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STOGAS, DĖL 
KURIO GALITE 
BŪTI RAMŪS
Per paskutiniuosius 60 metų mes atlikome labai svarbų vaidmenį, 
siekdami pagerinti sąlygas aplinkoje, kurioje žmonės gyvena ir dirba. 
Nuolat tobulindami gaminius ir pasitelkdami kūrybiškumą, per daugiau 
nei šešis dešimtmečius mes atradome daugybę būdų kaip pasiekti, kad 
jūsų svajonių namas būtų tobulas!

Todėl šiandien mes esame pasauliniai lyderiai plieninių stogo dangų 
srityje. Savo stogų dangas mes eksportuojame į daugiau nei 120 šalių. 
Kadangi dirbame visame pasaulyje, mes turime galimybę susipažinti 
su geriausiomis bei pažangiausiomis naujovėmis ir stiliaus idėjomis, 
kuriomis vėliau galime pasidalinti su jumis. Mes esame puikūs specialistai 
projektavimo ir dizaino srityje ir tuo labai didžiuojamės. Kai kalbama apie 
plienines stogo dangas su natūralaus akmens skaldos paviršiumi bei 
labiausiai trokštamus stogų stilius ir profilius, šioje srityje mes galime 
pasigirti ypač dideliu meistriškumu ir patirtimi. Mes jums galime pasiūlyti 
labai didelę gaminių įvairovę, iš kurios galite pasirinkti skirtingų profilių ir 
įvairiausių spalvų stogo dangų.

Jūsų namai yra jūsų prieglobstis, todėl labai svarbu būti tikriems, kad 
jūsų namo stogas apsaugos jus ekstremaliomis oro sąlygomis.

Dėl išskirtinės dangos struktūros, gerai apgalvotos konstrukcijos ir 
unikalios tvirtinimo sistemos, „GERARD“ stogai yra patvarūs bei saugūs. 
Tai stogai, kurie tinka bet kokiam metų laikui.

Į šį leidinį mes įtraukėme namų ir stogų pavyzdžių, kurie galėtų jus įkvėpti, 
nurodėme faktus ir duomenis, kurie paskatintų apie tai pasidomėti 
daugiau, pavaizdavome įvairiausius derinius ir galimus montavimo būdus, 
kurie padėtų jums susidaryti vaizdą ir priimti sprendimus,  bei pateikėme 
dengimo idėjų ir pasiūlymų stogams, kurie iš viršaus apsaugotų jūsų 
pasaulį, kuriame gyvenate, dirbate ar žaidžiate. Ir rašydamas šiuos 
žodžius bei versdamas puslapius, aš klausiu savęs – kas tai pamatęs ir 
perskaitęs, nepradėtų svajoti... Taigi, svajokite ir pasinaudokite tuo!

DARREN SCHULZ

PREZIDENTAS IR GRUPĖS GENERALINIS DIREKTORIUS, 
„Fletcher Building | Roof Tile Group“ 



APIE BENDROVĘ 
Kaip „AHI Roofing Ltd.“, mes priklausome 
milžiniškai pagrindinei bendrovei „Fletcher 
Building“, kuri buvo įkurta 1909 metais ir kuri 
yra pirmaujanti gamintoja ir didžiausia akcinė 
bendrovė Naujojoje Zelandijoje.

„AHI Roofing“ užima lyderio pozicijas pasaulyje 
plieninių stogo dangų gamybos ir technologijos 
srityje. Siekimas suprasti rinkos poreikius ir 
reikalavimus tapo mūsų sėkmės priežastimi. 
„GERARD®“ - tai mūsų siūlomos stogo dangos 
prekės ženklas, kuris puikiai žinomas stogų 
dangų pramonės srityje.

TRADICIjOS
Bendrovės „AHI Roofing“ istorija prasidėjo, kai daugiau nei 
prieš 60 metų (1957 m.) talentingas Naujosios Zelandijos 
inovacijų kūrėjas Lou Fisheris pagaminto pirmąją pasaulyje 
plieninę stogo dangos plokštę. Siekiant pagaminti įvairioms 
pasaulio rinkoms tinkamą stogo dangą, ši idėja vėliau buvo 
tobulinama, pasitelkiant pažangiausias technologijas.

Bėgant metams, mes išsiplėtėme ir pradėjome veiklą 
visuose pasaulio žemynuose, nes vis daugiau žmonių pamatė 
akivaizdžius šios lengvos plieninės stogo dangos privalumus.

Mes tapome tikra pasauline bendrove, didžiausia plieninių 
stogo dangų gamintoja pasaulyje, bei pasauline lydere 
plieninių stogo dangų srityje.

PASAULINIS TINKLAS
Naujojoje Zelandijoje, JAV, Vengrijoje bei Malaizijoje gamyklas 
turinti bendrovė „Fletcher Building Roof Tile Group“ yra 
didžiausia plieninės stogo dangos su natūralaus akmens skaldos 
paviršiumi gamintoja pasaulyje.

Visuose žemynuose išdėstytas 11 regioninių atstovybių tinklas 
suteikia mums galimybę pasirūpinti daugiau nei milijono namų 
ir pastatų stogais bei jų saugumu visame pasaulyje.  Sukaupta 
patirtis bei inovacijos padėjo mums išsikovoti pasaulinio lyderio 
pozicijas plieninių stogo dangų srityje.

Parduodame stogų dangas daugiau nei 120 šalių

Siekimas suprasti įvairius rinkos poreikius ir pastangos juos 
patenkinti turėjo labai didelę įtaką mūsų sėkmei. Visos mūsų 
skirtingose šalyse esančios gamyklos yra akredituotos pagal 
ISO 9001, todėl mūsų klientai gali būti tikri, kad mūsų siūlomi 
gaminiai visada yra suprojektuoti ir pagaminti pagal aukščiausius 
kokybės standartus. Mūsų pažangios technologijos lengva 
plieninė stogo danga nuo ekstremalių oro sąlygų saugo daugiau 
nei milijoną namų daugiau nei 120 šalių.

