BENDERS TAK

GERARD TAKPLATER

Det naturlige valget
Mer om Benders
www.benders.no

KUNNSKAP OG TRADISJONER
langt utenfor fabrikkveggene

KUNDEN I SENTRUM
Helt siden starten i 1960 har våre ambisjoner vært
å imøtese våre kunders behov. Vi tror at denne
filosofien har bidratt til at Benders i dag er en av
de ledende nordiske leverandørene av produkter
i naturstein, betong- og teglstein for bygg- og
anleggsektoren med en stadig vekst i Europa.
Benders har i dag en omsetning på over 2,2
milliarder SEK og mer enn 1000 ansatte. Vårt
entreprenørskap karaktiseres av lydhør forretningssans som gir grunnlag for lange og sterke
relasjoner med både kunder og leverandører.

OM GERARD
Under merkenavnet Gerard er Roof Tile
Group stolt av sin historie som leverandør av
førsteklasses taktekkingsprodukter i stål mer
enn 60 år. Uansett hvilken type tak du trenger
– til hjemmet ditt eller en bedrift, helt nytt
eller bytte av gammelt, moderne eller tradisjonelt – kan Gerard være løsningen.
Med et bredt utvalg av profiler og farger, kan
de oppfylle alle dine krav til design, og beskytte eiendommen din fra ekstreme værforhold i
mange år fremover. Gerard gir en holdbarhetsgaranti på hele 50 år på Heritage og Diamant,
40 år på Qube og 30 år på Panthera.

FORRETNINGSIDÉ, VISJON OG STRATEGI
Vårt mål er å utvikle, produsere og markedsføre
konkurransedyktige produkter og tjenester med
høy kvalitet til bygg og anleggsbransjen. Produkter og tjenester som igjen bidrar til et sterkt og
bærekraftig miljø der folk bor, lever, arbeider og
omgås. Våre kunderelasjoner bygger på langsiktig engasjement der bransjekunnskap, erfaring og
personlig service verdsettes høyt. Benders skal forene erfaring og kompetanse med nysgjerrighet på
nye trender. Vi skal ligge ett steg foran i utvikling
av nye produkter, og utvikle oss sammen med våre
kunder for å skape fremtidens beste produkter.

Innhold

EN KOMPLETT LEVERANDØR FOR UTEMILJØ
Opp gjennom årene har vi viet oss til en intensiv
produktutvikling med en stadig utvidelse av sortimentet – som med tiden har blitt så omfattende at
vi med stolthet kan kalle oss en komplett helhetsleverandør til offentlige og private miljøer. Vi håper også du ser oss som en nysgjerrig og engasjert
samarbeidspartner. Har du et problem hjelper vi
gjerne til, alltid med mål om at du aldri skal ha
behov for mer enn en leverandør.
Vennlig hilsen
Benders Norge AS
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FARGEKART

LAV VEKT

RASK MONTERING

Den lave vekten gjør at produktet er et alternativ
for tak som ikke er dimensjonert for vekten av
takstein eller andre tyngre taktekkingsmaterialer

Med et forbruk på rundt 2 plater per m² og vekt
på ca. 3 kg er Gerard både rask og enkel å montere.

MOTSTANDSDYKTIG MOT SNØ OG IS

GERARD-TAK KREVER LITE VEDLIKEHOLD

Platene er testet med en jevnt fordelt last opp til
2100 kg/m² slik at mendger snø ikke vil være et
problem. Platene med ru overflate vil også kunne
bidra til å hindre snøras fra taket.

Bortsett fra en rengjøring nå og da, særlig i
forurensende områder eller nær skog, krever ikke
Gerard-tak noe vedlikehold.

TÅLER EKSTREM VIND

SKJØNNHET SOM IKKE FALMER

Platene er testet for å tåle vindstyrker opp til 160
km/t.

