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Gonty Orła PLUS
Klejone na całej powierzchni

Icopal S.A. Zduńska Wola laureat

Wielkiego Złotego Medalu

Międzynarodowych Targów Poznańskich 2004

i tytułu „Najlepszy z Najlepszych”

za produkcję osiągającą standardy światowe

Przed montażem gontów należy odkleić folię zabezpie-

czającą warstwę samoklejącą po spodniej stronie gonta.

warstwa
samoklejąca

Nowe gonty w rodzinie Gontów Orła

Gonty Orła PLUS charakteryzują się pełną powierzchnią

samoklejącą po spodniej stronie gonta. Specjalna sa-

mowulkanizująca się warstwa bitumu zapewnia bardzo

wysoką skuteczność klejenia.

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197

98-220 Zduńska Wola

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11

fax: +48 43 823 40 25 

e-mail: marketing.pl@icopal.com

www.icopal.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B 

02-366 Warszawa

tel.: +48 22 577 15 80

fax.: +48 22 577 15 90

MTP Budma Poznań 1996
Złoty Medal dla GONTÓW ORŁA

Nowe Gonty Orła PLUS – jeszcze lepsze
rozwiązanie dla Twojego domu

• Szybki montaż – warstwa samoklejąca na spodniej stro-

nie gonta ułatwia układanie.

• Uniwersalne – niski ciężar gontu umożliwia pokrycie

najlżejszych konstrukcji.

• Wysoka jakość materiału – niezmienny kształt i wygląd

podczas eksploatacji.

• Atrakcyjne – bogata oferta kształtów dostępnych w wie-

lu kolorach daje dużą swobodę w komponowaniu dachu

w zgodzie z elewacją budynku i otoczeniem.

ICOPAL S.A. Zduńska Wola

Bezpieczny dach



Ogon bobra

Tradycyjny kształt klasyczny w formie. Przypomina

dachówkę karpiówkę, która jest trwale związana z polskim

krajobrazem.

Prostokąt

Kształt gonta atrakcyjny w swej prostocie. Najchętniej sto-

sowany na dachach o klasycznej formie architektonicznej.

Heksagonalny

Ciekawy kształt sześciokąta. Atrakcyjnie prezentuje się

na dachach o różnorodnych skosach.

C1 szary C2 czerwony

C3 brązowy C4 zielony

CM1 szary cieniowany CM2 czerwony cieniowany

CM3 brązowy cieniowany CM4 zielony cieniowanyBM3  zielona chmurka

BM1  szara chmurka

B3 brązowy

B1 szary B2 czerwony

B4 zielony

BM2 czerwona chmurka

AM3 zielona chmurka

A3 brązowy A4 zielony

AM1 szara chmurka AM2 czerwona chmurka

A1 szary A2 czerwony


