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Акрилова глазур
Гранули каменю
Акриловий грунт
Захисне покриття
Алюцинк
Сталь
Алюцинк
Акриловий грунт

ЗМІСТ

DIAMANT 

Ідеальний вибір для реконструкції покрівлі, завдяки швидкості монтажу, легкості та 

стійкості до негоди. Витонченість, універсальність та додаткові 10% покриття зробили 

GERARD Diamant одним з найпопулярніших продуктів в багатьох країнах світу. 

ВИДИ ПРОФІЛІВ 

Різноманітна лінійка черепиці компанії АНI Roofing – це дивовижна історія 

покрівель.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Велика кількість технічних особливостей забезпечує беззаперечну перевагу 

продукції GERARD над іншими покрівельними матеріалами та робить його 

бездоганним.

ПАЛІТРА 

Широка палітра, створена спеціально для втілення сміливих ідей, надає 

можливість обрати колір відповідно до своїх уподобань та в гармонії 

з навколишнім середовищем. 

ТОП-7 ПЕРЕВАГ 

Протягом десятиліть ми зберігаємо провідну роль в світі завдяки постійним 

інноваціям та пильній увазі до найвищих стандартів виробництва.

ІСТОРІЯ 

Там, де AHI Roofing йде попереду, інші – йдуть слідом. Компанія AHI Roofing 

очолює світовий ринок композитної покрівельної черепиці з профільованого 

металу протягом більше 60 років.

Даний довідник створений як безцінне керівництво для архітекторів, дизайнерів, проектувальників, 

будівельників та забудовників. Покрівлі в стилі GERARD, описані в даному каталозі, відображають багату 

спадщину століть. Ми зібрали разом найбільш креативні будинки з 120 країн світу, де проникливі господарі 

вже обрали покрівлі компанії AHI ROOFING. Дизайнери безперечно виявлять незамінність даних проектів 

при створенні елегантної та ефектної покрівлі.
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ОБЕРІТЬ 
СТИЛЬ СВ

ОЄЇ ПОКР
ІВЛІ

www.gerard.ua

МОНТАЖ 

Професійний та якісний монтаж здійснюється сертифікованими спеціалістами 

згідно інструкції за допомогою спеціального інструменту, професійної гільйотини 

та переносного станка для згину.

MILANO

Черепиця GERARD Milano з м’якими вигинами займає почесне місце 

в широкому діапазоні стилів дахів по всій Європі. Цей профіль був придуманий 

кращими італійськими архітекторами на основі кращих середземноморських 

традицій.

SHAKE

Справжня перлина колекції профілів, яка відображає чарівність 

колоніальних часів. Малюнок дерев’яної покрівлі був створений настільки 

вдало, що навіть з невеликої відстані здається, що перед вами дорога 

прекрасно створена дерев’яна покрівля.

АКСЕСУАРИ

Широка лінійка різноманітних аксесуарів дає можливість реалізувати в життя 

будь-який надскладний технічно та архітектурно естетичний виклик.

SHINGLE

Покрівля GERARD Shingle втілює в собі трьохвимірний вигляд дранки, 

втіленої технологіями 21 століття, верхній шар, якої покритий натуральною 

базальтовою крихтою.

HERITAGE

Поєднуючи спадщину минулого з сучасними вимогами дизайну, компанія 

AHI Roofing створила свій особливий стиль черепиці для 21 століття.

CLASSIC 

Як і передбачає слово «класичний», черепиця з такою назвою 

символізує досконалість. Вона втілює в собі найкращі традиції 

майстерності, перевіреної часом.
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AHI Roofing – єдиний виробник сталевої покрівельної 

черепиці, якість якої перевищує гарантію експлуатації. 

AHI Roofing є світовим лідером у виробництві 

композитної черепиці (GERARD®). Там, де AHI Roofing 

йде попереду, інші – йдуть слідом. Компанія AHI Roofing 

очолює світовий ринок композитної покрівельної 

черепиці з профільованого металу більше шестидесяти 

років. Тільки в 1990-х роках інші компанії спробували 

конкурувати з AHI Roofing. 

Для виготовлення продукції GERARD® 

використовується сталь з покриттям Zincalume, яка 

поставляється Новозеландською компанією NZ Steel 

LTD, а базальтова крихта береться з власних кар’єрів 

AHI Roofing в Новій Зеландії.

Щоб залишатися в авангарді галузі, AHI Roofing 

продовжує утримувати фокус на дослідженнях, 

розробках і конструкторських інноваціях, щоб 

відповідати потребам ринку в довговічній покрівельній 

продукції преміум класу.

Компанія реалізує сувору програму контролю зразків 

покрівлі в різних екстремальних кліматичних умовах. 

Ця програма випробувань дозволяє безперервно 

покращувати якість матеріалів та виробничих процесів 

для подальшого підвищення ефективності покрівельної 

продукції GERARD®. Зобов’язання щодо якості, які 

бере на себе AHI Roofing, виходять за рамки заводу. 

Компанія надає спеціально розроблені монтажні 

інструменти та програми навчання для монтажників, 

завдяки чому будь-яка установка покрівлі GERARD® 

відбувається у відповідності з високими міжнародними 

стандартами. Регіональні менеджери регулярно 

перевіряють кваліфікацію призначених підрядників.

Покрівельна продукція AHI Roofing відповідає найсуво-

рішим міжнародним будівельним стандартам. Продукція 

виробляється з дотриманням стандарту ISO 9001 – 
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ПОКРІВЛІ З НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ

система управління якістю – відповідно до Директиви 

Європейської Комісії “Про будівельну продукцію”, а також 

відповідно до європейських стандартів EN 14782 і EN 508-

1, як зазначено в нашій Декларації про відповідність CE. 

Наш завод зареєстрований у відповідності зі стандартами 

ISO 14001 – Система екологічного менеджменту. Fletcher 

Building, материнська компанія AHI Roofing, яка була 

заснована 100 років тому, продовжує забезпечувати 

виробництво ресурсами для продовження розпочатої 

справи. Це друга найбільша компанія в Новій Зеландії 

з точки зору капіталізації зі щорічним доходом понад 5 

мільярдів доларів США.

За різноманітною лінійкою черепиці компанії AHI 

Roofing лежить дивовижна історія. Вона почалася в 

перші роки Другої світової війни, коли фарби на основі 

лляної олії опинилися в дефіциті. Уряд Великобританії 

звернувся до провідних виробників бітумної емульсії 

з проханням створити альтернативний захисний 

матеріал для конструкцій із сталі і гофрованого заліза, 

який мав би камуфляжний ефект. Промислові хіміки 

розробили емульсію з максимально можливим вмістом 

бітуму, який забезпечував міцну водонепроникну 

мембрану для сталевих конструкцій. У воєнні роки 

ця бітумна емульсія використовувалася для захисту 

багатьох стратегічних споруд у Великобританії не 

тільки від авіаційних ударів, але і від вибухівок. 

Протягом кількох післявоєнних років власники споруд 

намагалися усунути цю функціональну фарбу, яка, 

відслуживши первинній меті, стала тьмяною і немодною. 

Зняти це покриття з бітумної мастики виявилося 

практично неможливим, і незабаром був визнаний 

комерційний потенціал її захисних властивостей. Але 

тільки геніальний новозеландський новатор Лу Фішер 

зрозумів, як можна використовувати такий потенціал 

для побутових та комерційних покрівельних конструкцій 

в Новій Зеландії і з часом у всьому світі. 

Завод в м. Окленд (Нова Зеландія), 

відкритий в 1956 році
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РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ 

1954 Лу Фішер відвідує Великобританію та купує права 

на виробництво бітумної мастики в усіх регіонах, окрім 

Великобританії. 

1955 L.J. Fisher & Co. Ltd реєструє торгову марку 

Decramastic.

1957 L.J. Fisher & Co. Ltd. набуває виключні права 

на використання пресованого профілю Martile, 

розробленого в Новій Зеландії, і вперше робить 

черепицю з чотирма жолобами Decramastic з 

оцинкованої сталі. Покриття з крихти природного 

каменю, що спочатку використовувалося для 

запобігання склеювання листів, стає популярною 

конструкторською особливістю. Поява покрівельної 

черепиці Decramastic є однією з перших найважливіших 

інновацій у покрівельних матеріалах для житлових 

приміщень ось вже понад 60 років.

1957 виготовлення першої в світі композитної черепиці 

в Окленді. 

1964 Виробництво черепиці Harveytile з десятьма 

жолобами.

1967 Профіль Decramastic зазнає суттєвих змін 

завдяки розробці черепиці з сімома жолобами, 

яка замикається між собою, забезпечуючи повне 

зчеплення між окремими елементами по всій довжині 

покрівлі. Використання фунгіциду в покритті підвищує 

його опірність до моху та грибків.

1971 Вперше впроваджена покривна глазур, що 

підвищує зчеплення крихти. 

1974 Підвищується якість покриваючого шару кам’яної 

крихти завдяки техніці «подвійна крапля» (double-

drop), в якій використовуються більш великі гранули 

Завод в м. Варпалота (Угорщина, ЄС), 

відкритий в 2009 році
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ХРОНОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ДАТИ

ІННОВАЦІЇ

ОВАЦІЇ

О
Н

для першого шару та гранули меншого розміру для 

другого шару, забезпечуючи, таким чином, більш 

щільний шар, що покриває поверхню листа.

1978 Підвищення попиту на покрівельну черепицю 

з пресованого металу, представленого на ринках 

Європи з 1974 року, підштовхує до відкриття заводу 

Polytuil S.A. в Льєж, Бельгія. Дане ліцензоване спільне 

підприємство починає виробництво покрівельної 

черепиці під торговою маркою Decra®. Покривну 

глазур замінює більш міцна без домішок (100%) 

акрилова глазур.

1980 Бітумну емульсію замінює акрилове бар’єрне 

покриття.

1981 Decra A/S в Данії стає другим ліцензіатом в 

Європі і починає виробництво. У Новій Зеландії вперше 

виробляють кам’яну крихту червоного кольору.

1981-1984 Відкриття офісів: Канада (1981), Австралія 

(1989), Центральна Європа (1991), Перська затока 

(1993), Японія (1994), Гон-Конг (1998), Туреччина 

(1999), Словенія (2000), Польща (2001), Франція (2004). 

1983 Випуск Decrabond II, нової лакованої покрівельної 

черепиці з кам’яною крихтою та з трьома шарами 

захисного покриття на внутрішній стороні та п’ятьма 

шарами – на зовнішній стороні.

