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#1 - W SPRZEDAŻY POKRYĆ DACHOWYCH W USA

GAF oferuje wiele 
wspaniałych rozwiązań, w tym 
gonty Timberline® w technologi
Advanced Protection®.
Są one nr.1 w sprzedaży 
w Ameryce Północnej i Kanadzie!

Advanced Protection® Technology
daje doskonałą ochronę dla 
Twojego Domu przy jednoczesnym
ograniczaniu wykorzystywania
cennych zasobów naturalnych. 
Są lepsze dla Twojego domu 
i lepsze dla środowiska!

Podkładowa
warstwa ochronna

Pozwala odprowadzić
wilgoć z poddasza 
zapewniając jednocześnie
wyjątkowo silną warstwę 
ochronną przed wiatrem 
i deszczem. Ponadto 
wyrównuje powierzchnię 
i poprawia wygląd dachu.

Samoprzylepna
warstwa ochronna

Zapewnia wyjątkową
ochronę przed 
przeciekami 
spowodowanymi 
zalegającymi warstwami 
śniegu czy też 
ekstramalnymi 
warunkami pogodowymi.

Pas startowy

Uszczelnia pierwszą 
linię gontu. Oszczędza 
czas, eliminuje odpad 
i zmniejsza ryzyko 
zerwania gontu przez 
silne podmuchy wiatru.

Wentylacja
kalenicowa

Pomaga usunąć nadmiar
ciepła i wilgoci z poddasza, 
które może podnosić 
koszty rachunków za 
energię. Zapobiega 
przedwczesnemu 
złuszczaniu się farby, 
tapet, a nawet wpływa na 
poprawę zdrowia.

Pas kalenicowy

Zapewnia ochronę 
przed przeciekami 
i wiatrem na grzbietach 
dachu. Dodatkowo 
uwydatnia piękno i 
podkreśla
wartość domu.

Stworzony aby chronić
Twój dom. Zaufało nam juz 
ponad 50 milionów 
Amerykanów. Zaufaj i Ty!

.



Zainstaluj
I Badz Spokojny.

Zainstaluj Aby Chronić. Zainstaluj Aby Zainwestować.
Po zainstalowaniu gontów GAF Timberline® High Definition®

z Advanced Protection® Technology, otrzymujesz najlepszą
kombinację wagi i jakości jaką może dostarczyć 
najnowocześniejsza nauka i technologia. W rzeczywistości 
nie znajdziesz lepszych gontów od modelu 
Timberline® HD™  ze względu na:

✔ Trwałość
✔ Przyczepność posypki
✔ Odporność na wiatr i grad
✔ Odporność na ogień
✔ Odporność na wysokie 

i niskie temperatury

TECHNOLOGYTECHNOLOGY

®

Dlatego każdy gont z linii Timberline® HD™ wyprodukowany 
przez GAF otrzymuje zbywalną Dożywotnią Gwarancję — dla 
Twojego spokoju i bezpieczeństwa.

WWW.GAF.COM.PL

GWARANCJA NA GONT I AKCESORIA

Dozywotnia.Dozywotnia.

Twój dach może podnieść estetykę Twojego domu
o ponad 40%! Timberline® High Definition®  nie 
tylko chroni to co najcenniejsze, ale także upiększa 
Twój dom na długie lata — zwiększa wartość 
odsprzedaży budynku. 

Faktem jest, że zatrudniliśmy niezależną firmę 
badawczą żeby przeprowadziła ankietę wśród
właścicieli domów i zebrała informacje na temat
wyglądu gontu Timberline® High Definition® 

i innych wiodących marek — zdecydowana 
większość wybrała gonty GAF Timberline® HD™! 
Więc dlaczego miałbyś wybrać na Swój dach 
coś innego niż prawdziwą dachówkę 
GAF Timberline® High Definition®? 

Oto Co Kupujący Profesjonalni Pośrednicy i Właścicielki Domów
mają do powiedzenia...

W oparciu o badania z 2012 roku Krajowego
Stowarzyszenia Pośredników Handlu 
Nieruchomościami, 99% badanych stwierdziło,
że nowy dach sprawia, że łatwiej jest sprzedać dom.

GAF corocznie otrzymuje nagrody od „Women’s
Choice Award” za to, że marka jest złotym wyborem 
i spełnia najwyższe standardy jakości i usług. 
Oceniane przez Kobiety — Właścicielki domów.

,
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Weathered Wood

Zauważ różnicę...

