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Despre noi www.impro.ro

IMPRO este un producător de soluţii complete pentru 
industria construcţiilor. Oferim o gamă largă de produse 
dedicate construcţiilor rezidenţiale şi industriale, cum ar 
fi ţiglă metalică, tablă pentru construcţii, sisteme pentru 
faţade, panouri sandwich, casete şi panouri pentru faţadă, 
sisteme de jgheaburi, precum şi servicii specializate de 
prelucrare a oţelului in centrul de servicci pentru otel. Ne 
extindem constant gama de produse, adaptându-ne la 
noile cerinţe ale pieţei şi la dezvoltarea tehnologică.

„Activitatea IMPRO  este construită pe patru piloni: 
 
OAMENII. 
 
Formăm o echipă şi ne acordăm încredere şi respect reciproc. Atât 
firma cât şi atmosfera pozitivă sunt constituite din oameni. Procesul 
de administrare, de luare a deciziilor şi comunicarea informaţiilor se 
face astfel încât pentru atingerea unui scop comun, fiecare să-şi poată 
îndeplini sarcinile confortabil şi cu entuziasm. 
 
RELAŢIILE. 
 
Relaţiile pozitive din cadrul firmei şi din afara acesteia constituie 
următoarea regulă de funcţionare a IMPRO. Construim nişte relaţii 
deschise, ce durează mai mulţi ani, cu clienţii, furnizorii şi colaboratorii. 
Suntem orientaţi spre o comunicare eficientă şi pe un dialog deschis. Ne 
îngrijim de clienţii noştri oferindu-le cele mai moderne instrumente de 
colaborare şi sprijin în cadrul programelor de marketing. 
 
TEHNOLOGIA. 
 
Cele mai noi parcuri de utilaje, modernizate cât şi adoptarea 
tehnologiilor inovatoare constituie unul dintre principiile de bază ale 
activităţii IMPRO. În plus, firma se bazează pe automatizarea proceselor 
interne, cel mai bun exemplu în această direcţie fiind formatul 
EDI (Electronic Data Interchange) ce permite schimbul direct de 
documente între noi şi furnizori, şi de asemenea, eProfil - platforma de 
serviciu clienţi, mulţumită căreia aceştia pot nu doar să trimită comenzile 
fără a fi nevoie de transmiterea unor documente suplimentare, ci şi să 
urmărească în timp real starea comenzii.
 
CALITATEA. 
 
Laboratoarele pentru controlul calităţii din Dąbrowa Górnicza (PL) şi 
Timisoara (RO), care testează produsele folosind teste ce corespund 
decadelor de influenţă a condiţiilor atmosferice, oferă posibilitatea 
acordării unor garanţi reale de ani de zile pentru produsele noastre. 
Calitatea este condiţionată de selecţionarea corectă a celor mai buni 
furnizori din toată lumea.”Formăm o echipă bine coordonată 

în care avem încredere şi ne 
respectăm reciproc. Ne asigurăm 
că lucrăm într-o atmosferă pozitivă 
şi suntem conştienţi că o companie 
este creată de către oameni.

PRODUCĂTOR  DE 
MATERIALE PENTRU 
ACOPERIŞURI 
ŞI FAŢADE IMPRO

IDEE
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Am început în perioada când România, ca şi întreaga Europă, au fost ameninţate de o profundă 
criză economică , iar branşa construcţiilor părea să fie atinsă îndeosebi de această criză. În ciuda 
acestui fapt, în anul 2009 a fost înfiinţată compania IMPRO®, ca făcând parte din grupul de 
capital BLACHPROFIL 2®.

La început ne-am sprijinit pe structurile poloneze de producţie şi logistice, dar am reuşit după mai 
puţin de 4 ani să pornim propriile linii de profilare a ţiglei metalice. Un pas uriaş în istoria IMPRO® 
a reprezentat anul 2016, în care am construit propria hală de producţie în Juc-Herghelie, precum 
şi în care am reorganizat de la temelii structura firmei sub aspectul personalului, producţiei 
şi logisticii. Acest parc tehnologic inovator care a devenit sediul nostru principal a introdus 
IMPRO® într-o nouă eră. În calitate de companie internaţională de producţie ce are propria reţea 
logistică şi de distribuţie pe piaţa europeană, am acceptat o nouă provocare şi la începutul anului 
2017/2018 am preluat fabrica de producţie de panouri sandwich din Timişoara. Această unitate 
de producţie complet funcţională a devenit parte integrantă a S.C. IMPRO S. R. L.® îmbogăţind 
oferta noastră cu panouri sandwich.

În prezent, produsele noastre sunt disponibile în Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, 
Lituania, Rusia, Belarus, Austria, Bulgaria, Serbia şi România. Deşi ne dezvoltăm într-un ritm 
extrem de rapid, avem încă multe de cucerit. Însă deja astăzi istoria noastră constituie o dovadă 
că ne îndeptăm pe un drum adecvat, construind firma pe baza unor valori şi a unei politici de 
înaltă calitate.

ISTORIC
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Platforma online eProfil este un sistem complex de servicii pentru clienţi, 
care este perfecţionat constant prin adăugarea de funcţii noi. Acesta face 
posibil un control aproape nelimitat asupra comenzii plasate. Permite verificarea 
etapelor de realizare, localizarea în timp real pe hartă a produsului transportat 
şi controlul total al soldului, plăţilor şi istoricului tranzacţiilor. 
eProfil oferă, de asemenea, accesul la listele de preţuri actuale şi la promoţii, 
precum şi capacitatea de a crea cu uşurinţă o estimare a costurilor pentru clientul final. 
 
Modulul de optimizare a acoperişului vă permite să calculaţi rapid şi independent materialul necesar în conformitate cu proiectul, 
ceea ce înseamnă o reducere a cantităţii de deşeuri şi a costurilor inutile până la minimul necesar. Programul vizualizează dispunerea foilor de tablă 
pe acoperiş, ajută la alegerea celei mai economice soluţii, la generarea proiectului terminat şi la plasarea comenzii. Platforma de servicii eProfil este 
un instrument multifuncţional care îmbunătăţeşte procesul de realizare a comenzilor şi economiseşte timpul clienţilor noştri.

Acordăm o mare importanţă calităţii produselor noastre, motiv pentru care am 
creat propriul nostru laborator profesional în care atât produsele noastre, cât şi 
materialul din care sunt fabricate sunt supuse unor teste. Controlul calităţii efectuat 
cu ajutorul celor mai recente realizări tehnologice şi echipamente moderne, precum 
şi echipa IMPRO care cercetează procesele care au loc în învelişurile de protecţie 
şi în oţel, reproduc fidel influenţa a câtorva decenii de expunere la diferite condiţii 
meteorologice. Datorită unor astfel de teste fiabile, putem oferi cu adevărat cele mai 
lungi perioade de garanţie pentru produsele noastre.

ACADEMIA CAMPIONILOR IMPRO este o platformă pentru dialog şi 
schimb de experienţe cu constructorii de acoperişuri şi distribuitorii care 
lucrează cu noi.
Începuturile sale se regăsesc în anul 2017. În mai puţin de 2 ani, 
ACADEMIA CAMPIONILOR IMPRO, a permis instruirea a 2.500 de 
montatori acoperişuri din întreaga Europă. Cursurile s-au desfăşurat în 
cadrul uneia dintre cele 4 centre de producţie integrate
din Dąbrowa Górnicza, unde a fost organizată o infrastructură de 
conferinţe şi instruire complet echipată şi funcţională.
Anul următor a fost un an de instructaj pe teren.

ACADEMIA MOBILĂ A CAMPIONILOR IMPRO, după ce a parcurs 
aproape 10.000 km, a permis prezentarea produselor şi metodelor de 
instalare ale acestora la 2.000 de constructori de acoperişuri. În cadrul 
Academiei Campionilor, oferim în mod constant o serie de cursuri 
practice, în cadrul cărora participanţii, în grupuri mici, au posibilitatea 
de a-şi extinde abilităţile şi cunoştinţele. Suntem siguri că aceste cursuri 
şi investirea în executanţi constituie un factor fundamental pentru 
dezvoltarea branşei.

Noua ofertă, care se dezvoltă împreună cu compania, ne obligă să 
oferim asistenţă tehnică clienţilor noştri. Cursurile practice, desfăşurate 
ca parte a Academiei Campionilor IMPRO constituie un compendiu de 
cunoştinţe practice care permit munca adecvată cu produsele noastre şi 
implementarea de noi soluţii utilizate în construcţia de acoperişuri. În era 
progresului dinamic, este foarte important ca montatorii de acoperişuri 
să urmeze schimbările şi să îşi completeze cunoştinţele în domeniu. 
Cursurile practice au devenit o caracteristică permanentă a ofertei IMPRO 
dialogul activ şi întâlnirile cu constructorii de acoperişuri îmbogăţesc 
cunoştinţele ambelor părţi.

Suportul tehnic complet este, de asemenea, o oportunitate de a obţine opinii şi ajutor de la consilierii tehnici IMPRO, asociaţi în cadrul programului 
MASTER ROOFER. Constructorii instruiţi din punct de vedere tehnic care cunosc la perfecţie oferta de produse, oferă asistenţă şi opinii în ceea ce 
priveşte montajul. O listă completă a consilierilor tehnici IMPRO este disponibilă pe pagina de internet.

ePROFIL

LABORATORUL

ACADEMIA 
CAMPIONILOR

ASISTENŢĂ COMPLETA 
IMPRO
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SERII DE PRODUSE

CARACTERISTICILE SERIEI
• Tigla metalica bimodulară.
• Profil de tip „Z”.
• Repetitivitatea culorii şi structurii stratului de protecţie.
• Ambalare profesionistă.
• Cele mai noi soluţii tehnologice.

CARACTERISTICILE SERIEI
• Foi de tablă bimodulare.
• Orificii de montare.
• Tăietură 3D după forma profilului.
• Disponibile într-o gamă largă de culori şi tipuri de straturi de protecţie.

CARACTERISTICILE SERIEI
• Ţiglă metalică clasică, tăiată la dimensiune.
• Orificii de montare gata pregătite. Pe profile de 30 mm, 35 mm şi 40 mm.
• Tăietură 3D după forma profilului.
• Disponibile într-o gamă largă de culori şi tipuri de straturi de protecţie.

CARACTERISTICILE SERIEI
• Ţiglă metalică clasică, tăiată la dimensiune.
• Disponibile într-o gamă largă de culori şi tipuri de straturi de protecţie.
• Tăietură prelungită la streaşină.

2.0
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16. IZI ROOF

18. IZI LOOK

20. ZET ROOF

22. ZET LOOK
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25. Materie Primă
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MODULAR SERIES este o linie de invelitori modulare pentru acoperişuri, 
echipate cu soluţii tehnologice inovatoare şi perfecţionate din punct 
de vedere estetic. Ţiglele sunt fabricate sub formă de foi bimodulare 
de dimensiuni reduse, care uşurează şi grăbesc în mod semnificativ 
transportul şi montajul. 
 
Produsele modulare sunt disponibile în două variante de fixare: 
tradiţională, cu şuruburi vizibile (IZI Roof şi ZET Roof ) iar pentru clienţii 
exigenţi, cu şuruburi ascunse (IZI Look şi ZET Look).  
 
 
Soluţii tehnologice avansate, ce constituie inovaţii tehnologice piaţa 
invelitorilor metalice, executate cu atenţie mare la cele mai mărunte 
detalii şi cu o precizie perfectă, mulţumită liniilor de producţie 
automatizate.  
 
MODULAR SERIES se distinge prin avantajele specifice numai 
clasei sale de produse: 
 
Forma foilor bimodulare uşurează încărcarea, transportul 
şi descărcarea şi, mai presus de toate, uşurează şi accelerează montajul. 
Faptul că foile 
sunt uşoare şi de dimensiuni reduse înseamnă o ridicare a lor mai uşoară 
pe acoperiş 
şi depozitarea lor în condiţii de siguranţă.  
 
Profilul înalt de tip „Z” este o soluţie patentata, ce provoacă apariţia unor 
umbre adânci între module, mulţumită cărora, acoperişul îşi prezintă în 
orice condiţii de iluminare, forma sa dinamică, unică. Închizătoarea „Z” 
oferă un plus de protecţie faţă de coroziune marginilor tăiate.  
 
Ambalarea profesionistă include distanţieri din polistiren, o husă specială 
cu panglici reutilizabile, folie stretch şi benzi de legat. 
 
Sistemul dedicat de ambalare protejează modulele, reduce riscul de 
deteriorare şi abraziune în timpul încărcării, transportului şi descărcării. 
Garanţia de 55 de ani la învelişurile selectate constituie o confirmare a 
calităţii înalte a produsului pe piaţa acoperişurilor, şi este susţinută de 
testele obiective de laborator efectuate 
în laboratorul specializat IMPRO. Oţelul livrat către IMPRO este supus 
unor teste detaliate, prin care acesta se califică, doar în urma unor 
rezultate pozitive, pentru a fi utilizat la fabricarea ţiglei metalice. 
Repetibilitatea culorii şi structurii este asigurată în certificatul de garanţie. 
 
