gonty iko,
rozsądniejsze
spojrzenie na dachy

W iodąc y światow y a u tory t e t
		
jak ości p ok ryc i a c h
≈ Sokrates, (469 - 399 p.n.e.) (Greek:

), jest najbardziej znanym filozofem

w starożytności. Jego przemyślenia rozpoczęły nową erę w filozofii.
Sokrates jest uważany za ojca etyki.

3

w w ysokiej
da c how ych

IKO- Lider w produkcji gontów papowych
IKO jest wiodącą firmą w produkcji wysokiej jakości gontów papowych.
Wypracowawszy solidną reputację dzięki wysokim umiejętnościom w
ich produkcji i dystrybucji, firma oferuje szeroką gamę produktów.

Pierwszy za stosowany

Park Molenheide - Belgia
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w świecie m ateriał do pokryć dachów
Zahartowany weteran

Eureka: asfalt!

Sięgając pamięcią daleko wstecz, gonty po raz pierwszy były użyte przez Celtów i Rzymian w

Materiał, który ostatecznie dokonał przełomu w dziedzinie gontów, był znany

średniowieczu. Najwcześniej stosowane gonty miały kształt rybiej łuski i były wykonane z

ludziom od wieków. Asfalt jest surowcem mineralnym i może być pozyskiwany w

kamienia. Materiałem, który później zastąpił kamień była kora drzew, a następnie drewno.

sposób naturalny z istniejących złóż. Ma doskonałe właściwości izolacyjne, które

W osiemnastym wieku pojawiła się konkurencja ze strony dachówek i naturalnego łupka,

zostały potwierdzone przez Asyryjczyków, Greków i Rzymian. Pogoda i wiatr nie

spowodowana brakiem drewna, które wtedy w dużych ilościach było używane do produkcji

mają wpływu na właściwości asfaltu, który w zestalonej formie doskonale nadaje się

okrętów. Skutkiem tej sytuacji było poszukiwanie nowych materiałów do zastosowania

na materiał do pokryć dachowych. Jest elastyczny i doskonałe przylega do podłoża.

jako pokrycia dachowe. Nie oznaczało to jednak końca gontów. Gonty drewniane nadal
są z powodzeniem używane w wielu rejonach świata. Natomiast w dziewiętnastym wieku
po raz pierwszy pojawił się nowy rodzaj materiału, który dał początek nowoczesnym
gontom.

Specjalnie w yselek cjonowana r opa naftowa

IKO ma wszystko pod jednym dachem

Nowe bydynki i renowacje

IKO jest jedynym producentem gontów papowych w Europie odpowiedzialnym za

Gonty papowe są idealnym materiałem na nowe dachy i renowacje. Bez względu na

cały proces produkcji i dystrybucji. Mamy dostęp do wszystkich surowców i urządzeń

to jaki styl się preferuje, IKO gwarantuje szeroki zakres gontów i akcesoriów, które

potrzebnych do polepszania, w procesie napowietrzania, właściwości asfaltu

zaspokoją wszystkie wymagania. Zarówno niezależne instytucje europejskie jak i

stosowanego w produkcji. To zwiększa jego odporność na wysokie temperatury.

własne laboratorium badawcze potwierdziły wielokrotnie wysoką jakość wyrobów.

IKO także samodzielnie opracowało technologię i proces barwienia granulatów przez

Poziom oferowanych usług nie ma sobie podobnych, ale ciągle poszukujemy

co zapewniło swoim gontom atrakcyjność, a kolorom długotrwałość. Naszym klientom

innowacji, nowych technik i produktów. W rezultacie 60 lat doświadczeń udało nam

dajemy gwarancję, że produkujemy najlepsze z dostępnych gontów posiadające także

się wypracować wysoką jakość i szeroką gamę wyrobów. To zapewnia kontynuację w

wysoce estetyczny wygląd.

wyznaczaniu standardów do których przyrównywane są gonty innych producentów.