Timberline® High Definition® 

Inny Wiodący Producent

Kolory w dachówce Timberline® High Definition® są ostre
i dobrze zdefiniowane - aby nadać twojemu dachowi
maksymalną trójwymiarowość i głębię. 
Prezentowany kolor: Hickory

Zainstaluj Aby Zaimponować.
Barwy w górnej jak i dolnej warstwie gontu są ostre
i dobrze zdefiniowane, mają eksponować strukturę
i podkreślić jej intensywny kolor. W odróżnieniu od
innych producentów firma GAF posiada specjalnie
opatentowany „zespół cieni” (U.S. Patent No. 5,666766).
Każde pasmo cienia nakładane jest za pomocą 
zaawansowanych, sterowanych komputerowo maszyn
techniką wtapiania. W połączeniu z losowo mieszaną
górną warstwą gontu uzyskujemy wyjątkowy i
niepowtarzalny wygląd, nieporównywalny z żadną 
inną marką.

Ale nie wierz nam na słowo. Sam zobacz. Porównaj
gont Timberline® High Definition® z typowym gontem
laminowanym, zobaczysz jak łatwo zaobserwować, 
dlaczego nasze gonty są ostrzejsze i piękniejsze 
na dachu — zwiększając jednocześnie wartość domu 
przy odsprzedaży.

GAF NGLES 
           RATED

GAF  SHINGLES 
           RATED

#1 quality
BY HOME 
BUILDERS!
BY HOME 
BUILDERS!

i n i n #1 quality
North 

America’s  
#1-Selling 
Shingles!



Timberline  HD
Gwarancja
Najwyższej 
 Jakości
Wyjątkowa wytrzymałość dachówki bitumicznej Timberline HD
jakości warstwom ochronnym.

Diamond Cut™ Granule
Specjalna unikatowa posypka powoduje, że gont wydaje się bardziej przestrzenny. Pozwala wydobyć bogactwo koloru
i głębię struktury.

UV Blocker
Chroni gont Timberline® HD™ przed szkodliwym promieniowaniem UV co gwarantuje, że nie poddaje się on efektowi 
starzenia a sam kolor pozostaje intensywny przez długi czas.

Spec Select Grading System
Wyselekcjonowany, najwyższej jakości asfalt odporny na wietrzenie,  wykorzystywany specjalnie do produkcji gontu. 
Stosowany jest naprzemiennie z innymi warstwami co znacząco zwiększa odporność mechaniczną jak i samą szczelność.

Timberline® Fiber Tech
Specjalna domieszka z włókna, która powoduje, że gont jest materiałem niepalnym wg najwyższych standardów amerykańskich 
(klasa A).

Micro Weave®

Jest to warstwa wzmacniająca gont, potocznie nazywana rdzeniem. Wykonana jest z welonu szklanego. Ma za zadanie 
przenosić obciążenia wywierane na dachówce podczas użytkowania.

Dura Grip®

Specjalnie wzmocniona faza klejąca, która ma na celu zabezpieczyć gont przed zerwaniem nawet w najtrudniejszych
warunkach atmosferycznych.

Rozwiązanie oparte na połączeniu wielu warstw w jedną zapewnia niespotykaną wytrzymałość 
Żaden inny producent nie może pochwalić się takim rozwiązaniem. Musimy pamiętać, że cena
najważniejsza jest jakość! Odpowiednia proporcja materiałów musi swoje kosztować, ale
udzielamy Dożywotniej Gwarancji!

® ™



Gont Timberline®

High Definition®

dostarcza wielu 
unikalnych korzyści

•    Piękny wygląd... Dzięki opatentowanej
przez GAF technologii „High Definition” 
uzyskujemy niespotykaną nigdzie indziej 
ostrość i żywość koloru. Dodatkowo
zwiększyliśmy efekt cienia nakładając go
bardzo delikatnie z łagodnym gradientem dla 
uzyskania maksymalnego efektu 
trójwymiarowości na dachu. 

Posypka
Diamond Cut™

Asfalt
odporny na wietrzenie
Rdzeń
Micro Weave®

Asfalt
odporny na wietrzenie

Posypka
Diamond Cut™

Asfalt
odporny na wietrzenie
Rdzeń
Micro Weave®

Asfalt
odporny na wietrzenie
Klej
Dura Grip®

33,6 cm x 1000 cm 

Color Lock™ Ceramic Firing Granule
Ceramiczne granulki powodują, że kolory gontu Timberline® HD™ są 
niespotykanie trwałe i żywe.

•    Bezpieczeństwo... Najwyższa klasa A
odporności ogniowej potwierdzona przez
Underwriters Laboratories. Uzyskaliśmy 
najwyższy możliwy wynik.