1985 Завод MRI в Малайзії починає ліцензійне 

виробництво Describing.

1986 Введено метод розташування акрилового шару 

на ґрунтовому покритті для підвищення зчеплення 

покриття та покращення антикорозійних властивостей.
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1989 Придбання виробництва GERARD® у всьому 

світі (крім США), в результаті якого до продуктової 

лінійки додався профіль GERARD® Tuffcoat (GERARD® 

Classic). Відкриття заводу в Корона, США.

1994 Сталь з покриттям Zincalume® (сплав алюмінію 

і цинку) замінює оцинковану сталь. Завдяки 

випробуванням прогнозований термін служби 

Zincalume в екстремальних умовах в 4-8 разів 

довший, ніж у оцинкованої сталі. Лабораторія AHI 

Roofing та тестові випробування в реальних умовах 

довели, що характеристики Zincalume перевищують 

характеристики оцинкованої черепиці або черепиці 

Galfan по всій поверхні, особливо в місцях, які не 

очищуються, таких як місця нахлесту листів або загини 

під фартухами.

2005 AHI Roofing купує старий завод MRI в Нілаї, 

Малайзія. Перед тим як випустити продукцію 

AHI Roofing, завод зазнає значного оновлення і 

модернізації.

2009 AHI Roofing запускає в експлуатацію свій новітній 

завод в Варпалоті, промисловому місті на заході 

Угорщини, який використовує основну сировину з 

Нової Зеландії. 

2013 Запускається інноваційний профіль GERARD® 

Diamant. 

Покрівлі AHI Roofing продаються у більш ніж 120 

країнах, і захищають мільйони будинків та комерційних 

будівель в будь-яких кліматичних умовах та в будь-

яких регіонах. AHI Roofing Limited пишається своєю 

спадщиною, як постачальник покрівельної продукції 

преміум-класу протягом більше 60 років.

Варпалота 
(УГОРЩИНА)

Окленд 
(НОВА ЗЕЛАНДІЯ)

Нілай 
(МАЛАЙЗІЯ)

Корона 
(Каліфорнія, США)

ГЕОГРАФІЯ РОЗТАШУВАННЯ ЗАВОДІВ AHI ROOFING
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 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СУПРОТИВ ГРАДУ
Покрівля Gerard® стійка до пошкоджень градом 
розміром до 30 мм. Град розміром до 90 мм може 
залишити невеликі вм’ятини.

СТРУКТУРА МАТЕРІАЛУ
Всі види захисного покриття наносяться на поверхню 
вже після пресу. Отже, вони мають однакову товщину, 
тому немає ризику виникнення мікротріщин.

Довговічність покриття, роки

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ
Верхнє покриття з крихти, розмір листів та система 
з’єднання черепиці Gerard® мінімізують передачу 
звуку.

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ
Покрівлі Gerard® пройшли суворі міжнародні 
випробування на вогнестійкість. Покриття сталі, яке 
не горить, усуває розповсюдження вогню при його 
виникненні. Легкість черепиці Gerard® значно знижує 
ризик обвалу покрівлі.

СНІГ ТА ЛІД
В зимову пору року дахи Gerard® витримують 
навантаження снігом. Під впливом снігу, морозу 
та льоду на поверхні покриття не відбувається 
деформація, а груба текстура утримує сніг на місці, 
поки він сам безпечно не зійде.

ВЕНТИЛЯЦІЯ
Покрівля Gerard® виконана у вигляді вентильованої 
системи з відкритою зоною вентиляції. Зона 
вентиляції повинна бути розміщена вище підкладки 
за допомогою карниза та конька. Це досягається за 
рахунок установки основної рейки до крокв.

ГАРАНТІЯ ТРИВАЛОГО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ
Сталь, покрита алюмінієво-цинковим сплавом, 
має підвищений довгостроковий захист від 
корозії. Поєднання протекторного захисту цинку з 
бар'єрним захистом з алюмінію дає покриттю чудову 
продуктивність практично в будь-якому середовищі.

Gerard Roof Textured
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ЛЕГКІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО ЗЕМЛЕТРУСІВ
Покрівля Gerard® в 7 разів легша, ніж покрівля з 
бетону або глини. Унікальна система кріплення 
забезпечує додаткову міцність під час землетрусу.

СУПРОТИВ ВІТРУ ТА ШТОРМУ
Gerard® має унікальну горизонтальну систему 
блокування з 8 точками кріплення, що підвищує ї ї 
здатність витримувати екстремальні погодні умови, 
такі як надзвичайно сильні вітри, урагани і тайфуни.

TOK

PINGBANG

Акрилова глазур
Гранули каменю
Акриловий грунт
Захисне покриття
Алюцинк
Сталь
Алюцинк
Акриловий грунт

ПРОМИСЛОВЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ

GALVANISED

ALUMINIUM-ZINC

GALVANISED

ALUMINIUM-ZINC

GALVANISED

ALUMINIUM-ZINC

СЕРЕДНІ ПРИБЕРЕЖНІ 
КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
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 ТОП-7 ПЕРЕВАГ GERARD

СТАЛЬ
Сталь – це серце черепиці, вона забезпечує 
профільованим листам GERARD® силу, жорсткість 
та легкість. Марки сталі, які ми використовуємо, 
досить еластичні для формування покрівельного 
листа без тріщин, і в той самий час жорсткі, щоб 
витримати навантаження без деформації.

БАЗОВЕ ПОКРИТТЯ
Базове покриття – це спеціально розроблена 
акрилова смола високої якості, яка виконує 
дві функції. По-перше, утримує кам’яну крихту, 
яка формує декоративний шар черепиці. По-
друге, захищає основу листа від впливу вологи 
та ультрафіолетового випромінювання. Базове 
покриття також містить альгіцид, який пригнічує 
ріст цвілі та лишайників на покрівлі, і дозволяє 
використовувати воду, яка зібрана з даху, для 
побутових цілей.

АЛЮМОЦИНК (Zincalume®)
Основний захист сталі – покриття алюмоцинк, 
яке містить в собі 55% алюмінію та 43,5% цинку. 
Алюмоцинкове покриття поєднує в собі бар'єрний 
захист від корозії, який надає алюміній, з жертовним 
захистом цинку, тим самим надаючи стальному 
листу захисні переваги обох металів.

ГРАНУЛИ КАМЕНЮ
Шар базальтової крихти використовується 
для забезпечення привабливості покрівлі та 

підвищення стійкості до УФ-випромінювання. 
Випробування показали 30-річну експлуатацію 
черепиці Gerard без зміни кольору. Якщо для 
виробництва черепиці необхідні кольори, які 
не входять в діапазон природних кольорів, 
то для надання базальту потрібного відтінку 
використовуються натуральні глиняні пігменти, 
стійкі до термічних навантажень та ультрафіолету.

ЗАХИСНИЙ ШАР АКРИЛОВОЇ СМОЛИ
Цей захист наноситься на обидві сторони 
алюмоцинкового покриття та створює ефект 
тонованої акрилової плівки 1-2 мікрон. Це 
забезпечує єдину конструкцію та підвищує міць 
базового покриття.

ДЕКОРУВАННЯ ГЛАЗУР’Ю
Останній заключний шар – також акрилова глазур, 
яка надає поверхні листа блиск та збільшує 
стійкість до механічних ушкоджень.

ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ
Сталь Zincalume® має підвищений захист від 
корозії. Поєднання протекторного захисту цинку 
з бар'єрним захистом алюмінію забезпечує 
прекрасне застосування алюмоцинкового 
покриття в будь-якому середовищі. 

Уся сучасна металочерепиця 
з композитним покриттям 
з невеликими змінами повторює 
саме продукцію компанії AHI 
Roofіng, яка вперше з'явилася 
в 1957 році завдяки Лу Фішеру 
(Lou Fisher). 
Можливо, в майбутньому хто-
небудь придумає щось краще, 
ніж черепиця GERARD® від AHI 
Roofіng, але поки що композитна 
черепиця – це найсучасніший 
та інноваційний вид покрівлі 
серед усіх покрівельних 
матеріалів. 
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 ВИДИ ПРОФІЛІВ

Довжина повна / ефективна (мм) – 1320/1265
Ширина повна / ефективна (мм) – 400/369

Кількість в 1 м2 – 2.14 шт
Вага – 2.89 кг/шт

Pallet Tile (1430 мм × 1070 мм × 800 мм)

Довжина повна / ефективна (мм) – 1330/1260
Ширина повна / ефективна (мм) – 430/400

Кількість в 1 м2 – 1.98 шт
Вага – 3.05 кг/шт

Pallet Tile (1430 мм × 1120 мм × 800 мм)

Довжина повна / ефективна (мм) – 1320/1215
Ширина повна / ефективна (мм) – 401/369

Кількість в 1 м2 – 2.23 шт
Вага – 2.89 кг/шт

Pallet Tile (1430 мм × 1070 мм × 800 мм)

Довжина повна / ефективна (мм) – 1320/1250
Ширина повна / ефективна (мм) – 400/371

Кількість в 1 м2 – 2.16 шт
Вага – 3.12 кг/шт

Pallet Tile (1430 мм × 1070 мм × 800 мм)

Довжина повна / ефективна (мм) – 1320/1260
Ширина повна / ефективна (мм) – 400/368

Кількість в 1 м2 – 2.16 шт
Вага – 3.13 кг/шт

Pallet Tile (1430 мм × 1070 мм × 800 мм)

Довжина повна / ефективна (мм) – 1320/1250
Ширина повна / ефективна (мм) – 400/367

Кількість в 1 м2 – 2.18 шт
Вага – 2.89 кг/шт

Pallet Tile (1430 мм × 1070 мм × 800 мм)

DIAMANT
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 ПАЛІТРА

SPANISH RED

FOREST GREEN

BURGUNDY

ECLIPSE

SUNSET

SAPPHIRE

ASHWOOD

CHESTNUT

CEDAR

ROSSO

RAVINEOLD

REDWOOD

CHARCOAL

TUSCANY

DEEP BLACK

PATINA GRAY

PEPPER

SAGE

BARK

NEW!

NEW! NEW!

DARK SILVER

NEW! NEW!

PERSIAN BLUE

NEW!

PATINA ROSSO

GALAXY

NEW!

NEW!

