
Hasznos lejtés irányú méret: 400 mm Hasznos hossz: 1270 mm

A fent kiemelt színeken kívül, a DIAMANT tetők minden más Gerard színben is rendelhetők, igény szerint.

Orrmagasság: 25 mm Fedett felület: 0,508 m2
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Hivatalos GERARD® Márkakereskedő

10%-kal nagyobb méret

10%-kal kevesebb tetőfedő anyag

10%-nál is nagyobb megtakarítás

TERMÉKELŐNYÖK

TERMÉKELŐNYÖK

DIAMANT SZÍNVÁLASZTÉK
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GERARD DIAMANT TETO
KÖNNYEDSÉG, IDOTÁLLÓSÁG ÉS VONZERO 

Átlátszó akril benvonat
Természetes kőzúzalék
Akril gyanta alapozó gombaölő adalékkal
Akril gyanta szigetelő és korroziógátló réteg
Alumínium-cink ötvözet korroziógátló* bevonat
Acél alaplemez
Alumínium-cink ötvözet korroziógátló* bevonat
Akril gyanta szigetelő és korroziógátló réteg
* merített eljárással készült

JÉGVERÉS
Jégverés esetén a Gerard® tetőn még a 3 cm 

átmérőjű jégdarabok sem képesek sérülést 
okozni. Nagyobb, pl. 9 cm átmérőjű jégdarabok 
már okozhatnak kisebb horpadásokat, de nem 
képesek átütni az acéllemezt. 

BEVONATI RÉTEGEK
Mivel minden bevonati réteg az acéllemez 

formára préselése után kerül felhordásra, az 
egyes bevonatok ráncosodása, vagy hajszál-
repedések keletkezése kizárt.

ZAJCSÖKKENTÉS
A Gerard® tetők felületén lévő kőzúzalék, 
valamint az elemek mérete és szoros egymásba 
illeszkedése jelentősen lecsökkenti az eső 
okozta zajhatást, vagyis a Gerard® tetőkön nem 
kopog az eső.

TŰZÁLLÓSÁG
A Gerard® tetőcsalád világszerte teljesítette 

a legszigorúbb tűzállósági követelményeket a 
vizsgálatok során. Tűz esetén, az ég hetetlen 
acéllemez és a felületi bevonatok megakadályoz-
zák a lángok szétterjedését. A Gerard® tetők pil-
lekönnyű súlya számottevően csökkenti a tetők 
beomlásának veszélyét. 

HÓTEHER 
A Gerard® tető kiválóan viseli a tekintélyes mé-

retű hóterhet is. A kő érdes felülete megtartja a 
havat a tetőn, amíg a hó természetes és bizton-
ságos (csúszásmentes) módon, lassan le nem 
olvad róla.

SZELLŐZÉS
A Gerard® tető a taréjnál és az eresznél 
nyitott szellőzőrendszerként működik. Ennek 
megfelelően, szellőző légrést kell kialakítani 
a tetőfólia felett, biztosítva ezzel a tető 
beszellőzését az eresznél és kiszellőzését a 
taréjnál. A szellőző légrés a szarufák tetején 
rögzített ellenlécekkel biztosítható.

GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM
Az 55% alumínium és 45% cink tartalmú öt-

vözettel bevont acéllemez kivételesen hosszú 
ideig ellenáll a korróziónak. A cink (horgany) 
elektrokémiai, és az alumínium mechanikai vé-
delmének hatékony kombinációja kiemelkedő-
en hosszú élettartamot garantál az acéllemez-
nek szinte bármilyen környezetben, beleértve a 
sós levegőjű tengerparti környezetet is.

Gerard® tetőcsalád

Sík acéllemez

Hullámos acéllemez

Betoncserép
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NÖVEKVŐ ESŐINTENZITÁS mm/óra-ban

PILLEKÖNNYŰ ÉS FÖLDRENGÉSÁLLÓ        
Egy Gerard® tető akár 7-szer könnyebb, 

mint egy nehéz (beton, kerámia) cseréptető. 
Földrengések során a pillekönnyű Gerard® tető 
kapcsolódási és rögzítési rendszere megnöveli a 
tető szilárdságát, és csökkenti az épület, illetve a 
tető megrongálódásának esélyét.

