
min
15°UV

GERARD®

ELEGANTA

Elegantní tvar krytiny pro každou budovu, obzvláště 
když je to Váš domov. Tato dlouhodobá investice 
poskytne bez obav spokojenost a klid na celý život. 
Objevte novou příležitost s dokonalou technologií 
střešního systému GERARD!
S novým produktem GERARD Eleganta se síla oceli 
snoubí se stylovým vzhledem povrchu z jemné 
kamenné drtě. Udělali jsme další velký krok k vývoji

GERARD ELEGANTA – jednoduchý tvar, který ladí s 
dnešními požadavky na jednoduchost a eleganci.

unikátní jemné kamenné drti, která se hodí k moderni 
šabloně ELEGANTA. Charakteristický a jedinečný 
vzhled přinesl atraktivní povrchovou úpravu, která 
zároveň zvyšuje odolnost proti UV záření.
GERARD, přední výrobce krytiny z ocelového plechu, má 
nyní k dispozici take šablonu v elegantním a moderním 
designu. Vylepšená povrchová úprava znásobuje jemný 
vzhled a eleganci moderní střešní krytiny.

Extrémní odolnost vůči 
povětrnostním vlivům – 
proti bouři, krupobití a silné 
vichřici

Atraktivní a stylový design 
s kamenným povrchem na 
celý život

Skvělá odolnost proti 
korozi

Odolnost proti UV záření, 
díky povrchové úpravě, 
zachová barvu a krásu 
krytiny GERARD Eleganta

Nízká hmotnost - jen 1/7 
hmotnosti pálených nebo 
betonových tašek 

Velmi jednoduchá, 
snadná a rychlá 
instalace

Ideální pro 
rekonstrukce. Je 
možná instalace I 
na stávající povrch 
střechy

Vynikající odolnost 
proti hluku za 
deště a krupobití

Použití na střechy již 
od sklonu 15°

JAKÉ VÝHODY MÁ POUŽITÍ GERARD ELEGANTA PRO VÁŠ DOMOV ?



www.gerard.cz

POWŁOKI 
1. Čirá ochranná vrstva
2. Kamenný granulát
3. Barevný akrylový základní nátěr
4. Polyuretanový základní nátěr
5. Slitina zinek-hliník-hořčík
6. Ocelové jádro 0,50 mm
7. Slitina zinek-hliník-hořčík
8. Polyesterová podkladová vrstva

ZÁRUKA
Unikátní ocelové jádro a speciální vrstvy 
povlaků zajišťují trvalou ochranu střechy 
Vašeho domu. Společnost GERARD® kromě 
kvalitního zákaznického servisu nabízí 
50letou omezenou záruku na vodotěsnost.

TECHNICKÉ INFORMACE
Celková délka:  1350 mm
Délka pokrytí:  1260 mm
Šířka:  350 mm
Krycí šířka:  320 mm
Počet ks/m²: 2.47 
Minim. sklon: 15° (27%)

GERARD® ELEGANTA

Odolnosti proti povětrnostním vlivům a korozi 
bylo dosaženo ocelí potaženou slitinou zinku, hliníku 
a hořčíku v množství 250g/m2.Kombinace 93,5% 
Zn,3,5% Al a 3% Mg tvoří stabilní a vyjímečnou bariéru, 
která v produkci ocelové střešní krytiny nemá obdoby. 
Speciálně vytříděné granule z kamenné drtě vytváří 
atraktivní povrch a současně zvyšují odolnost proti UV 
záření. Granule nanesené do akrylového základního 
nátěru jsou potaženy speciální technologií složenou z 
minerálního pojiva a světlostálých pigmentů. Vytvrzují 
se při vysoké teplotě, což zajišťuje dlouhodobý účinek 
proti stárnutí střechy. Před vytvrzením v peci se nanáší 
finální čirá akrylová glazura. To umožňuje vysokou 
odolnost nejnáročnějším prostředím po celém světě.

KOLORY

RedBlack Brown
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