GERARD
ACOPERIȘUL
CARE VĂ SCAPĂ
DE GRIJI!
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NU ÎȚI FACE GRIJI,
ESTE GERARD
În ultimii 60 de ani, am jucat un rol major în îmbunătățirea mediilor în care oamenii
trăiesc și lucrează. Prin dezvoltarea de produse și creativitatea continuă din
ultimele șase decenii, am descoperit o multitudine de modalități de a perfecta
detaliile casei visurilor dumneavoastră!
n prezent, suntem liderul mondial în tehnologia de sistem de acoperiș din oțel
presat acoperit cu piatră. Exportăm acoperișurile noastre în peste 130 de țări și,
străbătând lumea, am adunat cele mai bune și mai promițătoare elemente de
inovație și stil la nivel internațional, pentru a le împărtăși cu dumneavoastră. Ne
mândrim cu talentul nostru în proiectare și inginerie. De asemenea, ne mândrim
cu priceperea și experiența noastră atunci când vine vorba de transpunerea celor
mai dorite stiluri și profile de sistem de acoperiș în piatră naturală și oțel. Gama
noastră este extinsă și elegantă, oferind profiluri versatile și o superbă selecție de
culori.
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Casa reprezintă refugiul dumneavoastră, de aceea este important ca acoperișul
să vă ofere protecție și să-și îndeplinească rolul în cele mai grele condiții meteo.
Datorită structurii excelente a materialului, datorită conceptului bine gândit și a
sistemului unic de fixare, acoperișurile GERARD sunt rezistente și sigure. Sunt
acoperișuri pentru toate sezoanele.
În această broșură am inclus case și acoperișuri concepute pentru a vă
inspira. Fapte și cifre care să vă motiveze să cercetați mai mult. Combinații
și corespondențe pentru a începe propriul proces de proiectare și de luare a
deciziilor. Idei și oferte de sisteme de acoperiș care ne poziționează în top în lumea
în care trăim, lucrăm și ne jucăm. Și, în timp ce scriu și întorc aceste pagini, mă
întreb: cine ar putea citi asta fără să înceapă, cel puțin, să viseze?! Lectură plăcută!
MICHEL PETITJEAN
CEO ROOFTG Europa
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DESPRE COMPANIE
GERARD este un nume consacrat în industria
acoperișurilor și face parte din ROOFTG, liderul
pe piața mondială în sectorul țiglelor metalice
pentru sisteme de acoperiș. ROOFTG deține 6
mărci de țigle metalice pentru acoperișuri și se
bucură de sprijinul companiei-mamă IKO. Firma
canadiană IKO oferă soluții de acoperire, izolație
și impermeabilizare la nivel mondial.

GERARD în cifre:

60

3

11

>1M

ANI DE

UNITĂȚI

SEDII

EXPERIENȚĂ

DE PRODUCȚIE

REGIONALE

ACOPERIȘURI
PENTRU
LOCUINȚE ȘI
CLĂDIRI

LEGENDĂ
Birouri de vânzări globale
Fabrici deținute
Fabrici autorizate

TRADIȚIE
GERARD s-a născut în urmă cu peste 60 de ani, când un
strălucit inovator din Noua Zeelandă, Lou Fisher, a produs
prima țiglă de oțel acoperită cu piatră din lume, în 1957. În
următoarele cinci decenii, conceptul a fost dezvoltat folosind
tehnologie de ultimă generație pentru a produce stiluri de
acoperiș potrivite piețelor mondiale.

piatră pentru acoperișuri din lume. Cu cele 11 sedii regionale
la nivel mondial, suntem bine poziționați pentru a acoperi și
proteja peste un milion de case și clădiri din întreaga lume.

De-a lungul acestor decenii, ne-am extins pe toate continentele, întrucât din ce în ce mai multe persoane au ajuns să
înțeleagă beneficiile semnificative ale acoperișurilor din oțel
cu greutate redusă.

VINDEM SISTEMELE NOASTRE DE ACOPERIȘ ÎN PESTE
130 DE ȚĂRI
Recunoașterea și satisfacerea diverselor nevoi ale pieței au
fost fundamentale pentru succesul nostru. În fiecare țară în
care fabricăm produsele noastre, beneficiem de acreditarea
ISO 9001, asigurându-ne clienții că produsele noastre sunt
proiectate și fabricate în conformitate cu standarde înalte de
calitate.

PREZENȚĂ GLOBALĂ
Cu fabrici în Noua Zeelandă, SUA și Belgia. ROOF Tile Group
este cel mai mare producător de țiglă de oțel acoperită cu

Acoperișurile noastre moderne din țigle de oțel protejează
mai mult de jumătate de milion de case din peste 130 de
țări, împotriva extremelor naturii

CEA MAI MARE FABRICĂ DE ȚIGLE DE OȚEL DIN
LUME
Locația de producție este acreditată ISO 9001,
garantând o calitate de top, atât în ceea ce privește
procesul nostru de producție, cât și serviciile.
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60 DE ANI DE
CUNOȘTINȚE ȘI
EXPERIENȚĂ
ROOFTG este mândră de moștenirea
sa de peste 60 de ani ca furnizor de
produse pentru acoperișuri premium.
ACOPERIȘURI PENTRU TOATE
GUSTURILE

Zeelandă și reprezintă punctul culminant
al peste 60 de ani de experiență în
fabricarea de țigle metalice presate
pentru acoperișuri. Acesta produce gama
populară de profile de țiglă și sisteme
complete de acoperișuri GERARD®.

