Aries Hotel and Spa

Hotel:
Aries Hotel and Spa
Dachówka: Gerard Corona
Kolor:
Deep Black
Lokalizacja: Zakopane Kropówki.
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Powlekana DACHÓWKA ceramiczno-metalowa
z kruszywem wulkanicznym
Odporna na korozję
Odporna na porosty
Wytrzymała mechanicznie
Odporna na ekstremalny wiatr
Stabilna termicznie
Lekkie pokrycie dachowe
Nie obciąża konstrukcji
Cicha

Dach GERARD nada unikatoweg
i dystyngowanego wyglądu Twojemu Hotelowi.
Na długie dekady, będziesz cieszyć się niezmienionym
doskonałym wyglądem Twojego Hotelu.
• Unikatowe i nieścieralne kolory gwarantowane
na 50 lat i dłużej
• Pokrycie posypką ze skały wulkanicznej, to trwałość,
cisza i unikatowe naturalne piękno skały
• Silne wiatry, gradobicie, wilgoć, nie uszkodzą Twojego Dachu,
stoi za nami pewność ponad 70 lat doświadczenia.
Twoi goście z pewnością docenią niespotykany i unikatowy
wygląd Twojego Hotelu pod Dachem GERARD.

Blachodachówka z posypką ze skały wulkanicznej CORONA,
kolor Deep Black

Grand Hotel Stamary

OD 1957 roku firma GERARD, Nowo Zelandzki wynalazca Blachodachówki z posypką z naturalnej skały
wulkanicznej, pokrył setki tysięcy dachów w ponad 120 krajach. W Polsce 25 lat pracy uczyniło nas liderem, tego
rodzaju pokrycia a na Podhalu staliśmy się synonimem dachu, mając już blisko 10.000 domów pod Gerard-em.

Hotel GIBY

Nawet po 50 latach i dłużej
Twój Hotel, twój dach będzie
wyglądał jak nowy. Kolor posypki
wulkanicznej jest naturalnym
kolorem skały, więc nie wybleknie.

Szymbark Hotel

Hotel Tatra

Dach Gerard jest trwały i będzie
Ci służył 50 gwarantowanych
lat i dłużej, ponieważ używamy
jako jedyni unikatowego stopu
Aluminium z Cynkiem, czyniący
blachodachówkę odporną na
korozję przez dekady.

Naturalna Skała wulkaniczna nada
Twojemu Hotelowi niespotykany,
unikatowy wygląd.

Nawet najcięższe gradobicie
nie naruszy Twojego dachu,
dzięki unikatowemu połączeniu
wytrzymałości stali i skały
wulkanicznej GERARD.

Redik Hotel

Dach GERARD nie tylko będzie
zachęcał gości do odwiedzin
Twojego Hotelu, ale również
zapewni im spokojny sen podczas
najcięższej nawet ulewy. Posypka
z naturalnej Skały wulkanicznej to
doskonała izolacja akustyczna.

Dach Gerard nie nagrzeje się nawet
przy najsilniejszych upałach. Skała
wulkaniczna doskonale termo
izoluje. W zimie natomiast, posypka
z naturalnej skały wulkanicznej
zatrzyma śnieg przed zsuwaniem
się, umożliwiając jego równomierne
roztopienie.

Lekkie pokrycie dachowe
Gerard, siedmiokrotnie lżejsze
od tradycyjnego, to również
oszczędność na konstrukcji więźby
dachowej przy nowym dachu,
lub możliwość położenia pokrycia
Gerard bezpośrednio na stary
dach bez jego demontażu, przy
renowacji budynku.

Hotel Grand Nosalowy Dwór

Oferujemy Państwu wszystkie
wymienione zalety wraz
z 50 letnim okresem Gwarancji
Producenta.

STRUKTURA MATERIAŁU

Wszystkie warstwy
nakładane są
po tłoczeniu,
dzięki czemu
nie występują
mikropęknięcia
materiału.

OCHRONA I WYTRZYMAŁOŚĆ

BEZBARWNA POWŁOKA AKRYLOWA
NATURALNA POSYPKA MINERALNA
BARWNA POWŁOKA AKRYLOWA
ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA
POWŁOKA ZINCALUME®
BLACHA STALOWA
POWŁOKA ZINCALUME®
ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNIA

ODPORNOŚĆ NA HURAGANOWY WIATR I DESZCZ

ODPORNOŚĆ NA ŚNIEG , GRAD I LÓD

REDUKCJA HAŁASU

NIEWIELKA MASA,
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA NA WSTRZĄSY

WENTYLACJA
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