Taket bidrar en god del til hvordan hjemmet ditt
ser ut i sin helhet, så det å velge et materiale som
fortsetter å se bra ut i tiår etter tiår, gjør eiendommen mer tiltrekkende og høyner gjensalgsverdien.
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HERITAGE

Vårt klassiske alternativ
FORM

FARGE

Våre granulerte plater blir forseglet med en
farget grunning, granulat og til slutt en klar
akryl. Resultatet blir en veldig godt beskyttet takplate, med lang levetid.

Gerard Heritage finnes i mange ulike farger
og lagerføres i Svart, Patina Teglrød og Patina
Grå. Andre farger er bestillingsvarer og kan
variere noe i leveringstid. For oversikt over
tilbehør se www.benders.no

Heritage Patina Teglrød

Heritage Svart

Heritage Patina Grå

OPPBYGGING AV HERITAGE TAKPLATER

KLAR AKRYLBELEGG
GRANULAT
BASELAKK
BESKYTTENDE BELEGG I AKRYLHARPIKS
SINK-ALUMINIUM
STÅLBASE
SINK-ALUMINIUM
BESKYTTENDE BELEGG I AKRYLHARPIKS
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PANTHERA

Vårt eksklusive alternativ
FORM

FARGE

De pulverlakkerte platene skaper et glasert
utseende og med den lave vekten til platene blir jobben enklere å håndtere og gjør
monteringen tidsbesparende.

Gerard Panthera lagerføres i Svart. For
oversikt over tilbehør se www.benders.no.

Panthera Svart

OPPBYGGING AV PANTHERA TAKPLATER

PULVERLAKK
PULVERLAKK
POLYURETAN
UNDERLAG
POLYURETAN UNDERLAG
SINKBELEGG
SINKBELEGG
STÅLBASE
STÅLBASE
SINKBELEGG
SINKBELEGG
POLYESTER BELEGG
POLYESTER
BELEGG
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DIAMANT

Vårt stilrene alternativ
FORM

FARGE

Våre granulerte plater blir forseglet med en
farget grunning, granulat og til slutt en klar
akryl. Resultatet blir en veldig godt beskyttet takplate, med lang levetid.

Gerard Diamant lagerføres i Svart. Andre
farger er bestillingsvarer og kan variere noe
i leveringstid. For oversikt over tilbehør se
www.benders.no

Diamant Svart

OPPBYGGING AV DIAMANT TAKPLATER

KLAR AKRYLBELEGG
GRANULAT
BASELAKK
BESKYTTENDE BELEGG I AKRYLHARPIKS
SINK-ALUMINIUM
STÅLBASE
SINK-ALUMINIUM
BESKYTTENDE BELEGG I AKRYLHARPIKS
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QUBE

Vårt moderne alternativ
FORM

FARGE

Qube er vårt moderne alternativ som vil
gi taket rene linjer og er flott å benytte på
moderne boliger eller for å endre uttrykket
på mer tradisjonelle hus og hytter.

Gerard Qube har en matt finish og finnes
i fargene Svart og Antrasitt. For oversikt
over tilbehør se www.benders.no

Qube Svart

Qube Antrasitt

OPPBYGGING AV QUBE TAKPLATER

PULVERLAKK
PULVERLAKK
POLYURETAN
UNDERLAG
POLYURETAN UNDERLAG
SINKBELEGG
SINKBELEGG
STÅLBASE
STÅLBASE
SINKBELEGG
SINKBELEGG
POLYESTER BELEGG
POLYESTER
BELEGG
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GERARD TILBEHØR

