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GERDA - bezpieczeństwo, styl, niezawodność
Ponad 25 lat doświadczeń, zespół doskonałych inżynierów- projektantów i unikatowe opatentowane rozwiązania
gwarantują wysoką jakość produktów, bezpieczeństwo ich użytkowania a oryginalne wzornictwo i kolorystyka
pozwalają dobrać produkt, zgodnie z charakterem obiektu i jego wnętrza: mieszkania, apartamenty, domy
jednorodzinne, rezydencje, osiedla mieszkaniowe, budownictwo sakralne oraz obiekty użyteczności publicznej.
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Gerda - bezpieczeństwo osób i mienia
Doskonalsze wyroby GERDA, to: bardziej skomplikowane narzędzia do włamania, głośniejsze metody włamania,
wydłużenie czasu włamania. Korzyści dla klienta: wysokie prawdopodobieństwo, że włamujący zaniecha próby
włamania i poszuka łatwiejszego obiektu lub nawet nie przystąpi do włamania, a także wysokie poczucie własnego
bezpieczeństwa użytkowników i zniżki towarzystw ubezpieczeniowych
Gerda – drzwi wejściowe do mieszkań i domów
Różne klasy antywłamaniowe drzwi, w tym przeciwpożarowo –dymoszczelne pozwalają dobrać drzwi w zależności od
przeznaczenia i możliwości finansowych klienta.
Nowe typy i wersje drzwi Gerda cechuje oryginalne wzornictwo oraz wyszukane formy i motywy zdobnicze
odpowiadająca najnowszym trendom światowym np. możliwość różnych kolorów po obu stronach skrzydła drzwi. W
zależności od upodobań klientów oferowane są drzwi metalowe bez przetłoczeń lub tłoczone we wzory, drzwi mogą
być wyposażone w wymienne panele ozdobne, w tym z okleiną drewnianą, w różnych kolorach i wzorach. Oferta
obejmuje równie drzwi z przeszkleniem wyposażone w szyby czy witraże. Zamki główne w drzwiach Gerda
odznaczają się najwyższą klasą zabezpieczenia i odporności na wiercenie. Wkładki do zamka głównego (wymienne) o
najwyższej klasie zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak. Wkładka np. typu RIM 6000 SX (unikalny patent
GERDA) umożliwia na 4,2 miliardy kombinacji klucza!
Gerda - zamki nawierzchniowe i wpuszczane, wkładki, tarcze, kłódki
to znany od wielu lat asortyment wyrobów dostępny w powszechnej sieci sprzedaży detalicznej. Flagowa seria zamków
serii GERDA TYTAN to efekt wieloletnich doświadczeń i zaawansowanej technologii. Zamontowane na solidnych
drzwiach stanowią skuteczną barierę zabezpieczającą przed włamaniem. Atestowane zamki, wkładki, tarcze drzwiowe
czy kłódki (w zależności od produktu i potrzeb klienta) są w rożnych klasach zabezpieczenia, w tym o najwyższej
klasie zabezpieczenia i odporności na wiercenie, atak, zabezpieczenia kodu klucza, itp. Najnowsza kłódka GERDA
ZIRCON odporna jest na rozerwanie nawet przy nacisku 12 ton !
Nowe produkty Gerda, to:
Segmentowe bramy garażowe do domów i dużych obiektów o bardzo wysokich parametrach techniczno-użytkowych,
takich jak: bardzo dobra izolacyjność termiczna i ochrona przed hałasem, odporność na wiatr czy korozję, trudnopalne.
Posiadają jeden z najwytrzymalszych paneli w Europie (grubość 45 mm). W celu zapewnienia estetyki
architektonicznej obiektu dostosowano wzory i kolorystykę drzwi do paneli bram garażowych. Bramy garażowe
mogą być wyposażone w automat do zdalnego zamykania i otwierana bramy, zasilanie awaryjne oraz inne przydatne
akcesoria.
Stolarka aluminiowa to m.in. ścianki działowe, drzwi, okna, witryny, przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne
zarówno dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych.
Nagrody i medale
Gerda została doceniona i uhonorowana , w ramach niezależnych badań wśród klientów detalicznych i
instytucjonalnych szeregiem wyróżnień, nagród i medali takich jak :
- Złoty Medal Securex 2001 – za zamek ZN 200
- Dobry Wzór 2002 – za zamek ZX Plus
- Laur Klienta Grand Prix 2011 - za antywłamaniowe drzwi, zamki, wkładki
- Złoty Laur Konsumenta 2008 do 2013 - za antywłamaniowe drzwi, zamki, wkładki
- Konsumencki Lider Jakości 2012,2013 – za drzwi zewnętrzne/wejściowe
- Lider Rynku Stolarki 2013 - w segmencie drzwi metalowe
- Laur Klienta - Lider Dekady Konkursu 2004-2014
- Złoty Medal Budma 2014 – za drzwi Gerda Premium
to tylko nieliczne przykłady z wielu nagród przyznanych przez komisje konkursowe i klientów.
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