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Warszawa, 29 kwietnia 2015 roku.  

 

Szanowni Państwo, 

 

Rynek pokryć dachowych w Polsce zmienia się w szybkim tempie każdego roku. Firmy producenckie 

walczą o swoich klientów oferując coraz nowocześniejsze technologie oraz coraz bardziej 

zaawansowane produkty o wysokiej jakości i długoletniej trwałości. Coraz trudniej o wyraźnie 

wyróżnienie się od konkurencji oraz zaoferowanie wyjątkowego produktu na naszym rynku.  

Nam się to udało! 

Z przyjemnością informujemy o możliwości poznania znakomitych zalet dachówki gontopodobnej z 

posypką firmy TILCOR z Nowej Zelandii należącej do ROSS ROOF GROUP LTD. TILCOR to jedyna 

światowa firma produkcyjna, która sprowadza na rynek Polski dachówki z posypką w 100% 

wyprodukowane w Nowej Zelandii. Nasza technologia bazuje na najlepszej nowozelandzkiej stali 

wyprodukowanej na bazie unikalnej rudy żelaza z tego kraju, powleczonej stopem aluminiowo- 

cynkowym Al-Zn. Kruszywo skalne, to oryginalne, wyjątkowe w swych kolorach okruchy skalne 

wydobywane w kilku własnych kamieniołomach Wyspy Północnej Nowej Zelandii. Dachówki są 

objęte 50-letnią gwarancją producenta. 

Unikalne i oryginalne materiały bazowe oraz produkcja podlegająca surowym normom technicznym 

Nowej Zelandii sprawiają, że jesteśmy obecnie jedynym producentem oferującym dachówki z 

posypką o tak wysokiej jakości produkowane wyłącznie w fabryce w Nowej Zelandii. Tylko TILCOR 

oferuje legendarną nowozelandzką jakość. Pozostałe produkty obecne na naszym rynku są 

wytwarzane w różnych krajach Europy na bazie różnych komponentów.  

Dołącz do nas! Poznaj oryginał! Poznaj różnicę! 

Gorąco zachęcamy Państwa do wypróbowania oryginału firmy TILCOR. Tylko w ten sposób będziecie 

Państwo mogli docenić nasze zalety oraz różnice wobec innych podobnych produktów.   

Zapytania o oryginalne, nowozelandzkie dachówki TILCOR można składać do oficjalnego importera w 

regionie dysponującego stanem magazynowym, pomocą logistyczną oraz bezpłatną wyceną dachów, 

którym jest firma: 

 

DACH BLACH Sebastian Czekański, ul. Kolejowa 15, Czarny Dunajec, 

www.blachypodhale.pl e-mail: dachblach@onet.pl  ,  tel. 500 749 201, 502 301 736 
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Przesyłam Państwu również kilka zdjęć poglądowych dachów wykonanych w nowozelandzkiej 

dachówce TILCOR SHAKE na Podhalu. Na Państwa życzenie możemy wysłać większą ilość zdjęć 

wykonanych na kilkuset dachach zamontowanych w regionie.  

 

 

 

Zachęcam do kontaktu z naszym oficjalnym importerem firmą DACH-BLACH. 

W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. 

Z wyrazami szacunku. 

  
 
Artur Melanowicz 
Technical Manager Europe 
 
 

 

           
 

e-mail: artur.melanowicz@tilcor.com 

tel. 00 48 531 900 941 
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