Şuruburile dedicate de tip TORX (IZI Roof, ZET Roof) oferă o vizibilitate 
mai redusă a îmbinărilor şi duc la o creştere a esteticii acoperişului.
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Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1183

Lăţimea totală 1233

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 38

Înălţimea ştanţării 30

Lungimea modulului
363 (distanţarea şipcilor 
350 mm)

1183

237204
33

20

ANTI WAVE EASY LINK
PROFILUL 
DE TIP ”Z”

ANTI WAVE este un sistem de 
locaşuri de montare cu formă 
precisă situate în punctele optime 
pentru fixarea foii de tablă. 
Avantajele de bază ale utilizării 
acestei soluţii sunt:

• evidenţierea locurilor optime de 
instalare a elementelor de fixare, 

• reducerea tensionării şi ondulării 
suprafeţei plane, 

• nu trebuie rindeluite şipcile pe 
panta acoperişului, 

• lăcaşurile fac ca elementele de 
fixare să fie mai puţin vizibile,

• forma lăcaşurilor uşurează drenajul 
umidităţii din punctele de fixare.

EASY LINK O soluţie originală, 
mulţumită căreia foile se potrivesc 
una cu cealaltă mai bine ca 
niciodată. 
Pentru a evita efectul de împingere 
a foilor suprapuse în punctul în 
care cele trei foi sunt îmbinate, în 
cadrul ţiglei metalice modulare 
IZI s-a aplicat tăierea colţului părţii 
inferioare presate. 
 
În plus, profilul special format al 
reliefurilor din margine permite 
potrivirea perfectă a foilor de tablă, 
fără îmbinări longitudinale vizibile.

PROFILUL DE TIP „Z” 
este o tehnologie de profilare  
ce utilizează metoda de presare 
originală de tip „Z”, care produce 
apariţia unor umbre adânci între 
module. Mulţumită acestui fapt, 
în orice condiţii de iluminare, 
acoperişul îşi prezintă forma unică şi 
dinamică. 
 
Umbra profilului face ca îmbinările 
de nivel dintre foile de tablă să fie 
mai puţin vizibile. 
Acest lucru are o influenţă 
importantă asupra esteticii 
acoperişului.
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65

INVIZIBIL 
PENTRU OCHI

EASY LINK
PROFILUL 
DE TIP ”Z”

INVIZIBIL PENTRU OCHI. Ţigla 
metalică modulară IZI Look 
înseamnă cel mai ridicat nivel estetic 
ce nu acceptă compromisuri. 
 
Trăsătura distinctivă a acestor 
sisteme de acoperire este 
eliminarea şuruburilor vizibile de pe 
suprafaţa acoperişului, fapt pentru 
care armonia nu este perturbată de 
nici un element de fixare sau orificiu 
de montare.

EASY LINK O soluţie originală, 
mulţumită căreia foile se potrivesc 
una cu cealaltă mai bine ca 
niciodată. 
Pentru a evita efectul de împingere 
a foilor suprapuse în punctul în 
care cele trei foi sunt îmbinate, în 
cadrul ţiglei metalice modulare 
IZI s-a aplicat tăierea colţului părţii 
inferioare presate. 
 
În plus, profilul special format al 
reliefurilor din margine permite 
potrivirea perfectă a foilor de tablă, 
fără îmbinări longitudinale vizibile.

PROFILUL DE TIP „Z”
este o tehnologie de profilare 
ce utilizează metoda de presare 
originală de tip „Z”, care produce 
apariţia unor umbre adânci între 
module. Mulţumită acestui fapt, 
în orice condiţii de iluminare, 
acoperişul îşi prezintă forma unică şi 
dinamică.

Umbra profilului face ca îmbinările 
de nivel dintre foile de tablă să fie 
mai puţin vizibile.
Acest lucru are o influenţă 
importantă asupra esteticii 
acoperişului.

1183

237204
33

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1183

Lăţimea totală 1233

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 38

Înălţimea ştanţării 30

Lungimea modulului
363 (distanţarea şipcilor 
350 mm)
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20

1150

37 230
20

PROFILUL DE TIP „Z”
PROFILUL DE TIP „Z” Imaginea completă a acoperişului este dată nu doar de culoare şi formă ci 
şi de jocul de lumini şi umbre. Când am conceput produsul nostru, am acordat atenţie tuturor 
acestor aspecte. Totul pentru a proiecta un sistem de acoperire care să îmbine cel mai înalt nivel 
estetic, de funcţionalitate şi durabilitate şi de asemenea siguranţa şi rapiditatea de montare. 
Tehnologia avansată de profilare ce utilizează profilul de tip „Z” creează umbre adânci între 
module. Datorită acestui fapt, acoperişul, în toate condiţiile de iluminare îşi prezintă forma sa 
unică, dinamică. Umbra reliefului nu numai că modelează imaginea plastică a ţiglei metalice, dar 
mai ales face ca şuruburile şi îmbinările orizontale dintre foi să fie mai puţin vizibile. Acest lucru are 
un impact semnificativ asupra esteticii acoperişului.

• şuruburi ascunse în umbră, • îmbinări orizontale invizibile, • formă atractivă şi dinamică.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1150

Lăţimea totală ~1212

Grosimea tablei 0,5

Înălţimea totală profilului 50

Înălţimea ştanţării 30

Lungimea modulului
363 (distanţarea şipcilor 350 
mm)
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45

1150

37 230
20

INVIZIBIL PENTRU OCHI
INVIZIBIL PENTRU OCHI. Ţigla metalică modulară IZI Look înseamnă cel mai ridicat nivel estetic ce 
nu acceptă compromisuri.

Trăsătura distinctivă a acestor sisteme de acoperire este eliminarea şuruburilor vizibile de pe 
suprafaţa acoperişului, fapt pentru care armonia nu este perturbată de nici un element de fixare 
sau orificiu de montare.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1150

Lăţimea totală ~1212

Grosimea tablei 0,5

Înălţimea totală profilului 50

Înălţimea ştanţării 30

Lungimea modulului
363 (distanţarea şipcilor 350 
mm)

PROFILUL DE TIP „Z”
PROFILUL DE TIP „Z” Imaginea completă a acoperişului este dată nu doar de culoare şi formă ci 
şi de jocul de lumini şi umbre. Când am conceput produsul nostru, am acordat atenţie tuturor 
acestor aspecte. Totul pentru a proiecta un sistem de acoperire care să îmbine cel mai înalt nivel 
estetic, de funcţionalitate şi durabilitate şi de asemenea siguranţa şi rapiditatea de montare. 
Tehnologia avansată de profilare ce utilizează profilul de tip „Z” creează umbre adânci între 
module. Datorită acestui fapt, acoperişul, în toate condiţiile de iluminare îşi prezintă forma sa 
unică, dinamică. Umbra reliefului nu numai că modelează imaginea plastică a ţiglei metalice, dar 
mai ales face ca şuruburile şi îmbinările orizontale dintre foi să fie mai puţin vizibile. Acest lucru are 
un impact semnificativ asupra esteticii acoperişului.

• şuruburi ascunse în umbră, • îmbinări orizontale invizibile, • formă atractivă şi dinamică.
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HERCULIT [HC]

Material utilizat la fabricarea ţiglei metalice 
modulare IZI şi ZET, strat de protecţie dezvoltat 
în strânsă cooperare
cu un producător de vârf de lacuri pentru cele 
mai bune oţelării din Europa. Mulţi ani de studiu 
a straturilor de protecţie utilizate până acum şi 
de monitorizare a nevoilor clienţilor, punânt un 
accent deosebit pe nevoile constructorilor de 
acoperişuri, ne-au permis să concentrăm atât 
de multe avantaje diferite într-un singur produs. 
HERCULIT este un poliester întărit cu poliuretan, 
cu rezistenţă ridicată la deteriorarea mecanică, 
cu o grosime de 35 μm. Ţigla metalică modulară 
IZI şi ZET fabricată din tablă acoperită cu 
HERCULIT înseamnă o garanţie de 55 de ani, şi 
repetabilitatea culorilor şi a structurii învelişului 
de protecţie.

TABLA PREVOPSITĂ [UTK, HC]

Materia primă folosită de noi a fost prelucrată special pentru ţigla 
metalică modulară, printr-o colaborare strânsă cu furnizorii. Am acordat 
o deosebită atenţie proprietăţilor cheie, ce determină calitatea şi 
durabilitatea matrialelor de acoperire pentru acoperişuri.

Tabla noastră asigură conformitatea culorii şi structurii învelişului de 
protecţie şi  prezintă proprietăţi anticorozive şi de rezistenţă peste 
medie. Acest lucru ne permite să oferim fără nici o problemă garanţii pe 
termen lung, fără a fi nevoie să achiziţionăm elemente suplimentare, aşa 
cum se întâmplă adesea în cazul produselor concurenţei.

Rezistenţa excelentă la abraziune, la deteriorările mecanice şi la razele 
solare fac ca acoperişul să arate nou şi elegant chiar şi după ani de 
utilizare.

ULTIMAT [UTK]

Este un înveliş de protecţie cu o grosime de 
35 μm, cu rezistenţă foarte mare la coroziune 
şi la acţiunea razelor UV (RC4/RUV4). Pelicula 
ULTIMAT cu structură granulară, inspirat de 
natură, nu conţine crom sau metale grele şi 
poate fi reciclat, fiind un produs ecologic. Tabla 
învelită în strat elastic ULTIMAT poate fi profilată 
la temperaturi deosebit de mici. Garanţia la 
produsele selectate cu strat ULTIMAT, ajunge 
până la 30 de ani. 

GAMA DE CULORI MATERIE PRIMĂ

Cod
Grosimea 

stratului de 
lac

Cantitatea 
de zinc

Rezistenţă la 
coroziune

Rezistenţă 
la radiaţiile 

UV

Perioada 
de garanţie 

(ani)

HERCULIT 
[HC]

35 µm 275 g/m2 RC4 RUV4 55

Cod
Grosimea 

stratului de 
lac

Cantitatea 
de zinc

Rezistenţă la 
coroziune

Rezistenţă 
la radiaţiile 

UV

Perioada 
de garanţie 

(ani)

ULTIMAT 
[UTK]

35 µm 275 g/m2 RC4 RUV4 30

HC 3009

UTK 23

HC 7016

UTK 24

HC 8004

UTK 31

HC 8017

UTK 33

HC 9005

Ţigla metalică modulară IZI şi ZET executată din tablă cu strat de protecţie 
HERCULIT oferă garanţia repetitibilităţii culorii şi structurii.

Ţigla metalică modulară IZI şi ZET executată din tablă cu înveliş de 
protecţie ULTIMAT oferă garanţia repetitibilităţii culorii şi structurii.

Tehnologia de imprimare nu permite redarea corectă a culorilor, prin urmare culorile 
prezentate sunt orientative şi pot diferi de cele reale.

Garanţia devine valabilă după înregistrarea pe pagina www.warranty.impro.ro 
Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate în certificatul de garanţie.

Secţiune transversală a tablei prevopsite

Legendă

 Înveliş organic  Înveliş de grund  Înveliş metalic Înveliş anticoroziv Miez de oţel
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TĂIEREA 3DEASY LINK ORIFICII PENTRU MONTAJ

Soluţie originală mulţumită căreia foile se 
potrivesc ca niciodată. Decupajul special
şi profilarea cutelor de la extremităţi permit 
ca foile să se potrivească perfect
în locul lor de contact.

Ţigla compactă HETA 2.0 este tăiată în 
funcţie de forma undei, fapt pentru care 
îmbinările orizontale ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Orificiile de montare gata pregătite pe 
profilurile verticale permit montarea 
rapidă şi etanşă a foilor. Asta înseamnă nu 
doar un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a muncii.

Produsul este livrat pe 
palet într-o singură stivă

2.0

COMPACT SERIES este o linie de produse care îmbină 
avantajele ţiglei metalice tăiate la dimensiune cu cele ale 
soluţiilor modulare. Aceste sisteme pentru acoperiş sunt 
fabricte având la bază ţigla metalică clasică sub formă de foi 
uşoare cu bimodulare. Atât produsele COMPACT SERIES, 
cât şi ţigla metalică modulară, au o serie de avantaje legate 
de transport, montare şi depozitare. În cadrul COMPACT 
SERIES sunt disponibile profile renumite pe piaţa clasică a 
acoperişurilor din tablă pentru forma lor uşoară bimodulară: 
ALFA 2.0, GAMMA 2.0, HETA 2.0, STIGMA 2.0 şi BAVARIA 
Roof 2.0

Vă prezentăm cele mai importante caracteristici ale 
ţiglei metalice COMPACT SERIES:

Formatul de tablă bimodulare facilitează încărcarea, 
transportul şi descărcarea şi, mai presus de toate, facilitează 
şi accelerează montarea. Fiind uşoare şi mici foile de tablă 
sunt mai uşor de urcat pe acoperiş şi mai uşor de depozitat.

Tăierea 3D după forma profilului, care ascunde îmbinările 
orizontale ale foilor, îmbunătăţeşte semnificativ estetica 
finala a acoperişului.

Orificiile de montare gata executate pe profilurile verticale, 
permit montarea rapidă şi etanşă a foilor.
Acest lucru nu doar facilitează montarea, dar şi accelerează 
semnificativ munca.

EASY LINK este o soluţie patentata utilizată în cadrul ţiglei 
metalice compacte HETA 2.0 şi ALFA 2.0, datorită căreia 
foile se potrivesc unele cu celelalte mai bine ca niciodată.

Tăierea specială şi profilarea cutelor de la extremităţi permit 
foilor să se potrivească perfect în locul lor de contact.

Şuruburile dedicate de tip TORX reduc vizibilitatea 
elementelor de fixare având ca rezultat o estetică mai înaltă 
a acoperişului.

Disponibil într-o gamă largă de culori şi tipuri de strat de 
protecţie. 