Oricare ar fi nevoile dumneavoastră în
materie de acoperișuri - casnice sau
comerciale, acoperiș nou sau renovat,
modern sau tradițional - un acoperiș
GERARD® poate oferi soluția. Cu 7
profiluri distinctive disponibile într-o
paletă largă de culori, gama noastră de
produse pentru acoperișuri GERARD®,
atrăgătoare din punct de vedere estetic și
de lungă durată, vă poate îndeplini toate
cerințele cu privire la design și vă poate
proteja proprietatea împotriva condițiilor
climatice extreme timp de mulți ani.
INOVATOR ÎN SEGMENTUL ȚIGLELOR
acoperite cu strat de metal presat. Am
realizat primele noastre produse în 1957,
în Noua Zeelandă, și suntem în continuare
cel mai mare producător de țigle
acoperite cu strat de metal presat pentru
acoperișuri din întreaga lume. Continuăm
să fim în fruntea industriei tehnologiilor
de fabricare a țiglelor metalice pentru
acoperiș, cu patru unități de producție pe
plan global: Noua Zeelandă, Statele Unite
(California) și Belgia.
Fabrica noastră din Europa a fost
proiectată de inginerii noștri din Noua

ROOFTG și-a construit o prezență
extrem de puternică în Europa în ultimii
cincizeci de ani, prin cele 6 mărci de țigle
metalice ale sale. Acum, prin operațiunile
noastre și managementul extins pe
plan european, ne-am angajat ferm
să îndeplinim cele mai diverse cerințe
în ceea ce privește produsele pentru
acoperișuri de cea mai înaltă calitate, pe
piețele noastre europene ample.
În plus, rămânem dedicați îmbunătățirii
reputației noastre privind serviciile pentru
clienți, la un nivel și mai ridicat.
ROOFTG a dominat piața mondială
a țiglelor metalice presate pentru
acoperișuri timp de peste cinci decenii.
Pentru a rămâne în avangarda industriei,
ROOFTG continuă să se axeze pe
cercetare, dezvoltare și proiectarea
inovatoare, pentru a satisface nevoile
individuale ale pieței privind produsele
pentru acoperișuri premium cu o durată
de viață prelungită.

PRIMA FABRICĂ AUTOMATIZATĂ
DIN NOUA ZEELANDĂ.
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PLANETA PĂMÂNT
AR ALEGE
ACOPERIȘUL
GERARD
Acoperișul din oțel presat GERARD reprezintă una
dintre cele mai ecologice soluții de acoperiș.

OȚELUL ESTE UN MATERIAL
ECOLOGIC
Acesta poate fi reciclat la infinit, fără a-și
pierde calitățile. Așadar, atunci când un
acoperiș metalic GERARD ajunge la finalul
vieții sale, nu este necesar ca acesta să
ajungă la depozitul de deșeuri. Poate
fi reprocesat pentru obținerea unui alt
produs din oțel.

TRANSPORTUL ȚIGLELOR DE OȚEL
NECESITĂ MAI PUȚINĂ ENERGIE
Țiglele de beton și argilă pot fi
voluminoase și grele. Cantitatea necesară
pentru construcția unei case ar trebui
transportată cu ajutorul unui camion de
mărime medie. Același camion ar putea
transporta suficiente sisteme de acoperiș
de oțel presat GERARD pentru aproximativ
10 locuințe, folosind mai puțină energie (și
deci mai puțin carbon) pentru transport.

ACOPERIȘUL NECESITĂ MAI PUȚIN
LEMN PENTRU STRUCTURĂ
În comparație cu un acoperiș din țigle
de beton, un acoperiș din oțel presat
nu necesită atât de mult lemn pentru
construirea structurii, lucru care
facilitează economia de resurse. Cu alte
cuvinte, este nevoie de mai puțini copaci
pentru acoperișurile din oțel GERARD,
decât pentru acoperișurile din beton sau
argilă.

GERARD PREFERĂ PARTENERII
LOCALI
Este extrem de important pentru noi să
lucrăm cu partenerii locali, deoarece
acest lucru duce la scurtarea rutelor
de transport și reduce emisiile de CO2 .
Dacă este posibil, apelăm și la transportul
feroviar.

PROFIL: GERARD Senator
CULOARE: Ashwood

10|11

GERARD THE WOORY-PROOF ROOF

MOTIVE BUNE PENTRU
CARE PUTEȚI AVEA
ÎNCREDERE ÎN GERARD
Din momentul în care fondatorul nostru Lou Fisher a produs prima țiglă de
oțel acoperită cu piatră pentru acoperiș în 1957, ne-am adaptat produsul
pentru a obține performanțe în toate mediile de viață.
Rezultatele noastre remarcabile continuă să insufle încredere proprietarilor.
Feedback-ul pe care l-am primit de-a lungul anilor ne oferă motive clare
și ne explică de ce oamenii aleg un acoperiș GERARD în defavoarea altor
acoperișuri.

1.

ACOPERIȘUL PREMIUM PE CARE VI-L PERMITEȚI
Oamenii recunosc un acoperiș de top și sunt adesea surprinși de faptul că întregul cost al unui acoperiș
din oțel presat GERARD este similar sau chiar mai mic decât cel al unui acoperiș învelit cu țigle de
ceramică sau beton, mai ales când sunt luate în calcul toate detaliile, pe termen lung. Dacă locuiți într-o
zonă de coastă sau cu vânt puternic, este probabil că un acoperiș GERARD să fie mai ieftin decât orice
alt tip de acoperiș, deoarece nu necesită materiale sau prinderi speciale pentru a face față condițiilor
extreme.

FRUMUSEȚEA CARE REZISTĂ

2.

Acoperișul dumneavoastră contribuie foarte mult la aspectul casei, tocmai de aceea alegerea unui
material care continuă să îți mențină un aspect plăcut și după zeci de ani contribuie la atractivitatea
proprietății dumneavoastră și la sporirea valorii în eventualitatea în care se ia în calcul vânzarea. Structura
multistratificată a GERARD, tehnologia de protecție anti-UV și pigmenții speciali rezistenți la acțiunea
luminii oferă o rezistență superioară împotriva estompării și decolorării sub acțiunea factorilor de mediu,
astfel încât casa va avea un aspect plăcut pentru o perioadă îndelungată de timp. Chiar dacă locuința este
construită pe țărmul mării, acoperișul GERARD nu va necesita materiale speciale, acoperiri suplimentare
sau elemente de fixare suplimentare. Testele arată că materialele pentru acoperișuri din oțel acoperite
cu aluminiu-zinc au rezistență la coroziune de până la opt ori mai mare decât alte produse din oțel pentru
acoperișuri.

UN ACOPERIȘ CU GREUTATE REDUSĂ, PROIECTAT SĂ
REZISTE ÎN SIGURANȚĂ ÎN CONDIȚII DE URAGAN SAU
CUTREMUR

3.

Faptul că sistemul de acoperiș GERARD este creat să reziste la aproape orice conferă un sentiment de liniște.
Sistemul de acoperiș presat de la GERARD s-a dovedit că rezistă la viteze ale vântului de 200 km/h, fără fixări
suplimentare sau materiale speciale. Alte sisteme de acoperiș necesită fixări și/sau materiale specializate
pentru zonele cu vânt puternic. Oamenii care trăiesc în zone predispuse la cutremur aleg de multe ori un
acoperiș de oțel presat GERARD, mai degrabă decât un acoperiș echivalent, cu o greutate de aproximativ
10 ori mai mare. Ușoare și puternice, acoperișurile noastre au fost testate temeinic, fiind supuse multor
cutremure din Noua Zeelandă, locul de proveniență al acoperișurilor GERARD, precum și în Japonia.

GHEAȚĂ ȘI
ZĂPADĂ
NU ÎȚI FACE
GRIJI,
ESTE GERARD!
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4.

ACOPERIȘURILE GERARD SUNT UȘOR DE ÎNTREȚINUT
În afară de curățarea ocazională, în special în zonele poluate sau în apropierea pădurilor, acoperișurile
GERARD nu necesită întreținere.
Nici măcar după furtunile de vară, când alte acoperișuri pot fi deteriorate și au nevoie de reparații. Țiglele
GERARD nu crapă în timpul iernii, nici la cele mai joase temperaturi.

5.

INSTALAREA ESTE RAPIDĂ ȘI PRECISĂ
Acoperișurile GERARD sunt instalate de montatori cu experiență, profesioniști, instruiți pentru a realiza
procesul la cele mai înalte standarde.
Atunci când este livrat, acoperișul GERARD conține tot ceea ce este necesar. Montatorii noștri sunt dotați
cu echipamente specializate pentru tăiere și curbare, astfel încât instalarea este realizată într-un mod
eficient, fără întârzieri.
Greutatea redusă a țiglelor de acoperiș GERARD facilitează transportul cu camionul, în locuri
inaccesibile. Acest lucru are o importanță majoră, mai ales în cazul zonelor montane, unde locațiile pot
fi accesate doar cu ajutorul furgonetelor sau camionetelor. Și, pentru că sunt fabricate din oțel, riscul de
rupere al țiglelor de acoperiș GERARD pe durata transportului este inexistent.

6.

IDEAL PENTRU RENOVAREA ACOPERIȘULUI
Cu Gerard, renovarea acoperișului este simplă. Trebuie să recunoaștem că refacerea acoperișului este o
misiune nu tocmai plăcută. Atunci când v-ați decis să înlocuiți acoperișul casei, doriți ca procesul să fie
unul rapid, fără costuri exorbitante și fără prea multă agitație. Acesta este unul dintre lucrurile pe care
montatorii Gerard sunt pregătiți să îl realizeze.
Datorită greutății reduse a țiglelor GERARD, nu va mai fi nevoie să consolidați vechea structură a
acoperișului. În unele cazuri, este posibilă așezarea acoperișului GERARD peste țiglele existente. Vă
ajutăm să economisiți timp și bani.

ORICE S-AR
ÎNTÂMPLA :)
NU ÎȚI FACE
GRIJI,
ESTE GERARD!
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ACOPERIȘUL CARE
FACE FAȚĂ CELOR
MAI NEFAVORABILE
CONDIȚII METEO
Este necesar să ne protejăm locuințele. Mai mult decât oricând. În mijlocul
schimbărilor climatice, avem nevoie de un acoperiș care să țină grijile
departe. Nu un acoperiș obișnuit, ci unul care să poată face față provocărilor
care pot apărea în viitor. De aceea GERARD este supranumit „acoperișul care
te scapă de griji”!

GREUTATE REDUSĂ ȘI
REZISTENȚĂ LA CUTREMURE

REZISTENT LA VÂNT
ȘI FURTUNĂ

Economisiți prin instalarea țiglelor cu greutate redusă de
la GERARD! Se pot face economii substanțiale în ceea
ce privește costurile structurale. Motivul este că până și
structura de acoperiș veche și slăbită poate susține produsele
GERARD, fără a trebui să fie întărită sau înlocuită.

Uraganele și vântul puternic au o probabilitate de apariție
mai mare în zilele noastre, dar nu trebuie să vă faceți griji
sub acoperișul GERARD! Chiar și în cazul unui uragan de 200
km/h, acoperișurile rezistente la intemperii GERARD rămân în
picioare!

La GERARD, obișnuim să spunem: „Un acoperiș cu greutate
redusă te poate face să uiți de suprafețele agabaritice.” Fiind
de 10 ori mai ușoare decât țiglele din beton sau ceramică,
țiglele rezistente la condiții meteorologice extreme pot să
facă față chiar și unor cutremure de mică intensitate. Există
situații documentate în care, în timpul unui cutremur, case
care aveau acoperișuri grele s-au prăbușit, pe când casele
de pe aceeași stradă acoperite cu GERARD au rămas intacte
sau au suferit pagube minore. Pereții slăbiți pot susține un
acoperiș cu greutate redusă, iar țiglele cu sistem de interfixare permit obținerea unui acoperiș puternic.

Cu sistemul unic de fixare orizontală de la GERARD, fixăm
fiecare panou orizontal în 8 puncte diferite, cu elemente
de prindere puternice sau cuie pe structura acoperișului,
forța vântului fiind, practic, eliminată. Majoritatea celorlalte
produse pentru acoperișuri se bazează pe metode de fixare
verticală, care sunt susceptibile la ridicare în condiții de vânt
puternic.

REZISTENT
LA GRINDINĂ

REZISTENT LA ZĂPADĂ ȘI
GHEAȚĂ

Schimbările climatice extreme pot aduce ploi cu grindină,
acestea reprezentând un pericol pentru acoperișuri. Nu și
pentru acoperișul GERARD! Sistemul nostru de acoperiș este
rezistent la pagubele produse de grindină de până la 30 mm.
Nici măcar grindina de 90 mm nu poate perfora acoperișul
GERARD, astfel că siguranța acoperișului rămâne neafectată
în fața condițiilor meteo nefavorabile.

Un material potențial salvator este încorporat în fiecare
profil GERARD, prin acoperirea cu piatră naturală. Textura
sa dură nu permite zăpezii să alunece, ținând-o pe loc până
în momentul topirii în mod natural și fără a reprezenta un
pericol. GERARD suportă greutatea zăpezii, iar stratul de
protecție nu este afectat de expunerea la gheață și îngheț!

REZISTENT LA INCENDII

REZISTENT LA ZGOMOT

O locuință cuprinsă de flăcări se poate prăbuși sub un
acoperiș greu, dar acest lucru este mai puțin probabil cu
acoperișul metalic presat cu greutate redusă de la GERARD!
Sistemul de acoperiș GERARD este rezistent la incendiu,
deoarece substratul de oțel neinflamabil și stratul de
acoperire împiedică până și răspândirea flăcărilor.

Un acoperiș GERARD este excelent în comparație cu alte
produse din oțel pentru acoperișuri. Impactul redus al
zgomotului este rezultatul finisajului nostru texturat, de
acoperire cu strat de piatră și a sistemului de inter-fixare,
ceea ce reduce la minimum transmiterea sunetului. După ce
am conceput acest sistem de acoperiș care vă scapă de griji,
care este puternic, frumos și totuși silențios, nu mai trebuie
decât să vă urăm vise plăcute!