60
METŲ 

PATIRTIES

4
GAMYKLOS

11
REGIONINIAI 

ATSTOVAI

>1M
STOGAIS 

UŽDENGTŲ 
NAMŲ IR PASTATŲ
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MODERNIAUSIA GAMYKLA EUROPOjE
2009 m. pradėjo veikti naujausia bendrovės „AHI 
Roofing“ gamykla Varpalotoje, pramoniniame mieste 
Vakarų Vengrijoje. Visos žaliavos į gamyklą tiekiamos 
iš Naujosios Zelandijos.

LEGENDA

   Regioniniai atstovai

   Priklausančios gamyklos

   Licencijuotos gamyklos



60 METŲ 
PATIRTIES IR 
SUKAUPTŲ ŽINIŲ
„AHI Roofing“ bendrovė didžiuojasi savo, kaip 
aukščiausios kokybės stogo dangų tiekėjos, istorija, 
kuri tęsiasi jau daugiau nei 60 metų. 

STOGAI BET KOKIAM SKONIUI
Nesvarbu, kokie yra jūsų poreikiai: ar 
dangos reikia gyvenamosios ar komercinės 
paskirties pastatams, ar statote naują 
namą, ar norite tik pakeisti dangą, ar 
norite modernaus ar tradicinio stogo – 
„GERARD®“  gali pasiūlyti sprendimus 
visais atvejais. Mūsų estetiškos išvaizdos 
bei ilga eksploatacija pasižyminčią 
„GERARD®“ gaminių įvairovę sudaro 6 
skirtingų profilių bei plačios spalvų gamos 
stogų dangos, kurios gali patenkinti visus 
jūsų reikalavimus bei daug metų saugoti 
jūsų nuosavybę nuo ekstremalių oro 
sąlygų. 

NOVATORIAI PLIENINIŲ AKMENS 
GRANULĖMIS DENGTŲ STOGO 
PLOKščIŲ SRITYjE
Tokia stogo danga pirmą kartą buvo 
pagaminta 1957 m. Naujojoje Zelandijoje ir 
iki šių dienų mes vis dar esame didžiausi 
plieninių akmens skalda dengtų stogo 
dangų gamintojai pasaulyje. Įvairiose 
pasaulio vietose turėdami keturias 
gamyklas (Naujojoje Zelandijoje, JAV 
(Kalifornijos valstijoje), Malaizijoje, o nuo 
2009 m. ir Vengrijoje), mes esame lyderiai 
plieninių stogo dangų pramonės srityje. 

Moderniausią mūsų Europoje pastatytą 
gamyklą suprojektavo bendrovės inžinieriai 
Naujojoje Zelandijoje ir ši gamykla yra 
mūsų per daugiau nei šešis dešimtmečius 

sukauptos patirties, gaminant plienines 
stogo dangas, kulminacija. Gamykloje 
gaminamos „GERARD®“ stogų dangos 
plokštės bei išbaigtos stogų sistemos. 
Per pastaruosius penkiasdešimt metų 
bendrovė „AHI Roofing“ visiškai įsitvirtino 
Europos rinkoje. Dabar, su nauja Vengrijoje 
pastatyta gamykla ir nepriklausoma 
vietine atstovybe, mes atitinkame pačius 
įvairiausius reikalavimus, kurie yra keliami 
Europos rinkose ir taikomi aukščiausios 
kokybės plieninėms stogo dangoms.

Be to, mes ir toliau sieksime gerinti klientų 
aptarnavimą ir rūpinsimės, kad jis pasiektų 
dar aukštesnį lygį.

„AHI Roofing“ bendrovei užimant lyderio 
pozicijas, kitiems belieka tik sekti 
iš paskos. „AHI Roofing“ dominuoja 
pasaulinėje plieninių stogo dangų rinkoje 
jau daugiau nei penkis dešimtmečius. XX a. 
paskutiniame dešimtmetyje mūsų sėkmę 
pripažino ir kitos bendrovės, kurios pradėjo 
stengtis sekti mūsų pavyzdžiu. Siekdama 
ir toliau pirmauti šioje pramonės srityje, 
„AHI Roofing“ bendrovė ir toliau labai 
didelį dėmesį skiria tyrimams, tobulinimui 
bei dizaino naujovėms, kad galėtų pasiūlyti 
įvairiausius reikalavimus atitinkančią 
aukščiausios kokybės bei ilga eksploatacija 
pasižyminčią stogo dangą.

PIRMOjI AUTOMATIZUOTA 
GAMYKLA NAUjOjOjE 
ZELANDIjOjE.
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PLANETA 
ŽEMĖ RINKTŲSI 
„GERARD“ STOGĄ
„GERARD“ plieninės stogo dangos – tai 
labiausiai aplinką tausojantys sprendimai jūsų 
stogui.

PLIENAS YRA PATI EKOLOGIšKIAUSIA 
MEDŽIAGA PASAULYjE
Reikia paminėti, kad plieną galimą perdirbti 
begalybę kartų, neprarandant jokių jo 
savybių. Taigi, nebenaudojama „GERARD“ 
plieninė danga neturi atsidurti sąvartyne –  
dangos plieną galima perdirbti į kitą plieno 
produktą.

PLIENINIŲ LAKšTŲ 
TRANSPORTAVIMUI REIKIA MAŽIAU 
ENERGIjOS
Betoninės arba keraminės čerpės paprastai 
yra sunkios ir užima daug vietos. Vienam 
namui paprastai čerpių transportavimui 
reikia vieno vidutinio dydžio sunkvežimio. 
Toks pats sunkvežimis galėtų pervežti 
tokį „GERARD“ plieninių lakštų kiekį, 
kurio užtektų maždaug 10 namų, taip 
transportavimui sunaudojant mažiau 
energijos (ir todėl mažiau anglies).