350 

 30 / 40 

1157

26

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1157

Lăţimea totală 1202

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 56/66

Înălţimea ştanţării 30/40

Lungimea modulului 350

30/350
40/350
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TĂIEREA 3DTĂIEREA 3D PROFIL SIMETRICEASY LINK ORIFICII PENTRU MONTAJORIFICII PENTRU MONTAJ

Construcţia ţiglei metalice compacte
STIGMA 2.0 permite executarea montajului 
în orice direcţie (începând din partea 
dreaptă sau din stânga)

Soluţie originală mulţumită căreia foile se 
potrivesc ca niciodată. Decupajul special 
şi profilarea cutelor de la extremităţi permit 
ca foile să se potrivească perfect 
în locul lor de contact.

Ţigla compactă STIGMA 2.0 este tăiată în 
funcţie de forma undei, fapt pentru care 
îmbinările orizontale ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Ţigla compactă ALFA 2.0 este tăiată în 
funcţie de forma undei, fapt pentru care 
îmbinările orizontale ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Orificiile de montare gata pregătite pe 
profilurile verticale permit montarea 
rapidă şi etanşă a foilor. Asta înseamnă nu 
doar un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a muncii.

Orificiile de montare gata pregătite pe 
profilurile verticale permit montarea 
rapidă şi etanşă a foilor. Asta înseamnă nu 
doar un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a muncii.

Produsul este livrat pe 
palet într-o singură stivă

Produsul este livrat pe 
palet într-o singură stivă

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1105

Lăţimea totală 1194

Grosimea tablei 0,5

Înălţimea totală profilului 57/67

Înălţimea ştanţării 30/40

Lungimea modulului 350

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1100

Lăţimea totală 1183

Grosimea tablei 0,5

Înălţimea totală profilului 53/58

Înălţimea ştanţării 30/35

Lungimea modulului 350

 350 

 
30 / 35

183

1100

23

350 

 30 / 40 

1105

220

27

30/350
40/350

30/350
35/350
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2.0

TĂIEREA 3DTĂIEREA 3D ORIFICII PENTRU MONTAJORIFICII PENTRU MONTAJ

Construcţia ţiglei metalice compacte
GAMMA 2.0 permite executarea montajului 
în orice direcţie (începând din partea 
dreaptă sau din stânga). 

Construcţia ţiglei metalice compacte
BAVARIA Roof 2.0 permite executarea 
montajului în orice direcţie (începând din 
partea dreaptă sau din stânga). 

Ţigla compactă GAMMA 2.0 este tăiată în 
funcţie de forma undei, fapt pentru care 
îmbinările orizontale ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Ţigla compactă BAVARIA Roof 2.0 este tăiată 
în funcţie de forma undei, fapt pentru care 
îmbinările orizontale ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Orificiile de montare gata pregătite pe 
profilurile verticale permit montarea rapidă 
şi etanşă a foilor.
Asta înseamnă nu doar un montaj mai uşor, 
ci
şi o accelerare semnificativă a muncii.

Orificiile de montare gata pregătite pe 
profilurile verticale permit montarea rapidă 
şi etanşă a foilor.
Asta înseamnă nu doar un montaj mai uşor, 
ci
şi o accelerare semnificativă a muncii.

Produsul este livrat pe 
palet într-o singură stivă

Produsul este livrat pe 
palet într-o singură stivă

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1150

Lăţimea totală 1212

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 50/60

Înălţimea ştanţării 30/40

Lungimea modulului 350

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1120

Lăţimea totală 1206

Grosimea tablei 0,5

Înălţimea totală profilului 50/60

Înălţimea ştanţării 30/40

Lungimea modulului 350

PROFIL SIMETRICPROFIL SIMETRIC

1120

224 63

20

350

30 / 40 

1150

37
230

20

350

30 / 40 

30/350
40/350

30/350
40/350
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SERIA CLASSIC este o linie de ţiglă metalică ce se bucură de 
popularitate, tăiată la dimensiuni, adaptată ideală proiectului 
de acoperiş. Linia de ţiglă metalică clasică cuprinde produse 
ce au o poziţie bine stabilită pe piaţă: ALFA, GAMMA, HETA, 
STIGMA, BAVARIA Roof şi OMEGA.

Cele mai importante caracteristici ale ţiglei metalice 
din seria CLASSIC SERIES:

Foile de tablă tăiate la dimensiunile comandate se potrivesc 
perfect proiectului concret al acoperişului.

Tăierea 3D după forma profiluiu, care ascunde îmbinările 
orizontale ale foilor, îmbunătăţind semnificativ estetica 
finisajului acoperişului.

Orificiile de montare gata preparate pe profilurile verticale 
permit montarea rapidă şi strânsă a foilor. Acest lucru nu 
numai că facilitează montajul, dar şi accelerează semnificativ 
munca (se aplică versiunii cu o înălţime a profilului de 30 mm 
sau mai mare).

EASY LINK este o soluţie patentată introdusă
pentru plăcile HETA şi ALFA, datorită căreia foile se potrivesc 
mai bine ca niciodată. Decupajul special
şi profilarea cutelor de la extremităţi permite ca foile să se 
potrivească perfect în locul lor de contact.

Disponibil în toate culorile, grosimile şi tipurile de înveliş 
protector.

Tăierea 3DEASY LINK
Orificii pentru 
montaj

Soluţie originală mulţumită 
căreia foile se potrivesc 
ca niciodată. Decupajul 
special
şi profilarea cutelor de la 
extremităţi permit ca foile 
să se potrivească perfect
în locul lor de contact.

Ţigla compactă HETA 
este tăiată în funcţie de 
forma undei, fapt pentru 
care îmbinările orizontale 
ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Orificiile de montare gata 
pregătite pe profilurile 
verticale permit montarea 
rapidă şi etanşă a foilor.
Asta înseamnă nu doar un 
montaj mai uşor, ci
şi o accelerare semnificativă 
a muncii. Înălţimea ştanţării 
30/40.

350 / 400 

25 / 30 / 40 

1157

26

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1157

Lăţimea totală 1202

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 51/56/66

Înălţimea ştanţării 350 25/30/40

Înălţimea ştanţării 400 25

Lungimea foii
min. 1110
max. 6010

Greutatea ok. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 60

Lista foilor de tablă modulare

Modul 
350 mm

Modul 
400 mm

Număr de 
module

1,11 1,26 3

1,46 1,66 4

1,81 2,06 5

2,16 2,46 6

2,51 2,86 7

2,86 3,26 8

3,21 3,66 9

3,56 4,06 10

3,91 4,46 11

4,26 4,86 12

4,61 5,26 13

4,96 5,66 14

5,31 6,06 15

5,66 6,46 16

6,01 6,86 17

6,36 7,26 18

6,71 19

7,06 20

7,41 21

25/350
25/400
30/350
40/350



38 39

CLASSIC SERIES www.impro.ro

Tăierea 3DProfil simetric
Orificii pentru 
montaj

Construcţia ţiglei metalice 
compacte STIGMA permite 
executarea montajului în 
orice direcţie (începând 
din partea dreaptă sau din 
stânga).

Ţigla compactă ALFA 
este tăiată în funcţie de 
forma undei, fapt pentru 
care îmbinările orizontale 
ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Orificiile de montare gata 
pregătite pe profilurile 
verticale permit montarea 
rapidă şi etanşă a foilor.
Asta înseamnă nu doar un 
montaj mai uşor, ci
şi o accelerare semnificativă 
a muncii. Înălţimea ştanţării 
30/40.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1105

Lăţimea totală 1194

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 52/57/67

Înălţimea ştanţării 350 25/30/40

Înălţimea ştanţării 400 25

Lungimea foii
min. 1070
max. 6110

Greutatea ok. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 20

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1100

Lăţimea totală 1183

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 38/43

Înălţimea ştanţării 350 15/20

Înălţimea ştanţării 400 15/20

Lungimea foii
min. 1160
max. 6010

Greutatea ok. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 110

Lista foilor de tablă modulare

Modul 
350 mm

Modul 
400 mm

Număr de 
module

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21

Lista foilor de tablă modulare

Modul 
350 mm

Modul 
400 mm

Număr de 
module

1,11 1,26 3

1,46 1,66 4

1,81 2,06 5

2,16 2,46 6

2,51 2,86 7

2,86 3,26 8

3,21 3,66 9

3,56 4,06 10

3,91 4,46 11

4,26 4,86 12

4,61 5,26 13

4,96 5,66 14

5,31 6,06 15

5,66 6,46 16

6,01 6,86 17

6,36 7,26 18

6,71 19

7,06 20

7,41 21

350 / 400 

15 / 20 

183

1100

23

350 / 400 

25 / 30 / 
40 

1105

220
27

25/350
25/400
30/350
40/350

15/350
15/400
20/350
20/400
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Tăierea 3DTăierea 3D
Orificii pentru 
montaj

Orificii pentru 
montaj

Construcţia ţiglei metalice 
compacte GAMMA 
permite executarea 
montajului în orice direcţie 
(începând din partea 
dreaptă sau din stânga).

Construcţia ţiglei metalice 
compacte BAVARIA 
Roof permite executarea 
montajului în orice direcţie 
(începând din partea 
dreaptă sau din stânga).

Ţigla compactă GAMMA 
este tăiată în funcţie de 
forma undei, fapt pentru 
care îmbinările orizontale 
ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Ţigla compactă BAVARIA 
Roof este tăiată în funcţie 
de forma undei, fapt pentru 
care îmbinările orizontale 
ale foilor sunt mai puţin 
vizibile.

Orificiile de montare gata 
pregătite pe profilurile 
verticale permit montarea 
rapidă şi etanşă a foilor.
Asta înseamnă nu doar un 
montaj mai uşor, ci
şi o accelerare semnificativă 
a muncii. Înălţimea ştanţării 
30/40.

Orificiile de montare gata 
pregătite pe profilurile 
verticale permit montarea 
rapidă şi etanşă a foilor.
Asta înseamnă nu doar un 
montaj mai uşor, ci
şi o accelerare semnificativă 
a muncii. Înălţimea ştanţării 
30/40.

Profil simetricProfil simetric

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1150

Lăţimea totală 1212

Grosimea tablei 0,5

Înălţimea totală profilului 45/50/60

Înălţimea ştanţării 350 25/30/40

Înălţimea ştanţării 400 25

Lungimea foii
min. 1070, 
max. 6110

Greutatea ok. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 20

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1120

Lăţimea totală 1206

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 45/50/60

Înălţimea ştanţării 350 25/30/40

Înălţimea ştanţării 400 25

Lungimea foii
min. 1070
max. 6110

Greutatea ok. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 20

Lista foilor de tablă modulare

Modul 
350 mm

Modul 
400 mm

Număr de 
module

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21

Lista foilor de tablă modulare

Modul 
350 mm

Modul 
400 mm

Număr de 
module

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21

350 / 400 

25 / 30 
/ 40 

1120

224 63
20

1150

37
230

20

350 / 400 

25 / 30 / 
40 

25/350
25/400
30/350
40/350

25/350
25/400
30/350
40/350
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Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1085

Lăţimea totală 1180

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 47/52

Înălţimea ştanţării 350 15/20

Înălţimea ştanţării 400 15/20

Lungimea foii
min. 1160
max. 5750

Greutatea ok. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 150

Lista foilor de tablă modulare

Modul 
350 mm

Modul 
400 mm

Număr de 
module

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21

15/350
15/400
20/350
20/400

350 / 400 

15 / 20 

140

 1085

32
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LAMBDA 2.0 sunt panouri de acoperiş uşoare 
şi universale. Construcţia panourilor oferă mai 
multe opţiuni de configurare şi garantează cele 
mai noi soluţii tehnologice,
iar rafinamentul perfect se reflectă în estetica lor 
înaltă.

Profilarea longitudinală MICRO RIB pe toată 
suprafaţa panoului minimizează posibilitatea 
apariţiei efectului de ondulare, iar finisajul 
COVER CAP şi BEND LOOK asigură aspectul 
impecabil al acoperişului. Panourile de acoperiş 
sunt forme moderniste a căror frumuseţe stă
în minimalism şi funcţionalitate, motiv pentru 
care se adaptează excelent atât
la arhitectura modernă cât şi la cea tradiţională.

LAMBDA 2.0 este disponibilă în două lăţimi 
de panou (515 mm şi 307 mm - lăţimi efective) 
şi patru tipuri de profilare, ceea ce permite o 
adaptare perfectă la nevoile fiecărei clădiri în 
parte.

INFORMAŢII 
TEHNICE

LAMBDA 2.0 – Specificaţii tehnice [mm]

Denumire L.2.0.515 L.2.0.307

Înălţimea falţului 25 25

Lăţimea efectivă 515 307

Lăţimea totală ~547 ~339

Grosimea tablei 0,5 - 0,7 0,5 - 0,7

Lungimea foii min. 1000 / max. 10 000

COVER CAP MICRO RIB

Plierea specială a panoului pe partea 
dinspre streaşină a acoperişului maschează 
şi protejează marginea tăiată şi elimină 
necesitatea montării şuruburilor. 

COVER CAP O soluţie care oferă un spor 
şi mai mare de funcţionalitate a ţiglei 
este elementul COVER CAP, adică nişte 
capace amplasate pe ambele părţi ale 
falţului panoului. Această soluţie sporeşte, 
de asemenea, efectul vizual şi estetica 
acoperişului. Capacele COVER CAP 
sunt pliate după montarea acoperişului, 
ascunzând îmbinarea vizibilă a foilor în 
interiorul închizătorii şi face ca
acoperişul să prezinte o suprafaţă omogenă 
şi armonioasă chiar şi văzut de aproape.

Microprofilarea longitudinală pe întreaga 
suprafaţă a foii de tablă minimizează 
posibilitatea apariţiei efectului de ondulare 
al părţii plate a panoului

BEND LOCK
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MICRO RIB [M]

Microprofilarea longitudinală pe întreaga 
suprafaţă a foii de tablă minimizează 
posibilitatea apariţiei efectului de ondulare al 
părţii plate a panoului.