SHERWOOD
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DIAMANT
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НОВИЙ ДІ
АМАНТОВИ

Й ПРОФІЛ
Ь
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DIAMANT

Протягом десятиліть ми зберігаємо провідну роль в світі завдяки постійним інноваціям та пильній 

увазі до найвищих стандартів виробництва. Кульмінацією цього є профіль Gerard Diamant, який 

не тільки прослужить довго, але й дозволить зменшити затрати на придбання та установку 

покрівлі завдяки додатковим 10% покриття.

16



НОВИЙ ДІАМАНТОВИЙ ПРОФІЛЬ
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Gerard Diamant є ідеальним вибором 

для реконструкції покрівлі, завдяки 

швидкості монтажу, легкості (дану 

черепицю можна укладати на поверхню 

існуючої покрівлі), стійкості до негоди. Її 

витонченість, універсальність та додаткові 

10% покриття зробили Gerard Diamant одним 

з найпопулярніших продуктів в багатьох країнах 

світу. І не тільки для реконструкцій покрівель. 

Профіль Gerard Diamant здобув заслужену 

репутацію серед клієнтів, які шукали дах для 

своїх нових будинків.

DIAMANT
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НОВИЙ ДІАМАНТОВИЙ ПРОФІЛЬ
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Ніколи не варто недооцінювати переваги нової 

покрівлі під час реконструкції будівлі, оскільки 

це може стати прекрасною можливістю 

переглянути стиль будинку в цілому. 

DIAMANT

Черепиця Gerard Diamant не тільки служитиме довго, 

захищаючи вас та ваші майбутні покоління, але й 

дозволить зменшити затрати на придбання та установку 

покрівлі, завдяки додатковим 10% покриття. 
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НОВИЙ ДІАМАНТОВИЙ ПРОФІЛЬ
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CLASSIC
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НАДИХАЮЧА, ОСОБЛИВА, ЕЛЕГАНТНА
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CLASSIC
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НАДИХАЮЧА, ОСОБЛИВА, ЕЛЕГАНТНА

Як і передбачає слово 

«класичний», черепиця 

з такою назвою символізує 

досконалість. Вона втілює 

в собі найкращі традиції 

майстерності, перевіреної часом. 

Будинки, які зображені на даних 

сторінках,підкреслюють універсальність 

покрівлі Gerard Classic. Не залежно від 

того, наскільки складною є конструкція 

даху, даний профіль відповідатиме усім 

вашим вимогам.
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CLASSIC

Архітектори даних будинків в Європі 

обрали покрівлю Gerard Classic за 

її універсальність, цей профіль зміг 

підкреслити індивідуальність кожного 

з проектів. Якість, міцність і стиль покрівлі 

Gerard Classic, поряд з широкою гамою 

кольорів, пропонує власникам будинків 

та архітекторам різноманіття варіантів 

для вибору та проектування остаточного 

варіанту покрівельного покриття.
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НАДИХАЮЧА, ОСОБЛИВА, ЕЛЕГАНТНА
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CLASSIC

Перед Вами будинок в Любляні 

(Словенія). Проект показує 

простоту та красу покрівлі Gerard 

Сlassic, а також усі необхідні 

елементи безпеки.

Текстурне оздоблення 

черепицею Gerard Сlassic 

прекрасно поєднується з іншими 

будівельними матеріалами в даній 

будівлі.

У даній традиційній сімейній оселі 

використана покрівля Gerard 

Classic Charcoal. Вельми цікавий 

профіль даху підкреслюється 

класичною обробкою Gerard 

Classic.
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НАДИХАЮЧА, ОСОБЛИВА, ЕЛЕГАНТНА
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HERITAGE

30



ДОСЛІДЖУЄМО МИНУЛЕ… 

ЗБЕРІГАЮЧИ ЙОГО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

31



HERITAGE

Натхненні довговічною та елегантною 

спадщиною, яка передається з покоління 

в покоління, архітектори 21 століття знову 

відкривають для себе традиційні цінності 

минулих років. Історична спадщина великих 

архітекторів, їх стилі у проектуванні 

покрівлі продовжують надихати сучасних 

дизайнерів. 

Поєднуючи спадщину минулого 

з сучасними вимогами дизайну, 

компанія AHI Roofing створила 

свій особливий стиль черепиці 

для 21 століття. 
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ДОСЛІДЖУЄМО МИНУЛЕ… 

ЗБЕРІГАЮЧИ ЙОГО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
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HERITAGE

Архітектори готелю КОМПАС, який розташований в популярному гірськолижному курорті в Юліанських 

Альпах (Словенія), обрали черепицю Gerard Heritage. Даний покрівельний продукт прекрасно 

поєднується з навколишньою природою та в змозі витримати найсуворіші природні випробування, 

як то зсув снігу з даху, завдяки передовій системі кріплення.
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ДОСЛІДЖУЄМО МИНУЛЕ… 

ЗБЕРІГАЮЧИ ЙОГО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
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HERITAGE
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ДОСЛІДЖУЄМО МИНУЛЕ… 

ЗБЕРІГАЮЧИ ЙОГО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

Gerard Heritage Spanish Red 

є популярним кольором, який 

широко використовується 

в Європі. Він гармонічно виглядає, 

а система кріплення забезпечує 

захист від сильного вітру 

на відкритому просторі.
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SHINGLE



ХАРАКТЕ
Р, ЕЛЕГ

АНТНІСТ
Ь, ПРОС

ТОТА
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SHINGLE

На початку 

20 століття дранка 

найбільш широко 

застосовувалась в 

якості покрівельного 

матеріалу. Спочатку 

невеликі пластини 

виготовлялися 

з кедру або глини 

та укладалися 

нахлистом. 
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ХАРАКТЕ
Р, ЕЛЕГ

АНТНІСТ
Ь, ПРОС

ТОТА
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SHINGLE
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ХАРАКТЕ
Р, ЕЛЕГ

АНТНІСТ
Ь, ПРОС

ТОТА

Покрівля Gerard Shingle втілює в собі трьохвимірний 

вигляд дранки, втіленої технологіями 21 століття, верхній 

шар якої покритий натуральною базальтовою крихтою.
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SHINGLE

44



ХАРАКТЕ
Р, ЕЛЕГ

АНТНІСТ
Ь, ПРОС

ТОТА

Елегантність цього 

заміського будинку 

в Новій Зеландії була 

досягнута схожістю 

текстури сланцевого 

покриття каменю 

фасаду та листів 

Gerard Shingle.
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SHAKE

46



СПАДЩИНА
 ТРАДИЦІ

Й ТА МАЙ
СТЕРНОСТ

І
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SHAKE
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Для цих архітектурно надихаючих будівель, 

розташованих у Польщі, архітектори 

вирішили використати черепицю Gerard 

Shake, яка привернула увагу своєю 

елегантністю і стильною обробкою.

СПАДЩИНА
 ТРАДИЦІ

Й ТА МАЙ
СТЕРНОСТ

І
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SHAKE
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СПАДЩИНА
 ТРАДИЦІ

Й ТА МАЙ
СТЕРНОСТ

І

Ми пишаємося нашою покрівельною спадщиною 

та захистом, який ми можемо надати нашим 

покупцям. Проект даху Gerard Shake для 

«Перевернутого» будинку у Польщі, що 

показаний на попередній сторінці, ілюструє 

можливості даного профілю.

Будинок, розташований в популярному 

гірськолижному курорті Словенії, потребував 

захисту від снігу, сильного вітру та проливних 

дощів. Gerard Shake і наша горизонтальна 

система кріплення забезпечили необхідний 

захист від усіх цих природних явищ.
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SHAKE
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Європейські переселенці в 17-18 століттях привезли 

в Америку традиції англійського, голландського, 

французького та німецького покрівельного ремесла, 

втілюючи їх у деревині. Кедр розщеплювали 

сокирою для отримання покрівельних пластин. 

Мотив натуральних сколів деревини відтворено 

в покрівлі Gerard Shake, яка до того ж легка в 

укладці та є надійним матеріалом, який не горить.

СПАДЩИНА
 ТРАДИЦІ

Й ТА МАЙ
СТЕРНОСТ

І
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MILANO
54



ВАШ ДІМ
 ОСОБЛИ

ВИЙ
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MILANO

56



Використовуючи сучасні технології, 

компанія AHI Roofing розширила 

свій асортимент за допомогою 

Gerard Milano – черепиці, яка 

втілює традиційний вигляд 

середземноморської покрівлі. 

Архітектори та фахівці безперечно 

отримують задоволення, 

працюючи з її м’якими вигинами 

та універсальністю міцного 

кріплення.

ВАШ ДІМ
 ОСОБЛИ

ВИЙ
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MILANO
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Черепиця Gerard Milano з м’якими 

вигинами займає почесне місце 

в широкому діапазоні стилів дахів 

по всій Європі. Цей профіль був 

придуманий кращими італійськими 

архітекторами на основі кращих 

середземноморських традицій.

Gerard Milano гармонічно 

вписується в природу 

середземноморської та 

континентальної Європи. 

ВАШ ДІМ
 ОСОБЛИ

ВИЙ
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MILANO

60



Натхненний традиційним римським 

дизайном плитки, профіль Milano 

виглядає гладким, чистим і 

елегантним. Цей профіль справляє 

сильне враження, особливо 

на крутих скатних дахах. 

Черепиця випускається в широкій 

гамі кольорів, включаючи традиційну 

«під старовину» черепицю Patina rosso 

(теракотова черепиця в поєднанні 

з темно-коричневою обробкою).