NAUDOjANT LENGVĄ STOGO DANGĄ,  
REIKIA MAŽIAU MEDŽIAGŲ MEDINEI 
STOGO KONSTRUKCIjAI
Palyginti su betonine stogo danga, 
plieninei stogo dangai reikalinga daug 
mažesnė atraminė konstrukcija, todėl jai 
sunaudojama mažiau medžiagų.  Kitaip 
tariant, „GERARD“ dangai reikia mažiau 
medžių nei betoninėms ar keraminėms 
stogo dangoms.

„GERARD“ BENDRADARBIAVIMAS SU 
VIETINIAIS TIEKĖjAIS
Dėl žaliavų tiekimo mes pirmenybę 
teikiame vietiniams tiekėjams. Tai padeda 
sumažinti transportavimo atstumus ir 
sumažinti CO2 išmetamųjų dujų kiekį. 
Jei yra galimybė, mes visada renkamės 
transportavimą geležinkeliais.

PROFIL: GERARD Senator 
KOLOR: Ashwood

GERARD STOGAS, DĖL KURIO GALITE BŪTI RAMŪS08|09





6 GEROS PRIEŽASTYS, KODĖL 
GALIMA PASITIKĖTI „GERARD“
Nuo tada, kai 1957 m. bendrovės įkūrėjas Lou Fisheris pirmą kartą pagamino 
plieninę stogo dangos plokštę, mes savo gaminius patobulinome tiek, kad jie 
tiktų bet kokioms aplinkos sąlygoms. 

Mūsų pasiekimai suteikia namų savininkams pasitikėjimo. Analizuodami per 
daugelį metų surinktus atsiliepimus, mes galime išskirti aiškias priežastis, kodėl 
žmonės renkasi „GERARD“ stogo dangą, o ne kitokio tipo dangas.

AUKščIAUSIA KOKYBĖ UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Vartotojai pripažįsta, kad „GERARD“ plieninė stogo danga yra aukščiausios klasės ir dažnai nustemba 
sužinoję, kad viską įvertinus, kaina tampa prieinama kiekvienam.

Jei gyvenate pakrantėje arba labai vėjuotoje vietovėje, tikėtina, kad „GERARD“ stogo danga mažiau 
kainuos, nei kitokio tipo danga, kadangi jei nereikia specialių medžiagų ar tvirtinimo detalių, kad atlaikytų 
ekstremalias oro sąlygas.

PUIKI IšVAIZDA IR ILGA EKSPLOATACIjA 
Namo stogas turi labai didelės įtakos bendrai namo išvaizdai, todėl naudojant medžiagas, kurios 
dešimtmečiais nepraranda gero vaizdo, jūsų nuosavybė atrodys puikiai daugelį metų ir nepraras pardavimo 
vertės.

„GERARD“ stogo dangos daugiasluoksnė struktūra, apsaugos nuo UV spindulių. Technologija bei šviesai 
atsparūs pigmentai užtikrina puikią apsaugą nuo blukimo ir spalvos praradimo, todėl jūsų namas išliks 
gražus amžinai.

Net jūsų namui stovint ant jūros kranto, „GERARD“ stogo dangai nereikia jokių specialių medžiagų, papildomų 
dangų ar tvirtinimo elementų. Atlikti bandymai rodo, kad aliuminio-cinko danga padengtos plieninės stogo 
plokštės yra aštuonis kartus atsparesnės korozijai nei kitos plieninės stogo plokštės.

LENGVOS STOGO PLOKšTĖS, KURIOS PRITAIKYTOS 
ATLAIKYTI URAGANUS IR ŽEMĖS DREBĖjIMUS
Faktas, kad „GERARD“ stogo dangos sistema yra pritaikyta atlaikyti bet kokias sąlygas, suteikia pasitikėjimo. Yra 
įrodyta, kad „GERARD“ plieninė stogo danga be jokių papildomų tvirtinimo elementų ar medžiagų gali atlaikyti 
didesnes nei 6 kPa vėjo apkrovas. Tokia apkrova gali būti prilyginta vėjui, kai jo greitis yra 350 km/val. (toks vėjas 
yra stipresnis už vėją 5 kategorijos uragano centre). Kitoms stogo dangų sistemoms, naudojamoms stipraus vėjo 
zonose, reikia specialių tvirtinimo elementų ir/arba medžiagų.

 1. 

 2. 

 3. 
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OBLODZENIE       
I ŚNIEG :) 
DACHY GERARD
NA CAŁE ŻYCIE



Vietovėse, kuriose yra didelė žemės drebėjimo rizika, žmonės taip pat renkasi geriau gyventi po „GERARD“ 
plieniniu stogu, nei po betoniniu stogu, kurio svoris yra maždaug 10 kartų didesnis.

Mūsų lengvų stogų patikimumas labai gerai buvo išbandytas žemės drebėjimų Naujojoje Zelandijoje metu, t. y. 
ten, kur ir buvo sukurta „GERARD“ danga.

GREITAS, BET KRUOPščIAI ATLIEKAMAS MONTAVIMAS 
„GERARD“ dangos montavimo darbus atlieka patyrę ,profesionalūs stogdengiai, laikydamiesi aukščiausių 
standartų reikalavimų arba savininkas pagal instrukciją. Į montavimo vietą „GERARD“ stogo danga 
pristatoma su visomis montavimui būtinomis medžiagomis. Mūsų stogdengiai turi visą specialią pjovimui ir 
lankstymui būtiną įrangą, todėl montavimo darbai atliekami greitai, be jokios gaišaties. Kadangi „GERARD“ 
stogo dangos plokštės yra lengvos, jas paprasta pristatyti į vietas, į kurias negali patekti dideli sunkvežimiai. 
Tai ypač svarbu kalnuotose vietovėse, kur galima pateikti tik su lengvaisiais furgonais arba pikapais. Be to, 
kadangi „GERARD“ stogo dangos plokštės yra plieninės, transportavimo metu jos tikrai nesuduš.