Cod produs:
LW.2.0.515.M

Panoul pentru acoperişuri LAMBDA 
2.0 cu microprofilare longitudinală 
MICRO RIB şi decupaj sub pliu.

Cod produs: 
LWZ.2.0.515.M

Panoul pentru acoperişuri LAMBDA 
2.0 cu microprofilare longitudinală 
MICRO RIB şi pliu BEND LOCK.

515

25

515

25

PROFILARE TIP [R]

Finisarea suprafeţei panoului cu preprofilare 
longitudinală cu caneluri simetrice.

Cod produs:
LW.2.0.515.R

Panoul pentru acoperişuri 
LAMBDA 2.0 cu preprofilare dublă 
semirotundă şi decupaj sub pliu.

Cod produs:
LWZ.2.0.515.R

Panoul pentru acoperişuri 
LAMBDA 2.0 cu preprofilare dublă 
semirotundă şi pliu BEND LOCK.

515

25

515

25
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PREPROFILARE TIP [T25]

Finisarea suprafeţei panoului cu preprofilare 
longitudinală în formă de trapez lat.

Cod produs:
LW.2.0.515.T25

Panoul pentru acoperişuri 
LAMBDA 2.0 cu preprofilare dublă 
trapezoidală şi decupaj sub pliu.

Cod produs:
LWZ.2.0.515.T25

Panoul pentru acoperişuri 
LAMBDA 2.0 cu preprofilare dublă 
trapezoidală şi pliu BEND LOCK.

515

25

515

25

SUPRAFAŢĂ FĂRĂ PREPROFILARE [P]

Suprafaţă clasică a panoului, fără nici un fel de 
preprofilare.

Cod produs:
LW.2.0.515.P

Panou pentru acoperiş LAMBDA 2.0
cu suprafaţă plană şi decupaj sub 
pliu.

Cod produs:
LWZ.2.0.515.P

Panou pentru acoperiş LAMBDA 2.0
cu suprafaţă plană şi pliu BEND 
LOCK.

515

25

515

25

ATENŢIE! Datorită construcţiei panourilor de acoperiş, este posibilă apariţia aşa numitului efect 
de „unduire” a tablei pe acoperiş. Acesta este un fenomen natural pentru acest tip de produs.
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Cod produs: LW.2.0.307.M

Cod produs: LW.2.0.307.T25

Cod produs: LWZ.2.0.307.M

Cod produs: LWZ.2.0.307.T25

M

307

25
M

307

25

307

T25
25

307

T25
25

Cod produs: LW.2.0.307.R

Cod produs: LW.2.0.307.P

Cod produs: LWZ.2.0.307.R

Cod produs: LWZ.2.0.307.P

R

307

25 25
R

307

25
P

307

25
P

307

ATENŢIE! Datorită construcţiei panourilor de acoperiş, este posibilă apariţia aşa numitului efect 
de „unduire” a tablei pe acoperiş. Acesta este un fenomen natural pentru acest tip de produs.
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Linia de producţie extrem de automatizată şi avansată din 
punct de vedere tehnologic a fost echipată cu două unităţi 
robot ce lucrează împreună, permiţând implementarea unui 
proces inovator de fixare şi ambalare a panourilor, care să 
permită transportul lor pe verticală.

Această soluţie minimizează riscul de deteriorare a 
produsului în timpul transportului, precum şi lîn timpul 
manevrării acestuia pe şantier. Robotizarea proceselor de 
producţie printr-o precizie şi repetabilitate perfectă nu 
expune materialul la distorsiuni şi asigură o calitate maximă şi 
acurateţe de execuţie a produsului. 

• Linie unicată echipată cu două unităţi robot ce lucrează 
împreună.

• Creşterea eficienţei liniei de producţie, securitatea 
transportului. 

• Ambalare verticală.

• Nivel foarte înalt de repetabilitate a parametrilor 
produsului.

LINIA DE 
PRODUCŢIE 
INOVATOARE
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Utilizarea unui sistem de jgheaburi adecvat permite drenarea eficientă a apei
de pe suprafaţa acoperişului, fapt de o importanţă cheie pentru  durabilitatea şi funcţionalitatea 
acestuia. De asemenea, protejează faţada clădirii de daunele cauzate de umezeală.

Sistemele INGURI 125/87 şi 150/100 sunt sisteme complete de jgheaburi, realizate din oţel de 
cea mai înaltă calitate acoperit pe ambele părţi cu strat de protecţie. Toate elementele sistemelor 
au fost proiectate pentru a asigura potrivirea corectă unuia cu celălalt, uşurinţa şi rapiditatea de 
montare.

Forma şi adâncimea jgheaburilor asigură un drenaj eficient al apei, chiar şi în timpul precipitaţiilor 
intense şi prelungite.

INFORMAŢII TEHNICE

100

90

150

INGURI 125/87

INGURI 150/100

dimensiuni mm

87

80

125

DESCRIEREA ELEMENTELOR

16

9

12

2010

1 7

3

2

5

4

8

6

13

14

11

17

18

19
21

15

1. 1. JgheabJgheab

2. 2. Coltar interiorColtar interior

3. 3. Coltar exteriorColtar exterior

4. 4. Conector jgheab + stabilizatorConector jgheab + stabilizator

5. 5. Bazin colectareBazin colectare

6. 6. Capac jgheabCapac jgheab

7. 7. BridaBrida

8. 8. Mască colţarMască colţar

9. 9. BurlanBurlan

10. 10. Cot burlanCot burlan

11. 11. Ţeava de scurgereŢeava de scurgere

12. 12. TeuTeu

13. 13. ReviziaRevizia

14. 14. MufăMufă

15. 15. Clemă cu dibluri cu şuruburiClemă cu dibluri cu şuruburi

16. 16. Dibluri pentru clemă cu şurubDibluri pentru clemă cu şurub

17. 17. Brăţară burlan cu fixare fără dibluBrăţară burlan cu fixare fără diblu

18. 18. Brăţară burlan cu fixare prin dibluBrăţară burlan cu fixare prin diblu

19. 19. Dibluri pentru bratariDibluri pentru bratari

20. 20. Cârlig pe capriorCârlig pe caprior

21. 21. Cârlig universalCârlig universal
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AVANTAJE ALE SISTEMULUI
DE JGHEABURI INGURI

PROTECŢIA CASEI TALE

Utilizarea sistemului pluvial adecvat permite scurgerea eficientă a apei de pe acoperiş, are astfel o 
importanţă esenţială pentru durabilitatea şi funcţionalitatea acestuia. Protejează, de asemenea, faţada clădirii 
de pagubele cauzate de umiditate. Sistemele INGURI 125/87 şi 150/100 sunt sisteme pluviale complete 
fabricate din oţel de cea mai bună calitate acoperit cu peliculă organică sau peliculă metalică Aluzinc. Acest 
sistem protejează în mod eficient casa ta.

REZISTENŢĂ MARE LA CONDIŢIILE ATMOSFERICE

Tabla de 0,6 mm utilizată la fabricarea sistemului de jgheaburi INGURI este acoperită cu un strat organic. 
Stratul de acoperire este un material cu rezistenţă foarte mare la condiţiile atmosferice, la daunele mecanice 
şi la acţiunea razelor solare (UV) ce pot cauza pierderea culorii. Sistemele INGURI sunt fabricate, de 
asemenea, din tablă Aluzinc 185, acoperită pe ambele părţi cu strat de protecţie suplimentar din polimer 
Easyfilm.

ETANSARE SIGURA

Datorită utilizării unui conector cu un stabilizator echipat cu o garnitură, conexiunile elementelor sistemului 
sunt etanşe chiar şi în diferite condiţii meteorologice. Conexiuni etanşe, flexibile şi sigure protejează 
jgheabul împotriva căderii ca urmare a lucrărilor termice, de exemplu în timpul îngheţurilor aspre.Jgheabul 
este completat de un capac echipat cu garnitura, cu posibilitatea de nituire şi înşurubare.

EFICIENŢA SISTEMULUI PLUVIAL

Jgheaburile sistemului INGURI sunt cu siguranţă mai adânci decât produsele concurente, în ciuda diametrului 
similar, o astfel de structură previne revărsarea apei în afara jgheabului, care are loc în timpul fenomenelor 
meteorologice violente. Jgheaburile ergonomice protejează faţada împotriva petelor.

30
LINIŞTE PENTRU ANI DE ZILE

Sistemul INGURI este acoperit de o garanţie de 30 de ani a producătorului. O perioadă de garanţie atât 
de lungă este asigurată de calitatea înaltă a şarjei şi de mulţi ani de experienţă a producătorului. Datorită 
utilizării materialelor cu cei mai înalţi parametri tehnici, oferim clienţilor noştri un produs care asigură linişte 
pentru ani de zile.

INGURI ÎN TRANSPORT

Sistemele pluviale INGURI gata pregătite aşteaptă comanda în depozitele noastre specializate în depozitări 
înalte. Sistemele sunt protejate cu folie, datorită căreia materialul livrat rămâne impecabil. Un element 
suplimentar care le asigură în transport este un manşon dedicat.
Jgheaburile sunt transportate de un vehicul special pregătit echipat cu sisteme de transport tip balcon
care garantează siguranţa materialului. Eficienţa, viteza şi flexibilitatea logisticii noastre sunt, de asemenea, 
importante. Acest lucru ne permite să oferim un serviciu de livrare la cel mai înalt nivel

MONTAJ SIMPLU

Sistemul INGURI este format din elemente perfect potrivite, datorită cărora asamblarea este simplă şi rapidă. 
Sistemul pluvial complet este format din elemente de conectare şi fixare, asigurând precizia şi corectitudinea 
fixării.

O GAMĂ LARGĂ DE CULORI

Oferta include o gamă largă de culori, datorită căreia sistemul pluvial constituie finisajul acoperişului. 
Selecţia adecvată a sistemului pluvial garantează rezultatul impecabil al investiţiei şi armonia.

OFERTA COMPLETĂ

Când cumpăraţi o acoperire completă a acoperişului cu un sistem pluvial INGURI, obţineţi o garanţie mai 
lungă.
* 30 de ani Pelicula ULTIMAT [UTK]
* Pelicula HERCULIT [HC] de 40 de ani
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JGHEAB

Forma jgheaburilor INGURI a fost 
special concepută pentru a asigura 
o eficienţă ridicată de drenare a 
apei. Aceste au o adâncime mare 
şi un profil adecvat pentru a putea 
colecta efecient apa de pe suprafaţa 
acoperişului, fără riscul de revărsare, 
chiar şi în timpul precipitaţiilor 
abundente. Producem jgheaburi cu 
lungimi standard de 4 şi 3 m.

COLŢAR INTERIOR/
EXTERIOR

Îmbinarea estetică şi funcţională a 
jgheaburilor la colţurile clădirii este 
asigurată de către colţare. Oferta 
noastră cuprinde colţarul exterior, 
precum şi colţarul interior cu unghiul 
standard de 90° şi de asemenea, 
varianta cu unghiul de 135°

BAZIN DE COLECTARE

Bazinul de colectare colectează apa 
din jgheaburi şi o direcţionează spre 
burlanul de scurgere. Construcţia şi 
montarea corectă a acestui element 
influenţează semnificativ buna 
funcţionare a întregului sistem de 
scurgere a apei. Bazinul colector din 
sistemele INGURI este foarte bine 
adaptat la celelalte elemente,
fapt ce asigură o montare etanşă 
şi solidă. Sunt disponibile 
versiunile:125/87, 125/100, 
150/100.

MASCA COLŢAR

Masca previne revărsarea apei din 
colţar. Acest lucru este important 
mai ales când masca este montată 
la colţarul interior care primeşte 
cantităţi semnificative de apă din 
jgheabul tip coş. Are, de asemenea 
şi un rol decorativ.

CONECTOR JGHEAB

Secţiunile individuale ale jgheabului sau 
jgheabul cu colţarul se îmbină cu ajutorul 
un conector special conceput. Sistemele 
INGURI sunt echipate cu un conector 
cu clemă (mecanism de blocare) care 
asigură o îmbinare puternică
şi durabilă precum şi un montaj 
rapid şi simplu. Echiparea standard a 
conectorului cu o garnitură de etanşare 
garantează etanşeitatea îmbinării iar 
faptul că elementul este executat din 
tablă cu culori identice cu cele ale 
celorlalte segmente ale sistemului, 
asigură o valoare estetică superioară. 
Conectorul este echipat standard cu un 
stabilizator, care rigidizează suplimentar 
îmbinarea.

TEU

Dacă există nevoia de a evacua apa 
din două burlane de scurgere într-o 
singură gură de scurgere, trebuie să 
fie utilizat un teu.

ŢEAVA DE SCURGERE

Elementul de ieşire al sistemului de 
jgheaburi este cotul de evacuare, 
care evacuează apa din burlanul de 
scurgere. Produsul oferit de noi are 
un unghi de 63° şi o secţiune de 87 
sau 100 mm.

COT BURLAN

Permite adaptarea elementelor 
sistemului la diferitele forme ale 
acoperişului şi ale faţadei. Produsul 
oferit este îndoit la un unghi de 63°.

BURLAN

Burlanele de scurgere ale sistemelor 
INGURI au o secţione de 87 şi 
100 mm. Lungimea standard 
a burlanelor este de 3 şi 1 m. 
Acestea conduc apa în partea de 
jos a faţadei. Fixarea de faţadă se 
efectuează cu ajutorul unor coliere 
special concepute care asigură 
distanţa corespunzătoare fata de 
peretele clădirii.