ВАШ ДІМ
 ОСОБЛИ

ВИЙ
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190

110

405
430

КОНЬОК 
НАПІВКРУГЛИЙ
190

Код: 81267xxx

190
ЗАГЛУШКА
КОНЬКА
190

Код: 81273xxx

2000

31
29
25

90
10

 

92
62130

10

1200
128

60ОСКИ 
ЫЙ 

60

62

226

232
1200

490

2000

86

57

2000

17
6

57

2000

60

1200

92
128

10

1362
СКИ 
Й 

62

60

232

226
1200

е  
е  

425400

190

106
КОНЬОК КРУГЛИЙ 
КІНЦЕВИЙ
190

Код: 8850xx 

ТРІЙНИК КОНЬКОВИЙ
190
30-45°

Код: 8344xx 

165

ЗАКІНЧЕННЯ 
ТРИКУТНОГО 
КОНЬКА

Код: 82654xxх

ПЛОСКИЙ ЛИСТ
490

Код: 81265xxх 

БІЧНИЙ 
ФАРТУХ

Код: 81213xxх 

КОЖУХ ВІТРОВОЇ ДОШКИ
СТУПІНЧАСТИЙ ПРАВИЙ

Код: 81269хxх

БІЧНИЙ ФАРТУХ 
(ПРИМИКАННЯ) 
СТУПІНЧАСТЕ ЛІВЕ

Код: 81203хxх

ТРІЙНИК КОНЬКОВИЙ
190
15-30°

Код: 8341xx

165

40

405

ТРИКУТНИЙ 
КОНЬОК
15-30°

Код: 82625хxх

2000

130
30

70РОВОЙ 

ТРІЙНИК 
ТРИКУТНИЙ 
КОНЬКОВИЙ

Код: 82634хxх

КОНЬОК 
ТРИКУТНИЙ 
КІНЦЕВИЙ

Код: 82664хxх

КОЖУХ ВІТРОВОЇ 
ДОШКИ

Код: 81210хxх

КАРНИЗНА 
ПЛАНКА

Код: 81248хxх

КОЖУХ ВІТРОВОЇ ДОШКИ 
СТУПІНЧАСТИЙ ЛІВИЙ

Код: 81268хxх

БІЧНИЙ ФАРТУХ 
(ПРИМИКАННЯ) 
СТУПІНЧАСТЕ 
ПРАВЕ

Код: 81204хxх

64

16
10

1308

95

КОНЬКОВА 
СТАРТОВА 
MILANO

Код: 81180хxх
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 АКСЕСУАРИ

420 800 1000

КОМБІНОВАНИЙ 
ЗГИНАЛЬНИЙ 
СТАНОК

Код: 81965055

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ 
ВАРІАНТ 
G110

ВИХІД 
ДИМОВОГО 
КАНАЛУ
G125

ВЕРХНІЙ 
КРОНШТЕЙН
GRS/BР/1

Код: 855124

ПЛАТФОРМА
GRS/BР/420

Код: 855126

КРОНШТЕЙН

Код: 894411 GRAPHITE
Код: 894416 RUSSET

НТ G2

Т G110

ла  

Т 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ 
G2

АНТЕННИЙ 
ВИХІД
G16

ВИХІД ДЛЯ 
СОНЯЧНОЇ 
БАТАРЕЇ

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ
G15-45

ВІКНО 
ДЛЯ ВИХОДУ 
НА ДАХ

ОПОРА GRS/BР

Код: 865123

ПЛАТФОРМА 
КРОНШТЕЙНА
GRS/BР/20

Код: 865127

ОПОРА 
ПЛАТФОРМИ
GRS/BР/21

Код: 865125

ПЛАТФОРМА
GRS/BР/800

Код: 894267

ПЛАТФОРМА
GRS/BР/1000

Код: 894268

ОПОРА 
СОНЯЧНОЇ 
БАТАРЕЇ

Код: 894400

НАБІР ДЛЯ 
РЕМОНТУ

Вага – 2 кг
Код: 81255xxx

SCRAILS
(гібрид цвяху 
та саморізу)

Упаковка у вигляді стрічки
2200 шт./коробка

ЦВЯХИ 50х2.8
ОЦИНКОВАНІ 

Упаковка: 5 кг/коробка

* щодо повного переліку аксесуарів GERARD зверніться до офіційного дилера

ГІЛЬОТИНА

Код: 81965091

Чорний
Коричневий
Червоний
Зелений

Чорний
Червоний

Чорний
Червоний

SCRAILS
(гібрид цвяху та саморізу)

Упаковка у вигляді стрічки 25/28х50
6000шт./коробка

САМОРІЗИ 1.5’’

Упаковки 100 і 500 шт

Ї 
ВИХІД ДЛЯ 
СОНЯЧНОЇ 
БАТАРЕЇ
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 ВАЖЛИВО

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

При зберіганні черепиці на відкритому повітрі слід 

розміщувати ї ї під водонепроникним навісом та уникати 

попадання вологи на неї під час зберігання. 

МІНІМАЛЬНИЙ НАХИЛ СКАТА

Покрівельні листи Classic, Diamant, Heritage і Milano 

допускається укладати на скат від 12° до 90°. Покрівельні 

листи Shake і Shingle дозволяється укладати на скат від 

15° до 90°.

НЕСТАНДАРТНІ ЕЛЕМЕНТИ

При монтажі нестандартних елементів або стоків 

над рівнем даху, наполегливо рекомендується 

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ матеріали, які можуть 

викликати корозію (наприклад, мідь, нержавіючу сталь 

і т.п.).

ПЕРЕМІЩЕННЯ НА ДАХУ

Для роботи на даху необхідно надіти взуття з м’якою 

прогумованою підошвою.

Щоб не деформувати черепицю під час переміщення 

на даху, рекомендується не підводитися на носки, не 

наступати на конькові та опуклі елементи, і пересуватися 

по найнижчій частині вигину черепиці. 

Щоб не пошкодити черепицю рекомендується 

переміщення на даху звести до мінімуму. Укладання 

листів слід починати зверху вниз. У цьому випадку на 

вже встановлені секції черепиці не буде необхідності 

наступати.

РОБОТИ ЦИРКУЛЯРНОЮ ПИЛОЮ 

ПО МЕТАЛУ

При розрізанні черепиці циркулярною пилою 

(рекомендована компанією АНI Roofing) використо-

вуються диски зі спеціальним твердосплавним 

покриттям. Різка покрівельних листів виконується 

композитною стороною вниз, щоб якомога менше тирси 

потрапляло на декоративну поверхню. В іншому випадку 

на поверхні черепиці можуть з’явитися сліди корозії від 

залишків металевої тирси.

Під час роботи 

циркулярною 

пилою 

дотримуйтесь 

техніки 

безпеки, яка 

рекомендована 

виробником 

обладнання. 

При розрізанні 

покрівельних 

листів 

використовуйте 

стійку поверхню.

МОНТАЖНІ 

РОБОТИ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Черепицю торгової марки GERARD® можна 

встановлювати в регіонах, де період низької температури 

триває досить довго. Додаткова обережність потрібна 

при монтажі в зимових умовах, щоб не пошкодити 

поверхню композитної черепиці:

1.  Черепиця та додаткові матеріали повинні бути 

розігріті (зберігати в приміщенні при плюсовій 

температурі) перед згином або різкою листів.

2.  Не рекомендується використовувати пневматичні 

молотки в дуже холодних умовах.

3.  Рекомендується використовувати наставку для 

забивання останніх 5 мм цвяхів. 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Під час виконання монтажних робіт дотримуйтесь 

правил техніки безпеки відповідно до вимог місцевого 

законодавства. Засоби індивідуального захисту під час 

роботи повинні використовуватися постійно. Уважно 

стежте за тим, щоб електричні кабелі не потрапили в 

зону, де прибиваються цвяхи.

ВИКОРИСТАННЯ

Щоб не пошкодити поверхню покрівельного листа під 

час роботи від покрівельника потрібна максимальна 

увага. Незначні пошкодження можна виправити 

ремонтним набором.
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 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зворотна сторона листа

Етикетка великим планом

Номер Код: кольору

РОБОТА НА ВОЛОГІЙ ПОВЕРХНІ

Щоб не пошкодити поверхню черепиці забороняється 

працювати або переміщатися по вологим покрівельним 

листам на даху.

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ВИКОНУВАНУ РОБОТУ

Архітектори, будівельники і покрівельники несуть 

відповідальність за правильність конструкції і укладання 

даху (наприклад, наявність пароізоляційної мембрани, 

вентиляційного простору, підпокрівельної гідроізоляції, 

утеплювача).

УПАКОВКА

Покрівельні листи і додаткові елементи повинні 

зберігатися на дерев’яних палетах, які закриті плівкою. 

Одна палета має від 250 до 350 листів. Така кількість 

розрахована на дах площею від 115 до 160 м2. 

Стандартний розмір палети з черепицею – 1400 х 1100 

мм. Максимальна висота палети – 1000 мм. На кожній 

палеті черепиця розміщена з максимальною вагою в 

1150 кг.

МАРКУВАННЯ

Кожна партія маркується окремо. Таке маркування 

наноситься на етикетку прикріплену до кожної 

палети і на зворотній бік покрівельного листа. Це 

дає можливість відстежити кожну окрему партію з 

моменту ї ї виробництва до установки замовнику. 

Етикетки можна зберігати і створювати архівну 

базу даних. Кам’яна крихта на композитній черепиці 

складається з натурального подрібненого каменю, 

тому в різних партіях можуть бути невеликі 

відхилення в кольорі. Кожна партія черепиці 

кодується за кольором під час виробництва за 

допомогою букви, що позначає даний колір; ця 

буква вказана на етикетці кожної палети, а не 

на зворотному боці черепиці. Дане позначення 

змінюється в залежності від кольору композитної 

крихти під час виробництва партії покрівельних 

листів (що буває рідко) або починаючи з наступної 

партії. Кольори відповідають профілю черепиці та 

певному кольору, затвердженому згідно стандарту 

кольорової палітри.

Важливо, щоб черепиця, яку укладають на один дах, 

відповідала одному коду кольору, а також бажано, 

щоб черепиця була з однієї партії (визначається за 

цифровим кодом). Якщо це неможливо (наприклад, 

при роботі з великою площею даху), то черепицю 

з різних партій бажано укладати на різних ділянках 

даху (напр., на коньку даху, скатах і єндових). 

Листи черепиці з різними колірними кодами не слід 

використовувати на одній ділянці даху. 

Етикетка

65



 КОНСТРУКЦІЯ ДАХУ

Для забезпечення вентиляції та запобігання утворенню 

конденсату традиційні скатні дахи допускають наявність 

двох вентиляційних зон.

У конструкції сучасного скатного даху передбачена 

одна вентиляційна зона і монтаж підпокрівельної 

гідроізоляції, яка може використовуватися в теплих і 

холодних дахах.

Негативного ефекту конденсату і крижаних наростів 

можна уникнути при правильному монтажі всіх 

компонентів покрівлі. Покрівельні листи слід укладати 

на традиційну обрешітку. Дах має бути сконструйований 

з відкритим по краях вентиляційним простором, 

дихаючою підпокрівельною ізоляцією, термоізоляцією 

і плівкою-мембраною. Рекомендується виконувати 

розрахунки щодо тепловтрат згідно місцевим нормам 

і правилам.

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 

Дихаюча підпокрівельна ізоляція дозволяє волозі 

випаровуватися і проходити через матеріал в результаті 

дифузії. Її структура не дозволяє волозі проникати крізь 

неї. На підпокрівельну ізоляцію також покладаються 

такі функції, як захист від конденсату, який періодично 

виникає, талої води або дощу у разі неправильної 

конструкції даху чи погано виконаних робіт при монтажі 

каркаса. 