IDEALUS SPRENDIMAS KEIčIAMAI STOGO DANGAI
Pakeisti esamą dangą „GERARD“ danga labai paprasta. Pripažinkime, stogo dangos keitimas – tai „didelė 
našta“. Nusprendus pakeisti stogo dangą, norite tai atlikti greitai, nebrangiai ir kad dėl to kiltų kuo mažiau 
rūpesčių. Būtent tuo ir yra apmokyti pasirūpinti „GERARD“ stogdengiai.

Kadangi „GERARD“ stogo danga yra lengva, jūsų senajai stogo konstrukcijai nereikės jokių sustiprinimų. 
Kartais „GERARD“ danga gali būti dedama tiesiai ant senų plokščių. Taigi, mes galime jums padėti 
sutaupyti pinigų ir laiko. 

DACHY GERARD SĄ IDEALNE PRZY REMONTACH 

STARYCH DOMów 
Wymiana pokrycia na dach GERARD jest bardzo prosta. Ale powiedzmy sobie szczerze: dla każdego z nas 
wymiana dachu to niechciana konieczność. Kiedy już podejmiemy decyzję, chcemy to zrobić szybko, tanio 
i bezproblemowo. Właśnie do takiej pracy szkoleni są dekarze GERARD.

Ze względu na swoją lekkość dachówki GERARD można także położyć na istniejącym pokryciu, bez wzmacniania 
dotychczasowej konstrukcji dachu. Stara więźba dachowa utrzyma dach Gerard. W ten sposób oszczędzamy 
czas i pieniądze.

 4. 

 5. 

 6. 
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KAD IR KAS 
NUTIKTŲ :)
STOGAS, DĖL 
KURIO GALIU 
BŪTI RAMUS



ATSPARUMAS VĖjAMS 
IR URAGANAMS
Pastaraisiais metais vis dažniau prasiaučia stiprūs vėjai ar 
vėtros, tačiau su „GERARD“ stogo danga galite likti ramūs. 
Aplink jus gali šėlti 160 km/val. greičiu judantis uraganas, 
tačiau ypatingai atsparūs „GERARD“ stogo danga atlaikys 
netgi tai! 

Naudojant unikalią „GERARD“ horizontalią tvirtinimo sistemą, 
kiekviena plokštė horizontaliai 6 skirtinguose taškuos vinimis 
arba varžtais pritvirtinama prie grebėstų, todėl lakštų 
pakilimas dėl vėjo beveik neįmanomas. Kitokio tipo dangoms 
dažnai naudojamas vertikalus tvirtinimo būdas, kuris taip gerai 
neapsaugo nuo lakštų pakėlimo pučiant vėjui.

MAŽAS SVORIS IR ATSPARUMAS 
ŽEMĖS DREBĖjIMAMS
Išleiskite mažiau pinigų, savo namui pasirinkdami lengvas 
„GERARD“ stogo dangas! Dėl mažesnių išlaidų stogo 
konstrukcijai galite sutaupyti tikrai nemažą sumą. Net sena 
ir ypatingu tvirtumu nepasižyminti stogo konstrukcija gali 
išlaikyti „GERARD“ stogo dangą, todėl jos nebūtina sutvirtinti 
ar pakeisti.

Apie „GERARD“ mes dažnai sakome:  „Lengvasvoris stogas gali 
įveikti sunkiasvorį.“  Nors „GERARD“ lakštai yra lengvesni už 
betonines ar keramines stogo čerpes iki 10 kartų, jos pasižymi 
ypatingu atsparumu įvairioms oro sąlygoms ir gali atlaikyti 
net žemės drebėjimus. Yra dokumentais užfiksuotų atvejų, kai 
namai su sunkiomis stogo dangomis sugriuvo, kai tuo tarpu 
toje pačioje gatvėje esantys namai su „GERARD“ stogo danga 
liko stovėti ir buvo tik minimaliai apgadinti. Atsiradus sienose 
pažeidimų, jos gali atlaikyti nedidelį svorį, o dėl tarpusavyje 
sujungtų lakštų stogas išlieka tvirtas.

STOGAS, KURISATLAIKO 
PAčIAS BLOGIAUSIAS 
SĄLYGAS PASAULYjE
Mes turime užtikrinti savo namų saugumą. Labiau nei bet kada. Vykstant 
klimato pokyčiams, mums reikia tokio stogo, dėl kurio galėtumėme būti ramūs. 
Ne vidutiniško stogo, o stogo, kuris atlaikytų bet kokius ateities iššūkius.  
O „GERARD“ patikimų stogų pavadinimą užsitarnavo tikrai ne be priežasties.
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ATSPARUMAS SNIEGUI IR LEDUI
Kiekvienas „GERARD“ stogo dangos lakštas yra su akmens 
skaldos paviršiumi, kuris gali išsaugoti gyvybę. Dėl grubaus 
plokščių paviršiaus sniegas negali nuslinkti žemyn ir tvirtai 
laikosi ant stogo, kol natūraliai nutirpsta, nepadarydamas 
jokios žalos. „GERARD“ stogo danga gali atlaikyti dėl sniego 
susidariusią apkrovą ir yra atspari ledo ir šalčio poveikiui!

ATSPARUMAS KRUšAI
Vykstant intensyviems klimato pokyčiams, iš dangaus gali 
pasipilti stogus niokojanti ledo kruša. Bet tik ne „GERARD“ 
stogus! Mūsų stogo danga išliks nepažeista net krentant 
iki 30 mm dydžio ledo gabalams. „GERARD“ stogo dangos 
negali pramušti net 90 mm dydžio gabalas, todėl net ir tokiais 
atvejais liksite saugūs.

ATSPARUMAS TRIUKšMUI
Palyginti su kitomis plieninėmis stogo dangomis, „GERARD“ 
stogo danga pasižymi puikiomis savybėmis. Mažesnį 
triukšmo poveikį užtikrina grubios tekstūros akmens skaldos 
paviršius bei plokščių sujungimo sistema, kuri sumažina 
garso perdavimą. Pavykus sukurt šią patikimą, tvirtą, gražią ir 
triukšmo nepraleidžiančią stogo dangos sistemą, mums beliko 
tik palinkėti jums saldžių sapnų!