CÂRLIG PENTRU CĂPRIOR

Cârligul se montează direct pe 
căpriorii acoperişului.

CÂRLIG FRONTAL

Cârligul frontal este un element 
de fixare a jgheabului de grinda 
frontală a streaşinei.

REVIZIA

Acest element reţine şi facilitează 
înlăturarea impurităţilor (cum sunt 
frunzele, penele şi crenguţele mici) 
care ajung în sistemul de jgheaburi 
împreună cu apa. Acest lucru ajută  
la menţinerea fluidităţii şi 
funcţionalităţii depline a sistemului.

BRIDA

Element care permite fixarea 
suplimentară a jgheabului la 
construcţia acoperişului. Previne 
deformarea sau ruperea jgheabului 
ca urmare a unei sarcini mari, de 
exemplu ca urmare a alunecării 
unor bucăţi mari de zăpadă de pe 
acoperiş.

CAPAC JGHEAB

Element care serveşte la închiderea 
jgheabului la capetele sale. Capacul 
oferit o adâncime mare şi este 
echipat suplimentar  cu o garnitură 
de etanşare.

BRĂŢARĂ BURLAN CU FIXARE 
FĂRĂ DIBLU / BRĂŢARĂ BURLAN 
CU FIXARE CU DIBLU

Oferta noastră cuprinde două tipuri 
de coliere: care au orificii de montaj 
pentru un tip de fixare la alegere, şi 
cele adaptate  la conectorul special.

MUFĂ

Burlanele de scurgere sunt 
conectate  cu ajutorul unor mufe. 
Executarea atentă a acestui element 
face să nu existe riscul de scurgere la 
locul de îmbinare.

DIBLURI PENTRU BRĂŢĂRI

Furnizăm dibluri pentru coliere cu 
trei lungimi: : 160, 250 şi 300 mm.

ACCESORII

Asigurăm disponibilitatea 
accesoriilor pentru montarea 
sistemelor de jgheaburi: spray de 
alunecare, silicoane, lac corector.
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Tehnologia de imprimare nu permite redarea corectă a culorilor, prin urmare culorile 
prezentate sunt orientative şi pot diferi de cele reale.

Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate în certificatul de garanţie.

* Culoarea albă este disponibilă numai pentru sistemul INGURI 150/100.

ROŞU 
VIŞINIU

MARO 
ÎNCHIS

MAROGRI GRAFIT

ALB*

CĂRĂMIZIU

NEGRU

ALUZINC

Grosimea 
stratului
de lac

Grosimea 
stratului
de zinc

Rezistenţă la 
coroziune

Rezistent la 
radiaţii UV

Perioadă de 
garanţie (ani)

50 µm 275 g/m2 RC4 RUV3 30 

Grosimea 
stratului

Rezistenţă la 
coroziune

Rezistent la 
radiaţii UV

Perioadă de 
garanţie (ani)

185 g/m2 RC3 Nu se aplică 15 

INGURI

Jgheaburile INGURI sunt realizate din tablă 
zincată la cald, care, după curăţarea chimică şi 
pasivare, este multistratizată cu un strat organic 
anticoroziv şi decorativ. Grosimea tablei este 
de 0,6 mm, în timp ce stratul organic este un 
material cu o rezistenţă foarte mare la condiţiile 
meteorologice, deteriorările mecanice şi 
influenţa razelor solare (UV) responsabile de 
pierderea culorii.

Aluzinc INGURI [AZ 185]

Este o tablă de oţel acoperită pe ambele părţi cu 
un aliaj de aluminiu şi zinc într-un proces similar 
cu galvanizarea la cald. Datorită acestui fapt, 
îndeplineşte cele mai stricte cerinţe de rezistenţă 
la coroziune atmosferică şi coroziune în medii 
umede. În plus, are un strat protector de polimer 
Easyfilm.

GAMA DE CULORI

Furnizorii materialului utilizat la fabricarea jgheaburilor INGURI sunt 
concernuri renumite de oţel, care oferă oţel de cea mai bună calitate sub 
formă de tablă Aluzinc - zincată şi prevopsită - care constituie materia 
primă folosită la fabricarea jgheaburilor.

Alegerea atentă a furnizorului materialului brut are o influenţă esenţială 
asupra calităţii şi durabilităţii produsului. Acest lucru se reflectă în 
rezistenţa sa la coroziune şi la decolorarea culorii.

Prin urmare, sistemele de jgheaburi INGURI au o garanţie cu durată de 
mai mulţi ani.

MATERIE PRIMĂ

Secţiune transversală a tablei prevopsite

Legendă

 Înveliş organic  Înveliş de grund  Înveliş metalic Înveliş anticoroziv Miez de oţel
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Firma IMPRO se dezvoltă în permanenţă, adaptându-şi produsele la nevoile 
clienţilor săi, de aceea, ne-am actualizat noua ofertă de elemente din tablă, care 
asigură economisirea timpului de lucru la acoperiş, garantează o execuţie solidă şi 
un grad estetic înalt. Montajul lor profesional constituie cheia succesului detaliilor 
acoperişului executat corect.

NOI ELEMENTE DE ACCESORII IN OFERTA!

 
BORDURA FRONTON III

Este un element utilizat la marginea acoperişului, 
constituit din două părţi, fiind compus dintr-un jgheab 
de scurgere şi din bordura fronton superioară. Se 
caracterizează printr-o profilare laterală estetică. Un 
avantaj în plus, îl constituie adânciturile de montaj de 
pe partea inferioară, mulţumită cărora nu este necesară 
utilizarea şuruburilor pe partea superioară a bordurii 
fronton. Montajul se face prin fălţuirea muchiei sale 
superioare.

 
ELEMENT PENTRU STREAŞINĂ 

Element ce asigură scurgerea picăturilor de pe membrana 
de acoperiş în jgheab, (în cazul cârligelor universale) 
sau dincolo de şorţul streaşină II (în cazul cârligelor pe 
căpriori).

 
BORDURA DE PERETE CU BARĂ DE 
DILATARE

Element din tablă format din două părţi, asigurând o 
îmbinare etanşă a elementului principal cu peretele. 
Aceasta face posibil transferul termic dintre table fără a fi 
necesară sigilarea lor.

 
ELEMENT DE ÎMBINARE PENTRU 
PANOURI LAMBDA 2.0
[Noua versiune a elementului de 
accesoriu]

Element din tablă ce asigură îmbinarea pe diagonală  
continuă. Acesta garantează caracterul estetic al 
îmbinărilor.

 
ŞORŢ STREAŞINĂ II UNIVERSAL / 
PRELUNGIRE BORDURĂ FRONTON 

Şorţul streaşină II universal se 
caracterizează printr-o prelucrare 
inferioară specială, ce serveşte în 
acelaşi timp, şi la închiderea 
stresinii acoperişului. 
Acest element serveşte şi ca 
prelungire a bordurii fronton.

 
BORDURA FRONTON III - LAMBDA 2.0

Este un element marginal al acoperişului caracterizat 
prin falţuri laterale estetice. Un avantaj în plus sunt 
adânciturile de montaj din partea inferioară, care permit ca 
şuruburile pentru fixarea sa pe foaia de tablă să fie practic 
imperceptibile.
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Elemente prelucrate standard cu 
dimensiuni de 2 m lungime şi 0,5 
mm grosime. Elemente nestandard 
cu o lungime de până la 8 m şi o 
grosime de până la 2 mm.

Coamele şi elementele din tablă constituie un component indispensabil al fiecărui 
acoperiş corect executat. Acestea oferă protecţie împotriva scurgerii apei şi bătăii 
vântului, şi, în acelaşi timp, datorită lor, acoperişul câştigă din punct de vedere 
estetic.

Elementele prelucrate sunt realizate din tablă ce are aceeaşi paletă de învelişuri 
de protecţie şi culori ca ţigla metalică, tabla trapezoidală şi panourile de acoperiş 
produse de noi.

ACCESORII DIN TABLĂ

BORDURI FRONTON

NOUTATE

NOUTATE

20

20

130

55

25

45

13
0

15

BORDURĂ FRONTON II - LAMBDA 2.0 BORDURĂ FRONTON III - LAMBDA 2.0 

20

20

130

55

25

20

45

13
0

15

80

40

50

20

80

50

BORDURĂ FRONTON I BORDURĂ FRONTON II BORDURĂ FRONTON III 

20

120

13
7

15
COAME

NOUTATE

215

95

90
70

20

60

35

230230

175

75
75

10

301

109

82

35

230

175

75

10

COAMĂ IZI COAMĂ TIP BUTOI

CAPAC COAMĂ BUTOI CAPĂT COAMĂ

220

h=80

35

225

75

30

85

237

COAMĂ TIP TRAPEZ

COAMĂ ZET

COAMĂ TIP BUTOI LARG

90

150

112

20
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DOLIE ŞI ŞORŢURI STREAŞINĂ

NOUTATE

NOUTATE

ŞORŢ STREAŞINĂ DE PORNIRE LAMBDA 2.0 PAZIA STREAŞINEI

30

15

100

105

120

20

19
0

20

20

20

85

100

15

ŞORŢ STREAŞINĂ UNIVERSAL II / 

PRELUNGIRE PENTRU BORDURA FRONTON
DOLIE ŞORŢ STREAŞINĂ I

10

25 25

175175

BORDURI PENTRU PERETE

ELEMENTE SUPLIMENTARE

NOUTATE NOUTATE

NOUTATE

16
5

110

17

20

10

10

30

20

BORDURĂ PERETE CU BARĂ DE 
DILTARE

BARĂ DE DILATAREBORDURĂ PENTRU PERETE I

85

15

85

15

10

90 62
100

196
70

15

120

120

27

25

49

CONECTOARE PANOURI LAMBDA 2.0 ELEMENT DE VENTILAŢIE UNIVERSAL

PROFIL DE PORNIRE ZET  Look PARAZĂPADĂ

26

29

52

12
25
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Accesorii 
 
Accesoriile vin în completarea ofertei 
noastre de produse. Acestea permit 
montarea profesională şi fixarea 
acoperişului sau faţadei.
Vindem în permanenţă produse 
de înaltă calitate de la producători 
renumiţi:
 

• benzi de creastă,
• garnituri de etanşare (inclusiv 

extensibile),
• sisteme de fixare,
• silicon pentru acoperiş,
• coşuri de aerisire,
• căi de deplasare pe acoperiş,
• luminatoare,
• gulere de etanşare,
• benzi de etanşare,
• membrane de acoperiş,
• şuruburi tip Farmer şi şuruburi TORX.

Căi de deplasare pe acoperiş

constituie elementele echipamentului de acoperiş, a căror instalare permite accesul în siguranţă la coşurile de 
fum, deflectoare şi antene. Accesul este posibil în orice anotimp, nefiind împiedicat nici măcar de straturile 
de zăpadă acumulate. După instalarea sistemului de căi de acces pe acoperiş, dispare şi pericolul unor 
deteriorări mecanice (îndoire) ale învelişului. 

Toate elementele componente enumerate sunt executate din oţel  de calitate înaltă, zincat şi vopsit prin 
pulverizare. Acestea garantează utilizarea îndelungată fără necesitatea revopsirii sau completării pierderilor 
provocate de coroziune. Datorită construcţiei lor, elementele suportă sarcini mari cauzate de vânt. Efectul 
acumulării zăpezii şi gheţii este contracarat de suprafaţa special proiectată sub forma unor nervuri, care 
împiedică alunecarea persoanelor ce păşesc pe ea. 
Produsele sunt disponibile într-o gamă bogată de culori, ceea ce permite asortarea culorii învelitorii cu 
podurile metalice şi alte componente ale sistemului. 

Avem în ofertă:

• podeţe metalice pentru acoperiş,
• trepte pentru acoperiş,
• bariere antizăpadă.

Şurub TORX din oţel cu conţinut redus de carbon cu şaibă
din EPDM, pentru fixarea tablei pe suporturi de lemn,
dedicat ţiglei metalice modulare
(MODULAR SERIES) şi compactă (COMPACT SERIES).
Şurubul este, de asemenea, destinat îmbinării
foilor de tablă pe profilurile verticale. Avantajul său principal
îl constituie forma ergonomică a capului, datorită căreia 
şuruburile sunt mai puţin vizibile, oferind întregului acoperiş 
un aspect estetic.

Şuruburile sunt disponibile în culori compatibile cu 
materialul de acoperire al acoperişului.

Hornuri şi ferestre pentru acoperiş

Aerisirea adecvată a acoperişului are o importanţă crucială pentru a 
elimina excesul de vapori de apă din clădire, prevenind în acelaşi timp 
condensarea acestora în spaţiile interioare. Oferta noastră include coşuri 
de aerisire împreună cu un set de accesorii care permit o instalare etanşă 
pe supraţa acoperişului, precum şi elemente suplimentare: pasaje de 
antenă şi guri de aerisire. Oferta noastră de hornuri este adaptata tuturor 
tipurilor de acoperişuri. 

Hornurile oferite de noi sunt, de asemenea, disponibile şi în versiunea cu 
încălzire suplimentară, ce previne condensarea vaporilor de apă în căile 
de aerisire. Acestea sunt recomandate mai ales pentru aerisirea spaţiilor 
cu grad de umiditate ridicat, cum sunt bucătăria, baia sau garajul. 

Utilizarea ferestrelor de acoperiş oferite de noi permite gestionarea 
mansardelor, asigurând iluminarea lor completă. Indiferent de unghiul 
de înclinare al acoperişului sau de distanţarea căpriorilor, puteţi alege 
ferestre care să răspundă nevoilor şi aşteptărilor clientului. 

În plus, oferim ferestre speciale pentru încăperi cu umiditate ridicată, cu 
unghiuri foarte mici de înclinare sau acţionare electrică. Posibilitatea de 
rotire a ferestrei face ca aceasta să fie uşor de curăţat şi oferă o protecţie 
adecvată a lemnului în timpul etapei de producţie - permite mulţi ani de 
utilizare eliminând nevoia lucrărilor întreţinere suplimentare. 

Luminatoare pentru acoperiş

Luminatoarele pentru acoperiş sunt profile de plăci  
trapezoidale executate din policarbonaţi care lasă să 
pătrundă razele solare. Acestea sunt utilizate în scopul 
unui iluminat suplimentar al clădirilor. Avantajele lor sunt 
costurile mici în comparaţie cu echivalentele lor de sticlă şi 
posibilitatea instalării lor în hale reci.

Profiluri disponibile: T18, T18 ECO, T35, T50*

*la comandă



8 Table Trapezoidale

76. SINUS

77. T7, T14

78. T18, T18R

79. T18 ECO, T35

80. T32R, T35 ECO

81. T50, T50R

82. T55, T60

83. T80, T85R

84. T130, T135R

85. T135-930, T135-950

86. T153, T153R

87. T160, T200R
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NOU ÎN OFERTĂ, TABLA 
ONDULATĂ SINUS!

Tabla ondulată utilizată până acum în construcţiile cu suprafaţă mare, e potrivită atât pentru acoperirea faţadelor cât şi a acoperişurilor, atunci când 
e folosită la construcţii mai mici, cum sunt magaziile sau garajele. Aceasta e folosită tot mai des şi în proiectele moderne ale clădirilor de locuinţe. 

Profilul ondulat SINUS constituie un exemplu de îmbinare reuşită a formelor tradiţionale cu cele mai noi straturi de protectie. Făcând trimitere, prin 
estetica sa, la formele clasice, această combinaţie oferă o gamă largă de posibilităţi de finisaj, fapt pentru care îmbinările primesc un efect vizual 
interesant.

Parametri tehnici [mm]

Lăţime efectivă 1064

Lăţime totală ~1100

Înălţime profil 18

Grosime tablă 0,5–1,0

 Lungimea maximă a foii 8000

1064

76 R 23,85

D

E

GARANŢIA
PÂNĂ LA 40 DE ANI

MONTAJ 
SIMPLU

POSIBILITATE DE 
PERFORARE
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Oferim perforarea foilor trapezoidale. Detaliile (formă, dimensiune, 
modelul găurilor şi altele) sunt convenite individual împreună cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1177

Lăţimea totală ~1210

Înălţimea profilului 7,0

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 6000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1100

Lăţimea totală ~1161

Înălţimea profilului 13

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 8000

1177

18 99117

84 33

D

E

110

1100

75

35
D

E

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1075

Lăţimea totală ~1125

Înălţimea profilului 17

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1104

Lăţimea totală ~1150

Înălţimea profilului 18

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

1075

101

71 63

134 33
D

E

1104

113 71

31 184
D

E
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Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1125

Lăţimea totală ~1173

Înălţimea profilului 17

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

155

1125

40 30

37117

188

71

D

E

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1065

Lăţimea totală ~1106

Înălţimea profilului 34

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

1065

212
D

E

Oferim perforarea foilor trapezoidale. Detaliile (formă, dimensiune, 
modelul găurilor şi altele) sunt convenite individual împreună cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1080

Lăţimea totală ~1120

Înălţimea profilului 34

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1105

Lăţimea totală ~1140

Înălţimea profilului 31

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

32 20 270

18090

1080

D

E

1105

119102

33 221
D

E
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Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1055

Lăţimea totală ~1100

Înălţimea profilului 47

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1044

Lăţimea totală ~1095

Înălţimea profilului 47

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

38 34264

120 144

1055

D

E

1044

65 196 261

115 146

D

E

Oferim perforarea foilor trapezoidale. Detaliile (formă, dimensiune, 
modelul găurilor şi altele) sunt convenite individual împreună cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1020

Lăţimea totală ~1054

Înălţimea profilului 53

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea foii max 12 000

1020

29255 50

137 118 255

D

E

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1002

Lăţimea totală ~1040

Înălţimea profilului 61

Grosimea tablei 0,7–1,25

Lungimea foii max 12 000

1002

250

66

D

E
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1090

272 40

120

D

E

skrin

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1130

Lăţimea totală ~1165

Înălţimea profilului 82

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1090

Lăţimea totală ~1120

Înălţimea profilului 85

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

1130

282 65

94

D

E

Oferim perforarea foilor trapezoidale. Detaliile (formă, dimensiune, 
modelul găurilor şi altele) sunt convenite individual împreună cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 1011

Lăţimea totală ~1045

Înălţimea profilului 134

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 930

Lăţimea totală ~955

Înălţimea profilului 134

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

258

337247

1011

78

90

D

E

D

E

310144

40 270

930
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Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 930

Lăţimea totală ~974

Înălţimea profilului 135

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

930

310 221

8787

D

E

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 950

Lăţimea totală ~994

Înălţimea profilului 134

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

950

316 228

8989

D

E

Oferim perforarea foilor trapezoidale. Detaliile (formă, dimensiune, 
modelul găurilor şi altele) sunt convenite individual împreună cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 840

Lăţimea totală ~880

Înălţimea profilului 155

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 840

Lăţimea totală ~866

Înălţimea profilului 153

Grosimea tablei 0,7–1,5

Lungimea foii max 14 000

840

280 170 110

40240

D

E

840

39 241

280117
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Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 750

Lăţimea totală ~790

Înălţimea profilului 162 

Grosimea tablei 0,75–1,5

Lungimea foii max 14 000

Specificaţii tehnice [mm]

Lăţimea efectivă 840

Lăţimea totală ~883

Înălţimea profilului 200

Grosimea tablei 0,75–1,5

Lungimea foii max 15 000

750

250

40 210

110 140

D

E

840

420

199221

79
D

E

T200R

Oferim perforarea foilor trapezoidale. Detaliile (formă, dimensiune, 
modelul găurilor şi altele) sunt convenite individual împreună cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.



9 Casete pentru faţadă
şi PROSYSTHERM

90. Casete pentru faţadă

91. Montaj

92. Perete antifoc PROSYSTHERM 90 min
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Instalaţiile industriale sunt supuse unor cerinţe 
ridicate de rezistenţă la foc, iar materialele 
utilizate trebuie să aibă proprietăţi izolante 
ridicate. Caseta de perete este dedicată acestor 
sarcini.

Produsul, folosit ca element intern al sistemelor 
de faţadă, se caracterizează în primul rând 
prin viteza şi uşurinţa instalării. Orice placare 
exterioară poate fi utilizată ca finisare externă 
(tablă trapezoidală şi ondulată, panou de faţadă 
LINEA, casetă de faţadă SKRIN).

CASETE PENTRU 
FAŢADĂ

Oferim perforarea casete pentru faţadă. Detaliile (formă, dimensiune, 
modelul găurilor şi altele) sunt convenite individual împreună cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.

600

A, B,
C, D

Specificaţii tehnice [mm]

A 100

B 130

C 160

D 200

Casetele de perete sunt montate pe stâlpii de susţinere [1].

Elementul de legătură este ales în funcţie de materialul stâlpului [3].

Banda de etanşare trebuie lipită de-a lungul stâlpilor [2], pe partea din faţă a casetei [5] şi între 
casete [6].

Pentru a uni casetele îmbinate vertical, utilizaţi un element de legătură de 4,8 × 20 mm [4].

Când îmbinaţi casetele pe orizontală [7], păstraţi o distanţă de ~ 1 cm pentru a permite structurii 
să funcţioneze lejer.

MONTAJ

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Peretele PROSYSTHERM oferit de IMPRO este garanţia rezistenţei la foc 
ridicate pentru construcţiile industriale, în acelaşi timp acest produs are o 
izolaţie termică şi acustică ridicată. Principalul său domeniu de aplicare îl 
constituie clădirile comerciale, industriale şi de uz public.

Materialul izolant de înaltă clasă al firmei ROCKWOOL este format din 
plăci de vată de minerală cu densitate dublă. Sistemul este completat cu 
produse de etanşare şi elemente de fixare produse de firma SFS INTEC, 
datorită cărora instalarea este mai rapidă şi mai uşoară.

Peretele de protecţie din sistemul PROSYSTHERM este din clasa 
EI90 (nu răspândeşte focul nici în   interiorul, nici în exteriorul clădirii şi 
rămâne etanş la foc până la 90 de minute). PROSYSTHERM este un set 
de mai multe componente care sunt foarte uşor de asamblat. Oferim 
componente de sistem în numeroase variante (dimensiuni, material, 
culori). O astfel de structură a sistemului permite mult mai multă 
libertate decât în   cazul panourilor sandwich, pentru a adapta aspectul şi 
parametrii stratului de acoperire la nevoile individuale.

PERETE ANTIFOC 
PROSYSTHERM 90 
MIN

Casetă de perete                  Vată minerală                      Tablă trapezoidală                 PROSYSTHERM

Schema mai jos prezentată 
prezintă problemele care apar cel 
mai des la metodele de izolare 
tradiţională cu vată minerală. 
Componentele inovatoare ale  
sistemului PROSYSTHERM®, datorită 
proprietăţilor lor unice permit 
evitarea problemelor prezentate 
mai jos.

[1] Stâlpi de susţinere.

[2] Garnitură.

[3] Casetă de perete (4 variante de lăţime).

[4] Element de legătură 4,8 × 20 mm.

[5] Vată minerală cu densitate dublă.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[6] Element de legătură distanţier 5,5 × 63 mm.

[7] Tablă trapezoidală.

[8] Garnitură.

[9] Diblu fixat prin împuşcare (minim 3 pe fiecare faţă a casetei).

[10] Îmbinarea casetelor pe lungime.

Secţiune laterală

Sistem tradiţional – izolaţie standard 
cu vată minerală:

Îmbinarea casetelor pe lungime

[1]
[2]
[3]
[4]

[1] Prezenţa unui efect de punte termică care provoacă îngheţul.

[2] Transmiterea vibraţiilor (izolare fonică redusă).

[3] Depunerea vatei.

[4] Utilizarea incompletă a spaţiului pentru izolare.



10 Panouri sandwich 
termoizolante

96. Panouri de perete

98. Panouri de acoperis
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Există posibilitatea  
de executare a panourilor 
termoizolante cu grosimi 
nestandardizate.
Detaliile trebuie stabilite
în mod individual  
cu departamentul comercial.

PANOURI 
SANDWICH 
TERMOIZOLANTE

vată minerală

spumă PUR/PIR

Legendă

TIPURI DE PROFILARE:

* La profilarea netedă este posibil să apară o uşoară ondulare 
a suprafeţei - grosimea minimă a tablei va fi de 0,5 mm.

PSD PKSPVS PSL

HPP PSD COREPuR

COREPiR
Panou termoizolant de perete 
cu fixare vizibilă PUR/PIR

Garnitură de etanşare

Folie

PUR/PIR

Şurub autoforant

Grosimea panoului PUR [mm] 25 40 50 60 80 100 120 150

Grosimea panoului PIR [mm] - - 50 60 80 100 120 150

Greutatea [kg] 1/m2  9,31 9,88 10,26 10,64 11,40 12,16 12,92 14,12

Miez PUR/PIR

Lăţimea efectivă 1000 mm

Lăţimea totală 1018 mm

Lungimea min. a panoului 2,50 m

Lungimea max. a panoului 13,50 m

Grosimea tablei 

ext. / int.
0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Coeficientul U [W/m2k] 0,78 0,5 0,41 0,34 0,26 0,21 0,17 0,14

Tipul de profilare

ext / int

PSD – Microliniar / cutat

PVS – Microliniar / Fibră de sticlă

PKS – Microliniar / Carton bitumat

PSL– Microliniar / lis*

Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200, inox, aluminiu

Accesorii montaj sisteme de fixare, garnituri de etansare, elemente din tabla

TIPURI DE PROFILARE: TIPURI DE PROFILARE:

PSF PFL

* La profilarea netedă este posibil să apară o uşoară ondulare 
a suprafeţei - grosimea minimă a tablei va fi de 0,5 mm.

* La profilarea netedă este posibil să apară o uşoară ondulare 
a suprafeţei - grosimea minimă a tablei va fi de 0,5 mm.

MDD FDD MDL

HPP PSF COREPuR

COREPiR
Panou sandwich de perete cu fixare 
ascunsă PUR/PIR 

Şurub autoforant

Garnitură de 
etanşare

Folie

PUR/PIR

HPP MDD COREwool
Panou sandwich de perete cu vată 
minerală şi fixare vizibilă

vată minerală

Şurub autoforant

Grosimea panoului PUR [mm] 40 60 80 100 120

Grosimea panoului PIR [mm] - 60 80 100 120

Greutatea [kg] 1/m2  10,8 11,56 12,32 12,32 13,89

Miez PUR/PIR

Lăţimea efectivă 1000 mm

Lăţimea totală 1047 mm

Lungimea min. a panoului 2,50 m

Lungimea max. a panoului 13,50 m

Grosimea tablei 

ext. / int.
0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Coeficientul U [W/m2k] 0,50 0,38 0,27 0,21 0,17

Tipul de profilare

ext / int 

PSF – Microliniar / cutat

PFL - Microliniar / lis*

Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200, inox, aluminiu

Accesorii montaj
sisteme de fixare, garnituri de etansare, 

elemente din tabla

Grosimea panoului [mm] 60 80 100 120 150

Greutatea [kg] 1/m2 14,18 15,70 17,70 19,70  22,70

Miez vată minerală bazaltică cu densitatea 100 kg/m3

Lăţimea efectivă 1000 mm

Lăţimea totală 1018 mm

Lungimea min. a panoului 2,50 m

Lungimea max. a panoului 13,50 m

Grosimea tablei 

ext. / int.
0,5 –0,7 / 0,5–0,7 mm

Coeficientul U [W/m2k] 0,50 0,41 0,34 0,28

Tipul de profilare

ext / int 

MDD – Microliniar / cutat

FDD – Microliniar / cutat perforat

MDL - Microliniar / lis*

Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200, inox, aluminiu

Accesorii montaj
sisteme de fixare, garnituri de etansare, 

elemente din tabla
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TIPURI DE PROFILARE: TIPURI DE PROFILARE:

* La profilarea netedă este posibil să apară o uşoară ondulare 
a suprafeţei - grosimea minimă a tablei va fi de 0,5 mm.