•    Najwyższa jakość... Zaprojektowany
z Advanced Protection® Technology, co
zapewnia najlepszą kombinację wagi 
i jakości jaką może dostarczyć 
najnowocześniejsza nauka i technologia
(aby dowiedzieć się więcej 
odwiedź www.gaf.com/APS)

•    Pozostaje na miejscu... Opatentowana
faza klejąca Dura Grip™ znacząco zmniejsza 
ryzyko zerwania gontu z dachu. Uszczelnia 
każdą dachówkę tak mocno, że wytrzymują 
one porywy wiatru do 240 km/h. 

•    Spokój... Po zainstalowaniu otrzymujesz
zbywalną Dożywotnią Gwarancję System Plus, 
która po stwierdzonej wadzie produktu przez 
pierwsze 20 lat pokryje koszty materiału i 
robocizny. W pozostałych latach wymienimy
materiał na wolny od wad uwzględniając
okres użytkowania produktu (aby poznać 
pełen zakres Dożywotniej Gwarancji System
Plus odwiedź naszą stronę www.gaf.com.pl)

•    Perfekcyjne wykończenia... Stworzyliśmy
do gontu wykończenia podkreślające charakter
naszych unikalnych dachów. Do wyboru mamy 
wentylacje kalenicowe i pasy kalenicowe dające 
różne efekty wykończenia dachu. 

mechaniczną jak i wyjątkową szczelność materiału.
produktu to suma różnych składowych w której
niezawodność jest bezcenna. Dlatego na nasze gonty 

uzyskujemy dzięki wielu wysokiej 



FAKT:

Ponad 60% wszystkich
domów w USA jest
narażona na zniszczenia
powodowane przez silny
wiatr generowany przez
burze i ulewne deszcze.

 
 

 

 
 Zródło: The Institute for Business & Home Safety

Dach vs. Wiatr...



Jednak wiele gontów „w okazyjnej cenie” tylko teoretycznie gwarantuje odporności 
na obciążenia wywoływane przez wiatr. Za nami przemawiają fakty. 
Uszkodzenia spowodowane przez wiatr 
są zjawiskiem powszechnym. Twój Dom 
może być również zagrożony!

•  Przeciętnie wiatry powodują uszkodzenia mienia
mieszkalnego w Stanach Zjednoczonych na kwotę
9 mld $ rocznie (na podstawie Danych 
Klimatycznych Verisk za lata 2010-2014).

 

 

WAŻNE!       Pamiętaj, aby sprawdzić jak silne wiatry mogą występować w Twoim regionie. Jeżeli zależy
Ci na bezpieczeństwie i spokoju to uzależnij od tego wybór swojego nowego dachu!

Czy wiesz że...  
Podstawowe prędkości wiatru w kontynentalnej części 
Stanów Zjednoczonych znacznie przekraczają prędkości 
rzędu 150 km/h (zobacz mapę).

• Obszary przybrzeżne są szczególnie podatne na
uszkodzenia od huraganów i innych burz tropikalnych.
Jest jeszcze wiele obszarów śródlądowych w których
występują tzw. kieszenie silnych wiatrów, szczególnie
w pobliżu gór lub terenów równinnych.

• Uszkodzenie dachu może powodować penetrację wody
wewnątrz budynku co prowadzi do powstawania
pleśni i gnicia.

Gonty GAF posiadają klasę odporności na wiatr F i H,
są najlepszym wyborem dla ochrony Twojego domu. 

Dachówki ceramiczne są podatne na wysokie prędkości
wiatru. W USA produkt ten nie zyskał popularności.

Poważne uszkodzenia blachodachówki przy wietrze
wiejącym z prędkością zaledwie 70 km/h!

Jako największy producent pokryć dachowych w USA
przejęliśmy inicjatywę...
Wszystkie gonty GAF spełniają najwyższe normy ASTM Klasy F (180 km/h) i 
H (240 km/h) odporności na porywy wiatru!
• Wyjątkowa wytrzymałość... Wszystkie nasze gonty zdają test ASTM 

Klasy F 180 km/h odporności na wiatr.

• Maksymalny Spokój... Opatentowana faza klejąca GAF 
Dura Grip™uszczelnia nasze gonty tak mocno, że zdają one test 
ASTM Klasy H odporności na wiatr, co oznacza, że nasze gonty 
są odporne na wiatr do prędkości 240 km/h!

