GERARD
MILANOROOFS vo svete

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NEOPAKOVATEĽNOSŤ VÁŠHO DOMU

STRECHY GERARD
K R Á S A

ODOLNOSŤ PROTI SNEHU, ĽADU A KRUPOBITIU
V extrémnych zimných podmienkach má krytina Gerard predpoklady odolať vysokému zaťaženiu snehom. Pri
vystaveniu snehu, mrazu alebo ľadu nedochádza k zníženiu kvality vrchných ani vnútorných náterov. Pórovitý povrch
zadržuje sneh do momentu, kým sa prirodzene a neškodne neroztopí. Krytina Gerard sa vyznačuje aj odolnosťou
proti škodám spôsobeným krúpami s priemerom do 30 mm. Krúpy s priemerom do 90 mm môžu spôsobiť vtlačenie,
avšak neprebijú sa cez vrchnú vrstvu ani oceľový základ, vďaka čomu zostáva strecha ďalej zabezpečená pred
poveternostnými vplyvmi.

ODOLNOSŤ PROTI PÔSOBENIU OHŇA
Krytina Gerard Roofs® úspešne zvládla nekompromisné medzinárodné protipožiarne testy. Nehorľavá oceľová
vsádzka a vrchná vrstva zabraňujú šíreniu sa plameňov. Nízka hmotnosť krytiny Gerard významne obmedzuje riziko
pádu strechy.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Oceľ pokrytá hliníkovo-zinkovým náterom
ZINCALUME® sa vyznačuje dlhodobou
ochranou proti korózii. Kombinácia
výnimočnej ochrany zinku s ochrannou
bariérou hliníka zabezpečuje výnimočnú
funkčnosť aluzinkovej vrstvy v takmer vo
všetkých prostrediach.

Číry akrylový náter
Prírodný minerálny posyp
Farebný akrylový náter
Akrylový náter odolný proti korózii
Náter Zincalume®
Oceľový plech
Náter Zincalume®
Akrylový náter odolný proti korózii

Minerálny posyp a spôsob upevňovania krytiny Gerard minimalizuje prenikanie zvukov.

VYUŽITEĽNOSŤ VODY

Vyčíslenie trvácnosti náteru – v rokoch

GARANTOVANÁ DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ

ZNÍŽENIE HLUČNOSTI

Dažďová voda zbieraná zo striech Gerard bola testovaná a potvrdilo sa, že spĺňa kritériá kvality vody využiteľnej
podľa smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pred začatím zachytávania vody z novej strechy sa
odporúča počkať aspoň na dva výdatné dažde.

ŠETRNOSŤ K PROSTREDIU
OCEĽ
ZINCALUME®
ZINKOVANÁ
OCEĽ

PRIEMYSELNÉ PROSTREDIE
MIERNE PROSTREDIE
DRSNÉ PROSTREDIE

Všetky nátery chrániace profil sú nanášané hneď po jeho vylisovaní. Sú rovnomerne hrubé, preto neexistuje riziko
vzniku mikrotrhlín.

ODOLNOSŤ PROTI VETRU A NÁHLYM KLIMATICKÝM ZMENÁM
Krytina Gerard sa inštaluje naším unikátnym systémom upevňovania po úrovniach. Každá škridla je zaistená
susednými škridlami a následne pevne ukotvená v 8 rôznych bodoch. Táto metóda zabraňuje prenikaniu vody
a zabezpečuje udržanie každej škridly na svojom mieste pri silnom nárazovom vetre, uragánoch a tajfúnoch.
Zabezpečuje tiež ochranu pred prudkým šľahajúcim dažďom a intenzívnym snežením. Iné strešné krytiny sú
zaistené zvislým upevňovaním alebo využívajú hmotnosť škridly s cieľom udržať ju na svojom mieste. Zvyšuje to
nebezpečenstvo odtrhnutia škridiel pri silnom vetre.