ХОЛОДНИЙ ДАХ

З великим простором над 

горизонтальною ізоляцією.

ТЕПЛИЙ ДАХ

З невеликим або відсутнім 

простором над ізоляцією 

на скатній покрівлі.

ВЕНТИЛЯЦІЯ

Слід передбачити простір для вентиляції над 

підпокрівельною ізоляцією по всій довжині – від карнизу 

до конькового брусу. Таку задачу можна виконати при 

монтажі контробрешітки під час прибивання ї ї до крокв. 

Висота контробрешітки може бути від 25 до 50 мм. 

Більш товстий брус збільшує простір для вентиляції і, 

таким чином, випаровування вологи відбувається більш 

ефективно. Для досягнення хороших умов вентиляції 

обов’язково слід забезпечити вхід і вихід повітря по усій 

довжині від карнизу до конька.

Карнизний вхідний відкритий простір необхідно 

розраховувати наступним чином:

•  Мін. 2 % (еквівалент 0.2%) відповідного простору 

даху АБО

•  Мін. 200 см2 на метр довжини карнизу (еквівалент 

безперервного, незагороженного зазору в 2 см).

Вихід повітря на коньку чи вершині даху слід 

розраховувати таким чином:

• Мін. 0,5 % (еквівалент 0.05%) відповідного 

простору даху АБО

• Мін. 50 см2 (еквівалент безперервного, незагоро-

женного зазору шириною в 0,5 см на кожен метр 

довжини конькового бруса).

Залежно від довжини кроквяної ноги (а), дифузія – 

еквівалент товщини шару повітря (sd) шарів, змонтованих 

під вентиляційним простором повинна бути не менше:

a <10 м: sd> 2 м; 

a <15 м: sd> 5 м; 

a> 15 м: sd> 10 м.

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ 

Правильно підібрана за розміром термоізоляція 

зменшить витрати на обігрів будівлі, дозволить уникнути 

виникнення конденсату та утворення крижаних наростів 

в районах з холодними зимами. Мінімальна товщина 

термоізоляції розраховується відповідно до місцевих 

будівельних норм і правил.

ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

Пароізоляція пропускає тільки обмежену кількість 

вологи через структуру даху. Її завжди укладають 

з теплої сторони термоізоляції. Важливо, щоб 

використовувалася спеціальна ізоляційна липка стрічка 

для забезпечення герметичності всіх країв пароізоляції, 

які укладаються внапусток, включаючи всі прилеглі 

краї до труб, стін, країв віконних прорізів, антен. У 

пароізоляції не повинно бути протікаючих місць.
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 УКЛАДКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

• Підпокрівельна ізоляція зазвичай укладається 

паралельними смугами з напустком. Ширина 

з’єднання внапусток залежить від вимог 

місцевих будівельних норм і від вимог виробника 

гідроізоляції. Зазвичай з’єднання внапусток 

становить 150 мм.

• Важливо, щоб всі перешкоди (труби, дроти, 

димоходи...), які проходять через підпокрівельну 

ізоляцію, були гідроізольовані.

• Під час установки мансардного вікна встановіть 

відлив над прорізом для відводу води в бік від 

віконного отвору.

• Рекомендується закріпити підпокрівельну ізоляцію 

до карнизного зливу, який встановлюється 

під гідроізоляцією на краю карнизу. 

Функціональне завдання зливу – забезпечити 

опору для гідроізоляції на краю карнизу та 

забезпечити відведення води з даху (див. Ст. 69, 

ОБРЕШІТКА / Крапельник).

• Гідроізоляційні листи підпокрівельної ізоляції 

можна скріплювати разом за допомогою 

самоклеючої липкої стрічки або клейкої суміші, 

яка покращує вітрозахист конструкції даху.
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КОНТРОБРЕШІТКА

Контробрешітка забезпечує вентиляційний простір 

між підпокрівельною ізоляцією і покрівлею (див. Ст. 66; 

КОНСТРУКЦІЯ ДАХУ / Вентиляція). Крокви будуються 

до початку робіт (задача будівельників). При заміні 

старого покрівельного матеріалу контробрешітку також 

завершують будівельники. Рекомендований розмір бруса 

обрешітки 50 х 80 мм. Мінімальна висота 25 мм.

ОБРЕШІТКА

Крокви можуть укладатися по різному в залежності 

від типу конструкції і місцевих будівельних норм. У 

більшості ситуацій використовуються наступні розміри 

обрешітки.

КРІПЛЕННЯ ОБРЕШІТКИ

Додаткове навантаження на матеріал для кріплення 

надає вітер, який може створювати підйомну силу. 

При кріпленні обрешітки до крокв рекомендується 

використовувати саморізи або гвинтові тарні цвяхи, або 

цвяхи з кільцевою канавкою для збільшення міцності 

кріплення. У районах, де переважають сильні вітри, 

необхідно звертати особливу увагу на метод кріплення 

контробрешітки і обрешітки.

КОНЬКОВИЙ БРУС

Коньковий брус монтують на коньковий кронштейн 

(варіант 1) або безпосередньо до обрешітки (варіант 

2). Висота верхньої конькової обрешітки може 

змінюватися залежно від ската покрівлі. Дану роботу 

слід виконувати з особливою ретельністю, так як 

коньок буде встановлений на коньковий брус. Для 

забезпечення виходу повітря необхідний зазор між 

коньковим брусом і бортиком верхньої черепиці (див. 

Ст. 66; КОНСТРУКЦІЯ ДАХУ / Вентиляція). Розпірки 

(куски дерева) можна встановити з обох сторін 

конькового бруса (варіант 2) для забезпечення даного 

зазору (див. Ст. 87; КОНЬОК / Монтажні роботи).

ФРОНТОН 

Встановіть планку 40 х 50 мм на обрешітку. Закріпіть 

планку до контробрешітки і брусу фронтону. 

Гідроізоляцію необхідно підвернути вгору на краю 

фронтону даху. Зверніть увагу, що край покрівельного 

листа загинається вгору під кришку прямокутного 

конька при завершенні установки покрівельних листів. 

Це забезпечить захист від впливу погодних умов.

Крок крокв Розмір бруса

до 600 мм

900 мм

30 x 40 мм

40 x 50 мм

1200 мм 50 x 50 мм

1500 мм 50 x 65 мм (по краю)

1800 мм 50 x 75 мм (по краю)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: При необхідності, більший розмір бруса 

обрешітки допускається.

Варіант 1: Коньковий брус – монтаж з коньковими кронштейнами. 

Варіант 2: Коньковий брус – монтаж з планкою обрешітки.
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ВАЛЬМОВИЙ БРУС

Встановіть вальмовий брус на кронштейн (варіант 1) 

або безпосередньо до обрешітки (варіант 2). Висота 

верхньої конькової обрешітки може змінюватися 

залежно від скату покрівлі. Цю установку треба 

виконувати з особливою ретельністю, так як коньок 

буде встановлений на коньковий брус.

Для забезпечення виходу повітря (див. Ст. 66; 

КОНСТРУКЦІЯ ДАХУ / Вентиляція) повинен бути зазор 

між коньковим брусом і бортиком верхньої черепиці. 

Розпірки (куски дерева) можна встановити з обох сторін 

конькового бруса (варіант 2) для забезпечення даного 

зазору (див. Ст. 87; КОНЬОК / Монтажні роботи).

КРАПЕЛЬНИК

Встановіть крапельник під гідроізоляцію. Вона може 

заходити за водостік (варіант 1) або заходити всередину 

водостоку (варіант 2). Рекомендується використовувати 

самоклеючу стрічку для фіксації в місцях накладання 

гідроізоляції і карнизної планки. Вентиляційні отвори 

необхідно закрити заглушками від птахів чи комах.

Варіант 2: Вальмовий брус – монтаж з планкою обрешітки.

Варіант 1: Вальмовий брус – монтаж з коньковими 

кронштейнами. 

Варіант 2: Крапельник заходить у водостік.

Варіант 1: Крапельник заходить за водостік.
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 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка 

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

 10 Єндова

30 Кліпса

ЄНДОВА

Розмітку і кріплення єндови потрібно 

виконувати дуже уважно. Це один з 

важливих елементів даху. Можливі два 

варіанти виконання робіт. При виборі 

відповідного варіанту слід керуватися 

вимогами норм і умовами на об’єкті. 

Якщо яких-небудь приписів немає, 

то рекомендується використовувати 

єндову шириною приблизно 50см, 

виготовлену з пофарбованого 

алюцинку або з алюмінієвого листа. 

Особливо актуальне таке рішення для 

регіонів з холодною і сніжною зимою. 

Зафіксуйте єндову кліпсою. Ніколи не 

забивайте цвяхи всередині єндови.

1.  МОНТАЖ ЄНДОВИ 

НА КОНТРОБРЕШІТКУ

Обрешітка встановлена над єндовою – 

перевага цього методу дає можливість 

вибору ширини єндови. Оскільки 

велика частина єндови знаходиться 

під покрівельними листами, то це дає 

можливість встановити більш широкі 

єндові для забезпечення естетичного 

вигляду даху. Особливо важливо таке 

рішення для регіонів з холодною зимою 

і низькими скатами дахів, де ширші 

єндові допомагають справлятися з 

обмерзанням дахів.
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2.  МОНТАЖ ЄНДОВИ 

НА ОБРЕШІТКУ

Переконайтеся, що обрешітка на 

краях впирається у вертикальний 

край єндови. Перевага такого 

методу полегшує монтаж єндови 

навколо слухових вікон, де єндова 

закінчується на верхній частині 

черепиці.

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

 10 Єндова

30 Кліпса
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КРОК ОБРЕШІТКИ 

Найбільш критичним фактором при укладанні покрівельних 

листів є правильна і акуратно виконана обрешітка. При 

недотриманні цих вимог листи черепиці не будуть 

правильно підходити один до одного. Всі виміри повинні 

проводитися з фронтального боку обрешітки. Це несуча 

поверхня для покрівельних листів, які кріпляться до неї. 

Крок між брусами обрешітки для кожного виду профілю 

наводиться нижче:

* Обрешітка для Shingle потребує проміжних брусів.

ВІДСТАНЬ МІЖ БРУСАМИ

ПРИ МОНТАЖІ SHINGLE

1. Проміжний брус для скатів від 150 до 300 

обов’язковий. Відстань між основною обрешіткою 

становить від 185 до 190 мм від нижнього краю 

основного бруса обрешітки.

