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New Zealand Steel
Kiwi to the core
Dachówki metalowe z posypką TILCOR są
produkowane z najczystszej formy stali na świecie
powstałej na bazie rudy żelaza wydobywanej na
wybrzeżu wysp Nowej Zelandii.
Wyjątkowy proces produkcji odbywa się wyłącznie w Nowej
Zelandii w hucie stali firmy NEW ZEALAND STEEL LTD, która
należy do grupy spółek BlueScope.
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Podstawowym materiałem używanym do produkcji dachówek
metalowych jest stal bazowa
(70% dachówki). Stal używana
w dachówce TILCOR to jedna z naj
czystszych na świecie form tego
metalu ponieważ jej źródłem jest
czysta ruda stali wydobywana
na zachodnim wybrzeżu Wyspy
Północnej. Czarny piasek rudy żelaza powstał naturalnie ok. 2,5 mln
lat temu.

Czysta forma stali jak również
powłoka aluminiowo – cynkowa
ZINCALUME® pozwala nam z pełnym przekonaniem na udzielenie
50-letniej pisemnej g

warancji
pro-rata na nasze dachówki.
Powłoka ZINCALUME® charakteryzuje się wieloletnią odpornością
na korozję, słone ś
rodowisko
wybrzeża morskiego, zapylenie

i zanieczyszczenie. ZINCALUME®
to około 2,5-krotnie lepsza odporność w porównaniu do zwykłego
ocynku, tak powszechnie stosowanego w Europie. ZINCALUME® to
gwarancja jakości NEW ZEALAND
STEEL LTD.
Kolejnym ważnym s
kładnikiem
naszej oryginalnej dachówki
TILCOR są NATURALNE 

KOLORY
KRUSZYWA SKALNEGO, które
gwarantują trwałość i stabilność

barw. Kruszywo powstało wiele
milionów lat temu w wyniku aktywności wulkanicznej wysp Nowej
Zelandii. Cztery naturalne kolory
bazowe: czarny, ciemnozielony,
szary i jasnobrązowy dają nam
praktycznie nieograniczone możliwości kompozycji ponad 20 naturalnych kolorów dachówek. Dzięki
naturalnemu kruszywu skalnemu
z Wyspy Północnej Nowej Zelandii
nasze kolory są najbliższe naturalnemu środowisku.

Nasi partnerzy w Polsce, należący do
Nowozelandzkiej Grupy Importerów
Pokryć Dachowych codziennie są w
kontakcie z TILCOR ROOFING EUROPE
i proponują Państwu pełny, profesjonalny serwis związany z zakupem,
montażem i doradztwem dachowym.
Zapewnią Państwu najlepsze z możliwych cen na jedyny, oryginalny produkt
z Nowej Zelandii. Nowozelandzka
Grupa Importerów Pokryć Dachowych
to profesjonaliści w każdym calu. Nie
idziemy na żadne kompromisy jeśli
chodzi o jakość. Oferujemy najlepszą
możliwą cenę za nasze najwyższej
jakości dachówki metalowe z posypką.

NOWOZELANDZKA
GRUPA IMPORTERÓW
POKRYĆ DACHOWYCH

EKSKLUZYWNI I AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY
TILCOR ROOFING SYSTEMS

NO WOZEL AND ZK A
GRUPA IMPORTERÓW
POKRYĆ DACHOWYCH

EKSKLUZYWNI I AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY
TILCOR ROOFING SYSTEMS

Dlaczego warto użyć produktów TILCOR
ROOFING, jedynych oryginalnych dachówek
metalowych z Nowej Zelandii?
Marka dachówek TILCOR zyskała uznanie i potwierdziła znakomitą trwałość na całym
świecie już od ponad 25 lat. TILCOR jest częścią ROSS ROOF GROUP – rodzinnego
przedsiębiorstwa, które z powodzeniem wprowadza innowacyjne technologie już
od ponad 80 lat.
Jedynie autoryzowani członkowie Nowozelandzkiej Grupy Importerów
Pokryć Dachowych oraz ich partnerzy mają wyłączne prawa do p
 romocji
i sprzedaży dachówek z posypką TILCOR ROOFING SYSTEMS w Polsce.
Członkowie naszej Grupy gwarantują profesjonalne podejście i pomoc
techniczną dla dekarzy oraz klientów indywidualnych.
Jesteśmy w tej chwili najszybciej rozwijającym się producentem dachówek metalowych z posypką na świecie a RossRoof Group jest jedynym eksporterem oryginalnych pokryć bazujących na nowozelandzkiej stali i kruszywie do Europy.

Dzięki naszej grupie i TILCOR ROOFING SYSTEMS otrzymacie Państwo:

BENEFITS

- oryginalny, markowy produkt MADE IN NEW ZEALAND, wyprodukowany
w Nowej Zelandii,
- 50-letnią, pisemną gwarancję pro-rata od producenta firmy Ross Roof Group,
- wyjątkową, naturalną estetykę naszych dachów,
- dachówkę wyprodukowaną w ekologicznych warunkach w jednym
z najbardziej czystych regionów świata.

Jak upewnić się, że klient otrzymuje
oryginalny, nowozelandzki produkt?
Różni konkurenci na rynku europejskim podejmują próby 
wykorzystania
LEGENDARNEJ NOWOZELANDZKIEJ jakości stali p

rodukowanej przez
NEW ZEALAND STEEL LTD. W związku z powyższym Nasza firma
ma
obowiązek
potwierdzić
jak
powinien
wyglądać
PRAWDZIWY
I AUTENTYCZNY nadruk na NOWOZELANDZKIEJ STALI od spodniej strony dachówki.
Jego wygląd przedstawiamy poniżej na zdjęciu:

Oryginalny nadruk powinien też zawierać wyrażenie MADE IN NEW ZEALAND oraz
logo Tilcor lub R
 OSSROOF GROUP. Oznaczenie dachówek metalowych TILCOR na
spodniej stronie może być przedstawione tylko i wyłącznie jak na załączonym zdjęciu.
Jedyną różnicą mogą być oznaczenia kodu i partii produkcji. Kiedy oznaczenia będą
inaczej sformułowane jak np. „newzealand product” „new zealand design” będą
oznaczały, że produkt niestety nie został wyprodukowany w Nowej Zelandii w Tilcor
oraz New Zealand Steel.

Kiedy można podejrzewać, że nie kupujesz oryginału?
Jeśli firma oferuje produkt nieznanego pochodzenia oraz zaskakująco niską cenę
w tym wypadku każdy klient finalny, dekarz, firma handlowa ma prawo dowiedzieć
się jakie jest pochodzenie stali i kruszywa skalnego. TILCOR oraz każdy z naszych
partnerów może pisemnie poświadczyć źródło oryginalnej produkcji w Nowej
Zelandii. Spotykamy się często z fałszywymi oświadczeniami konkurencji i ich
przedstawicieli handlowych, iż „ich produkt to jest to samo” co w rzeczywistości nie
jest prawdą. Kiedy masz jakiekolwiek wątpliwości – po prostu zapytaj o pisemne
potwierdzenie pochodzenia stali i posypki.
Wyłącznych importerów/ dystrybutorów sprowadzających dachówki bezpośrednio od ROSS ROOF GROUP z Nowej
Zelandii znajdziecie Państwo na: www.tilcor.com, www.powrotlegendyTilcor.pl oraz www.dachyNowaZelandia.pl
Nasi bezpośredni importerzy prowadzą aktywną działalność na terenie kraju oraz posiadają sieć dealerów w całej Polsce.
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