GERARD ROOFS
®

IDEALIAI TINKA
KEIČIANT STOGO
DANGĄ

NAUDA
LAIKO IR PINIGŲ
TAUPYMAS

EKSTREMALIOS SĄLYGOS
- EKSTREMALI APSAUGA

Naudojant GERARD keramines metalines
čerpes nereikia stiprinti ar keisti senos stogo
konstrukcijos, laikančios sunkias, senas
keramines ar betonines čerpes. GERARD®
stogas yra 7 kartus lengvesnis! Senos
konstrukcijos panaudojimas įrengiant naują
GERARD® stogą reiškia mažesnes išlaidas ir
trumpesnį montavimo laiką.

Nepriklausomai nuo klimato kaitos padarinių,
Jūsų namas bus gerai apsaugotas nuo ypač
nepalankių oro sąlygų. GERARD stogas
apjungia tvirtą plieninę šerdį, padengtą
mineraliniu barstalu iš vulkaninės uolienos,
su unikaliu tvirtinimo metodu - plieninės
čerpės tvirtinamos prie sijos 8 taškuose.

GERARD® pabrėš Jūsų namų grožį. Lengvas, bet
ir gražus dėl vulkaninės uolienos barstalo, gali būti
keliolikos neprastų, natūralių ir atsparių spalvų. Sunku
atskirti keraminį ar betoninį stogą nuo pasirinktų
GERARD stogo modelių dėl vulkaninės uolienos
barstalo, kuris apsaugo dangą, suteikia natūralią
spalvą, bet ir padaro stogą lengvą kaip plunksna ir
tvirtą kaip plienas.

Prieš 60 metų Naujoje Zelandijoje sukurta
gamybos įmonė - šiandien GERARD ROOFING
SYSTEMS – tai 4 modernios gamyklos 4
skirtinguose žemynuose. 50 metų garantija
yra pagrįsta 60 metų patirtimi. Tai nėra
atsitiktinumas, kad įmonės šūkis yra: „Gerard
stogai visam gyvenimui”.
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GRAŽUS IR LENGVAS

60 METŲ PATIKIMUMO
GARANTIJA

EKOLOGINIAI SPRENDIMAI

STOGAS VISAM GYVENIMUI

Ar nesijaučiame gerai, darydami gerus
darbus Žemei? GERARD® tai aplinkai saugus
sprendimas, nes plienas gali būti perdirbamas
neribotą kiekį kartų.

GERARD® stogams suteikiama pilna, 50
metų garantija be jokių išimčių ar papildomų
sąlygų. Garantija yra pagrįsta 60 metų
gamybos patirtimi. Tai ne tik stogas Jums,
bet taip pat Jūsų anūkams.

Lengvas ir greitas

1
Laikas pakeisti senas čerpes!

2
Itin lengvas GERARD stogas
reikalauja tik naujų sijų, be jokių
papildomų išlaidų, keičiant stogo
konstrukciją.

3
Plačios ir lengvos plokštės yra
lengv ai montuojamos, o kvalifikuoti
GERARD stogdengiai dangą įrengia
efektyviai ir tiksliai.

4
Dar vienas namas su nuostabiu
GERARD stogu, kuriuo savininkai
gali didžiuotis.
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GERARD CLASSIC

GERARD HERITAGE

GERARD DIAMANT

GERARD CORONA

GERARD SENATOR

GERARD MILANO

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.
ul. Modularna 3a
02-238 Warszawa
Tel.: (+48) 22 575 52 25
E-mail: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.pl

Įgaliotas GERARD®

© Copyright 2017 AHI Roofing Kft.