NÍZKA HMOTNOSŤ A ODOLNOSŤ PROTI OTRASOM ZEME
Keramické pálené alebo betónové škridly vážia takmer 7-krát viac ako krytina Gerard s charakteristickou nízkou
hmotnosťou. Zvyšuje to riziko zvýšenia nákladov na drevo alebo strešné práce. Nízka hmotnosť škridiel Gerard
a jedinečný systém upevnenia zabezpečujú dodatočnú odolnosť strechy v prípade horotvorných pohybov alebo
zemetrasenia. Existujú zdokumentované prípady, pri ktorých iné, ťažké strešné
krytiny spôsobili spadnutie domu, zatiaľ čo strechy Gerard nachádzajúce sa
na tej istej ulici ostali neporušené alebo boli poškodené len v malom rozsahu.

Spoločnosť AHI Roofing sa teší zaslúženej reputácii popredného svetového výrobcu profilovaných oceľových škridiel
s prírodným kamenným posypom, vyrábaných v prostredí, ktoré patrí k najmenej znečisteným, resp. najčistejším
miestam na svete. Oceľ, z ktorej sa škridly vyrábajú, sa produkuje unikátnym procesom pochádzajúcim z Nového
Zélandu spočívajúcom na využití železitého čierneho piesku z pláží Severného ostrova na Novom Zélande,
a následne sa galvanizuje zinkom a hliníkom (Zincalume®).

VYUŽITIE/RECYKLÁCIA
Krytina upevnená na streche neprodukuje žiadne výpary ani vodné emisie a podlieha veľmi miernemu rozkladu
trvajúcemu mnohé desaťročia. Pri správnej montáži podľa našich pokynov môžeme na našu krytinu s úplnou
istotou poskytnúť 50 ročnú obmedzenú záruku. Definitívne zužitkovanie ocele zo škridiel sa vykonáva recykláciou
v špecializovaných závodoch na druhotné spracovanie ocele a jej ďalšieho využitia na oceľové produkty. na využití
železitého čierneho piesku z pláží Severného ostrova na Novom Zélande, a následne sa galvanizuje zinkom
a hliníkom (Zincalume®).

Krytina
Gerard

Betónová/
Keramická krytina

ZVÝŠENIE ÚROVNE HLUKU V DB NA 1 METER ŠTVORCOVÝ POČAS DAŽĎA

Obchodné kancelárie GERARD ROOFS
Obchodné kancelárie GERARD ROOFS v Austrálii a na Novom Zélande
Licencované výrobné závody
Vlastné výrobné závody GERARD ROOFS

Vďaka svojej vlastnej technológii
AHI Roofing rozšírila svoj sortiment
oceľových krytín o škridlu Gerard
Milano – profil s nadčasovým
dizajnom tradičných striech oblasti
Stredozemného mora. Jemné hrany a
univerzálnosť tohto atraktívneho profilu
spríjemňujú architektom a projektantom
prácu vďaka širokej ponuke strešného
sortimentu.

Oceľová krytina
Trapézový plech
Krytina Gerard s
posypom
Betónová škridla

ZVÝŠENIE INTENZITY DAŽĎA V MM/H

HISTÓRIA A ZÁRUKA
Spoločnosť AHI Roofing už vyše 50 rokov zastáva vedúce postavenie medzi
firmami, ktoré sa zaoberajú technológiou a výrobou lisovaných oceľových
škridiel. AHI na nich s absolútnym presvedčením ponúka 50 ročnú záruku
odolnosti proti vode.