						 Obecnie na świec ie n a
da c h ach są już zainstalowa ne
									 miliony gon tów.
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Pięć powodów dla których należy wybrać gonty IKO
Wynalezione w 1863 roku gonty asfaltowe są obecnie drugim, najczęściej stosowanym współczesnym
materiałem do pokryć dachowych na świecie, po dachówkach ceramicznych.
Dach wykonany z gontów asfaltowych ma kilka zalet:

1. K
 rańcowo wysoka odporność
na czynniki pogodowe

2. Niski koszt

Gonty dachowe IKO są wysoce odporne na każdy typ pogody począwszy od

Lekka konstrukcja dachu czyni wielką różnicę w czasie budowy domu. W porównaniu

zimnego, polarnego klimatu aż po tropikalny upał, wilgoć i wiatr. Osnowa z

do konwencjonalnych pokryć dachowych gonty asfaltowe są o wiele lżejsze,

włókna szklanego jest bardzo stabilna, zewnętrzna część gonta jest bardzo trwała,

elastyczniejsze i nie wymagają kompromisów w sprawach jakości. Gonty IKO są szybkie i

a pokrywający granulat zapewnia krańcowo skuteczną ochronę. Dlatego też IKO

wydajne w montażu. Niska waga i najwyższa jakość umożliwia układanie na istniejących

dostarcza prawdziwą ochronę dachu zarówno przed gradem, huraganowymi

konstrukcjach dachowych podczas realizowania projektów renowacyjnych.

wiatrami o sile do 220 km/h, śniegiem i lodem jak i pustynnym gorącem i
promieniowaniem UV.

9

3. Zauważalnie stylowe

4. Bezpieczne

5. Doskonała izolacja

Gonty IKO są dostępne w wielu kolorach i kształtach,

Niska waga gontów daje pozytywny ekologiczny efekt.

Gonty IKO wyciszają odgłosy dochodzące w czasie

które pasują do każdego stylu budynku i otoczenia.

Transport lekkiego materiału ma o wiele mniejszy

opadów deszczu lub gradu przez co, w porównaniu z

Za przyczyną wysokiej odporności na promieniowanie UV

wpływ na zatrucie środowiska naturalnego. Dodatkowo

innymi pokryciami, są lepszą opcją jeśli chodzi o izolacje

oraz wysokiej jakości barwników utrzymują oryginalny,

systemy wentylacyjne obecne w ofercie IKO tworzą

dźwiękochłonną. Stanowią również duże utrudnienie dla

estetyczny wygląd przez długi okres czasu i pasują

optymalny system cyrkulacji powietrza i izolacji cieplnej.

wnikania szkodników drewna w przestrzeń dachową

do każdego kształtu dachu. Dzięki tej różnorodności

System taki wpływa pozytywnie na zdrowie, obniża

przez co lepiej zabezpieczają poddasze.

powstaje wiele wariantów wyboru i odkrywania nowych

koszty ogrzewania i przedłuża trwałość dachu.

możliwości jakie daje ten materiał.

Jak ość
Park Molenheide - Belgia

Gwar ancja

Gwarantowana jakość

Dodatkowa gwarancja

Produkowane przez nas gonty asfaltowe spełniają wszystkie wymagania i normy

IKO dostarcza o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa swoich produktów niż inni

europejskie dla wyrobów budowlanych, jeśli zostały prawidłowo zainstalowane.

producenci gontów papowych. Platynowa Gwarancja IKO zapewnia pokrycie

Znak CE jest gwarancją trwałości produktów IKO. Zapewniając jednocześnie

wszystkich kosztów renowacji i naprawy niezbędnych do usunięcia przecieku wody

bezpieczeństwo ogniowe wyrobów potwierdza on wielość korzyści jakie oferujemy.

spowodowanego wadą produkcyjną gontów.

Spełniwszy wszystkie standardy jakich wymaga nasza branża i nie będąc z tego w pełni
zadowolonymi, upoważniliśmy niezależny niemiecki instytut badawczy ‘Technische
Universität’ do prowadzenia stałej kontroli jakości wszystkich naszych produktów.
Taki proces stałego nadzoru zapewnia, że gwarancja dostarczana przez nas klientom
oznacza, że jakość jest bez najmniejszej nawet skazy.
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073957

Dokonaj swojego wyboru

www.iko-shingles.eu
support@iko.be
lodz@iko-poland.pl
gdansk@iko-poland.pl
katowice@iko-poland.pl