ATSPARUMAS GAISRUI
Gaisro atveju dėl sunkios stogo dangos namas gali tiesiog 
sugriūti, bet naudojant lengvą „GERARD“ plieninę stogo 
dangą, tokia tikimybė daug mažesnė. „GERARD“ stogo dangos 
sistema pasižymi dideliu atsparumu gaisrui, o dėl nedegaus 
plokščių plieninio pagrindo ir viršutinės dangos ugnis negali 
plisti tolyn. Kadangi kiekviena plokštė yra patikimai pritvirtinta 
šešiose vietose, stogo įgriuvimo tikimybė yra labai nedidelė. 
Be to, plieninė danga neleidžia kibirkštims patekti į namą. 
Dėl visų šių savybių „GERARD“ stogo danga išlaikė griežtus 
tarptautinius atsparumo ugniai bandymus.



MŪSŲ TECHNOLOGIjA 
UŽTIKRINA PATVARUMĄ 
IR SAUGUMĄ
Šiandien mūsų siūlomos stogo dangos yra labai kokybiškos, patvarios, 
lengvos, technologijos atžvilgiu labai pažangios ir galinčios atlaikyti 
ekstremalias klimato sąlygas.

MAŽAS SVORIS
Mes ir toliau pabrėžiame šį faktą, kadangi būtent dėl mažo 
svorio užtikrinamas toks „GERARD“ stogo dangų platus 
pritaikymas bei saugumas. Įsivaizduokite, kas atsitiktų, jei dėl 
gaisro arba žemės drebėjimo būtų pažeistos namo sienos, 
o virš galvos būtų betoninių ar keraminių plokščių stogas, 
sveriantis iki 10 kartų daugiau nei plieninių plokščių stogas. 
Yra didžiulis skirtumas, ar virš jūsų, jūsų šeimos ar atvykusių 
gelbėtojų galvos yra toną ar dešimt tonų sveriantis stogas, 
kuris gali bet kada įgriūti.

VĖjUI ATSPARI TVIRTINIMO 
SISTEMA
Ypatingą mūsų stogo dangų atsparumą ekstremaliomis oro 
sąlygomis užtikrina horizontalaus tvirtinimo sistema. Visos 
„GERARD“ stogo dangų plokštės tvirtinamos horizontaliu 
tvirtinimo būdu, todėl mūsų stogai yra ypač tvirti ir atsparūs 
bet kokiems vėjams.

PLOKščIŲ PAKĖLIMAS DĖL VĖjO
Vėtrai nuplėšus namo stogą, nėra tikslu sakyti, kad jis buvo 
nupūstas... Iš tiesų taip atsitinka dėl išbalansuoto didelio 
slėgio, kuris atsiranda, vėjui pučiant po stogo danga. Tokiu 
būdu atsiranda keliamoji galia, panašiai kaip lėktuvo sparno 
atveju, kai jį veikia skirtingi slėgiai.

1 

10.5 m 20 m

„GERARD“ DANGA 
1 TONA LYGIŲ  
1,7 TONOS 
TEKSTŪRINIŲ 
PLOKščIŲ

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 

1 
1 

10.5 m 20 m

BETONAS / KERAMIKA 
10 TONŲ

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA
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ĮVAIRIŲ TIPŲ STOGO DANGŲ ATSPARUMAS VĖjUI
Viesulai ir ciklonai pademonstravo akivaizdžius „GERARD“ 
stogo dangų horizontalaus tvirtinimo sistemos privalumus. 
Virš stogo pučiant smarkiam vėjui, susidaro skirtumas tarp oro 
slėgio virš stogo ir po juo.

Kuo vėjas stipresnis, tuo didesnis slėgio skirtumas, dėl kurio 
atsiranda stogo plokštės „kėlimo galia“ kuri yra statmena 
stogo paviršiui. Tokia „kėlimo galia“ labai dažnai yra problemų, 
kurios kyla stogų su vertikalaus tvirtinimo sistema atveju, 
priežastis (tvirtinimo elementai paprasčiausiai išsitraukia).  
Horizontalaus tvirtinimo sistemos atveju, kuri naudojama 
„GERARD“ stogo dangų tvirtinimui, vėjas plokštę galėtų 
pakelti tik tuomet, jei tvirtinimo elementai nutrūktų, o tai yra 
beveik neįmanoma, atsižvelgiant į tai, kad kiekviena plokštė 
yra pritvirtinta šešiais (ar daugiau) tvirtinimo elementais.

90 MM – TOKIO DYDŽIO 
KRUšOS LEDO GABALAI KRITO 
SIDNĖjUjE 1999 METAIS IR 
NEPRAKIRTO „GERARD“ 
STOGO DANGŲ.

ATSPARUMAS KRUšAI
Smarkus lietus, didelė drėgmė ir kruša – tai gana dažnos 
aplinkos sąlygos, ir stogo danga turi būti išbandyta, ir turi būti 
įrodyta, kad ji yra tinkama visiems metų laikams. Mūsų stogų 
dangos buvo išbandytos ekstremaliomis sąlygomis įvairiose 
pasaulio vietose. Bandymai parodė, kad iki 30 mm skersmens 
krušos gabalai net neįlenkė „GERARD“ stogo dangos. Tie patys 
bandymai parodė, net iki 90 mm skersmens krušos gabalai 
negali visiškai prakirsti tekstūrinio paviršiaus ar plieninio 
pagrindo. Nesvarbu, ar per lietų ar per krušą, „GERARD“ stogo 
danga apsaugos jūsų namus ir tai, kas juose yra, nuo kritulių 
ir vandens.
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„GERARD“ STOGAS -   
jOKIO PAKĖLIMO 
DĖL VĖjO

BETONO/KERAMIKOS 
PLOKščIŲ STOGAS -  
PAKĖLIMAS 
DĖL VĖjO

ILGOS/GOFRUOTOS 
PLOKšTĖS -  
PAKĖLIMAS 
DĖL VĖjO

90 mm

30mm
35mm



„GERARD“ DANGOS 
STRUKTŪRA
„GERARD“ plieninė danga gaminama sulydant aukštos kokybės medžiagų 
sluoksnius ir taip gaunant lengvas plienines plokštes (ar čerpes), kurias 
sumontavus ant stogo, bus užtikrintas jo tvirtumas, patikimumas bei 
estetinė išvaizda.