• Zainstaluj z ufnością... Możesz zainstalować każdy
gont GAF w dowolnej części USA, ponieważ 
wszystkie przechodzą testy odporności na porywy 
wiatru ASTM 180 km/h i 240 km/h

• Twój najlepszy wybór... Nie ryzykuj uszkodzenia
przez wiatr Twojej najcenniejszej inwestycji - domu

 

140 km/h+       Prędkości
Wiatru:

Klasa F Klasa F Sprawdź Lokalne 
Prawo Budowlane

 
Klasa F

150 km/h+ 160 km/h+ 180 km/h+ 190 km/h+ 210 km/h+ 225 km/h+ 240 km/h+ Specjalna
Obszar

Klasa F Klasa H Klasa H Klasa H Klasa H 
Rekomendacja ASTM

Klasyfikacja Obciążenia
Wiatrem Dla Dachów

U.S. PRĘDKOŚCI WIATRU
ŹRÓDŁO: AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS



Coraz częściej w Polsce notowane są prędkości wiatru
znacznie przekraczające 100 km/h!
Wiatr jest niesamowicie niebezpiecznym zjawiskiem atmosferycznym, który potrafi 
w ułamku sekundy zniszczyć dobytek całego życia. 

•  Orkan PIA 18 listopada 2004 - w porywach do 140 km/h!

•  Orkan Britta 1/2 listopada 2006 - na Morzu Bałtyckim zatonął MS Finnbirch!

•  Orkan Ksawery 5-7 grudnia 2013 - w porywach do 120 km/h!

•  Orkan Kyrill 18/19 stycznia 2007 - w porywach do 150 km/h!
•  Orkan Paul 26/27 stycznia 2008 - wyrządził ogromne szkody materialne!
•  Orkan Zizi 22/23 lutego 2008 - w porywach do 150 km/h!
•  Orkan Emma 1/2 marca 2008 - ponad 200 dachów zostało zerwanych!
•  Orkan Xynthia 28 lutego/1 marca 2010 - w porywach do 140 km/h!
•  Orkan Yoda 27/28 listopada 2011 - w porywach do 115 km/h!

•  Orkan Joachin 16/17 grudnia 2011 - w porywach do 150 km/h!
•  Orkan Andrea 4/5 stycznia 2012 - w porywach do 162 km/h!

 Źródło: Wikipedia, opracowanie z dnia 07.06.2014

Naukowcy z GAF za priorytet postawili sobie zadanie stworzenia dachówki, która oprze się sile żywiołu. 
Dowodem są testy branżowe ASTM, które mają na celu zbadać wytrzymałość produktów pod kątem 
odporności na obciążenia wywoływane przez silne wiatry. GAF jako jedyny producent na świecie 
dowiódł, że wszystkie jego gonty przechodzą test ASTM klasy F (180 km/h) i H (240 km/h!)

• O niszczycielskim wietrze mówić możemy już wtedy, gdy 
porywy wiatru przekroczą 70 km/h. Na lądzie oznacza to 
wichurę, natomiast na morzu szaleje sztorm, Gdy wiatr 
przekracza 90 km/h, to może powodować znaczące zniszczenia.

• Musimy, niestety, zaakceptować groźne zjawiska pogodowe 
występujące na obszarze kraju i starać się z nimi współżyć 
i do nich dostosować, bowiem, jak wykazały badania, 
będą one coraz bardziej intensywne i będą występowały 
coraz częściej. Natura pokazuje nam swoją siłę. 
A zatem — więcej pokory dla natury.
 
              — Dr hab. Halina Lorenc IMGW

Orkany w Polsce - orkany, czyli wiatry, których prędkość przekracza 33 m/s czyli 
około 110 km/h (siła wiatru oznaczonego na skali Beauforta jako huragan, lecz 
orkan jest wiatrem o nieco innej strukturze),
Dawniej występowały w Polsce sporadycznie lub były zjawiskiem w ogóle nienotowanym. Orkany 
powodują bardzo duże zniszczenia (pozrywane dachy domów, powalone drzewa, zerwane linie 
energetyczne). Orkany są skutkiem dużej różnicy temperatur, powodującej ogromne różnice ciśnienia, 
między Oceanem Atlantyckim i Eurazją.

WAŻNE!       Pamiętaj, klimat w Polsce ulega zmianie. Burze, huragany, ulewne deszcze czy grad na stałe
wpisują się w aurę naszego kraju. Produkty marki GAF gwarantują Ci spokój i bezpieczeństwo.

• Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego – zmiennego. 
Jak dowodzą badania, klimat Polski wykazuje w ostatnim 
100- leciu stałą tendencją ocieplania się, stąd w atmosferze 
znajduje się coraz więcej energii, na skutek czego przemiany 
fizyczne są bardziej dynamiczne, a zjawiska atmosferyczne 
coraz bardziej gwałtowne.



– Czy Twój dach moze byc zagrozony?.. ,



Porada Eksperta

Wskazówka
 Jak Wybrać
Twój Kolor
Udany projekt domu zależy w dużej 
mierze od gustownego połączenia kolorów.
Oto kilka prostych wskazówek czym należy
się kierować podczas wyboru swojego 
wymarzonego koloru gontu.

Zaobserwuj, jak duża cześć dachu jest widoczna z ulicy lub z ogrodu.
Większy dach wygląda lepiej w neutralnych kolorach. Jeśli nachylenie 
dachu jest normalne, czy niewielkie, można użyć bardziej krzykliwych
kolorów gontów lub wymyślniejszych wzorów.

•

—Patricia Verlodt

Patricia Verlodt               jest odpowiedzialna za kolory produktów wielu �rm z listy Fortune 500. 
Jej prace sa przedstawiane w wielu głównych gazetach, jak równiez w czasopismach 
takich jak Real Simple, Better Homes and Garden i Forbes.

Używaj jedynie kolorów z tej samej rodziny, za podstawę wybierz
dach budynku a kolorami z tej samej grupy w prosty sposób 
zaakcentujesz dodatki i uzyskasz proste i spójne połączenia. 
Przykładem jest połączenie szarego dachu z szarą elewacją budynku
lub ciemnego szarego z jasnym szarym. Dodatki mogą być w kolorze
czarnym i białym. Uzyskasz fajny, gustowny i ponadczasowy efekt.

•

Możesz pokusić się o stworzenie stylowego, designerskiego projektu 
łącząc jasne i żywe kolory w mocnym kontraście. Na przykład 
połączenie zielonego dachu z domem z czerwonej cegły lub
czerwonego dachu z domem z szarą elewacją.

•

I pamiętaj, podążaj za instynktem. Wybieraj kolory i styl który sprawi,
że poczujesz się komfortowo. Po tym wszystkim to Ty będziesz patrzył
na dom za każdym razem kiedy będziesz do niego wracał!

•

.

.
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45 lat słuchania 
milionów 
zadowolonych 
włascicieli domów 
doprowadziło 
do stworzenia 
palety kolorów,
która pokochali 
Amerykanie.
Nastepne strony 
pomoga Ci znalezc 
Twój idealny gont.

,

,
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GAF oferuje wiele 
wspaniałych rozwiązań, w tym 
gonty Timberline® w technologi
Advanced Protection®.
Są one nr.1 w sprzedaży 
w Ameryce Północnej i Kanadzie!

Advanced Protection® Technology
daje doskonałą ochronę dla 
Twojego Domu przy jednoczesnym
ograniczaniu wykorzystywania
cennych zasobów naturalnych. 
Są lepsze dla Twojego domu 
i lepsze dla środowiska!

Podkładowa
warstwa ochronna

Pozwala odprowadzić
wilgoć z poddasza 
zapewniając jednocześnie
wyjątkowo silną warstwę 
ochronną przed wiatrem 
i deszczem. Ponadto 
wyrównuje powierzchnię 
i poprawia wygląd dachu.

Samoprzylepna
warstwa ochronna

Zapewnia wyjątkową
ochronę przed 
przeciekami 
spowodowanymi 
zalegającymi warstwami 
śniegu czy też 
ekstramalnymi 
warunkami pogodowymi.

Pas startowy

Uszczelnia pierwszą 
linię gontu. Oszczędza 
czas, eliminuje odpad 
i zmniejsza ryzyko 
zerwania gontu przez 
silne podmuchy wiatru.

Wentylacja
kalenicowa

Pomaga usunąć nadmiar
ciepła i wilgoci z poddasza, 
które może podnosić 
koszty rachunków za 
energię. Zapobiega 
przedwczesnemu 
złuszczaniu się farby, 
tapet, a nawet wpływa na 
poprawę zdrowia.

Pas kalenicowy

Zapewnia ochronę 
przed przeciekami 
i wiatrem na grzbietach 
dachu. Dodatkowo 
uwydatnia piękno i 
podkreśla
wartość domu.