SZÉL- ÉS VIHARÁLLÓ
A Gerard® tető minden egyes eleme szorosan 

egymásba kapcsolódik és 8 ponton, orrirányból, 
megmozdíthatatlanul rögzítésre kerül. Ez az egye-
dülálló rögzítési mód megakadályozza a beázást a 
rögzítő elemek körül, és garantálja, hogy a Gerard® 
tető elemei még orkán erejű szelek, sőt hurrikánok, 
tájfunok esetén sem mozdulnak ki a helyükről.

BURGUNDI ANTRACIT TÖLGY VÖRÖSBARNA VÖRÖS



Több mint 50 éve az új-zélandi feltaláló és vállalkozó, Lou Fisher 
megalkotta a világ első, kőzúzalék bevonattal ellátott, préselt acél 
tetőcserepét, és ezzel létrehozta egy kivételesen megbízható 
márka alapjait, amelyet ma Gerard tetőcsalád néven ismer a világ. 

E technológiát illetően, az eltelt évtizedekben folyamatosan 
megőriztük globális piacvezető szerepünket, mely a folyamatos 
fejlesztéseknek, a kiemelkedő minőségre törekvő gyártástech-
nológiai eljárások következetes betartásának, valamint a leg-
szélesebb vásárlói igényeket kielégítő ügyfélszolgálati magatar-
tásnak köszönhető.

A 10%-kal nagyobb méret, a 10%-kal kevesebb tetőfedő anyag-
szükségleten túl, további megtakarításokat is eredményez a tető-
lécek mennyiségét és egyéb tetőfedési költségeket illetően.

Az emberiség által ismert egyik legkeményebb és legtar-
tósabb anyag ihlette.
Gyártója, a világ első, kőzúzalék bevonattal ellátott préselt 
acél tetőcserepének megalkotója, és több mint 50 éve e 
technológia globális piacvezetője. Tetőinket világszerte, a 
ma uralkodó legextrémebb időjárási körülmények teszte-
lik. Legyenek akár új-zélandi földrengések, japán cunamik, 
amerikai hurrikánok, Ausztrália perzselő nyarai, Szibéria 
dermesztő telei vagy Európa legmagasabb hegyein tom-
boló hóviharok, tetőink már bebizonyították, hogy ellenáll-
nak a természet legádázabb erőinek is.

A GERARD DIAMANT tető nemcsak hogy meg fogja 
védeni Önt és a következő generációkat kiállva a 
legszélsőségesebb megpróbáltatásokat, de 10%-kal 
nagyobb méretének köszönhetően, egyúttal jelentős 
mennyiségű pénzt is megtakarít Önnek a kivitelezési 
idő, és egyéb tetőfedési költségek csökkentésén túl.

Válassza a GERARD DIAMANT tetőt, mert így

– csökkenti a tetőfedési költségeket és a kivitelezési időt
– megvédi otthonát a szélsőséges időjárási viszontagságoktól, 

legyen az szélvihar, hóvihar, vagy heves zivatar

– több mint 50 évig bizonyosan elkerüli a tetőfelújítást,  
és az azzal járó vesződségeket

– tetője a ház igazi díszévé válik, köszönhetően a DIAMANT 
eleganciájának, sokoldalúságának és a természetes 
színű kövek által biztosított kiváló színtartósságának

– 50 év gyártói garanciát kap a DIAMANT tetők időjárás-
állóságára és korrózióállóságára vonatkozóan bármely 
földrajzi területen, beleértve a tengerparti és az ipari 
korróziv területeket is

– Az acél mindig újrahasznosítható
   Amikor egy acélból készült tetőhéjazat végérvényesen elhasz-

nálódik, és cserére szorul, újrahasznosítják. Az acél, a legna-
gyobb mennyiségben újrahasznosított anyag a világon.

Tények az acélról
– Az acél számos, egyedülállóan környezetkímélő előnyt hordoz, 

beleértve a belőle készült termékek hosszú élettartamát, az újra-
hasznosíthatóságot és a kisebb gyártási alapanyag veszteséget is.

