JEDYNA Z NOWEJ ZELANDII

pokrycia dachowe

Tilcor – dachówka prosto z Nowej Zelandii
Dachówki metalowe z posypką TILCOR są produkowane z najczystszej formy stali na
świecie powstałej na bazie rudy żelaza wydobywanej na wybrzeżu wysp Nowej Zelandii.

Wyjątkowy proces produkcji stali odbywa się
wyłącznie w Nowej Zelandii w hucie stali
firmy NEW ZEALAND STEEL LTD, która należy
do grupy spółek BlueScope.
Podstawowym materiałem używanym do
produkcji dachówek metalowych jest stal
bazowa (70% dachówki). Stal używana
w dachówce TILCOR to jedna z najczystszych
na świecie form tego metalu, ponieważ jej
źródłem jest czysta ruda żelaza wydobywana na zachodnim wybrzeżu Wyspy Północnej.
Czarny piasek rudy żelaza powstał naturalnie
ok. 2,5 mln lat temu.
Czysta forma stali jak również powłoka
aluminiowo-cynkowa ZINCALUME® pozwala nam z pełnym przekonaniem na
udzielenie 50-letniej pisemnej gwarancji
pro-rata na nasze dachówki. Powłoka ZINCALUME® charakteryzuje się wie-
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loletnią odpornością na korozję, słone
środowisko wybrzeża morskiego, zapylenie
i zanieczyszczenie. ZINCALUME® to około
2,5-krotnie lepsza odporność w porównaniu
do zwykłego ocynku, tak powszechnie stosowanego w Europie. ZINCALUME® to gwarancja jakości NEW ZEALAND STEEL LTD.
Kolejnym ważnym składnikiem naszej oryginalnej dachówki TILCOR są NATURALNE
KOLORY KRUSZYWA SKALNEGO, które
gwarantują trwałość i stabilność barw. Kruszywo powstało wiele milionów lat temu
w wyniku aktywności wulkanicznej wysp
Nowej Zelandii. Cztery naturalne kolory bazowe:
czarny, ciemnozielony, szary i jasnobrązowy dają
nam praktycznie nieograniczone możliwości
kompozycji ponad 20 naturalnych kolorów dachówek. Dzięki naturalnemu kruszywu skalnemu
z Wyspy Północnej Nowej Zelandii nasze kolory
są najbliższe naturalnemu środowisku.
Nasi partnerzy w Polsce, należący do
Nowozelandzkiej Grupy Importerów Pokryć Dachowych codziennie są w kontakcie
z TILCOR ROOFING EUROPE i proponują Państwu pełny, profesjonalny serwis związany

z zakupem, montażem i doradztwem dachowym. Zapewnią Państwu najlepsze z możliwych cen na jedyny, oryginalny produkt
z Nowej Zelandii. Nowozelandzka Grupa Importerów Pokryć Dachowych to profesjonaliści w każdym calu. Nie idziemy na żadne kompromisy jeśli chodzi o jakość. TILCOR należy
do Ross Roof Group – prywatnego przedsiębiorstwa produkującego materiały budowlane
już od 1942 roku. Stoi za nami wieloletnia
tradycja oraz jakość produktów testowana
i ulepszana przez dziesięciolecia.
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DROGI KLIENCIE

SPRAWDŹ CZY NA PEWNO KUPUJESZ ORYGINAŁ
Cechy oryginalnej dachówki z posypką z Nowej Zelandii:
• napis MADE IN NEW ZEALAND
• znak jakości CE
• data produkcji
• AZ150 - oznaczenie alucynku ZINCALUME®
Oficjalni importerzy na stronie:

www.powrotlegendyTilcor.pl | www.dachynowazelandia.pl | www.tilcor.com

NOWOZELANDZKA
GRUPA IMPORTERÓW
POKRYĆ DACHOWYCH

EKSKLUZYWNI I AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY
TILCOR ROOFING SYSTEMS
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