Møne Buet		

Møne 3-modul Buet		

Mønestart

Møneslutt		

Valmbegynnelse

Valmklokke 15-30°

Dimensjon: 430x190x110 mm
Dekkende mål: 405 mm

Dimensjon: 49x191x95 mm

Dimensjon: 1250x190x100 mm
Dekkende mål: 1225 mm

Dimensjon: 425x190x100 mm
Dekkende mål: 400 mm

Dimensjon: 35x197x100mm

Dimensjon: 485x485x130 mm

Valmklokke 30-45°		

T-møne		

Gavlbeslag		

Veggbeslag		

Veggbeslag		

Gradrennebeslag		

Tettelist for gradrenne		

Premium Flex		

Møne- og valmtetningsrull		

Dimensjon: 485x460x170 mm

Dimensjon: 1350x171x110 mm
Dekkende mål: 1250 mm

Dimensjon: 1000x35x50 mm

Møne Qube		

Dimensjon: 1365x225x100 mm
Dekkende mål: 1250 mm

Dimensjon: 430x430x110 mm

Dimensjon: 1200x137x137 mm
Dekkende mål: 1100 mm

Dimensjon: 5000x300 mm

Avløpslufter Qube

Dimensjon: 410x410x120 mm
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Dimensjon: 1200x141x48 mm
Dekkende mål: 1100 mm

Dimensjon: 135x345x67 mm

Dimensjon: 5000x300 mm

Ventilasjonshette

Dimensjon: 390x390x450 mm

BENDERS ØVRIGE TILBEHØR

Tettelist for møne		

Ventilasjonhette

Takmansjett

Avløpslufter

Coilspiker 2,5/2,8x50 15°

Skrue 5x40 mm torx		

Coilspikerskrue 2,5/2,8x50 15°

Stigetrinn TR IF-37 T		

Innfestepakke D-125 T

Konsoll SN IF-662		

Gittergelender GG-11		

Feieplatå FP8 F-460 T

Pipeplatform PP-82 T		

Reparasjonssett		

Kombihette		
Dimensjon: 530x790x400 mm

Godkjent spiker til Gerard takplate,
brukes i krevende kystmiljøer

Dimensjon: 353x415x120 mm

Dimensjon: 1080x108x300 mm

Dimensjon: 1000x25x25 mm

Dimensjon: 150x150x50 mm

Godkjent skrue til Gerard takplate,
kan brukes i krevende kystmiljøer

Dimensjon: Lengde 1250 mm

Dimensjon: 825x300x60 mm
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Dimensjon: 590x780x490 mm

Dimensjon: 415x450x120 mm

Godkjent skrue til Gerard takplate

Dimensjon: 480x40x180 mm

Dimensjon: 1150x700x140 mm

BESTILLINGSVARER

Dekkende bredde:
Lekteavstand:
Plater pr m2:
Vekt pr plate:
Minste takvinkel:

1270 mm
398 mm
1,98 stk
3,03 kg
14°

Dekkende bredde:
Lekteavstand:
Plater pr m2:
Vekt pr plate:
Minste takvinkel:

1250 mm
371 mm
2,16 stk
3,05 kg
15°

Dekkende bredde:
Lekteavstand:
Plater pr m2:
Vekt pr plate:
Minste takvinkel:

1260 mm
369 mm
2,15 stk
2,95 kg
15°

Dekkende bredde:
Lekteavstand:
Plater pr m2:
Vekt pr plate:
Minste takvinkel:

1215 mm
369 mm
2,23 stk
2,90 kg
12°

Dekkende bredde:
Lekteavstand:
Plater pr m2:
Vekt pr plate:
Minste takvinkel:
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1265 mm
369 mm
2,14 stk
2,90 kg
12°

UTVALG FRA GERARD FARGEKART

SVART

TEGLRØD

PATINA GRÅ

PATINA TEGLRØD

KASTANJE

SPANSKRØDT

REDWOOD

KULL

SALVIE

SAFIR

SKOGSGRØNT

SEDERTRE

MØRKT SØLV

ASKETRE

Fargen på produktet vil kunne avvike fra fargekartet.
Fargeavvik kan forekomme fra en produksjon til en annen.
Enkelte profiler har begrenset utvalg av farger.
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HOVEDKONTOR
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Benders Norge A/S
Pindsleveien 7
3221 Sandefjord
Tlf: 33 45 63 50
Faks: 33 45 63 51
E-post: post@benders.no
Hjemmeside: www.benders.no

Av trykktekniske årsaker reserverer vi oss for avvikelser i fargegjengivningen og eventuelle trykkfeil.

Forhandler:

