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Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1183

Lăţimea totală 1233

Grosimea tablei 0,5 

Înălțimea ștanțării 30

Lungimea modulului 363 (distanțarea șipcilor 350 mm)

izi  
 + O FORMĂ PLATĂ 

Învelitori de acoperiş 

universale şi atragătoare. 

 + PREŞTANŢAREA ÎNALĂ 

DE TIP „Z” 

Preştantarea inovatoare 

de tip  „Z” protejată prin 

lege reprezintă beneficii 

economice unice, de 

montare şi estetice.  

     

 + PERFECTĂ ÎN DETALIU 

O precizie ireproşabilă  

a executării şi un aspect 

perfect.  

 + PREŞTANŢARE 

LONGITUDINALĂ  

Suprafață perfect plată 

protejată împotriva 

apariției efectului de 

ondulare. 

 + MODULARITATE  

Montaj rapid şi uşor  

cu costuri reduse. 

 + IZI® ROOF IZI® LOOK 

Montajul clasic sau fără 

elemente de fixare vizibile. 

 + SISTEM DE ACCESORII 

DEDICAT 

Sistem de acoperiş perfect 

potrivit, funcţional şi 

complet. 

 + IZI® ANTI-WAVE 

Soluţii tehnologice care 

minimează sarcina 

exercitată şi ondularea 

suprafeţei plate. 

 + IZI® LINK 

O soluție originală 

datorită căreia plăcile 

se potrivesc mai bine ca 

niciodată.

Lăţimea efectivă 1183

HC 3009

TK 23

HC 7016

TK 31

HC 8004

TK 33

HC 8017 HC 9005

HERCULIT®

MAT 35 Standard
237204

33

30

IZI® este o ţiglă 
din tablă cu două 
module, proiectată 
cu atenție la cele mai 
mici detalii. Suprafața 
sa perfect plată 
impresionează prin 
eleganța sa simplă 
și caracterul futurist, 
creând învelitori de 

acoperişuri rezistente 
la trecerea timpului și 
la tendinţele efemere. 

Forma unică, ușurința 
și rapiditatea de 
montaj, durabilitatea 
excepțională, 
preştanţare de tipul 
„Z” și repetabilitatea 

Tehnologia de imprimare  

nu permite redarea exactă  

a culorilor, din această cauză 

culorile  mai sus menţionate 

trebuie tratate orientativ.

!

!

 Condiţiile detaliate 

de garanţie sunt 

prevăzute de 

certificatul de 

garanţie individual al 

produsului. Garanţia 

devine valabilă după 

înregistrarea pe site-ul 

www.zet-roof.eu.

culorii și structurii 
reprezintă valorile  
IZI®, fapt confirmat  
de o garanție  
de 55 de ani.

IZI® LINK

IZI® ANTI-WAVE

IZI® LOOK

PREŞTANŢAREA 
ÎNALĂ DE TIP „Z”

MODULARITATE

www.impro.ro


