
TILCOR to nowa marka systemów pokryć dachowych wprowadzona na rynek całego 
 świata. TILCOR to wyjątkowy, atrakcyjny wygląd, produkcja najwyższej, nowozelandzkiej 
jakości oraz wsparcie pracy wykonawców dachów na każdym kontynencie. 

TILCOR ROOFING SYSTEMS LTD jest częścią ROSS ROOF GROUP – grupy spółek należącej 
do rodziny pp. ROSS, która zajmuje się produkcją pokryć dachowych najwyższej jakości już 
od 1946 roku. Bazując na szerokich doświadczeniach w sprzedaży dachówek do ponad 80 
krajów świata oraz potwierdzonej w trudnych warunkach pogodowych trwałości, można 
śmiało powiedzieć, że rodzina ROSS i firmy do niej należące to niekwestionowani leaderzy 
w produkcji pokryć dachowych.

Gama dachówek z posypką TILCOR dostępnych na polskim rynku składa się z  następujących 
profili: SHAKE, TUDOR, CLASSIC, ROYAL i BOND. Tak szeroki wachlarz możliwości zapewnia 
doskonały wybór pokrycia zarówno na domy w stylu klasycznym, rezydencjonalnym, 
jak również tradycyjnym, góralskim – tak popularnym na polskim Podhalu.  Popularne 
są również zastosowania pokryć TILCOR na lekkich konstrukcjach kanadyjskich oraz 
 budynkach handlowych czy przemysłowych.

Wszystkie dachówki z posypką TILCOR są pokrywane skruszonym, naturalnym, 
 nowozelandzkim kamieniem, który powoduje łagodne załamanie promieni słońca  
i w rezultacie przyjemny dla oka odbiór koloru. Matowa i porowata powierzchnia 
 dachówki sprawia, że dach nie nagrzewa się do zbyt wysokich temperatur. Szeroka gama 
 kolorów wyprodukowanych ze skruszonych skał Nowej Zelandii wybranych w oparciu  
o ich odporność na wodę, promieniowanie UV i kwaśne deszcze, zapewnia zarówno atrak-
cyjny wygląd jak i długoletnią ochronę stali zatopionej w powłoce aluminiowo –  cynkowej 
o nazwie ZINCALUME®. System powłoki aluminiowo-cynkowej narażony na  działanie 
 środowiska zewnętrznego wytrzymuje kilkanaście razy dłużej od zwykłej powłoki ocyn-
kowanej tej samej grubości. System dachowy TILCOR pozostaje odporny na trzęsienia 
ziemi, siarczyste mrozy północy oraz upały. Wytrzymuje również huraganowe wiatry  
wiejące do 190 km na godzinę. 

Trwałość dachu pokrytego dachówką z posypką dorównuje trwałości dachówkom 
 ceramicznym. W odróżnieniu do gontu drewnianego czy bitumicznego nie wymaga 
 kosztownej impregnacji co kilka lat. Dachówki TILCOR są objęte długoletnią, pisemną 
50-letnią gwarancją producenta. 

Dach wykonany z dachówki TILCOR jest całkowicie niepalny co potwierdzają wszelkie 
aktualne i niezbędne w procesie budowy certyfikaty polskich instytutów ITB, PZH. Firma 
jest też objęta certyfikatem ISO 9001. Stanowi to niewątpliwe ułatwienie w kontakcie  
z  wymogami Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego podczas procesu budowy i odbioru 
nowego domu. 

TILCOR – nowa marka w świecie
ekskluzywnych pokryć dachowych. 
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Wyglądem przypomina gont drewniany. Według zakopiańskich 
architektów jest obecnie najkorzystniejszym pokryciem zastępu-
jącym tradycyjny gont. W odróżnieniu do gontu drewnianego 
nie wymaga impregnacji co kilka lat. Dachówkę Shake doceniają 
właściciele stylowych domów drewnianych na terenie całego kraju.
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Jeden z najpopularniejszych profili o wyrazistych liniach.
Jego zaletą jest wyjątkowy wygląd przypominający dachówkę 
marsylkę. Idealnie pasuje do każdego kształtu dachu
nowoczesnego oraz tradycyjnego. 

Prezencja dachówki ceramicznej. Lekkość stali. Profil chętnie
wybierany tam, gdzie nie można zastosować ciężkiej ceramiki
a kwestia estetyki dachu jest najważniejsza. Waga 1 m. kw.
dachu to jedynie 7 kg. 

Klasyczna dachówka karpiówka. Bardzo popularny tam, gdzie 
inwestorzy wymagają zbliżenia się do tradycji krycia dachów. 
Dopasuje się do każdego wyzwania architektonicznego.
Lekkość BONDA umożliwi jego zastosowanie również na 
dachach o małym kącie nachylenia połaci poniżej 20 stopni.  

Klasyczny wygląd gontu bitumicznego w trójwymiarze.
Bardzo popularny w USA i krajach anglosaskich. Jego  niespotykany 
wygląd doskonale uwypuklają cienie promieni słonecznych 
układające piękne wzory na powierzchni dachu. 
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NOWOZELANDZKA
GRUPA IMPORTERÓW
POKRYĆ DACHOWYCH
EKSKLUZYWNI I AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY

TILCOR ROOFING SYSTEMS

Ross Roof Group Ltd,
+64 9 299 9498 faks +64 9 298 4114,
e-mail: info@tilcor.com, 1c Inlet Road,
Papakura 2112, PO Box 72062, Papakura 2244,
Nowa Zelandia. www.tilcor.com

BEZBARWNA POWŁOKA AKRYLOWA

NATURALNA POSYPKA MINERALNA

BARWNA POWŁOKA AKRYLOWA

ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA

POWŁOKA ZINCALUME

BLACHA STALOWA

POWŁOKA ZINCALUME

ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA

50 Lat Gwarancji
na Warunki Pogodowe*

System Ogniotrwały
Odporność na Ogień Klasa A

Ochrona przed Promieniami UV
Nieprzemijające Piękno

Lekkie Pokrycie Dachu
Łatwość Montażu

Odporny na Grad/
Mróz/Topniejący Śnieg

Odporny na
Huraganowe Wiatry

*Warunki gwarancji mogą się różnić w zależności od warunków klimatycznych.