Datorită faptului că fiecare țiglă este bine fixată în opt
puncte, există o probabilitate mai mică ca acoperișul să se
prăbușească și să permită scânteilor să pătrundă în locuință.
Drept urmare, acoperișurile GERARD au trecut cu brio chiar
și cele mai solicitante teste internaționale în materie de
incendiu.
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ACOPERIȘUL GERARD IMPOSIBIL DE RIDICAT
DE VÂNT

TEHNOLOGIA NOASTRĂ
ASIGURĂ DURABILITATE ȘI
SIGURANȚĂ

REZISTENȚA LA VÂNT A DIFERITELOR TIPURI DE
ACOPERIȘURI
Tornadele și cicloanele au contribuit la demonstrarea
beneficiilor semnificative oferite de sistemul de fixare pe plan
orizontal și de inter-fixare a sistemului de membrană de oțel
al acoperișurilor GERARD. Atunci când un vânt puternic suflă
peste acoperiș, acesta determină o diferență de presiune a
aerului între interiorul și exteriorul acoperișului.
ACOPERIȘURI ÎNVELITE
CU ȚIGLE DE BETON/
CERAMICE RIDICARE SUB PRESIUNEA
VÂNTULUI

Sistemele de acoperiș pe care le oferim astăzi sunt de înaltă calitate, de
lungă durată, ușoare și avansate din punct de vedere al conceptului tehnic,
capabile de performanțe extraordinare în condiții climatice extreme.

GREUTATE REDUSĂ

FIXARE REZISTENTĂ LA VÂNT
PUTERNIC

Subliniem în continuare acest aspect, deoarece este motivul
pentru care acoperișurile GERARD sunt atât de flexibile,
adaptabile și sigure. Dacă pereții casei dumneavoastră sunt
slăbiți din cauza unui incendiu sau a mișcărilor substratului,
trebuie să aveți în vedere efectul pe care un acoperiș învelit
cu țigle grele l-ar avea, acesta cântărind de până la 10 ori mai
mult decât un acoperiș învelit cu țigle metalice cu greutate
redusă. Este

zistența reală a acoperișurilor noastre în condiții
meteorologice severe se datorează metodelor noastre
superioare de fixare pe plan orizontal. Toate acoperișurile
GERARD sunt prevăzute cu țigle cu inter-fixare, montate în
poziție cu sistemul nostru de fixare pe plan orizontal. Acesta
conferă o forță incredibilă acoperișurilor noastre și rezistență
superioară la vânt.

o mare diferență între un acoperiș de o tonă și un acoperiș
de 10 tone, mai ales când acestea sunt montate deasupra
capului dumneavoastră și al familiei, și ar putea implica
servicii de intervenție de urgență.
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Tehnica de montare utilizată la acoperișurile GERARD
înseamnă, de asemenea, că țiglele nu pot fi ridicate cu
ușurință, pentru a pătrunde prin acoperiș în interiorul unei
case sau a unei clădiri.
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ACOPERIȘURI METALICE/
DE TABLĂ ONDULATĂ RIDICARE SUB PRESIUNEA
VÂNTULUI

RIDICARE SUB PRESIUNEA VÂNTULUI
1
Atunci când
acoperișul
cedează din cauza vântului puternic,
1
nu este11 chiar1 corect să spunem că acesta a fost spulberat... În
1
1
1
realitate,
este o combinație între dezechilibrul determinat de
1
1
1
1
înalta
presiune
creată de deplasarea vântului peste cavitatea
1
1
1 acoperișului.
1
Acesta determină un efect de ridicare, care
1
1
poate fi comparat cu același principiu care creează presiune
1
înaltă
și joasă la nivelul aripii unei aeronave, care permite
10
.5
0mridice.
m
avionului
să 2se
NE

N
TO

1 NE

Cu cât vântul este mai puternic, cu atât este mai mare
diferența de presiune și astfel apare efectul de „ridicare
sub presiunea vântului”, perpendicular pe acoperiș. Această
„ridicare sub presiunea vântului” este cauza principală a
deteriorării acoperișurilor cu elemente cu fixare verticală,
unde elementul de fixare este, pur și simplu, smuls din poziție.
Prin metoda de fixare orizontală folosită pentru acoperișurile
GERARD, elementele de fixare trebuie să fie forfecate pentru
ca acoperișul să cedeze, un eveniment improbabil, dat fiind că
există opt sau mai multe elemente de fixare care țin fiecare
țiglă.