W E A T H E R E D  W O O D

Weathered Wood           jest naprawdę
doskonałym neutralnym kolorem. 
Znajduje się na granicy między ciepłymi 
i zimnymi tonami, ten odcień uzupełnia 
szeroki zakres barw — szczególnie gliny, 
obecnie najpopularniejszego koloru 
na zewnątrz budynku. Pięknie miesza 
się z naturalnymi barwami i świetnie 
wygląda w zestawieniu z szałwią, 
kremem, kością słoniową i wszelkiego 
rodzaju beżami.

 



GAF oferuje wiele 
wspaniałych rozwiązań, w tym 
gonty Timberline® w technologi
Advanced Protection®.
Są one nr.1 w sprzedaży 
w Ameryce Północnej i Kanadzie!

Advanced Protection® Technology
daje doskonałą ochronę dla 
Twojego Domu przy jednoczesnym
ograniczaniu wykorzystywania
cennych zasobów naturalnych. 
Są lepsze dla Twojego domu 
i lepsze dla środowiska!

Podkładowa
warstwa ochronna

Pozwala odprowadzić
wilgoć z poddasza 
zapewniając jednocześnie
wyjątkowo silną warstwę 
ochronną przed wiatrem 
i deszczem. Ponadto 
wyrównuje powierzchnię 
i poprawia wygląd dachu.

Samoprzylepna
warstwa ochronna

Zapewnia wyjątkową
ochronę przed 
przeciekami 
spowodowanymi 
zalegającymi warstwami 
śniegu czy też 
ekstramalnymi 
warunkami pogodowymi.

Pas startowy

Uszczelnia pierwszą 
linię gontu. Oszczędza 
czas, eliminuje odpad 
i zmniejsza ryzyko 
zerwania gontu przez 
silne podmuchy wiatru.

Wentylacja
kalenicowa

Pomaga usunąć nadmiar
ciepła i wilgoci z poddasza, 
które może podnosić 
koszty rachunków za 
energię. Zapobiega 
przedwczesnemu 
złuszczaniu się farby, 
tapet, a nawet wpływa na 
poprawę zdrowia.

Pas kalenicowy

Zapewnia ochronę 
przed przeciekami 
i wiatrem na grzbietach 
dachu. Dodatkowo 
uwydatnia piękno i 
podkreśla
wartość domu.

„Kochamy nasz dach!
 W naszym regionie na wiosnę
występuje dużo wiatru, 
deszczu i burz. Wspaniale jest 
nie martwić się, że nasz dach
mógłby zostać uszkodzony” 

      —Tracy Christie, Bloomington, IN



S H A K E W O O D  

Shakewood          jest kolorem piaskowym, 
który został wzbogacony o brązowe 
odcienie. Doskonale komponuje się z 
ciepłymi kompozycjami kolorów takimi 
jak brąz, beż, żółty i złoty, a także z 
odcieniami szarości, czerwieni i zieleni. 
Barwa jest wyjątkowo ciepła, stworzy 
wrażenie przytulnego domu do którego 
zawsze chętnie się wraca.



„Piękny, przyjemny kolor, który kocha
cała moja rodzina. Krewni i bliscy
odwiedzając nas, nie mogą się napatrzeć” 

—Denise Viers, Sioux Falls, SD



S L A T E

Slate         jest w odcieniu zimnego szarego 
połączonego z pięknym zielonym 
tonem, dokładnie jak prawdziwy łupek. 
Ta barwa dobrze współgra z każdą 
szarością i zielenią, jak również z 
białym, kremowym, beżowym i kością 
słoniową. Dach w kolorze Slate doda 
budynkowi elegancji i stworzy przytulną, 
ciepłą atmosferę na każdym domu.



„Gonty w technologii High Definition® 
są naprawdę niesamowicie wyraziste i 
dzięki nim budynek nabiera niezwykłego,
ujmującego wyglądu. Produkty tworzone 
przez firmę GAF są genialne” 

      —David Cusumano, Collegeville, PA



B A R K W O O D

Barkwood                 jest popularnym neutralnym 
brązowym kolorem, który współgra z 
większością ciepłych odcieni takich jak 
beż, krem, złoto czy żółty. Jego neutralną 
bazą jest odcień naturalnego drewna, 
który idealnie współgra z naturalnym 
otoczeniem. Pokochasz ten kolor za styl, 
i nawiązanie do natury.



„Bardzo mi się podoba wygląd mojego
nowego dachu i to jak się wyróżnia
wśród domów moich sąsiadów.
Zaczęli podążać za moimi kolorami co
całkowicie odmieniło wygląd naszego
otoczenia” 

      —Joann Steers, Arlington, TX



C H A R C O A L

Charcoal               jest najbardziej neutralnym 
kolorem ze wszystkich odcieni, czyniąc 
go na tyle wszechstronnym by móc 
zastosować go na dachu niezależnie 
od stylu Twojego domu. To piękny 
stonowany kolor, który idealnie się 
prezentuje. Można go śmiało łączyć z 
niebieskim, szarym albo białym lub z 
żółtym, złotym i zielonym. 



