GERARD
PANTHERA

SIDEN 1957
For over 50 år siden produserte innovatøren
og entreprenøren Lou Fisher fra New Zealand
verdens første steingranulat belagte,
pressede takpanne i metall, og opprettet et
betrodd merke som vokste til Gerard Roofing
Systems.
I flere tiår har vi bevart ledelsen globalt
gjennom vedvarende innovasjon og ved å
passe iherdig på at vi oppfyller de høyeste
krav til fremstillingen og tilbyr uovertruffen
kundeservice.

Gerard Roofing Systems støttes av Fletcher
Building, New Zealands største byggevare- og
byggegruppe.
Gerard-tak finnes i over 130 land, der de
beskytter over en million hjem og bygninger.
For å møte den verdensomspennende
etterspørselen etter Gerard Roofing Systems
uten å gå på akkord med kvalitet og service
har selskapet produksjonsanlegg i New
Zealand, Ungarn, USA og Malaysia.

ET TAK FOR MORGENDAGENS KLIMA
Et lett GERARD®-tak vil stå imot all slags
vær, og er utviklet i New Zealand for å motstå
ekstreme klimaforhold. Det er et sterkt og
holdbart tak av stål. Et tak som trosser tungt
regn, kraftig vind, snø, is og hagl.

Derfor har vi full tillit til garantien vår. Gerard
tilbyr et bredt utvalg av profiler og farger, og
er det perfekte valg for omtekking så vel som
nybygg. Huset ditt vil være godt beskyttet for
fremtiden.

GERARD PANTHERA® –
TOPP ELEGANSE
GERARD PANTHERA®, en pulverbelagt
takpanne med høyglanset overflate, er
produsert spesielt for å tilfredsstille kravene i
nordeuropeiske markeder. Det stilige, lette og
sterke produktet har alle egenskapene som
preger Gerard Roofing-merket. Langvarige,
værbestandige, fargestabile, lettmonterte
og miljøvennlige GERARD PANTHERA® er et
resultat av over 50 års produsentekspertise
og gir ethvert hjem eller næringsbygg et løft.
Total lengde:
1327 mm
Total bredde:
414 mm
Minste takvinkel:
12˚
Lekteavstand:
368 mm
Plater pr. m2:
2,17
Vekt pr. plate:
2,01 kg

GARANTERT LANG LEVETID

MOTSTANDSEVNE MOT SNØ OG IS

Kombinasjonen med sink til oppofrende beskyttelse gir
en overlegen yteevne i nesten alle omgivelser.

GERARD®-tak står imot snøbelastning under
ekstreme vinterforhold. Overflatebeleggene og
underlaget forringes ikke når de utsettes for snø,
frost eller is.

MATERIALSTRUKTUR
Fordi alle beleggene påføres takpannen etter at den
presses er det ingen problemer med krakelering eller
mikrosprekker.

LETT VEKT

GERARD®-tak har bestått strenge internasjonale
branntester. Det ubrennbare stålunderlaget og
overflatebelegget hindrer flammer i å spre seg når
det utsettes for ild. Den lette vekten til GERARD®-tak
reduserer betraktelig faren for at taket skal kollapse.

KASTING/RESIRKULERING
Taktekkingsmaterialene gir
ikke fra seg gasser eller væske
baserte utslipp og brytes meget
langsomt ned over mange tiår.
Avfallshåndteringen av brukt
taktekking av stål skjer ved
resirkulering i stålgjenvinningsanlegg
og bearbeiding til nye stålprodukter.
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Så lenge produktet monteres korrekt
og i henhold til våre spesifikasjoner
gir vi trygt en 30 års begrenset
garanti på GERARD® PANTHERA.
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Tegl- og betongtak veier opptil 7 ganger mer enn det
tilsvarende arealet med lette GERARD®-takpanner.
Det betyr betydelige innsparinger i transport- og
konstruksjonskostnader. GERARD® sine lette
takpanner som griper inn i hverandre og det unike
festesystemet gir taket ekstra styrke.

BRANNSIKKERT

R

GERARD®-takpanner monteres med vårt unike
horisontale festesystem. Hver plate festes så den
griper inn i neste, og blir så sikkert horisontalt festet
på 8 forskjellige punkter. Denne metoden forhindrer all
lekkasje og sikrer at hver plate blir stående på plass i
ekstremt kraftig vind. Det gir også vern mot slagregn
og tungt snøfall. Andre taktekkingsprodukter bruker
en vertikal festemetode eller stoler på at platene blir
holdt på plass av sin egen vekt. Det øker faren for at
platene løfter seg i sterk vind.
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AHI Roofing Kft.
Fehérvári út 28/14,
8100 Várpalota, Hungary
Phone: (+36) 88 552 800
Fax: (+36) 88 552 888
Email: office@gerardroofs.eu

www.gerardroofs.no
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PULVERLAKK
POLYURETAN UNDERLAG
SINKBELEGG
STÅLBASE
SINKBELEGG
POLYESTER BELEGG