m
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N
TO

REZISTENT LA GRINDINĂ

m

20

Ploaia, umiditatea ridicată și grindina sunt condiții
meteorologice relativ comune, însă un acoperiș trebuie să
poată dovedi că este un acoperiș pentru toate sezoanele.
Rezistența acoperișurilor noastre a fost testată în condiții
extreme din întreaga lume. Testele au arătat că grindina
cu diametrul de până la 30 mm nu deteriorează deloc un
acoperiș GERARD. Aceleași teste sugerează că grindina cu
un diametru de 35 mm ar putea ciobi suprafețele texturate
ale acoperișului GERARD în condiții extreme, dar grindina
de până la 90 mm nu poate perfora finisajul texturat, sau
nu poate perfora membrana de oțel. Fie ploaie sau grindină,
acoperișul tău GERARD îți protejează casa și tot ceea ce
aceasta adăpostește.
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90 MM - DIMENSIUNEA
EFECTIVĂ A GRINDINEI
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CĂZUTE ÎN SYDNEY ÎN ANUL
1999, CARE NU A PĂTRUNS,
EFECTIV, PRIN ACOPERIȘURILE
GERARD
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GLAZURĂ ACRILICĂ

STRUCTURA MATERIALĂ
A UNEI ȚIGLE GERARD

FINISAJ DE PIATRĂ NATURALĂ
STRAT DE BAZĂ
STRAT PROTECTOR RĂȘINĂ ACRILICĂ
ALUMINIU-ZINC, 2 MICRONI
BAZĂ DE OȚEL
STRAT PROTECTOR DE ALUMINIU-ZINC

Țiglele de oțel presat GERARD sunt create prin fuzionarea chimică a
straturilor de materii prime de înaltă calitate astfel încât să creeze panouri
(sau plăci) de oțel presate individual. Acestea sunt unite pentru a crea o
rezistență remarcabilă, durabilitate și atractivitate vizuală.

RĂȘINĂ ACRILICĂ 2 MICRONI

ÎNVELIȘ CERAMIC
GRANULE DE PIATRĂ NATURALĂ

ACOPERIREA REZISTENTĂ ȘI MULTISTRATIFICATĂ A SUPRAFEȚELOR

Acoperișul de oțel presat GERARD are la bază rezistența și reziliența
oțelului de cea mai bună calitate, acoperit pe ambele părți cu un strat
protector de aluminiu-zinc. Acest aliaj rezistent combină capacitatea
de protecție a zincului, așa cum este folosit în galvanizare, cu bariera
naturală de protecție de aluminiu.
În aproape orice mediu, acoperișurile din oțel presat GERARD oferă
performanțe superioare și o durată de viață semnificativ mai lungă
decât acoperișurile din oțel zincat.
Țiglele de oțel GERARD sunt amorsate și presate înainte de aplicarea
straturilor de protecție finale. Aceasta elimină problema micro-fisurilor
care pot apărea la punctele de curbare a produselor de oțel pre-vopsit,
precum cele pentru acoperișuri metalice tip „longrun”.

INGREDIENTUL NOSTRU SECRET: FORMULA
PENTRU STRATUL PROTECTOR DE ALUMINIUZINC

Al

Zn

55%

43,4%

Aluminiu

ZinC

Si

Silicon

1,6%

R

A

RD

W

ANTY

100 ani

PROOF

YEAR

E

50 ani
ȚIGLE GERARD

ER

50

H

RR

22 ani

Stratul de protecție de aluminiu-zinc oferă rezistență
superioară la coroziune, ceea ce face ca acoperișul
dumneavoastră GERARD să dureze de cel puțin două ori
mai mult decât un acoperiș din oțel galvanizat. Acesta este
motivul pentru care putem acorda cu încredere o garanție
de 50 de ani la intemperii pentru acoperișul dumneavoastră
GERARD.

G

100% ȚIGLE DE ZINC GALVANIZAT

ÎN AVANTAJUL
DUMNEAVOASTRĂ GARANȚIE DE 50 DE ANI
PENTRU UN NOU ACOPERIȘ
METALIC

A

GERARD - CEA MAI MARE
DURATĂ DE VIAȚĂ

Straturile superioare de finisare sunt coapte pentru a asigura o
acoperire uniformă. Pentru un finisaj satinat al țiglelor noastre,
aplicăm un strat de acoperire de polimer acrilic de 45 microni,
ultra-rezistent. Acest lucru reprezintă mai mult decât dublul
grosimii aferente stratului de vopsea pre-aplicat pe produsele tipice
din oțel colorat. Țiglele noastre texturate sunt finisate cu o bază de
legătură polimerică, piatră naturală granulată sau piatră acoperită
cu ceramică și glazură acrilică transparentă. Rezultatul este o
combinație puternică de până la nouă straturi de protecție.

AT

UȘOR, PUTERNIC ȘI REZISTENT
LA COROZIUNE

WHE
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ȚIGLĂ TUBULARĂ

SOLUȚII DE SISTEM

SUPORT DE PANOU
SOLAR

VENTILAȚIE SANITARĂ

COAMĂ TIP „Y”

PLATFORMĂ

COAMĂ „T”

PERETE LATERAL
RAMĂ DE ETANȘARE

TREAPTĂ

Indiferent dacă visați la un acoperiș nou sau la renovarea acoperișului casei
visurilor dumneavoastră, acest lucru poate fi o sarcină descurajantă. Îi avem
alături de noi pe cei mai buni specialiști din acest domeniu, iar noi ne ocupăm să
studiem concepte și planuri. Este nevoie de o deosebită atenție la detalii pentru a
obține aspectul și impactul pe care îl dorim.