„Jestem najbardziej wybrednym, 
nieustępliwym i trudnym klientem 
jakiego kiedykolwiek udało ci się poznać.
Kolor jest wybitny — to mało powiedziane” 

—Patrice McDonough, Des Plaines, IL



H I C K O R Y

Hickory             jest brązowym kolorem, który 
dodatkowo jest wzbogacony o czerwone 
odcienie co nadaje mu bogatego wyglądu. 
Jest doskonałym towarzyszem cegły i 
kamienia elewacyjnego, które mają tonację 
czerwoną lub terakoty. Pokochasz go 
także w kompozycji z ciepłymi neutralnymi 
kolorami takimi jak brąz czy beż, a także 
żółty i złoty.



„Dach wygląda ŚWIETNIE! 
Moja żona kocha ten kolor 
a ja uwielbiam Dożywotnią Gwarancję” 

—Kevin McGrath, Dawsonville, GA



Charcoal 

Weathered  Wood  

Hickory  

Slate 

*

Popularne  (Dostępne w bieżącej ofercie w Polsce)

Barkwood 

Kolor Dostępne

Shakewood 

Hunter Green

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni gont
dla Twojego dachu
Wypróbuj Wirtualne Modelowanie Domu na www.gaf.com.pl
Wizualizacja gontów GAF na domu takim jak Twój — możesz
przesłać własne zdjęcie domu i udekorować go jak chcesz.
Wypróbuj różne rodzaje i kolory elewacji, dodatków...
Miłej zabawy!

. 

y



Driftwood

Birchwood Biscayne Blue

Oyster Gray 

Mission Brown Fox Hollow Gray 

Pewter GrayPatriot Red

Sunset BrickSienna Sunset

Williamsburg Slate  

White

ENERGY STAR® QUALIFIED! (White Only)*

*

Uwaga: Trudne jest odtworzenie na papierze kolorów, ich jasności, mieszanki barw i odcieni. Przed ostatecznym 
wyborem poproś dystrybutora o próbki aby zobaczyć kolor na pełnowymiarowych listkach gontu.

.

Copper Canyon

Regionalne  (Wyłącznie na zamówienie)

WWW.GAF.COM.PL

GWARANCJA NA GONT I AKCESORIA

Dozywotnia.Dozywotnia. North 
America’s  

#1-Selling 
Shingles!TECHNOLOGYTECHNOLOGY

™



Systemowe Akcesoria
Opakowanie



Quality You Can 
Trust...From 
North America’s 
Largest Roofing 
Manufacturer!™

 Ponad 125 Lat
Innowacji!
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Długa Historia
Innowacji Firmy
Uczyniła Nas
Największym
Producentem
Pokryć Dachowych
w Ameryce Północnej

 
 
  

 1892
Jako pierwszy
oferuje gotowe
do położenia
papy asfaltowe

1904
Jako pierwszy
oferuje kolorową
posypkę w materiałach
do pokryć dachowych

1967
Zaczyna rozwijać się
popularny do dziś
gont laminowany
Timberline®

 

 

1982
Jako pierwszy
wprowadza lżejszą
dachówkę asfaltową
wysokiej jakości

 
 

 

 

2005
Wprowadza pierwszą
energooszczędną
asfaltową dachówkę 
dostępną w żywych
kolorach i pierwszy w pełni
pokrywający odeskowanie
złożony produkt

 

 

 

2004
Wprowadza pierwszą
powlekaną,
energooszczędną,
modyfikowaną
membranę
bitumiczną

 
 

 
1991
Wprowadza
pierwszą dachówkę
w technologii HD® 

1912
Jako pierwszy
wprowadza na 
rynek indywidualnie
pocięte asfaltowe
dachówki

 

 

1886
Założenie Firmy

1933
Wprowadza
pierwszą
samowulkanizującą się
asfaltową dachówkę

 
 

2007
Wprowadza pierwszą
dachówkę z Advanced
Protection Technology
- Timberline® Prestique®

High Definition® 

 
 

2010
Jako pierwszy oferuje
membranę w technologii
Advanced Protection® TPO

 
 

2012
Jako pierwszy wprowadza
wieczystą gwarancję na
cały system dachowy GAF®

2003
Jako pierwszy
wprowadza
samowulkanizujące się
membrany TPO

 
 

 
 

206021-1210

2011
Jako pierwszy wprowadza 
wieczystą gwarancję 
na wszystkie 
laminowane dachówki
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GAF z systemem Dożywotniej Gwarancji uzyskał dla swoich klientów 
prestiżową ochronę Good Housekeeping Seal, co oznacza, że każdy 
produkt GAF jest starannie monitorowany za co odpowiada zewnętrzna
organizacja (patrz Good Housekeeping i polityka ochrony konsumentów). 