MŪSŲ TECHNOLOGIjOS PASLAPTIS: 
ALIUMINIO-CINKO APSAUGINIO 
SLUOKSNIO FORMULĖ

Zn
Cinkas

43,4% 

Al
Aliuminis

55% 

Si
Silicis

1,6%

LENGVA, TVIRTA IR KOROZIjAI 
ATSPARI DANGA
„GERARD“ plieninės stogo dangos pagrindas – tvirto ir 
stangraus plieno plokštė, iš abiejų pusių padengta apsauginiu 
aliuminio ir cinko sluoksniu. Lydinyje derinamos nuo 
korozijos apsaugančios cinko savybės, naudojamos metalų 
galvanizavimui, ir natūralios aliuminio apsauginės savybės. 
Beveik bet kokiomis aplinkos sąlygomis „GERARD“ presuoto 
plieno stogo danga pasižymi išskirtinėmis savybėmis bei daug 
ilgesne eksploatacija nei galvanizuoto plieno dangos.

Prieš dengiant apsauginius sluoksnius, „GERARD“ plieno 
plokštės pirmiausia padengiamos gruntu ir apdorojamos 
presu, kad įgautų reikiamą formą. Tokiu būdu išvengiama 
mikro įtrūkimų, kurie gali atsirasti iš anksto nudažytų plokščių 
lenkimo vietose.

„GERARD“ – PASIŽYMI ILGIAUSIU EKSPLOATACIjOS LAIKU
GALVANIZUOTOS PLOKŠTĖS

CINKO-ALIUMINIO DANGA

14 metų

16 metų

50 metų

ALIUMINIO-CINKO DANGA („GERARD“)

30 metų
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PATVARI DAUGIASLUOKSNĖ 
PAVIRšIAUS DANGA
Viršutiniai sluoksniai yra prilydomi terminiu būdu, kad būtų 
užtikrinta tolygi plokščių danga. Mūsų plokštės lygiu paviršiumi 
padengiamos ypač tvirtu 45 mikronų storio akrilo polimerų 
sluoksniu. Toks sluoksnio storis yra daugiau nei dvigubai didesnis 
už tipinį iš anksto dažytų plieno gaminių dažų sluoksnio storį. 
Mūsų plokštės su tekstūriniu paviršiumi yra padengtos polimero 
pagrindu, natūralia akmens skalda ir skaidriu akriliniu sluoksniu.  
Tokiu būdu sudaryta plokštė - tai galingas aštuonių apsauginių 
sluoksnių derinys.

DAR VIENAS PRIVALUMAS 
jUMS – 50 METŲ GARANTIjA 
„GERARD“ STOGAMS
Aliuminio-cinko apsauginis sluoksnis užtikrina puikią apsaugą 
nuo korozijos, todėl „GERARD“ stogo dangos eksploatacijos 
laikas yra bent du kartus ilgesnis už galvanizuoto plieno dangos 
eksploatacijos laiką. Būtent dėl šios priežasties mes ramiai 
„GERARD“ stogo dangoms galime suteikti 50 metų garantiją.

SKAIDRUS AKRILINIS APSAUGINIS SLUOKSNIS

TEKSTŪRINIS NATŪRALAUS AKMENS SKALDOS SLUOKSNIS

AKRILO PAGRINDAS

2 MIKRONŲ APSAUGINIS AKRILO SLUOKSNIS 

„ZINCALUME®“ APSAUGINIS CINKO-ALIUMINIO SLUOKSNIS

PLIENINIS PAGRINDAS 

„ZINCALUME®“ APSAUGINIS CINKO-ALIUMINIO SLUOKSNIS

2 MIKRONŲ APSAUGINIS AKRILO SLUOKSNIS

POwŁOKA CERAMICZNA

AKMENS GRANULĖ

P E Ł N A  G w A R A N C
j

A

D
A

C H Y  G E R A R D

50
L AT



SPRENDIMAI DANGOS 
SISTEMAI
Nesvarbu, ar jau planuojate, ar dar tik svajojate apie naują savo svajonių 
namo stogą, o gal tik ketinate atnaujinti esamą dangą – bet kuriuo atveju,  
ši užduotis gali atrodyti bauginančiai. Tie, kurie pradeda kruopščiai planuoti 
stogą, tampa geriausiais mūsų draugais, nes kartu tenka įsigilinti į įvairius 
dizaino sprendimus ir planus. Norint, kad stogas atrodytų taip, kaip jį 
įsivaizduojate, reikia labai gerai apgalvoti smulkiausias detales.

PROFILIAI
„GERARD“ stogo dangos gali atkartoti čerpių, akmens ar skiedrų stogų faktūrą. Dangos faktūra 
pasirenkama, atsižvelgiant į norimą jūsų svajonių namo stilių ir vietą.

PRIEDAI
Išleidimo angos, saulės elementų laikikliai, priežiūrai skirtos platformos ir dar daug kitų priedų – visi jie 100% 
suderinami su mūsų stogo sistema. Be to, visus juos galite pasirinkti norimos spalvos, kad jie tiktų prie namo 
išvaizdos. Pateiktoje schemoje mes pavaizdavome pagrindinius apdailos elementus ir priedus, bei jų vietas 
ant stogo. Informaciją apie visus galimus apdailos elementus ir priedus galite rasti mūsų Priedų kataloge 
arba dėl informacijos galite kreiptis į mūsų specialistus.

APDAILOS ELEMENTAI
Grožis priklauso nuo detalių. Siekiant užtikrinti, kad jūsų „GERARD“ stogas atrodytų nepriekaištingai, mes 
siūlome apdailos elementus, kurie idealiai tinka plieninės dangos apdailai. Mūsų apdailos elementai skirti 
apipavidalinti stogo sujungimams, briaunoms ir kraigui.