2. Для скатів більше 30° проміжний брус 

рекомендується, але не є обов’язковим.

Назва профілю Крок – D

Milano 369 мм

Shingle* 368 мм

Classic 369 мм

Shake 371 мм

Diamant 400 мм

Heritage 367 мм

D 

D 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ

Виміри проводяться вгору від краю карнизу (0-3 мм) для 

визначення положення другого бруса. За допомогою 

рулетки заміряються наступні бруси в напрямку від 

карнизу до конька.

Використовуйте шнур з забарвленням для розмітки і 

визначення місцеположення розмічальних цвяхів. Якщо 

довжина крокви не буде точно збігатися з загальною 

довжиною покрівельних листів, то доведеться підрізати 

і підганяти верхню частину, а для цього потрібна менша, 

ніж зазвичай, відстань між верхнім брусом і коньком.

Укладання брусів виконується рядами по цвяхах для 

розмітки, які видаляють після кріплення обрешітки.

D
 

D
 

D
 

D
-3 м

м

D
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Більш тонка обрешітка рекомендується 

для верхнього ряду біля конькового бруса. 

Таким чином, верхній шар черепиці буде 

на одному рівні з подальшими листами, а 

з’єднання обрешітки будуть розташовані 

в шаховому порядку.

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 5 Коньковий брус

 7 Коньковий кронштейн

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

18 Більш тонка обрешітка
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нижній шингл

верхній шингл
верхня 

черепиця

нижня 

черепиця

нижній шейк

верхній шейк

нижня 

черепиця

верхня 

черепиця

УКЛАДКА ЛИСТІВ ВНАПУСТОК

Покрівельні листи Classic, Heritage, Milano, Dia-

mant і Shake можуть з’єднуватися внапусток справа 

наліво або навпаки зліва направо, але з урахуванням 

переважаючих вітрових потоків, тобто в протилежну 

сторону від них або ж від водостічних труб і єндови. Де 

це можливо, черепиця повинна укладатися так, щоб 

менше було видно з’єднання внапусток. Покрівельні 

листи Shingle з’єднуються тільки в одному напрямку; їх 

укладають справа наліво по всьому даху.
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УКЛАДКА ЧЕРЕПИЦІ НА КОНЬКУ

Починати укладання черепиці треба від конька у 

напрямку карнизу. Укладання другого ряду черепиці 

від верху торцевої стіни до торцевої стіни, підгинання 

краю останньої черепиці до торцевої планки (див. 

Ст. 91; КОЖУХ ВІТРОВОЇ ДОШКИ / Монтажні роботи). 

Необхідно прибити листи цвяхами в місці, де площина 

зворотного боку прилягає до обрешітки.
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Черепиця укладається через підйом обох покрівельних 

листів в ряду і запуск наступного ряду під вже 

встановлену черепицю. Починаючи укладку від вже 

укладеного ряду, укладайте два ряди одночасно від 

краю до краю. Покрівельник, що укладає черепицю, 

повинен бути на два ряди попереду від того, хто забиває 

цвяхи.

Листи необхідно укладати в шаховому порядку 

з боковим зміщенням, рухаючись зверху вниз з 

використанням відрізаної частини листа черепиці в 

примиканні до торцевої стіни.
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УКЛАДКА ЧЕРЕПИЦІ НА КОНЬКУ

У другому ряду зверху укладається верхній кут першої 

черепиці на відстані приблизно в 150 мм від конькового 

бруса. Продовжуйте укладати черепицю у напрямку 

до іншого конька, поки не ляже останній повний лист. 

Зафіксуйте їх на площині. Укладайте наступні ряди 

по два одночасно приблизно на однаковій відстані 

від конькового бруса. Для заповнення розриву між 

останнім цілим покрівельним листом і коньковим брусом 

використовуйте обрізані листи черепиці. Кількість 

відходів черепиці можна зменшити, якщо кожен край 

цілого листа різати і згинати для заповнення зазорів. 

Якщо невелику частину черепиці (менше ніж ширина 

модуля) потрібно для заповнення розриву, то необхідно 

зняти встановлений цілий лист і вставити потрібну 

частину. Це дасть можливість підрізати черепицю з 

повною шириною.

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 ммapp. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм
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Черепиця кріпиться цвяхами через передній край 

верхніх листів і через підтримуючу частину нижніх листів 

черепиці до площини обрешітки. Положення цвяхів та їх 

кількість на кожен лист визначається моделлю черепиці 

та ї ї довжиною (див. Ст. 80-84; РОЗТАШУВАННЯ 

ЦВЯХІВ). Черепиця двома рядами вище від тієї, яку 

укладають, повинна бути вже закріплена.

Використовуйте власну вагу під час прибивання. 

Покрівельник, що забиває цвяхи, повинен стояти на 

листі, який кріпиться, обличчям у напрямку до карнизу.

За допомогою автоматичного пневмомолотка можна 

також надійно закріпити черепицю.
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 РОЗТАШУВАННЯ ЦВЯХІВ

Правильне розташування цвяхів для різних профілів 

черепиці вказано на малюнках нижче. При зазначених 

вимогах гарантується хороша фіксація черепиці і 

проникнення цвяха на максимальну довжину через дві 

товщини листів черепиці.

УВАГА: У районах, де дмуть сильні вітри, монтаж 

черепиці повинен виконуватися відповідно до діючих 

норм і нормативних актів.

ПОКРІВЕЛЬНІ ЛИСТИ CLASSIC

Цвяхи повинні розташовуватися на відстані приблизно 

60 мм у бік від центру жолобу черепиці і близько до низу 

фігурного фланця.

Край черепиці A

Край черепиці B

60 ммЦвях

Центральна лінія 

жолоба черепиці 

Нижня черепиця

Покрівельний 

лист A

Покрівельний 

лист B

Нахлест 

63 мм

Кількість точок кріплення: 4 на покрівельний лист 
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 РОЗТАШУВАННЯ ЦВЯХІВ

Нахлест 

63 мм

Край черепиці B
Край 

черепиці A

60 ммЦвях

Центральна лінія 

жолоба черепиці 

Нижня 

черепиця

Покрівельний 

лист A

Покрівельний 

лист В

ПОКРІВЕЛЬНІ ЛИСТИ HERITAGE

Цвяхи повинні розташовуватися на відстані приблизно 

60 мм у бік від центру жолобу черепиці і близько до низу 

фігурного фланця.

Кількість точок кріплення: 4 на покрівельний лист 
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Край черепиці A

10 мм

Цвях

Нижня 

черепиця

Край черепиці B

Нахлест 122 мм

ПОКРІВЕЛЬНІ ЛИСТИ MILANO

Цвяхи повинні заходити приблизно на 10 мм на підняту 

частину черепиці. Профіль Milano прибивається з 

фронтальної та зворотної сторони кожної черепиці, 

де листи лягають внапусток. Розташуйте свою вагу 

на краю черепиці, яку будете прибивати, щоб щільно 

притиснути місце напустки. Потім забийте цвяхи в 

кожен другий модуль уздовж краю черепиці.

Цвях

Кількість точок кріплення: 4 на покрівельний лист 

Покрівельний 

лист A

Покрівельний 

лист В
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Нахлест 60-80 мм

Край шингл B

Край шингл A

60 мм

Цвях

Верхній шингл

Шингл A
Шингл B

Нижній шингл

ПОКРІВЕЛЬНІ ЛИСТИ SHINGLE

Цвяхи повинні бути на відстані 300 мм один від одного. 

Слід бути акуратним у місці з’єднання листів профілю 

внапусток, щоб цвях знаходився поза прихованим 

каналом водовідведення.

Кількість точок кріплення: 4 на покрівельний лист 
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 РОЗТАШУВАННЯ ЦВЯХІВ

Нахлест 

60 мм

ПОКРІВЕЛЬНІ ЛИСТИ SHAKE

Цвяхи повинні бути на відстані 300 мм один від одного. 

Слід бути акуратним у місці з’єднання листів профілю 

внапусток, щоб цвях знаходився поза прихованим 

каналом водовідведення.

Край шейк B
Край шейк A

60 мм
Цвях

Нижніи шейк

Шейк A
Шейк B

Кількість точок кріплення: 4 на покрівельний лист 
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 КАРНИЗНА ПЛАНКА

При монтажі карнизної планки 

потрібна особлива увага, оскільки 

це важлива частина вентиляційної 

системи покрівлі. Вхідні отвори 

для повітря повинні бути захищені 

пластиковою або металевою 

сіткою (див. Ст. 66; КОНСТРУКЦІЯ 

ДАХУ / Вентиляція і сторінка 

69; ОБРЕШІТКА / Крапельник). 

Прибийте цвяхами карнизну 

планку до верхньої частини бруса. 

Покладіть перший ряд черепиці і 

прибийте цвяхами по краю через 

карнизну планку до бічної сторони 

бруса.

 1 Черепиця

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 8 Гідроізоляція

 11 Крапельник

 12 Сітка

 13 Захисний козирок планки

Цвях
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 КОНЬОК

ПОРІЗКА ТА ЗГИН ЧЕРЕПИЦІ

Відміряйте відстань (А) від останньої черепиці 

до розпірок на коньковому брусі (див. Ст. 68; 

ОБРЕШІТКА / Коньковий брус). При монтажі конька без 

використання розпірок ширина вихідного повітряного 

прорізу повинна бути виключена з замірів. Додайте 40 

мм до результатів заміру для стандартного бортика 

покрівлі і відмітьте лінію відрізу.

Висота бортика покрівлі може змінюватися в залежності 

від кута скату даху.

Довший бортик на останній черепиці (на дахах з низьким 

скатом) полегшує кріплення черепиці до конькового 

брусу.

1. Помістіть цілий покрівельний лист на згинальний 

стіл з розмітками. Відмітьте лінію згину і загніть вгору 

край. Важливо спочатку виконати згин листа, щоб 

уникнути перекосу під час порізки.

2. Розріжте по лінії за допомогою гільйотини, ручних 

ножиць по металу або ручною дисковою пилою (див. 

Ст. 64; ВАЖЛИВО / Роботи циркулярною пилою по 

металу).

3. При монтажі зазору для забезпечення виходу 

повітря без використання розпірок згин черепиці 

повинен бути у формі сходинки (див. Ст. 87; 

КОНЬОК / Монтажні роботи).

