GERARD TETŐ
®

IDEÁLIS
TETŐFELÚJÍTÁSHOZ

KÖNNYŰ ÉS GYORS KERÁMIA ÉS BETON HELYETT

1
Ideje felújítani ezeket a régi
cserepeket.

2
Csak új lécek szükségesek
a szuperkönnyű
GERARD® tetőhőz.
Nincs szükség pénzre
és időre egy teljesen új
tetőszerkezethez.

3
A kivitelezés gyors és
pontos a GERARD®
tetőfedőknek és a nagy,
könnyű GERARD®
paneleknek köszönhetően.

4
Egy új büszke otthon egy
gyönyörű új GERARD®
tetővel.
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KÖNNYŰ ÉS GYORS PALATETŐRE

Bosszús, hogy minden
komoly vihar után meg kell
erősítenie a palatetőjét?
A legutóbbi jégeső
tönkretette a tetőt?

Cserélje ki extrém
időjárásálló GERARD®
tetőre, amely 50 éves
garanciát kínál!

A tetőrendszerünkben
a jégverés 30 mmes méretig nem tesz
kárt. Még a 90 mm
nagyságú, óriási jégeső
sem képes a GERARD®
tetőt átütni, ezért a
tető időjárásállósága
fennmarad.

Végül, a GERARD®
Palaprogramunknak
köszönhetően, segítünk
Önnek a régi palatető
szállításában, ami
veszélyes hulladékként,
speciális kezelést igényel.
Alternatív megoldásként
hagyhatja úgy, ahogy van,
a könnyű súlyú GERARD®
tető a tetejére telepíthető!
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KÖNNYŰ ÉS GYORS BITUMEN ZSINDELYRE
Az bitumen zsindely
tető elvesztette a
ragasztó tapadását az idő
múlásával?
Szépsége elhalványult az
évek során?
Csak 10-15 évvel ezelőtt
vásárolta a tetőt?

Cserélje ki szélsőséges
időjárásálló GERARD®
tetőre, amely 50 éves
garanciát kínál! Még az
unokáit is szolgálni fogja.

A GERARD® segítségével
időt és pénzt takaríthat
meg, mert nincs
szükség a tetőszerkezet
megerősítésére.
A könnyű súlyú GERARD®
tetőnk közvetlenül
a jelenlegi bitumen
zsindelytető tetejére
helyezhető!
A vulkáni kőburkolatnak
köszönhetően, a tető
nemcsak otthona
védelmét szolgálja, hanem
évtizedekig is fokozza
annak szépségét.
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ELŐNYÖK

IDŐT ÉS PÉNZT SPÓROLUNK
ÖNNEK

SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS,
EXTRÉM VÉDELEM

Nincs szükség a régi tetőszerkezet
megerősítésére vagy cseréjére
nehéz kerámia vagy betoncserepek
megtartására. A GERARD® 7-szer
könnyebb! A régi tetőszerkezet
felhasználásával, egy új GERARD®
tető pénzt és kivitelezési időt spórol
Önnek.

A klímaváltozás hozhat jégesőt,
orkánt vagy nagy mennyiségű
hótakarót, otthona biztos
védelmet élvez. A GERARD® erős
acélszerkezetének, kőburkolatának
és a különleges horizontális rögzítő
technikájának köszönhetően, amely
minden tetőelemet 8 különböző
ponton rögzít.

SZÉP, MÉGIS KÖNNYŰ

MEGBÍZHATÓ. 60 ÉVE

A GERARD® fokozza házának
szépségét! Könnyű, mégis
szép a vulkáni kőbevonatnak
köszönhetően, amely számos
gyönyörű színben rendelkezésre áll.
Nehéz megmondani a különbséget
egy kerámia és egy GERARD®
tető között! És mégis a GERARD®
pihekönnyű és erős, mint az acél.

A 60 évvel ezelőtt Új-Zélandon
elkezdett start-up, ma GERARD
ROOFING SYSTEMS néven négy
gyártó üzemmel büszkélkedhet 4
különböző kontinensen. 50 éves
garancia, 60 évnyi tapasztalattal
alátámasztva! Nem ok nélkül
a szlogenünk a ’worryproof’
(aggodalommentes) tető.

ZÖLD MEGOLDÁS

50 ÉVRE: TETŐ KIPIPÁLVA!

Nem jó érzés, hogy valamit
tesz a Földért? A GERARD®
környezetbarát tetőszerkezet,
mivel az acél korlátlan alkalommal
újrahasznosítható.

A GERARD® 50 éves
időjárásállóság garanciával
rendelkezik. A GERARD® tető
nem csak az Ön, hanem az unokái
biztonságáról is gondoskodik.
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Utána

Új Zéland: Előtte

Új Zéland: Utána

Montenegró: Előtte

Montenegró: Utána

GERARD CLASSIC

GERARD HERITAGE

GERARD DIAMANT

GERARD CORONA

GERARD SENATOR

GERARD MILANO

GERARD ALPINE SLATE

GERARD ELEGANTA

AHI Roofing Kft.

Törökbálint, 2045, Torbágy u. 10/c

A GERARD® hivatalos partnere

Iroda és Raktár:

Székesfehérvár, 8000, Déli Vasút u. 7.
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