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Powrót legendy z Nowej Zelandii
Rozmowa z Markiem Skoczylasem, European Sales Managerem nowozelandzkiej marki
Tilcor Roofing Systems, będącej częścią Ross Roof Group Ltd. – grupy spółek zajmujących
się produkcją pokryć dachowych najwyższej jakości już od 1942 roku. Od połowy 2014 r.
marka Tilcor jest także obecna w Polsce.

rodziny Ross może z dumą twierdzić, że
jest jedyną na świecie firmą produkującą prawdziwie nowozelandzkie tłoczone
dachówki metalowe pokryte posypką
mineralną, która eksportuje 100% wytwarzanych przez siebie produktów do
Polski, a w szczególności do Zakopanego i na Podhale. Dachówki są dostępne
u nas pod nazwą Tilcor.

 Marek Skoczylas, European Sales Manager
Tilcor Roofing Systems – Ross Roof Group Ltd.

DACHY: Jakie przesłanie chcą Państwo wyrazić, używając zwrotu „powrót legendy” w Państwa materiałach
reklamowych?
Marek Skoczylas: Podhale znane jest od
wieków jako region, którego nieodłącznym elementem są tradycyjne drewniane dachy o bardzo specyficznym stylu.
Ostatnie 20 lat to okres, w trakcie którego te drewniane dachy są stopniowo
zastępowane pokryciem z tłoczonych
dachówek metalowych pokrytych posypką mineralną, których wygląd jest maksymalnie zbliżony do wzornictwa dominującego w regionie.
Podhalańscy architekci, dekarze i inwestorzy przywykli w ciągu ostatnich dwóch
dekad do importu najwyższej jakości
produktów z Nowej Zelandii, znanych
ze swej niezmiennie wysokiej jakości –
i właśnie z tej przyczyny podkreślamy
ich „legendarność”. Spółka Ross Roof
Group Ltd., będąca w całości własnością
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Dlaczego według Pana segment tłoczonych dachówek metalowych pokrytych posypką mineralną będzie
miał coraz większe znaczenie na rynku i w jakim miejscu tego rynku sami
się Państwo pozycjonują?
Na polskim rynku konkuruje wielu producentów tłoczonych dachówek metalowych pokrytych posypką mineralną,
zwłaszcza na Podhalu, gdzie jest na nie
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największy popyt. Jesteśmy przekonani, że nasz produkt, który jest w 100%
wytwarzany w Nowej Zelandii, cechuje się niezmiennie najwyższą jakością,
m.in. dlatego, że wszystkie surowce
użyte w procesie produkcji pochodzą
od stałych lokalnych dostawców. Firma
Ross Roof Group Ltd., której produkty
sprzedawane są pod marką Tilcor, dba
o niezmiennie najwyższą jakość w procesie produkcji naszych dachówek. Tym
właśnie wyróżniamy się na rynku i z tego
właśnie powodu cieszymy się zaufaniem
naszych klientów.
Rodzina Ross, prowadząca działalność
w branży dekarskiej od 1942 r., należy do
awangardy nowozelandzkich producentów pokryć dachowych i zajmuje bardzo
wysoką pozycję wśród światowych eksporterów. Jesteśmy jednym z najszybciej
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sze pierwsze wyniki finansowe. Rynek
wymaga, aby produkty były estetyczne
i łatwe w montażu oraz by odpowiadały
wymaganiom zarówno architektów projektujących nowe obiekty, jak i właścicieli
domów, którzy podejmują decyzje o wymianie swojego dotychczasowego dachu.
Firma Ross Roof Group Ltd. (Tilcor)
spełnia te wymagania w całej rozciągłości. Nasze produkty zostały gruntownie
przebadane przez polski Instytut Techniki Budowlanej (ITB), który stwierdził, że
spełniają one kryteria dla przyznania znaku CE. Ponadto nasze produkty są również w pełni zgodne z wymogami przewidzianymi przez ITB dla klasy odporności
ogniowej B1, która jest również uznawana w większości krajów europejskich.
rozwijających się światowych producentów dachówek metalowych pokrytych
posypką mineralną, który na dodatek
wciąż kieruje się tymi samymi wartościami rodzinnymi od założenia firmy 73 lata
temu. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci docenią ten fakt i spodziewamy się
zdobyć istotny udział w polskim rynku
tłoczonych dachówek metalowych pokrytych posypką mineralną.
Dlaczego podkreśla Pan, że wyróżnia Was produkt wytwarzany w 100%
w Nowej Zelandii?
Otóż niestety niektórzy producenci, którzy przenieśli swoje zakłady produkcyjne
do krajów europejskich, nadal twierdzą,
że ich towary są wytwarzane w Nowej
Zelandii. Takie twierdzenia wprowadzają
nabywców w błąd, dlatego podkreślamy,
że nasze produkty są w 100% wytwarzane w Nowej Zelandii. Możemy z pełnym
przekonaniem informować, że działamy
według tych samych tradycyjnych wartości, jakie Nowozelandczycy przywiązują do jakości, korzystając z tych samych
jednolitych surowców, jakich nasi klienci
oczekują od producentów z Nowej Zelandii. Co ważniejsze, firma Ross Roof
Group Ltd. stale zatrudnia pracowników,
którzy od lat zatrudnieni są przy produkcji tłoczonych dachówek metalowych
pokrytych posypką mineralną. W połączeniu ze stosowanymi przez nas procedurami kontroli jakości gwarantuje absolutnie najwyższą jakość produktu.

Od momentu naszego wejścia na rynek
podhalański w połowie 2014 r. zdobywamy coraz mocniejszą pozycję dzięki
kierowaniu oferty do klientów, którzy doceniają naszą rzetelność i doświadczenie
na rynkach światowych. Nasze pokrycia
dachowe zachowują swoją jakość przez
bardzo długi czas, czego potwierdzeniem
jest udzielana przez nas długoterminowa 50-letnia proporcjonalna gwarancja
na te wyroby. Ktoś mógłby powiedzieć,
że oferujemy „produkt niszowy” wśród
wielu dostępnych stalowych pokryć dachowych w Polsce, my jednak zdajemy
sobie sprawę z dużego popytu na nasze
produkty, czego potwierdzeniem są na-
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W jaki sposób można nabywać Państwa produkty?
Utworzyliśmy grupę wyspecjalizowanych wyłącznych importerów
produktów z Nowej Zelandii, którzy
spełniają wyśrubowane wymogi, które
stawiamy naszym partnerom w Polsce.
Grupa ta nie jest na razie bardzo liczna,
ponieważ działalność w Polsce prowadzimy dopiero od niedawna, ale dążymy
do tego, żeby współpracować z kluczowymi partnerami strategicznymi, którym przysługiwać będą wyłączne prawa
do sprzedaży naszych produktów na terenie całej Polski.
Dziękuję za rozmowę.
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