Лінія порізки

Лінія згину

мін. 40 мм

A
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 КОНЬОК

МОНТАЖНІ РОБОТИ

Встановіть більш тонку обрешітку 

на коньок, якщо перший ряд менше 

повної ширини листа. Це збереже 

кут скату таким же, як і у наступних 

рядах черепиці на даху. Товщина 

бруса залежить від ширини першого 

верхнього ряду черепиці. Закріпіть 

всі нарізані частини черепиці цвяхами 

до конькового брусу в 4 місцях 

через невеликий згин на припуску. 

Це дозволить залишити місце для 

вентиляції (див. Ст. 66; КОНСТРУКЦІЯ 

ДАХУ / Вентиляція). Також можливо 

забезпечити гарантовану вентиляцію 

за допомогою монтажу розпірок (див. 

Ст. 68; ОБРЕШІТКА / Коньковий брус). 

При установці конька за допомогою 

розпірок, прибийте цвяхами через 

припуск і через розпірку. Коньок 

кріпиться зверху за допомогою 

саморізів або цвяхів. Положення 

кріплення повинно бути по краях 

конька (у місці внапусток).

 1 Черепиця 

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 4 Коньок

 5 Коньковий брус

 6 Вентиляція 

 7 Коньковий кронштейн

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

18  Більш тонка обрешітка

Цвях

Варіант 2

Варіант 1

Розпірка

87



 ВАЛЬМОВА ПОКРІВЛЯ

Лінія порізки

Лінія згинуВисота вальмового бруса 

Остання гофрована хвиля

Основні габарити

Вальмовий брус

Зазор

Лінія порізки

Лінія згину

ПОРІЗКА ТА ЗГИНАННЯ 

ПОКРІВЕЛЬНОГО 

ЛИСТА

Основні виміри виконуються від 

останньої гофрованої хвилі останньої 

черепиці до розпірки на вальмовому 

брусі. При монтажі вальмового 

конька без використання розпірок 

ширина вихідного повітряного 

прорізу повинна бути виключена з 

замірів.

Переконавшись у правильності 

початкової точки вимірів, можна 

виконувати розмітку черепиці 

безпосередньо на даху за допомогою 

крейди або схожих матеріалів. Таким 

чином формується лінія згину.

Додавши розмір припуску до лінії 

згину, формується лінія для порізки.

Кожна черепиця повинна мати два 

відрізаних шматка, щоб звести до 

мінімуму відходи.

Порізка та згинання листа 

виконується згідно розрахованим 

вище розмірами:

1.  Вирівняти обидва згини 

черепиці в місцях порізки. Це 

полегшить процес порізки.

2.  Відрізати по лінії за допомогою 

гільйотини, ручних ножиць або 

циркулярної пили.

3.  Зігнути за допомогою 

інструменту для згину.

4.  При монтажі зазору для 

забезпечення виходу повітря 

без використання розпірок 

вигин черепиці повинен 

бути у формі сходинки 

(див. Ст. 89; ВАЛЬМОВА 

ПОКРІВЛЯ / Монтажні роботи).
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 ВАЛЬМОВА ПОКРІВЛЯ

МОНТАЖНІ РОБОТИ

Закріпіть усі нарізані частини черепиці 

цвяхами до вальмового брусу в 4 місцях 

через невеликий вигин на припуску. 

Це дозволить залишити місце для 

вентиляції (див. Ст. 66; КОНСТРУКЦІЯ 

ДАХУ / Вентиляція). Гарантовану венти-

ляцію також можна забезпечити за 

допомогою монтажу розпірок (див. Ст. 69; 

ОБРЕШІТКА / Вальмовий брус). При 

установці конька за допомогою розпірок 

прибийте цвяхами через припуск і через 

розпірку. Додайте один або більше цвяхів 

через фронтальний край в обрешітку, 

починаючи з нижнього ряду.

Коньок кріпиться зверху за допомогою 

саморізів або цвяхів в вальмовий 

брус. Положення кріплення повинно 

знаходитися по краях конька (у місці 

напустки).

 1 Черепиця 

 2 Обрешітка 

 3 Контробрешітка 

 4 Коньок

 5 Вальмовий брус

 6 Вентиляція

 7 Кронштейн

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

14  Вентиляційний 
простір

Варіант 1

Розпірка

Цвях

Варіант 2
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 КОЖУХ ВІТРОВОЇ ДОШКИ

ПОРІЗКА ТА ЗГИНАННЯ 

ПОКРІВЕЛЬНОГО 

ЛИСТА

До початку установки черепиці 

на фронтоні важливо, щоб край 

черепиці був підігнутий вгору по 

відношенню до фронтону (див. 

Ст. 68; ОБРЕШІТКА / Фронтон). 

Для виконання замірів, порізки 

та згинання черепиці керуйтеся 

процедурою, описаною для 

вальмового даху (див. Ст. 88; 

ВАЛЬМОВА ПОКРІВЛЯ / Порізка і 

згинання покрівельного листа).

Порізка та згинання листа 

виконується згідно розрахованим 

вище розмірам:

1.  Вирівняти обидва згини черепиці 

в місцях порізки. Це полегшить 

процес порізки.

2.  Відрізати по лінії за допомогою 

гільйотини, ручних ножиць 

або циркулярної пилки (див. 

Ст. 64; ВАЖЛИВО / Роботи з 

циркулярною пилою по металу).

3.  Зігнути за допомогою інструменту 

для згину.

Остання гофрована хвиля

Основні габарити

Вітрова дошка

Висота вітрової дошки

Лінія згину

Лінія порізки
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 КОЖУХ ВІТРОВОЇ ДОШКИ

МОНТАЖНІ РОБОТИ

Нарізані, зігнуті та закріплені на 

необхідних місцях фрагменти 

черепиці кріпляться урівень з 

торцями брусів обрешітки.

Монтаж кожухів вітрової дошки 

здійснюється від карнизу. Тимчасово 

зафіксуйте їх, поки ведуться роботи 

знизу вгору. Напусток повинен 

становити 100 мм.

 1 Черепиця 

 2 Обрешітка 

 3 Контробрешітка

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

 14 Вентиляція

 15 Кожух вітрової дошки

 16 Фронтон

 17 Вітрова дошка

10
0 

мм

Всі кожухи вітрової дошки треба 

викласти на вітровій дошці перед 

фіксацією. Переконайтеся, що вони 

укладені рівно і закріпіть їх цвяхами 

або саморізами.

Зверніть увагу, що кріплення має 

бути ближче до нижнього краю 

вітрової дошки, щоб забезпечити 

надійне кріплення кожухів до 

вітрової дошки.
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 КОЖУХ ВІТРОВОЇ ДОШКИ

90°

10°

90°

90°
90°

7
5
 м

м

25 мм

100 мм

100 мм

25 мм
15

 м
м

25 мм

ЗАКІНЧЕННЯ КОЖУХА 

ВІТРОВОЇ ДОШКИ

1.  Зробити розмітку необхідних 

габаритів (вказані синіми лініями) 

на кожусі вітрової дошки (крок 1). 

Ці розміри універсальні для всіх 

скатів покрівлі.

2.  Відрізати кожух вітрової дошки 

по лінії порізу (суцільна синя лінія) 

ручними ножицями. Щоб легше 

було різати, використовуйте 

право- і лівосторонні ножиці 

(крок 2).

3.  Зігніть кожух вітрової дошки по 

лінії згину (пунктирна синя лінія) 

(кроки 3-5). 

Крок 1: Вигляд зліва

Крок 2: Вигляд зліва Крок 4

Крок 1: Вигляд справа

Крок 3: Вигляд зліва

Крок 2: Вигляд зліва Крок 3: Вигляд зліва Крок 5
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 КОЖУХ ВІТРОВОЇ ДОШКИ

ЗАКІНЧЕННЯ КОЖУХА 

ВІТРОВОЇ ДОШКИ

Варіант 1: Край черепиці при 

з’єднанні з кожухом вітрової дошки 

знаходиться поруч з брусом карнизу 

(перший брус).

1.  Зафіксуйте кінець кожуха вітрової 

дошки в остаточному положенні 

і проведіть лінію згину навпроти 

карнизної планки (крок 1).

2.  Додайте 15 мм до лінії згину і 

проведіть лінію порізу (крок 1).

3.  Відріжте і загніть кінець кожуха 

вітрової дошки в остаточне 

положення (крок 2, крок 3).

4.  Зафіксуйте кожух вітрової дошки 

(крок 4).

Варіант 2: Край черепиці при 

з’єднанні з кожухом вітрової 

дошки не знаходиться поруч бруса 

карнизу.

1.  Зафіксуйте кінець кожуха вітрової 

дошки зверху черепиці, проведіть 

лінію порізу від краю черепиці і 

відріжте кінець кожуха вітрової 

дошки по лінії (крок 1).

2.  Встановіть кінець кожуха вітрової 

дошки в остаточному положенні 

і проведіть лінію із зворотного 

боку навпроти карнизної планки 

(крок 2).

3.  Додайте 15 мм до лінії згину і 

проведіть лінію порізу (крок 2).

4.  Відріжте і загніть кінець кожуха 

вітрової дошки в остаточне 

положення (крок 3, крок 4).

5.  Зафіксуйте кожух вітрової дошки 

(крок 5).

15 мм

90°

15 мм

90°

Варіант 1: 

Крок 1

Варіант 2: 

Крок 3

Варіант 2: 

Крок 4

Варіант 2: 

Крок 1
Варіант 2: 

Крок 2

Варіант 2: 

Крок 5

Варіант 1: 

Крок 2

Варіант 1: 

Крок 3

Варіант 1: 

Крок 4
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 ЄНДОВА

ПОРІЗКА ТА ЗГИНАННЯ 

ПОКРІВЕЛЬНОГО 

ЛИСТА

Основні розміри беруться від 

останньої гофрованої хвилі останньої 

черепиці, до краю обрешітки уздовж 

по фронтальному краю бруса. 

Дозволяється допуск для підгонки 

під час замірів.

Переконавшись, що початковою 

точкою замірів була гофрована 

хвиля черепиці, що накладається, 

необхідно зняти розміри і нанести 

розмітку на черепицю. Вона формує 

лінію згину.

Додайте 40 мм до лінії згину зі 

зворотного краю черепиці і 50 мм 

до лінії згину краю черепиці, щоб 

отримати лінію порізки.

Від кожного покрівельного листа 

отримуємо два відрізаних шматка, 

що мінімізує відходи.

Відрізати і зігнути черепицю згідно 

вказаним вище розмірам. Порізка і 

згинання листа виконується згідно 

розрахованим вище розмірам.

1.  Вирівняти обидва загини 

черепиці в місцях порізки. Це 

полегшить процес порізки.

2.  Відрізати по лінії за допомогою 

гільйотини, ручних ножиць 

або циркулярної пилки (див. 

Ст. 64; ВАЖЛИВО / Роботи з 

циркулярною пилою по металу).

3.  Зігнути за допомогою 

інструменту для згину.

Лінія порізки

Лінія згину

Лінія порізки

50
 м

м

40
 м

м
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 ЄНДОВА

МОНТАЖНІ РОБОТИ

Відрізати і зігнути черепицю в 

єндові якомога рівніше, щоб 

вийшла пряма лінія. Остання 

черепиця прибивається якомога 

ближче до обрешітки. Ніколи 

не забивайте цвяхи в зливний 

жолоб єндови.

 1 Лист

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 8 Гідроізоляція

 9 Кроква

 10 Єндова

14 Вентиляційний простір

30 Кліпса
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 БОКОВІ ПРИМИКАННЯ ДО СТІНИ

Особливу увагу слід приділяти в 

місцях, де покрівля примикає до 

вертикальної стіни. Обов’язково 

підгинаються краї черепиці під 

примикання. Для вимірів, порізки 

і згинання черепиці дотримуйтесь 

процедури, описаної для кожуха 

вітрової дошки (див. Ст. 90; КОЖУХ 

ВІТРОВОЇ ДОШКИ / Різка і згинання 

покрівельного листа).

1.  ПРИМИКАННЯ ДО СТІНИ 

З ОЗДОБЛЕНИМ ФАСАДОМ

У місці примикання покрівлі 

до  оз добл е ного  фас а д у 

використовується бічна планка 

під даний розмір, яку ізолюють 

герметиком. Також можна відігнути 

верхній край бічної планки під фальц. 

У цьому випадку додаткової бічної 

планки під даний розмір не потрібно.

 1 Черепиця

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 8 Гідроізоляція

 9 Кроква

14 Вентиляція

 21 Примикання до стіни

 22 Штукатурка

 23 Утеплювач

 24 Бокова планка

 25 Герметик
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 БОКОВІ ПРИМИКАННЯ ДО СТІНИ

2.  ПРИМИКАННЯ ДО СТІНИ 

ФАСАДУ БЕЗ ОЗДОБЛЕННЯ

Якщо фасадні роботи ще не закінчені, 

залиште частина даху, що примикає 

до фасаду, відкритою. Встановіть 

спеціальне примикання в нижньому 

краю фасаду до того моменту, поки 

будуть закінчені фасадні роботи. 

Використовуйте герметик в місці 

дотику стартової пристінної планки 

зі штукатуркою.

Не прибивайте до стіни цвяхами. 

Надійно зафіксуйте примикання до 

стіни саморізами з дюбелем.

21 Примикання до стіни

 22 Штукатурка

 23 Утеплювач

 24 Бокова планка

25  Герметик

26 Стартова пристінна планка 

 1 Черепиця

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

14 Вентиляція
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 ПРЯМЕ ПРИМИКАННЯ ДО СТІНИ

Там, де дах/стіна проходять в 

горизонтальній площині, принципи 

вентиляції такі ж, як і для конька. Важливо 

загнути краї черепиці під примикання 

(див. Ст. 86; КОНЬОК / Порізка і 

згинання черепиці).

Встановіть більш тонку обрешітку на 

коньок, якщо перший ряд менше повної 

ширини (див. Ст. 87; КОНЬОК / Монтажні 

роботи).

Заміри, порізку і згин черепиці 

здійснюйте згідно процедури, 

описаної для конька (див. Ст. 86; 

КОНЬОК / Порізка і згинання черепиці).

Якщо фасадні роботи ще не закінчені, 

залиште частина даху, що примикає 

до фасаду, відкритою. Встановіть 

спеціальне примикання в нижньому 

краї фасаду до того моменту, поки 

будуть закінчені фасадні роботи. 

Використовуйте герметик в місці 

дотику стартової пристінної планки зі 

штукатуркою.

Там, де поверхня покрівлі примикає до 

фасаду, використовуйте примикання 

до стіни, підігнане на місці, щоб можна 

було використовувати герметик в місці 

примикання до штукатурки.

 1 Черепиця

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 8 Гідроізоляція

 9 Кроквяна нога

 14 Вентиляція

 18 Опорний брус

 19  Стартова пристінна планка

 20 Розпірка

 21 Бокове примикання

 22 Штукатурка

 23 Утеплювач

 25 Герметик
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 КОНЬКОВА СТАРТОВА ПЛАНКА MILANO

МОНТАЖНІ РОБОТИ 

Встановити більш тонку обрешітку 

на коньок, коли перший ряд 

менше повної ширини (див. Ст. 87; 

КОНЬОК / Монтажні роботи). 

Відрізати черепицю приблизно 

30 мм від конькового бруса. 25 мм 

протилежного боку черепиці слід 

загнути вгору. Це забезпечить 

захист від дощу та вітру. Встановити 

конькову стартову планку 

 Milano. Планка кріпиться зверху 

саморізами до верхнього ряду 

черепиці і цвяхами через невеликий 

загин до конькового брусу. При 

монтажі конька за допомогою 

розпірок цвяхи забиваються 

через загин і через розпірку 

(див. Ст. 87; КОНЬОК / Монтажні 

роботи). Коньок кріпиться зверху 

саморізами або цвяхами.

 1 Черепиця 

 2 Обрешітка 

 3 Контробрешітка

 4 Коньок 

 5 Коньковий брус

 6 Вентиляція

Цвях

 7 Коньковий кронштейн

 8 Гідроізоляція 

 9 Кроквяна нога

18  Більш тонка обрешітка

 29  Конькова стартова планка 
Milano
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 ПРИМИКАННЯ ДО ДИМОХОДУ

Герметизацію опалювальної труби 

можна виконувати традиційним 

способом за допомогою 

алюмінієвого або оцинкованого 

фартуха, що складається з чотирьох 

частин, які закривають чотири 

сторони.

Важливо правильно підготувати 

опори всіх частин. Задня частина 

повинна кріпитися до дошки 

товщиною не менше 2 см. Краї 

обрешітки з обох сторін димоходу 

повинні бути на відстані приблизно 

2 см, таким чином, щоб права і 

ліва сторона формували правильну 

конструкцію.

 1 Черепиця

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 9 Кроквяна нога

 27 Примикання до димоходу

Передня частина примикання повинна розташовуватися 

на першому ряду черепиці під димарем. Загніть вниз 

черепицю, а краї бічних примикань – вгору.
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 ПРИМИКАННЯ ДО ДИМОХОДУ

 1 Черепиця

 2 Обрешітка

 3 Контробрешітка

 9 Кроквяна нога

 27 Примикання до димоходу

 28 Дошка
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 ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

ВЕНТІЛЯЦІЙНІ ТА АНТЕННІ ВИХОДИ

Розташуйте виходи вентиляції та антени нижче черепиці 

з боків. Прибийте цвяхами як показано на малюнку. 

Не прибивайте пластик.

ЦвяхЦвях

ЦвяхЦвях

Цвях
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 ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

ВІКНО ДЛЯ ВИХОДУ НА ДАХ

Встановіть вікно на саморізах через раму вікна до 

обрешітки. Не забивайте цвяхи в пластикову раму.

Цвях
Цвях
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 ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

ПЛАТФОРМА, ОПОРА

Спочатку встановіть базову плиту, потім просвердліть 

отвори в черепиці та встановіть ї ї. Вкінці встановіть 

платформу або опору.

ОпораПлатформа

Плита
Плита
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 ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Важливо забезпечити гідроізоляцію будь-яких отворів 

в підпокрівельній ізоляції навколо вентиляційних труб. 

В таких випадках використовується спеціальна липка 

ізоляційна стрічка.

ІЗОЛЯЦІЙНИЙ РУКАВ

Установка ізоляційного рукава надасть додатковий 

захист.

1. Помітити на гідроізоляції місце розрізу.

2. Зробити розріз в гідроізоляції.

3. Закріпити рукав цвяхами чи саморізами до обрешітки. 

4. Використовуйте герметик на краях з’єднання 

гідроізоляції та рукава. 

Крок 1

Крок 3

Крок 2

Крок 4
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 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ

Описані нижче методи дозволять просто та швидко 

оцінити необхідну кількість матеріалів – черепиці і 

додаткових елементів для монтажу на даху.

Дилери по усій Україні можуть завжди допомогти Вам 

в оцінці та розрахунках, а також надати додаткову 

технічну інформацію або консультацію.

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ 

КІЛЬКОСТІ ПОКРІВЕЛЬНИХ ЛИСТІВ

СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КІЛЬКОСТІ 

МОЖЕ БУТИ НАСТУПНИМ

1.  Для розрахунку черепиці профілів Classic, Shake, 

Heritage і Shingle необхідно помножити площу 

поверхні даху на коефіцієнт 2,2. Для профілю Milano – 

помножити на 2,3. Для профілю Diamant- помножити 

на 1,98.

На прикладі покрівельних листів Gerard Classic: 

розмір даху 578 м2 х 2,2 листів/м2 = 1271 лист.

2. Ми рекомендуємо здійснювати розрахунок з 

урахуванням фактора відходів матеріалів за 

наступним прикладом:

Додавайте 3-5% до кількості листів на двосхилі дахи.

Додавайте 8-10% до кількості листів для більш складних 

дахів (з єндовими і ребрами даху).

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. Кожух вітрової дошки: визначте довжину дошки. 

Розділіть погонне значення на одиницю елементу 

(напр., 1,9 м) для розрахунку необхідної кількості.

2. Бічна планка / Плоскі листи: визначити необхідну 

довжину. Розділити погонну довжину на одиницю 

елементу (напр., 1,9 м) для розрахунку необхідної 

кількості.

3. Коньок 190: визначити довжину конька. Розділити 

погонну довжину на 0,4 м для розрахунку необхідної 

кількості.

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЦВЯХІВ

На кожні 22 м2 площі даху потрібно 1 кг цвяхів (1 кг 

дорівнює приблизно 300 цвяхам). Ці розрахунки 

враховують вимоги щодо покрівельних листів та 

додаткових елементів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Покрівельні листи і додаткові елементи повинні 

зберігатися в сухому, добре провітрюваному приміщенні, 

подалі від джерел вологи.
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 ДЛЯ НОТАТОК
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