GAF Dumnie Sponsoruje Kampanię
“The All-American Home”
www.theallamericanhome.com
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    DOZYWOTNIA GWARANCJA
NA KOMPLETNY SYSTEM DACHOWY

.

LIFETIME
S H I N G L E S

WWW.GAF.COM.PL

GWARANCJA NA GONT I AKCESORIA

Dozywotnia.Dozywotnia.

Teraz, po zainstalowaniu gontu GAF Timberline® High Definition® 
i co najmniej 5 systemowych akcesoriów, automatycznie uzyskujesz:

 Dożywotnią Gwarancję na gont i wszystkie systemowe akcesoria* •
Pełną gwarancję obejmującą koszty materiału i robocizny przez pierwsze 20 lat!* •

GAF oferuje wiele 
wspaniałych rozwiązań, w tym 
gonty Timberline® w technologi
Advanced Protection®.
Są one nr.1 w sprzedaży 
w Ameryce Północnej i Kanadzie!

Advanced Protection® Technology
daje doskonałą ochronę dla 
Twojego Domu przy jednoczesnym
ograniczaniu wykorzystywania
cennych zasobów naturalnych. 
Są lepsze dla Twojego domu 
i lepsze dla środowiska!

Podkładowa
warstwa ochronna

Pozwala odprowadzić
wilgoć z poddasza 
zapewniając jednocześnie
wyjątkowo silną warstwę 
ochronną przed wiatrem 
i deszczem. Ponadto 
wyrównuje powierzchnię 
i poprawia wygląd dachu.

Samoprzylepna
warstwa ochronna

Zapewnia wyjątkową
ochronę przed 
przeciekami 
spowodowanymi 
zalegającymi warstwami 
śniegu czy też 
ekstramalnymi 
warunkami pogodowymi.

Pas startowy

Uszczelnia pierwszą 
linię gontu. Oszczędza 
czas, eliminuje odpad 
i zmniejsza ryzyko 
zerwania gontu przez 
silne podmuchy wiatru.

Wentylacja
kalenicowa

Pomaga usunąć nadmiar
ciepła i wilgoci z poddasza, 
które może podnosić 
koszty rachunków za 
energię. Zapobiega 
przedwczesnemu 
złuszczaniu się farby, 
tapet, a nawet wpływa na 
poprawę zdrowia.

Pas kalenicowy

Zapewnia ochronę 
przed przeciekami 
i wiatrem na grzbietach 
dachu. Dodatkowo 
uwydatnia piękno i 
podkreśla
wartość domu.

TECHNOLOGYTECHNOLOGY

®

Niniejsza gwarancja materiałowa obowiązuje w 
odniesieniu do nowych pokryć / pokryć wykonanych 
w ramach renowacji przy użyciu systemu gontów 
bitumicznych GAF, w którego skład wchodzą gonty 
bitumiczne GAF z linii Timberline® oraz akcesoria 
systemowe. Gonty Asfaltowe Fachowo ponosi 
odpowiedzialność za materiał zastępczy, koszty 
robocizny i usunięcia wadliwego materiału oraz 
ewentualne koszty następcze w okresie dwudziestu 
lat (20) od daty ułożenia (wtedy i tylko wtedy gdy 
wszystkie systemowe akcesoria z wyżej 
wymienionych zostaną zainstalowane). Po upływie 
dwudziestu lat (20) od daty ułożenia lub w 
przypadku zainstalowania niekompletnego systemu 
GAF obowiązują zasady uwzględniające okres 
użytkowania produktu i firma Gonty Asfaltowe 
Fachowo zobowiązuje się w tym okresie jedynie do 
wymiany materiału na wolny od wad.
Aby poznać pełny zakres Dożywotniej Gwarancji 
System Plus odwiedź naszą stronę www.gaf.com.pl

*

Drukowane w 100%
z energii ze źródeł
odnawialnych i na bazie
atramentu z soi

Dystrybutor:

M a d e  I n  U S A