* La profilarea netedă este posibil să apară o uşoară ondulare 
a suprafeţei - grosimea minimă a tablei va fi de 0,5 mm.

TD3TD5 TL3TL5 TK3 VRTK5 VR

HPT TD5 COREPuR

COREPiR
Panou sandwich pentru acoperiş
PUR/PIR

Garnitură de 
etanşare

PUR/PIR

Folie

HPT TD3 COREPuR

COREPiR
Panou sandwich pentru acoperiş
PUR/PIR

Garnitură de 
etanşare

PUR/PIR

Folie

Grosimea panoului PUR [mm] 30 40 50 60 80 100 120

Grosimea panoului PIR [mm] - - - 60 80 100 120

Greutatea [kg] 1/m2 10,23 10,61 10,99 11,37 12,13 12,89 13,65

Miez PUR/PIR

Lăţimea efectivă 1000 mm

Lăţimea totală 1067 mm

Lungimea min. a panoului 2,50 m

Lungimea max. a panoului 13,50 m

Grosimea tablei 

ext. / int.
0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Coeficientul U [W/m2k] 0,67 0,51 0,41 0,35 0,26 0,21 0,18

Tipul de profilare

ext / int 

TD5 –  Trapez T-40 / Cutat

TL5 -  Trapez T-40 / Lis*

TK5 VR   Trapez T-40 / Fibră de sticlă

Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200, inox, aluminiu

Accesorii montaj
sisteme de fixare, garnituri de etansare, elemente din 

tabla

Grosimea panoului PUR [mm] 40 50 60 80 100

Grosimea panoului PIR [mm] - 50 60 80 100

Greutatea [kg] 1/m2  10,21 10,59 10,97 11,73 12,49

Miez PUR/PIR

Lăţimea efectivă 1000 mm

Lăţimea totală 1067 mm

Lungimea min. a panoului 2,50 m

Lungimea max. a panoului 13,5 m

Grosimea tablei 

ext. / int.

0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,7 mm

Coeficientul  U [W/m2k] 0,51 0,41 0,34 0,26 0,21

Tipul de profilare

ext / int 

TD3 –  Trapez T-40 / Cutat

TL3 – Trapez T-40 / Lis*

TK3 VR Trapez T-40 / Fibră de sticlă

Straturi de acoperire RAL, HC , HPS200, inox, aluminiu

Accesorii montaj sisteme de fixare, garnituri de etansare, 

elemente din tabla

TIPURI DE PROFILARE: TIPURI DE PROFILARE:

* La profilarea netedă este posibil să apară o uşoară ondulare 
a suprafeţei - grosimea minimă a tablei va fi de 0,5 mm.

MTD MTL TK5CB TK5VRFTD

HPT MTD COREwool
Panou sandwich pentru acoperiş, 
cu vată minerală

vată minerală

HPT TK5CB / TK5VR COREpur
Panou sandwich pentru acoperiş 
cu carton bitumat sau fibra de sticla - PUR

PUR

manşon
Folie

Şurub

Garnitură de etanşare

Grosimea panoului [mm] 60 80 100 120 150

Greutatea [kg] 1/m2 16,85 18,85 20,85 22,85 25,85

Miez vată minerală bazaltică cu densitatea 100 kg/m3

Lăţimea efectivă 1000 mm

Lăţimea totală 1067 mm

Lungimea min. a panoului 2,50 m

Lungimea max. a panoului 13,50 m

Grosimea tablei 

ext. / int.
0,5–0,7 / 0,5–0,7 mm

Coeficientul U [W/m2k] 0,52 0,42       0,35 0,29

Tipul de profilare

ext / int 

MTD – Trapez T-40 / Cutat

FTD – Trapez T-40/ Cutat perforat

MTL - Trapez T-40 / Lis*

Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200, inox, aluminiu

Accesorii montaj
sisteme de fixare, garnituri de etansare, 

elemente din tabla

Grosimea panoului [mm] 30 40 50 60 80 100

Greutatea [kg] 1/m2 8,08 8,42 8,80 9,18 9,94 10,70

Miez PUR

Lăţimea efectivă 1000 mm

Lăţimea totală 1060 mm

Lungimea min. a panoului 2,50 mb

Lungimea max. a panoului 13,50 mb

Grosimea tablei 

ext. / int.
0,4–0,7 mm

Coeficientul U [W/m2k] 0,50 0,43 0,35 0,3 0,23 0,19

Tipul de profilare

ext / int 

TK5CB – Carton bitumat/Trapez T-40 

TK5VR - Trapez T-40/Fibra de sticla

Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200

Accesorii montaj
sisteme de fixare, garnituri de etansare, 

elemente din tabla
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Panourile pentru faţadă sunt nişte produse care mulţumită caracterului lor universal îşi găsesc un spectru larg 
de aplicare în industria construcţiilor. Sunt potrivite atât pentru acoperirea faţadelor clădirilor noi cât şi a celor 
modernizate. Pot fi utilizate la construirea construcţiilor de mici dimensiuni cum sunt garajele, şoproanele sau 
locuinţele unifamiliale, la construirea clădirilor cu faţade mari cum sunt clădirile de birouri, clădirile comerciale 
sau de interes public şi blocurilor.

Oferta BP2 acoperă un spectru larg de produse ce permit realizarea scopurilor investiţiilor. Panourile noastre 
pot fi montate atât orizontal cât şi vertical. În funcţie de nevoile clientului, sunt folosite diferite învelişuri de 
protecţie pentru panouri, ce iau în considerare categoria de coroziune a oţelului. Culoarea indicată de către 
client nu reprezintă o problemă pentru noi. Avem pregătite elemente de sistem cum sunt colţarele, elemente 
în formă de trapez, şi alte elemente cerute de către arhitecţi pentru proiectele de construcţii. În funcţie de 
nevoile clientului, putem executa şi elemente nestandarde.

Vă oferim asistenţă în orice proces de inestiţii: începând cu etapa de proiectare, până la etapa de execuţie, 
luarea în primire a obiectivului şi perioada sa de exploatare.

CASETE DE FAŢADĂ SKRIN

skrin NOUTATE

Oferim perforarea casete de faţadă SKRIN. Detaliile (formă, 
dimensiune, modelul găurilor şi altele) sunt convenite 
individual împreună cu departamentul de vânzări. 
Mai multe informaţii la pagina 124.

SPECIFICAŢII TEHNICE

Specificaţii tehnice

Lăţime A1 min/max - montare orizontală 300/3000 mm

Înălţime B1 min/max - montare orizontală 300/800 mm

Lăţime A1 min/max - montare verticală 300/3000 mm

Înălţime B1 min/max - montare verticală 300/1000 mm

Grosime C 30 mm

Lăţimea îmbinării- FH orizontal/FV vertical 25/25 mm

Orificii de montare ovale 6x15 mm, rotunde Ø 9 mm

Orificii de aerisire ovale 6x15 mm

Grosimea tablei 1,25 mm

Strat de protecţie şi culoare conform nevoilor individuale ale clientului

Element de îmbinare ascuns / vizibil

Tip de montare orizontală / verticală

Panoul pentru faţadă SKRIN dimensiuni maxime şi minime

Montare verticală
dimensiunile standard ale panourilor

dimensiunile panourilor cu 

costuri suplimentare

dimensiunile standard ale panourilor

dimensiunile panourilor cu costuri suplimentare

Montare orizontală
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Panou de bază pentru montarea pe orizontală.

Panou de bază pentru montarea pe verticală.

A1

B1

15

60

Fv

A1 A1

C
1

Fh

B1
B1

C1

Îmbinare orizontală Îmbinare verticală

A1

B1

Fh

B1
B1

C1

Fv

A1 A1

C
1

60

15

Îmbinare orizontală Îmbinare verticală

Panou pentru colţuri L pentru montarea pe verticală.
A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

Panou pentru colţuri U pentru montarea pe verticală.
A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm, B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A2

B1
15

A1

A3

B1
15

A2A1
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Panou pentru colţuri L pentru montarea pe orizontală.
A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

Panou pentru colţuri U pentru montarea pe orizontală.
A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A2

B1

15

A1

A3

B1

15

A2A1

Panou trapezoidal pentru montarea pe orizontală.
A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

Panou trapezoidal pentru montarea pe verticală.
A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm

A1

B1

B2

A1

B1

B2
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P03
Profil podstawowy 20/90

P02
Profil końcowy 20/50

P04
Profil narożnikowy 20/160

P01
Profil pośredni 20/50

O01
Profil startowy

O04
Obróbka okienna pozioma górna

O08
Obróbka połączenia

z innym elementem elewacji

Profil de bază Profil terminal

Profil intermediar

Profil pentru colţuri

Profil de pornire

Element orizontal pentru fereastră, nivel inferior
Element pentru îmbinarea cu alte elemente ale faţadei

O05
Obróbka okienna pozioma dolna

O07
Obróbka okienna pionowa

O02
Obróbka attykowa

P07
Wspornik obróbki attykowej

O06
Wspornik obróbki okiennej poziomej dolnej

O03
Obróbka narożnika wewnętrznego

Element orizontal pentru fereastră, nivel inferior

Element pentru fereastră vertical

Element pentru mansardă

Suport pentru element orizontal pentru fereastră, nivel inferior

Element pentru colţar interior

Suport pentru elementul pentru mansardă
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[1] casetă de perete din oţel.
[2] vată minerală - izolaţie termică.
[3] P01 profil intermediar 20/50.
[4] folie rezistentă la vânt.
[5] stâlp de suport.
[6] etanşare.
[7] element de îmbinare (bolt de împuşcare sau şurub).
[8] Profilul de bază P03 20/90.
[9] element de îmbinare autoforant.
[10] element de îmbinare autoforant.
[11] Casetă de faţadă Skrin.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Utilizarea casetelor de faţadă SKRIN permite 
finisajul estetic şi durabil al faţadei. Acestea pot 
fi utilizate în întreaga clădire sau pe porţiuni 
reprezentative selectate, cum ar fi faţadele 
frontale sau zonele de birouri ale clădirilor. 
Oferirea unui caracter deosebit al diferitelor 
porţiuni de faţadă ale clădirii, cu ajutorul 
formelor şi materialelor de finisare constituie 
o soluţie des întâlnită în cdrul construcţiilor 
moderne.

În cadrul unor astfel de proiecte, casetele 
de faţadă, datorită unei game largi de culori 
şi flexibilităţii ale dimensiunilor, constituie 
alegerea perfectă. Pentru a menţine estetica şi 
funcţionalitatea ridicată a faţadei, oferim colţare 
de sistem şi elemente fabricate individual.

[1] zid de cărămidă.
[2] structura de oţel realizat din profile Z.
[3] structura  verticală realizat din profile.
[4] vată minerală - izolaţie termică.
[5] membrana de difuzie.
[6] casetă de faţadă SKRIN.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]Avantajul pereţilor de protecţie construiţi
cu ajutorul casetelor de faţadă SKRIN este 
montarea simplă şi rapidă. Acestea pot fi utilizate 
la orice perete, deoarece sunt prinse de o 
substructură, care este un grătar de oţel realizat 
din profile de bază P03 20/90.

Casetele SKRIN se montează pe ei cu ajutorul 
unor orificiile alungite, care permit compensarea 
tensiunii. Deoarece profilele de bază P03 20/90 
constituie baza pentru îmbinarea casetelor pe 
verticală, acestea au aceeaşi culoare cu casetele, 
oferind efectul unei suprafeţe uniforme. Pentru 
rigidizare suplimentară, se utilizează profile 
intermediare P01 20/50. Îmbinarea orizontală 
a casetelor se face conform principiului de 
fermoar, datorită muchiilor superioare şi 
inferioare ale panourilor, profilate corespunzător.
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Panourile de faţadă LINEA sunt perfecte pentru 
îmbinarea faţadei cu alte tipuri de placări, cum ar 
fi: casetele de faţadă sau panourile cu îmbinare 
verticală LAMBDA 2.0, care asigură un efect 
vizual atractiv.

Combinaţia gamei largi de culori
şi a texturii straturilor de acoperire face posibilă 
realizarea unor
modele originale de faţadă. Pentru a
compensa tensiunile apărute ca urmare a
dilatării termică a materialului din timpul montării 
panourilor trebuie să se ţină cont de deformarea 
suprafeţei frontale (protuberanţe).

Principalele avantaje ale panourilor de faţadă
LINEA sunt uşurinţa şi rapiditatea montajului şi
flexibilitatea în adptarea elementelor de 
acoperire la forma faţadei.

PANOURI DE 
FAŢADĂ LINEA

linea

Oferim perforarea panourilor de faţadă LINEA.
Detaliile (forma, dimensiunea, modelul găurilor şi multe 
altele) sunt convenite individual cu departamentul de 
vânzări. Mai multe informaţii la pagina 124.

