GERARD ROOFS
®

DŘEVOSTAVBY

60 LET ZKUŠENOSTÍ
Střešní krytina je vyvinutá na Novém Zélandu tak, aby odolala extrémním
klimatickým podmínkám. Lehká střecha GERARD vydrží v jakémkoli počasí.
Jedná se o střechu vyrobenou ze silné a odolné oceli, povrch z přírodního
kameniva vytváří klasický vzhled. Střešní krytina dokáže odolat silnému dešti,
silnému větru, sněhu, ledu a krupobití, proto můžeme poskytnout záruku 50 let.
Gerard nabízí široký výběr profilů a barev a je dokonalou volbou pro Vaší střechu.

Profil: Gerard Šindel, černá barva

OCEL & DŘEVO – PARTNEŘI PŘÍRODY
Přirozená estetická přitažlivost šindelové střechy byla znovu vytvořená
v profilu GERARD® Šindel.
Naše široká škála profilů a barev šablon usnadňuje nalezení dokonalé střechy.
Nejenže jsou barvy GERARD® esteticky příjemné, ale jedinečný keramický povlak
na přírodním kamenného posypu zajišťuje barevnou stálost.

INSPIRACE

STRUKTURA POVRCHU ŠABLONY
POWŁOKA CERAMICZNA

ČIRÁ AKRYLÁTOVÁ GLAZURA

NATURALNY GRANULAT SKALNY

PŘÍRODNÍ KAMENNÝ GRANULÁT
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE
OCHRANNÁ VRSTVA ZINCALUME®
OCELOVÉ JÁDRO
OCHRANNÁ VRSTVA ZINCALUME®
AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE

STŘECHA S TRADICÍ Z NOVÉHO
ZÉLANDU

OHNIVZDORNOST

Střechy GERARD® jsou výsledkem 60-ti letého
vývoje, který začal na Novém Zélandu na počátku
50. let. Střechy GERARD® je možné najít ve více než
130 zemích světa.

Existuje riziko, že se hořící dům může zhroutit
pod tíhou střechy. Riziko se snižuje v případě, že
je střecha pokrytá lehkou krytinou GERARD® s
kamenitým povrchem. Střešní systém je ohnivzdorný
díky nehořlavému ocelovému jádru a kamenitému
posypu, který brání šíření ohně.

TECHNOLOGIE TRVANLIVOSTI
A BEZPEČNOSTI

TLUMENÍ HLUKU

LEHKÁ A ODOLNÁ
Neustále zdůrazňujeme tuto funkci, protože to
právě ona dělá střechy GERARD® flexibilní, snadno
přízpusobitelné a bezpečné. Můžeme si si představit,
jaký vliv bude mít na zdi domu porušená požárem
nebo zemními vlivy střecha pokrytá keramickými
nebo betonovými taškami, k teré mají 7krát větší
hmotnost, než lehké ocelové š ablony.

STŘECHY GERARD NA CELÝ ŽIVOT
GERARD® zaručuje dlouhodobou funkčnost.
Po instalaci nevyžaduje údržbu a chrání dům
po několik generací.

Ocel je možné recyklovat bez ztráty kvality. Dešťová
voda shromážděná ze střech GERARD® byla
testována a splňuje kritéria Světové zdravotnické
organizace týkající se pitné vody.

VÝHODY – 50 LET
ZÁRUKA NA STŘECHU
GERARD
Díky aluzinkové ochraně je
životnost střešní krytiny GERARD® minimálně
dvakrát delší než životnost ocelových pozinkovaných
krytin. Proto můžeme na střešní
GWAR
krytinu GERARD® poskytnou
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Ocel s ochranou hliníku a zinku má lepší,
dlouhotrvající odolnost proti korozi.

PŘÍZNIVÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘERDÍ
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ALUZINKOVÁ OCHRANNÁ VRSTVA

Střechy GERARD® jsou lepší oproti jiným ocelovým
krytinám z hlediska snížení hluku. Hluk je omezený
díky kamenitému posypu, který dokonale potlačuje
a minimalizuje přenos zvuku.
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Střešní krytiny, které nabízíme jsou vysoce kvalitní
odolné, lehké výrobky a pokročilé z technického
hlediska. Jsou vhodné do extrémních klimatických
podmínek.
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LEHKÁ

PROTI VĚTRU
A BOUŘCE

ODOLNÉ SNĚHU
A LEDU

ODOLNÉ
KRUPOBITÍM

ODOLNÝ
PROTI OHNI

TLUMENÍ
NÁRAZU

PŘESNOST

FUNKČNOST
ODVĚTRÁNÍ

GERARD KLASIK

GERARD VILA

GERARD DIAMANT

GERARD ŠINDEL

GERARD BŘIDLICE

GERARD TOSKÁNA

PEMA ROOFS s.r.o.
Chlumecká 1539, KYJE
198 00 PRAHA 9

Prodejce GERARD®

mob.: + 420 602 259 981
+ 420 604 816 528
E-mail: gerard-cz@seznam.cz
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