pokrycia dachowe

Gont blaszany Tilcor
Jadąc na Pomorze droga krajową nr. 20 z Gdańska do Kościerzyny w miejscowości
Wyczechowo nie jesteśmy w stanie nie zauważyć pięknej kaszubskiej karczmy
Hilary Gościeniec dla Przyjaciół. Karczma zachwyca nie tylko przyjazną atmosferą oraz regionalną kuchnią, ale również charakterystyczną dla
Kaszub architekturą. Dach Karczmy jeszcze do niedawna
pokryty był starym wiórem osikowym, którego wygląd
zewnętrzny pozostawiał wiele do życzenia. Również
stan techniczny zmuszał właścicieli do przeprowadzenia remontu dachu.

Inwestor zdecydował się na przykrycie swojej karczmy nowozelandzką blachodachówką z posypką mineralną TILCOR SHAKE do
złudzenia przypominającą gont drewniany.
Jak mówi przekonało go wiele zalet jakie
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niesie za sobą zastosowanie tej
dachówki. Jedną z wielu cech
jest ognioodporność bardzo
istotna przy prowadzeniu tego
typu biznesu.
Na dachu karczmy znajdują się
cztery wole oka oraz lukarna.
Dzięki zastosowaniu modułowej
blachodachówki TILCOR Shake, którą
charakteryzuje lekkość i elastyczność
wyżej wymienione formy architektoniczne
mogły zostać w imponujący sposób wykonane. Kolejnym argumentem, przemawiającym za wyborem blachodachówki TILCOR
jest trwałość 50 lat gwarancji oraz bezobsługowość. Oznacza to, że w odróżnieniu do
gontu osikowego czy drewnianego blachodachówka gontopodobna TILCOR nie wymaga kosztownej konserwacji. Czysta forma
stali jak również powłoka aluminiowo-

-cynkowa 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.
Pokrycie z blachy z posypką skalną będzie
ciche nie będzie się też nagrzewać od słońca, a w czasie zimy trzyma śnieg, który
zsuwając się mógłby oberwać i uszkodzić
rynny. TILCOR Shake jest łatwy w wymianie. Tych kilka argumentów przekonało Pana
Hilarego do słuszności zastosowanie dachówki TILCOR Shake.
Dach charakterystyczny dla kaszubskiej architektury, dwuspadowy z wkomponowanymi
wolimi oczami i lukarną. Stopień trudności
polegał na wyprofilowaniu na łatach z kilku
warstw sklejki posadowionych blisko siebie wolich oczu płynnym przejściem panelem w połać.
Odpowiednia geometria konstrukcji drew-

Hilary Gościniec dla Przyjaciół mieści się w miejscowości Wyczechowo przy drodze krajowej nr 20 między Gdańskiem
a Kościerzyną. Po 10 latach gont osikowy przestał spełniać swoje zadanie i został wymienimy na gont blaszany
TILCOR SHAKE CHARCOAL.

nianej w stosunku wysokości wolego
oka do jego podstawy wynosząca
1:4 lub 1:5 pozwala na łagodne
przejście między płaszczyzną dachu a wolim okiem bez konieczności zastosowania rynien koszowych w połaci dachu.
Przy montowaniu blachy Tilcor Shake
na wolim oku w tym przypadku nie
było konieczności zgubienia jednego
lub dwóch rzędów paneli. Taka sytuacja
ma miejsce gdy istnieje różnica kąta nachylenia wolego oka w stosunku do połaci dachu.

Nowozelandzkie dachówki blaszane TILCOR
dominują na rynku polskim oraz europejskim. Poza wieloma zaletami estetycznymi i ekonomicznymi są łatwe i szybkie
w montażu, a nowy dach karczmy zachwyca
klientów i właścicieli. 		
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