– Az acél az újrahasznosítás során nem veszít fizikai tulaj-
donságainak minőségéből, így minden korlát nélkül újra-
hasznosítható.

– Az acél gyártása során keletkező melléktermékek szintén 
újra felhasználhatók.

– Mágneses tulajdonságának köszönhetően, az acélt könnyű 
különválasztani az egyéb hulladékoktól, így a hulladékokban 
lévő acél nagy része visszanyerhető, és újrahasznosítható.

A DIAMANT tető környezetkímélő tulajdonságai:

– Kevesebb fa szükséges a tetőszerkezet megépítéséhez
 Az acélból készült pillekönnyű tetőhéjazat lényegesen karcsúbb 

tetőszerkezetet igényel, mint a kerámia vagy betoncserepek.

– Kisebb energiafelhasználás szállításkor, anyagmozgatáskor
 A kerámia és betoncserepek nehezek, és nagy helyet foglalnak el szál-

lításkor. Egy 200 négyzetméteres tetőfelület tetőcserepeinek és kiegé-
szítőinek elszállításához egy nagy teherautóra van szükség. Ugyanez 
a teherautó, akár 10 ekkora tetőfelülethez szükséges DIAMANT tetőt 

is el tud szállítani, lényegesen kevesebb energiát felhasználva, 
és széndioxidot kibocsájtva ezáltal. 

A DIAMANT mérete 10%-kal nagyobb, melynek köszönhe-
tően egységnyi tetőfelület lefedéséhez kevesebb darabra 
van szükség belőle.

Egy igényes tetőfelújítással maga a ház is felértékelődik. Ilyen-
kor a ház küllemének, stílusának, színeinek újragondolására is 
izgalmas lehetőség nyílik. Tetőfelújításkor a GERARD DIAMANT 
tökéletes választás, ha:
 
– Önnek fontos a gyors kivitelezés. A GERARD DIAMANT sokolda-

lúsága és könnyű súlya miatt gyakran a meglévő tetőhéjazatra is 
ráhelyezhető, annak előzetes elbontása nélkül. Számtalan eset-
ben, a régi azbesztpala és bitumenes zsindelytetők bontás nélkül 
újrafedhetők a GERARD DIAMANT tetővel, jelentősen csökkentve 
így a tetőfelújítás idejét és költségeit.

– a tetőszerkezet öreg és gyenge. A pillekönnyű GERARD 
DIAMANT tető az esetek nagy részében szükségtelenné 
teszi a tetőszerkezet megerősítését, vagy költséges  
cseréjét.

 
– a tető megnagyobbítását, formájának megváltoztatását ter-

vezi az épület átépítése során. Az erős és elegáns GERARD 
DIAMANT tető tökéletes időjárás-állóságot biztosít még a 
legbonyolultabb tetőformák esetén is. 

EGY VÁLLALAT 10%-KAL NAGYOBB MÉRET

10%-NÁL IS NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS

GERARD DIAMANT, A TETŐFELÚJÍTÁS BAJNOKA

GERARD DIAMANT, A KÖRNYEZETBARÁT TETŐ

ÚJ TETŐ OLCSÓBBAN  
ÉS KEVESEBB VESZŐDSÉGGEL

GERARD DIAMANT

AZ IMPOZÁNS ÚJ FORMA

A Gerard tetőfedő rendszerek mögött Új-Zéland 
legnagyobb építőipari vállalatcsoportja, a Fletcher 
Building áll.

A Gerard tetők a világ 120 országában megtalálha-
tók, ahol több mint egymillió lakó- és nem lakócélú 
épületet védenek és díszítenek.  
A Gerard tetők iránt világszerte jelentkező kereslet 
gyors és hatékony kielégítése, valamint a legmaga-
sabb szintű minőség és kiszolgálás kockáztatásának 
elkerülése érdekében, a vállalatcsoport gyártóüze-
mekkel rendelkezik Új-Zélandon, Magyarországon, 
az Egyesült Államokban és Malajziában.

KIFOGÁSTALAN HÍRNÉVVEL

KLASSZIKUS

DIAMANT


