDELY

ZÖLD

03

GERARD oberon	

SZÜRKÜLET

04

GERARD FAZSINDELY

EZÜSTSZÜRKE

05

GERARD FAZSINDELY

VÖRÖSBARNA

06

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT

07

GERARD KLASSZIKUS

KÉK

08

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT

09

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT
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GALÉRIA
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SZ.

PROFIL

SZÍN

01

GERARD FAZSINDELY

EZÜSTSZÜRKE

02

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT

03

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT

04

GERARD Diamant	

ANTRACIT

05

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT

06

GERARD FAZSINDELY

EZÜSTSZÜRKE

07

GERARD FAZSINDELY

ANTRACIT

08

GERARD MILÁNÓ

BURGUNDI

09

GERARD OBERON

SZÜRKÜLET

10

GERARD FAZSINDELY

VÖRÖS

GERARD hivatalos partnerek

AHI Roofing Kft.
Fehérvári út 28/14, 8100, Várpalota, Magyarország
T: +36 88 552 800
E: office@gerardroofs.eu

www.gerard.hu