ISO 9001:2008
Dovoz a distribúcia v južnom Po¾sku
a na severnom Slovensku
Zakopane, ul. Szymony 37
tel./fax 018 20 643 38
mobil 0 669 97 95 30
internet: www.kasaro.pl
e-mail: biuro@kasaro.pl

Centrála v Európe
AHI Roofing Kft
Fehérvári út 28/14
8100 Várpalota, Węgry
tel: (+36) 88 552 800
fax (+36) 88 552 888
e-mail: office@gerardroofs.eu
website: www.gerardroofs.eu

GSAL PLEU 0309 (EUR)

www.gerardroofs.eu
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Z R N I T É H O

P O V R C H U ,

O D O L N O S Ť

O C E L E

CLASSIC

CORONA

INŠPIRUJÚCE, NEOPAKOVATEĽNÉ A ELEGANTNÉ

Ako napovedá samotný
názov „Classic“, táto krytina je
symbolom odvekej dokonalosti
a tradície. Odzrkadľuje životnosť
tradičného, precízneho remesla,
ktoré zvládlo aj skúšku času.

HERITAGE

Inšpirovaní trvalým a krásnym
dedičstvom predávaným
z pokolenia na pokolenie,
odkrývajú architekti 21. storočia
tradičné hodnoty minulých
čias. Toto historické dedičstvo
významných architektov a ich
štýlov konštruovania striech
následne inšpiruje súčasných
projektantov. Spájajúc
dedičstvo minulosti so súčasnými
projektovými požiadavkami
vytvorila spoločnosť AHI Roofing
neopakovateľný projekt ľahkej
krytiny – bobrovky pre 21.
storočie.

NEOPAKOVATEĽNOSŤ VÁŠHO DOMU

Vďaka svojej vlastnej technológii
AHI Roofing rozšírila svoj sortiment
oceľových krytín o škridlu Gerard
Milano – profil s nadčasovým
dizajnom tradičných striech oblasti
Stredozemného mora. Jemné hrany a
univerzálnosť tohto atraktívneho profilu
spríjemňujú architektom a projektantom
prácu vďaka širokej ponuke strešného
sortimentu.

Európania osídľujúci Ameriku
v 17. a 18. storočí priviezli so sebou
tradičné anglické, francúzske
a nemecké štýly striech kopírujúc
im známe vzory z dreva, ktorého
mali dostatok. Cédrové drevo
bolo otesávané sekerou na výrobu
šindľa. Prirodzený atraktívny vzhľad
šindľových striech zostal zachovaný
v prevedení krytiny Gerard Corona,
zabezpečujúcej zároveň ľahkú montáž.
Gerard Corona si získala taktiež veľkú
popularitu v oblasti Tatier, kde sa
s úspechom ujal tradičný drevený
šindeľ.

SENATOR

ODKRÝVANIE MINULOSTI...
S CIEĽOM ZACHOVAŤ JU PRE POTOMKOV

MILANO

DEDIČSTVO TRADÍCIE A REMESLA

GERARD ROOFS

CHARAKTER,
MODERNOSŤ A JEDNODUCHOSŤ

Do polovice 20. storočia bol
asfaltový šindeľ najčastejšie
používaným materiálom pri
výstavbe striech. Na seba sa
nakladajúce škridly boli prvotne
vyrábané ako menšie dosky
z cédrového dreva alebo terakoty.
Gerard Shingle nahrádza
trojrozmerný asfaltový šindeľ
s využitím materiálov
a technológie 21. storočia
a tieňovaným minerálnym
posypom. Vyrába sa v štyroch
farebných prevedeniach.

ĽAHKÉ ŠKRIDLY ZMENIA
VZHĽAD VÁŠHO DOMU

Veľkou výhodou škridiel GERARD
ROOFS® je ich nízka hmotnosť.
1 m2 váži iba 7 kg, strecha je teda
približne 6-krát ľahšia ako strecha
s typickým keramickým alebo
cementovým povrchom.
Malé rozmery modulu a symetria
vlnovky škridly umožňujú dosiahnuť
veľmi vysokú efektívnosť pri použití
tohto materiálu.
Pre investora to znamená zníženie
objemu nepoužiteľného odpadu
na 3 %.
Na rozdiel od iných plechových
strešných krytín
zo škridiel GERAD ROOFS®
nedochádza k zosúvaniu snehu pri
odmäku.