Apdailos elementai yra svarbūs ne tik stogo apdailai, bet ir jo funkcionalumui. „GERARD“ stogo dangą galite 
derinti su lygiai tokios pačios spalvos apdailos elementais arba galite rinktis kontrastiškų spalvų elementus, 
tam tikriems dizaino sprendimams įgyvendinti. Yra trijų tipų apdailos elementai: kampiniai, lanko formos ir 
keturkampio formos. Šie elementai naudojami ir stogo briaunoms ir kraigo galams.

CLASSIC

KAMPINIS LANKO FORMOS KETURKAMPIO FORMOS PAKRAIGĖS SKYDELIS
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BRIAUNOS GAUBTAS

PLOKšTĖS SU 
ANGOMIS

DACHówKA 
PRZEjŚCIOwA               
- 1 RURA

DACHówKA 
PRZEjŚCIOwA G125

VENTILIACIjOS 
ANGOS 

FORMOS KRAIGAS šONINIS SIENOS LAšTAKIS 

KARNIZO LAšTAKISLATAKASUNIVERSALI 
VĖjALENTĖ

DENGTA ANGAKARPYTA VĖjALENTĖ

APSAUGINIS KABLYS

KRAIGAS 
UŽDARU GALU

 

PLATFORMOS FORMOS KRAIGAS  SAULĖS ELEMENTŲ 
LAIKIKLIS



NAMAMS, KURIEMS REIKIA RYŠKIAU BEI TVIRČIAU 
ATRODANČIO STOGO. „GERARD“ CLASSIC DANGA 
– TAI MODERNUMO IR TRADICIJŲ DERINYS.

01
GERARD® 
CLASSIC

DANGOS ILGIS 

1265 mm

DANGOS PLOTIS 

369 mm

PLOKšTĖ/m2

2.14

SVORIS/m2

6.53 kg

MIN. NUOLYDIS 

12° (21%)
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„GERARD“ CLASSIC PASIŽYMI GRAŽIA IšVAIZDA BEI 
ILGAAMŽIšKUMU. 
Jos apsaugos jus nuo bet kokių oro sąlygų. „GERARD“ CLASSIC 
gali pabrėžti bet kokio namo ar komercinės paskirties pastato 
stilių bei suteikti jam saugumo. 

Visos plokštės gaminamos iš aukštos kokybės aliuminio-cinko 
danga dengto plieno, kuris užtikrina plokščių tvirtumą. Tradicinį 
plokščių profilį puošia natūralios akmens skaldos apdaila.



NIEKADA NESENSTANČIOS IR ELEGANTIŠKOS 
„GERARD“ HERITAGE DANGOS IŠSKIRTINĖ 
SAVYBĖ – DANTYTAS PROFILIS, KURĮ PAPRASTAI 
TURI TRADICINĖS KERAMINĖS ČERPĖS 
VIDURŽEMIO JŪROS REGIONE.

02
GERARD® 
HERITAGE

DANGOS ILGIS 

1250 mm

DANGOS PLOTIS 

367 mm

PLOKšTĖ/m2

2.18

SVORIS/m2

6.56 kg

MIN. NUOLYDIS 

12° (21%)
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GERARD HERITAGE
Labai tinka naujai statomiems namams arba atnaujinant stogo 
dangą bet kurioje Europos vietoje. Dangą galima rinktis lygiu 
arba su tekstūrą suteikiančiu akmens skaldos paviršiumi. 
Be to, dangai siūloma plati klasikiniam bei moderniam stiliui 
tinkanti spalvų gama. Minimalus nuolydis: 12°.



DANGOS STILIUS, TINKANTIS TIEK MODERNIAI, TIEK 
TRADICINEI ARCHITEKTŪRAI. „GERARD“ SENATOR 
IŠSKIRTINIS BRUOŽAS – VERTIKALIAI GOFRUOTA APDAILA, 
SUTEIKIANTI STOGUI TAM TIKRO SOLIDUMO IR CHARAKTERIO.

03
GERARD® 
SENATOR

DANGOS ILGIS

1260 mm

DANGOS PLOTIS

369 mm

PLOKšTĖ/m2

2.15

SVORIS/m2

6.69 kg

MIN. NUOLYDIS

15° (27%)
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GERARD SENATOR DANGAI
Siūloma plati natūralių spalvų gama, būdinga tradiciniams 
skiedrų stogams. „GERARD“ Senator tinka naujai statomiems 
namams arba atnaujinant stogo dangą bet kurioje vietovėje. 
Minimalus nuolydis: 15°.



ATSIGRĘŽIANT ATGAL IR PRISIMINUS KOLONIJINIŲ 
LAIKŲ ŽAVESĮ, „GERARD“ CORONA DANGA 
SUKURTA TAIP, KAD ATKARTOTŲ TIKRO MEDŽIO 
SKIEDROMIS DENGTO STOGO VAIZDĄ BEI ĮSPŪDĮ.

04
GERARD® 
CORONA

DANGOS ILGIS 

1250 mm

DANGOS PLOTIS 

371 mm

PLOKšTĖ/m2

2.16

SVORIS/m2

6.76 kg

MIN. NUOLYDIS 

15° (27%)
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GERARD CORONA
Labai tinka naujai statomiems pastatams arba atnaujinant 
stogo dangą, nesvarbu, ar pastatas būtų gyvenamosios, ar 
komercinės paskirties. Be to, dangai siūloma plati tradicinių ir 
natūralių spalvų gama.



PASISĖMUS ĮKVĖPIMO IŠ TRADICINIŲ ROMĖNIŠKO STILIAUS 
ČERPIŲ, „GERARD“ MILANO DANGA IŠSISKIRIA LYGIU, 
ŠVARIU BEI KLASIKINIU STILIUMI.  
ŠIO PROFILIO DANGA SUTEIKIA IŠSKIRTINĮ STILIŲ, YPAČ 
LABAI NUOŽULNIEMS STOGAMS.