COAMĂ

CÂRLIG DE
SIGURANȚĂ

PROFILE
Gama de sisteme de acoperiș GERARD oferă opțiunea de profil - țigle, țigle tip „shake”
sau „shingle” (șindrilă). Alegerea depinde de stilul și amplasarea casei visurilor
dumneavoastră.

CLASSIC

HERITAGE

SENATOR

CORONA

MILANO

DIAMANT

COAME UNGHIULARE
Frumusețea se află în detalii. Pentru a vă asigura că acoperișul dumneavoastră GERARD arată impecabil, realizăm
coame care sunt perfect compatibile cu gama noastră de țigle de oțel presat. Coamele permit realizarea finisajelor
la nivelul îmbinărilor acoperișului, coamelor rotunde și muchiilor. Coama este un element esențial pentru acoperiș,
atât pentru îndeplinirea rolului său, cât și pentru aspect. Puteți alege o coamă care să se potrivească perfect
finisajului acoperișului GERARD, sau puteți alege o culoare de contrast, pentru a crea un efect specific.

COAMĂ UNGHIULARĂ

COAMĂ ROTUNDĂ

PAZIE ȘORȚ DE STREAȘINĂ

COAMĂ ROTUNDĂ

ACCESSORII
Ventilații, suporturi de panouri solare, platforme de serviciu și multe altele – toate 100%
compatibile cu sistemul nostru de acoperiș. Și aveți opțiuni de culoare care să îmbunătățească
aspectul estetic al casei. În imagine, prezentăm unele tipuri caracteristice de finisaje și
accesorii și localizarea acestora pe acoperiș. Puteți regăsi informații complete despre finisaje și
accesorii în catalogul nostru de accesorii, sau vă puteți adresa specialiștilor noștri.
PAZIE DECUPATĂ

VENTILAȚIE

RAMĂ DE ETANȘARE
PERETE LATERAL

CAPAC COAMĂ

DOLIE

ȘORȚ DE STREAȘINĂ
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01
®
GERARD
CLASSIC
PROIECTATE PENTRU CASELE CARE AU NEVOIE
DE UN ACOPERIȘ ÎNDRĂZNEȚ ȘI PUTERNIC,
ȚIGLELE GERARD CLASSIC ÎMBINĂ INOVAȚIA ȘI
FARMECUL CLASIC.

GERARD CLASSIC
arată bine, rezistă mai mult timp și oferă siguranță în orice
mediu. Țiglele GERARD CLASSIC conferă stil și adaugă
un plus de siguranță oricărei clădiri de locuințe sau clădiri
comerciale.
Fiecare țiglă este realizată prin presare, din oțel cu strat
de acoperire de aluminiu-zinc de înaltă calitate, oferind o
rezistență deosebită, iar profilul tradițional este înfrumusețat
prin acoperirea cu piatră naturală.

LUNGIME DE ACOPERIRE

LĂȚIME DE ACOPERIRE

ȚIGLE/m2

GREUTATE/m2

PANTĂ MINIMĂ

1265 mm

369 mm

2.14

6.53 kg

12° (21%)
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02
®
GERARD
HERITAGE
ATEMPORALE ȘI ELEGANTE, ȚIGLELE GERARD
HERITAGE AU PROFILUL TĂIAT ÎN ZIGZAG, TIPIC
ȚIGLELOR DE TERACOTĂ TRADIȚIONALE.

GERARD HERITAGE
se pretează proiectelor noi și celor de renovare în orice locație
europeană și este disponibil într-o gamă largă de nuanțe
clasice și contemporane de acoperiș, cu finisaj din piatră
texturată. Pantă minimă: 12°.

LUNGIME DE ACOPERIRE

LĂȚIME DE ACOPERIRE

ȚIGLE/m2

GREUTATE/m2

PANTĂ MINIMĂ

1250 mm

367 mm

2.18

6.56 kg

12° (21%)
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03
®
GERARD
SENATOR
O DECLARAȚIE DE STIL CARE SE POTRIVEȘTE ATÂT
ARHITECTURII CONTEMPORANE, CÂT ȘI CELEI TRADIȚIONALE.
GERARD SENATOR DISPUNE DE UN FINISAJ DISTINCTIV,
CU TEXTURĂ VERTICALĂ, CARE CONFERĂ ACOPERIȘULUI
REZISTENȚĂ ȘI CARACTER.

GERARD SENATOR
o selecție de culori naturale, care reflectă moștenirea
acoperișurilor tradiționale de șindrilă. GERARD Senator se
pretează proiectelor noi și celor de renovare, în orice locație.
Pantă minimă: 15°.

LUNGIME DE ACOPERIRE

LĂȚIME DE ACOPERIRE

ȚIGLE/m2

GREUTATE/m2

PANTĂ MINIMĂ

1260 mm

369 mm

2.15

6.69 kg

15° (27%)
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04
®
GERARD
CORONA
REFLECTÂND FARMECUL STILULUI COLONIAL,
ȚIGLELE GERARD CORONA SUNT CONCEPUTE SĂ
REPRODUCĂ ASPECTUL ȘI SENZAȚIA ȘINDRILEI
DE LEMN, REALIZATĂ MANUAL.

GERARD CORONA
se pretează proiectelor noi și de renovare, de tip
rezidențial sau comercial. Țiglele Corona rezistente la
coroziune sunt disponibile într-o gamă largă de culori
tradiționale și naturale, având și un finisaj de piatră
texturată.

LUNGIME DE ACOPERIRE

LĂȚIME DE ACOPERIRE

ȚIGLE/m2

GREUTATE/m2

PANTĂ MINIMĂ

1250 mm

371 mm

2.16

6.76 kg

15° (27%)
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05
®
GERARD
MILANO
INSPIRATE DE DESIGNUL ȚIGLELOR TRADIȚIONALE
ROMANE, ȚIGLELE GERARD MILANO AU UN ASPECT
OMOGEN, ÎNGRIJIT ȘI CLASIC. PROFILUL LOR ATEMPORAL
REPREZINTĂ O DECLARAȚIE PUTERNICĂ DE STIL, ÎN
SPECIAL PENTRU ACOPERIȘURILE ÎN PANTĂ.

GERARD MILANO
se pretează proiectelor noi și de renovare, în orice locație
europeană. Este disponibilă într-o gamă de culori de piatră
texturată, care reflectă moștenirea sa mediteraneeană.
Pantă minimă: 12°.

LUNGIME DE ACOPERIRE

LĂȚIME DE ACOPERIRE

ȚIGLE/m2

GREUTATE/m2

PANTĂ MINIMĂ

1215 mm

369 mm

2.23

6.76 kg

12° (21%)
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06
®
GERARD
DIAMANT
ȚIGLELE GERARD DIAMANT SUNT INSPIRATE
DE UNUL DINTRE CELE MAI REZISTENTE SI
DURABILE.
MATERIALE CUNOSCUTE. ECONOMISIȚI 10% DIN
TIMPUL DE MONTARE A ACOPERIȘULUI ȘI 10%
DIN BUGET.

GERARD DIAMANT
se pretează pentru renovarea acoperișului sau pentru
construcțiile noi. GERARD DIAMANT oferă un raport
calitate/preț mai eficient! Acoperișul GERARD DIAMANT
nu este doar rezistent, ci vă va proteja pe dumneavoastră
și generațiile viitoare, iar acoperirea sa suplimentară de
10% aplicată pe fiecare țiglă vă va ajuta să economisiți, prin
reducerea timpului și costurilor de instalare.

LUNGIME DE ACOPERIRE

LĂȚIME DE ACOPERIRE

ȚIGLE/m2

GREUTATE/m2

PANTĂ MINIMĂ

1270 mm

398 mm

1.98

6.28 kg

14° (25%)
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ALEGEREA CULORII
Exteriorul casei dumneavoastră contribuie în mare măsură la formarea
unei impresii despre propria locuință. Adesea trecută cu vederea până
la stadiul final al unui proiect de construcție, schema de culori aleasă
pentru exteriorul casei dumneavoastră poate defini spațiul, dimensiunile
și profunzimea acestuia. Odată ce începeți să studiați opțiunile de culoare,
veți observa că sistemele de acoperiș GERARD vă oferă o paletă de culori
deosebite, pentru a pune în valoare acoperișul, într-o manieră discretă sau
dramatică.

PATĂ

PATĂ

BARK

RAVINE

CULOARE DE BAZĂ

CULOARE DE BAZĂ

PATĂ

REDWOOD

CHESTNUT

SPANISH RED

SAPPHIRE

ECLIPSE

PATĂ

SUNSET

CULOARE DE BAZĂ

CULOARE DE BAZĂ

PATĂ

PEPPER

CHARCOAL

CEDAR

PATINA ROSSO

FOREST GREEN

CULOARE DE BAZĂ

PATĂ

ASHWOOD

SAGE

TUSCANY

ROSSO

OLD

PATĂ

GALAXY

CULOARE DE BAZĂ

CULOARE DE BAZĂ

PATĂ

PATĂ

BURGUNDY

DEEP BLACK

DARK SILVER

RUSTIQUE

CULOARE DE BAZĂ

MONTEREY

CULOARE DE BAZĂ
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INSPIRAȚII

06

01

02

07

03

04

08

05

09

NR.

PROFIL

CULOARE

01

GERARD CORONA

CHARCOAL

02

GERARD CORONA

FOREST GREEN

03

GERARD OBERON

ECLIPSE

04

GERARD CORONA

ASHWOOD

05

GERARD CORONA

REDWOOD

06

GERARD CORONA

CHARCOAL

07

GERARD KLASIK

SAPPHIRE

08

GERARD CORONA

CHARCOAL

09

GERARD CORONA

CHARCOAL
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INSPIRAȚII
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09
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06

10

NR.

PROFIL

CULOARE

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
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