
Panou modular
pentru acoperiş FIT 
 Nou în ofertă

PANOUL MODULAR PENTRU ACOPERIȘ FIT
este cel mai nou produs din oferta firmei IMPRO Deşi utilizează cele mai noi soluţii 
tehnologice, produsul are o tentă tradiţională. Aspectul său aminteşte de acoperişurile 
clasice de demult, în care foile, într-un mod asemănător panourilor FIT, erau îmbinate 
vertical, alternativ, fapt ce conferă acoperişului un efect vizual deosebit.

În plus, tehnologia Latch Lock permite un efect vizual asemănător unui falţ pliat în mod 
tradiţional.

Caracterul modular al panoului 
are multe avantaje - accelerează 
semnificativ montarea, permite 
transportul mai uşor, iar sistemele de 
conectare patentate oferă avantaje 
pentru montatorii de acoperişuri.

Un avantaj în plus îl constituie 
efectul vizual, care aminteşte de 
acoperişurile tradiţionale. www.facebook.com/IMPRO.RO
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PERFECȚIUNEA 
DETALIILOR
O precizie perfectă a execuţiei 
 şi un aspect mereu la modă.

Scanează codul 
 şi află mai multe 
despre produs!

PANOUL PENTRU ACOPERIȘ ȘI FAȚADĂ FIT
Produsul este disponibil în două lungimi standard:  
1080 mm şi 2040 mm.

www.impro.ro

 Denumire FIT S FIT L

 Înălţimea falţului 22 22

 Lăţime efectivă 527 527

 Lăţime totală 558 558

 Grosime tablă 0,5 0,5

 Lungime foaie 1080 2040

 Lungime efectivă 1050 2010

 Lungimea pliului la îndoirea foii 30 30

2040 mm

558 mm

527 mm

22 mm

1080 mm

CARACTER MODULAR
 Panoul este disponibil în două 
lungimi standard:

1080 mm şi 2040 mm, fapt ce 
permite montarea rapidă şi uşoară, 
la costuri minime.

Modul de împachetare ergonomic, 
uşurează şi mai mult transportu  şi 
înmagazinarea.

BEND LOCK
Permite îmbinarea foilor fără utilizarea şuruburilor 
vizibile.

EASY LINK 
Soluţie de concepţie proprie, 
mulţumită căreia foile de tablă se 
potrivesc ca niciodată.

PROFILARE MICRO RIB
Suprafaţa netedă sau cu profil 
longitudinal MICRO RIB pe întreaga 
suprafaţă a panoului reduce la minim 
posibilitatea apariţiei efectului de 
unduire.

SEAL PROTECT
 În etapa de producţie, în pliul foii 
de tablă este inserată o garnitură 
specială. Acesta se deosebeşte 
printr-o elasticitate superioară 
şi prin rezistenţă la condiţiile 
atmosferice schimbătoare.

Produsul este disponibil în două lungimi standard: ULTIMAT [UTK] şi HERCULIT [HC], fapt 
ce garantează constanţa culorilor şi a structurilor. GARANȚIE

30 de ani 
pentru panourile cu strat 
ULTIMAT [UTK]

55 de ani 
pentru panourile cu strat 
HERCULIT [HC]

Garanţia unei 
culori constante
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DATE TEHNICE [mm]

3