05
GERARD® 
MILANO

DANGOS ILGIS

1215 mm

DANGOS PLOTIS 

369 mm

PLOKšTĖ/m2

2.23

SVORIS/m2

6.76 kg

MIN. NUOLYDIS 

12° (21%)
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GERARD MILANO
Labai tinka naujai statomiems namams arba atnaujinant 
stogo dangą bet kurioje Europos vietoje. Danga siūloma 
su tekstūrine akmens skaldos apdaila bei tradicinėmis 
Viduržemio jūros regionui būdingomis spalvomis.  
Minimalus nuolydis: 12°.



„GERARD“ DIAMANT DANGOS PROFILĮ ĮKVĖPĖ 
DEIMANTAS, KURIS YRA VIENA KIEČIAUSIŲ IR 
PATVARIAUSIŲ ŽMOGUI ŽINOMŲ MEDŽIAGŲ 
PASAULYJE. ŠI DANGA UŽTIKRINA 10% MAŽIAU 
LAIKO STOGO DANGOS MONTAVIMUI BEI 10 % 
MAŽIAU IŠLAIDŲ.

06
GERARD® 
DIAMANT

DANGOS ILGIS 

1270 mm

DANGOS PLOTIS 

398 mm

PLOKšTĖ/m2

1.98

SVORIS/m2

6.28 kg

MIN. NUOLYDIS 

14° (25%)
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GERARD DIAMANT
Labai tinka tiek naujai statomiems namams, tiek atnaujinant 
stogo dangą. „GERARD“ DIAMANT - tai didesnė vertė už 
mažesnę pinigų sumą! „GERARD“ DIAMANT stogo danga 
ne tik yra patvari ir saugos jus ir jūsų būsimas kartas, bet 
pasižymi ir tuo, kad kiekviena plokštė uždengia 10% didesnį 
plotą ir dėl trumpesnio montavimo laiko ir mažesnių kaštų 
padeda taupyti.



SPALVŲ ĮVAIROVĖ
Tai, kaip atrodo jūsų namas iš išorės, yra labai svarbi bendro įspūdžio, 
kurio norėtumėte savo susikurtiems namams, dalis. Nors dažnai apie 
namo eksterjero spalvas pagalvojama tik pačioje projekto pabaigoje, 
tačiau būtina nepamiršti, kad jos gali suteikti jūsų namo išvaizdai 
ryškumo, intensyvumo bei sodrumo. Pradėję rinktis stogo dangos spalvą, 
įsitikinsite, kad mes siūlome labai plačią „GERARD“ stogų dangos spalvų 
gamą. Naudodami siūlomas spalvas, galėsite ne tik subtiliai paryškinti 
stogą, bet ir sukurti neabejotinai išskirtinio dizaino stogą.

BURGUNDY 
(Bordo)

DEEP BLACK 
(JUODA)

DARK SILVER 
(PERSų MĖLYNA)

REDWOOD 
(SEKVOJOS)

CHESTNUT 
(KAŠTONO)

SPANISH RED 
(ISPANų RAUDONA)

SAPPHIRE 
(SAFYRO)

PEPPER 
(PIPIRų)

CHARCOAL  
(ANGLIES)

CEDAR 
(KEDRO)

FOREST GREEN 
(MIŠKO žALIA)

ASHWOOD 
(UOSIO)

SAGE 
(ŠALAVIJO)

TUSCANY 
(TOSKANOS)

ROSSO 
(RAUDONA)
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OLD 
PAGRINDINĖ SPALVA

CIENIOwANIE

CIENIOwANIE

CIENIOwANIE

PATINA GREY 
PAGRINDINĖ SPALVA

CIENIOwANIE

BARK 
PAGRINDINĖ SPALVA

CIENIOwANIE

CIENIOwANIE

ECLIPSE 
PAGRINDINĖ SPALVA

CIENIOwANIE

PATINA ROSSO 
PAGRINDINĖ SPALVA

RAVINE 
PAGRINDINĖ SPALVA

CIENIOwANIE

GALAxY 
PAGRINDINĖ SPALVA

SUNSET 
PAGRINDINĖ SPALVA

CIENIOwANIE

RUSTIQUE 
PAGRINDINĖ SPALVA

CIENIOwANIE

MONTEREY 
PAGRINDINĖ SPALVA



01

02 03

PAVYZDŽIAI
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04

05 09

08

07

06

NO. PROFIL KOLOR

01 GERARD CORONA CHARCOAL

02 GERARD CORONA FOREST GREEN 

03 GERARD CORONA CHARCOAL

04 GERARD CORONA ASHWOOD

05 GERARD CORONA REDWOOD

06 GERARD CORONA CHARCOAL

07 GERARD CLASSIC SAPPHIRE

08 GERARD CORONA CHARCOAL

09 GERARD CORONA CHARCOAL



03

01 02

PAVYZDŽIAI
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05

04

06 10

09

08

07

NO. PROFIL KOLOR

01 GERARD CORONA ASHWOOD

02 GERARD CORONA CHARCOAL

03 GERARD CORONA CHARCOAL

04 GERARD DIAMANT CHARCOAL

05 GERARD CORONA CHARCOAL

06 GERARD CORONA ASHWOOD

07 GERARD CORONA CHARCOAL

08 GERARD MILANO BURGUNDY

09 GERARD OBERON ECLIPSE

10 GERARD CORONA SPANISH RED



www.gerardroofs.eu

AHI Roofing Kft. 
Fehevari ut 28/14
8100 Varpalota, Vengrija
Tel.: +36 88 552 800
El. paštas: office@gerardroofs.eu

UAB „Klinkeris visiems“
Lakūnų g. 3 
LT-09108 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 610 66665; +370 527 79382
El. paštas: info@klinkerisvisiems.lt
www.klinkerisvisiems.lt

ĮGALIOTASIS „GERARD“ ATSTOVAS LIETUVOJE