Este posibilă fabricarea panourilor LINEA nestandardizate. 
Detaliile trebuie convenite individual împreună cu 
departamentul comercial.

mărimea A
800–6000 mm

20 mm

mărimea A

mărimea B
(lăţimea efectivă de acoperire) 

103–282 mm

mărimea B 
103–270 mm

mărimea B 
103–270 mm

mortar = 15mm

GAMA DE CULORI

Gama de dimensiuni standard a panourilor de faţadă [mm]
Panouri fără rosturi vizibile

Codul 
produsului

Lăţimea 
efectivă

Faţa 
panoului

Gama 
grosimilor 
tablei

Lungimea 
acoperirii

PS 282.417 282 282

0,7–1,0 800–6000PS 177.312 177 177

PS 115.250 115 115

Gama de dimensiuni standard a panourilor de faţadă [mm]
Panouri cu rosturi de 15 mm

Codul 
produsului

Lăţimea 
efectivă

Faţa 
panoului

Gama 
grosimilor 
tablei

Lungimea 
acoperirii

PSF 270.417.15 270 255

0,7–1,0 800–6000PSF 165.312.15 165 150

PSF 103.250.15 103 88

Tehnologia de imprimare nu permite redarea corectă a culorilor, prin urmare culorile 
prezentate sunt orientative şi pot diferi de cele reale.

În plus, la comandă individuală, sunt disponibile culori şi straturi de acoperire 
nestandardizate, care nu sunt incluse în paleta prezentată.

RAL
1002

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

RAL
6020

RAL
9002

RAL
3009

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017
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Centrul de servicii pentru oţel (CSO) a fost 
creat pentru clienţii care caută un material 
cu proprietăţi specifice şi grad de prelucrare 
specific. Asigurăm disponibilitatea constantă 
a unei game largi de de oţel şi straturi de 
acoperire, precum şi posibilitatea comenzilor 
individuale cu orice fel de parametri. Prelucrarea 
include rebobinare, tăiere longitudinală
şi transversală şi de protejarea cu ajutorul foliilor 
de protecţie în funcţie de nevoile individuale.

De asemenea, acceptăm comenzi ce utilizează 
materialului clientului, iar calitatea înaltă a 
proceselor de producţie permite utilizarea sa la 
nivel optim.

CENTRU 
SERVICII 
OŢEL

Oferim perforarea tablei plane. Detaliile (forma, 
dimensiunea, modelul găurilor şi altele) sunt stabilite 
individual împreună cu departamentul comercial. 
Mai multe informaţii la pagina 124.

Furnizăm material din oţel slab prelucrat şi prelucrat la nivel superior 
utilizat la fabricarea unei game largi de produse. Dispunem de o linie 
pentru tăierea şi decuparea foilor plate şi derularea rolelor de tablă.

TABLĂ PLANĂ

Alte dimensiuni ale foilor şi formaturilor, precum şi grosimile foilor de tablă sunt disponibile la comandă individuală.

Tablă zincată [mm]

Grosimea tablei Lăţimea benzii

0,40 1000

0,45 1250

0,50 1000, 1250, 1500

0,60 1000, 1250, 1500

0,70 1000, 1250, 1500

0,80 1000, 1250, 1500

0,90 1250, 1500

1,00 1000, 1250, 1500

1,25 1000, 1250, 1500

1,50 1000, 1250, 1500

2,00 1000, 1250, 1500

Tablă Aluzinc [mm]

Grosimea tablei Lăţimea benzii

0,50 1250

0,60 1250

0,70 1250

1,00 1250

Tablă prevopsită [mm]

Grosimea tablei Lăţimea benzii

0,50 1250

0,70 1250

1,00 1250

1,25 1250

1,50 1250
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* Datele prezentate se referă la materialul de intrare din oferta IMPRO. Determinarea parametrilor pentru materialul clientului necesită consultarea 
departamentului de vânzări. Pentru rebobinare şi tăiere longitudinală fără a interfera cu lăţimea lotului, se aplică toleranţele metalurgice conform 
standardelor:

• toleranţă la dimensiuni şi formă: EN 10143, 

• straturi de acoperire metalice şi calitatea suprafeţei: EN 10326, EN 10327, 

• straturi de acoperire organice şi calitatea suprafeţei: EN 10169.

Derularea rolelor fără tăiere.

Tăierea încrucişată în foi şi forme conform cerinţelor 
individuale.

Tăierea în lung, în benzi în funcţie de cerinţele individuale.

Specificaţii tehnice*

Greutatea maximă a rolei de tablă 10 T

Lăţimea maximă a benzii 1500 mm

Grosimea tablei 0,4–2,0 mm

Specificaţii tehnice*

Grosimea tablei 0,4–2,0 mm

Min. dimensiunea a formularului 70×100 mm

Max. lungimea foile 6000 mm

Specificaţii tehnice*

Grosimea tablei 0,4–2,0 mm

Min. lăţimea benzii 70 mm 

Parametrii de intrare

Greutatea maximă a rolei de tablă 10 T

Lăţimea maximă a benzii 1500 mm

Grosimea tablei 0,4–2,0 mm

Înainte de tăiere, tabla poate fi acoperită cu o folie de 
protecţie sau un strat anticondens.

SERVICII DE TĂIERE ŞI DERULARE PROTECŢIE ŞI AMBALARE

Materialul procesat este protejat şi depozitat într-o manieră 
profesională. Rolele longitudinale sunt depozitate vertical pe 
un cadru şi fixate cu curele de oţel sau fixate cu folie elastică.

În cazul formaturilor, sortarea şi ambalarea sunt adaptate la 
cerinţele individuale în conformitate cu comanda primită.

Adeziv

• acrilic, pe bază de apă - ecologic, 
lavabil cu apă,

• acrilic, pe bază de solvent - nu se 
dizolvă în apă, este utilizat pentru 
straturi de acoperire mate

• cauciuc, pe bază de solvent - nu se 
dizolvă în apă, utilizat pentru straturi de 
acoperire din poliester.

Grosimea foliei

•  35–100μm.

Tipul foliei

•  MAT/LUCIOS.

Transmitere a luminii

• folii de acoperire şi transparente.

Condensul vaporilor de apă

• strat de acoperire anticondens.

Rezistenţa la radiaţiile UV

• de la 1 la 12 luni.

Domeniu de utilizare

• folii universale, dedicate tipului 
de acoperire şi utilizării speciale, 
de exemplu pentru tăierea cu 
laser (fibră).

Protecţie - tipuri de folie

Pentru a proteja tabla, aceasta este acoperită cu o folie de protecţie la cererea clientului. Ca standard, folosim 
o folie a cărei compoziţie este selectată individual ca urmare a testelor pentru un anumit tip de strat de 
acoperire al tablei: tipul şi grosimea stratului adeziv şi a foliei au fost determinate în aşa fel încât să asigure o 
aderenţă adecvată şi să nu deterioreze stratul de acoperire în momentul îndepărtării. Oferim folii de protecţie 
cu diverşi parametri care pot fi selectaţi individual, ţinând cont de:
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PERFORAREA TABLEI

Tabla perforată se utilizează pe scară largă pentru a obţine efectul stilistic dorit 
în arhitectura exterioară şi interioară. Perforarea tablelor este perfectă pentru 
sistemele de pereţi de protecţie ventilaţi sau pentru iluminarea faţadei din interior. 
Tabla perforată se foloseşte ca elemente de mobilier sau echipament de uz casnic. 
Perforarea oferă, de asemenea, izolare fonică şi absorbţie fonică în instalaţiile de 
producţie şi industriale.

Oferim perforarea foilor cu straturi de acoperire metalice şi organice din oferta 
noastră obişnuită. *
Tablele perforate pot fi reprofilate de noi pentru a realiza elemente de acoperire din 
tablă şi elemente structurale, cum ar fi: tablă trapezoidale
şi ondulată, casete de perete, casete de faţadă SKRIN, panouri de faţadă LINEA.

Specificaţii tehnice 

Lăţimea maximă a benzii 1500 mm

Grosimea tablei 0,4–2,0 mm

* În plus, oferim perforarea materialului de la client. Detaliile sunt 
convenite individual împreună cu departamentul comercial.

Realizăm perforaţii cu o gamă largă de dimensiuni şi forme:

  rotunde,

  alungite (tip „fasole”),

  dreptunghiulare,

  hexagonale,

  stelate,

  neregulate.
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STRATURI DE PROTECŢIE 
ALUZINC ŞI ZINK

ZINC [ZN]

Tabla este zincată la cald pe ambele părţi printr-un proces 
continuu, care protejează miezul de oţel împotriva 
coroziunii. Aceasta se caracterizează printr-o suprafaţă 
netedă şi uniformă, care satisface şi cele mai înalte cerinţe 
estetice.

* Aluzinc.

ALUZINC [AZ]

Este o tablă de oţel acoperită pe ambele părţi cu un aliaj 
de aluminiu şi zinc într-un proces similar cu galvanizarea la 
cald. Ca urmare, îndeplineşte cele mai stricte cerinţe pentru 
rezistenţa tablelor de oţel la coroziunea atmosferică
şi coroziune în medii umede. Are un strat suplimentar 
de protecţie din polimer Easyfilm, care protejează, de 
asemenea, marginile oţelului în role şi creşte valoarea 
estetica a suprafeţei. Perioada de garanţie pentru acest tip 
de tablă este de 25 de ani.

Secţiune transversală a tablei

Legendă

Easyfilm*  Înveliş metalic Miez de oţel

TABLĂ PREVOPSITĂ

TABLA PREVOPSITĂ [HC, UTK, ICep, INT, RAL]

Tabla prevopsită este fabricată pe baza de materie primă 
zincată la cald sau acoperită cu un aliaj dedicat (zinc, zinc, 
magneziu, zinc aluminiu). Acest material, curăţat în timpul 
tratamentului preliminar, este supus proceselor de pasivare 
şi apoi acoperit în mai multe straturi cu unul dintre straturile 
de acoperire disponibile. Acest fapt oferă o protecţie 
excelentă a straturilor metalice şi a miezului de oţel împotriva 
condiţiilor meteorologice. Straturile de acoperire pot varia 
în grosime, culoare şi textură a suprafeţei. Perioada lor de 
garanţie este de până la 55 de ani.

Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate 
în certificatul de garanţie. 
MODULAR SERIES/COMPACT SERIES - Garanţia 
devine valabilă după înregistrarea pe pagina 
www.warranty.impro.ro 
Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate 
în certificatul de garanţie.

Secţiune transversală a tablei prevopsite

Legendă

 Înveliş organic  Înveliş de grund  Înveliş metalic Înveliş anticoroziv Miez de oţel
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DESCRIERE STRATURI DE PROTECŢIE

HERCULIT [HC] ICE COVER ZM [ICep]

POLIESTER Standard [RAL]

Acesta este un strat de acoperire dezvoltat în strânsă 
colaborare cu unul din cei mai mari producători de lacuri 
pentru cele mai bune fabrici de oţel din Europa. Mulţi 
ani de studiu al tipurilor de straturi de acoperire utilizate 
până acum şi de monitorizare a nevoilor clienţilor, punând 
accent deosebit pe nevoile constructorilor de acoperişuri, 
ne-au permis să concentrăm atât de multe avantaje diferite 
într-un singur produs. HERCULIT este un poliester întărit cu 
poliuretan cu rezistenţă ridicată la deteriorarea mecanică, 
grosime de 35 μm.

HERCULIT are o garanţie de 40 de ani şi asigură 
repetabilitatea culorii şi structuri stratului de acoperire. 
Perioada de garanţie pentru IZI şi ZET - 55 de ani.

Strat de acoperire organic gros (35 μm) de factură 
interesantă, cristalină, asemănătoare vopselei groase. Miezul
este din oţel acoperit cu un aliaj de zinc şi magneziu, care 
asigură protecţie sporită împotriva coroziunii. Efectul este o 
rezistenţă crescută semnificativ la coroziunea albă şi roşie în 
mediu RC3.

Perioada de garanţie: 35 de ani

Strat de acoperire cu o grosime de 35 μm ce are o rezistenţă 
foarte mare la coroziune şi radiaţii UV (RC4 / RUV4). Inspirat 
de natură, stratul de acoperire ULTIMAT are o structură 
granulară, fără crom şi metale grele şi poate fi reciclat, 
fiind un produs ecologic. Tabla acoperită cu stratul flexibil 
ULTIMAT poate fi profilată la temperaturi extrem de scăzute.

Perioada de garanţie: 20 de ani.
Perioada de garanţie MODULAR SERIES: 30 de ani.
Perioada de garanţie extinsă la 30 de ani pentru seturile
COMPACT SERIES cu strat ULTIMAT [UTK] achiziţionate
împreună cu sistemul de jgheaburi INGURI în culorile 
acoperite de garanţia repetabilităţii culorii şi structurii.

Strat de acoperire organică de bază cu o grosime de 25 μm.
Suprafaţa este uniformă, netedă - lucioasă sau metalică. 
Un material cu spectru foarte larg de aplicare. Este oferit 
într-o paletă bogată de culori descrise cu ajutorul şablonului 
universal RAL.

Perioada de garanţie: 10 ani.

Garanţia 
55 ANI
IZI / ZET

Garanţia 
40 ANI

Garanţia 
35 ANI

Garanţia 
10 ANI

Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate în certificatul de garanţie. 
MODULAR SERIES/COMPACT SERIES - Garanţia devine valabilă după înregistrarea pe pagina 
www.warranty.impro.ro 
Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate în certificatul de garanţie.

SP35 Multilayer [SP35/MULTI] POLIESTER Interior [INT]

CHALKBOARD [C] MARKERBOARD [M]

Lac de poliester gros de 40 μm cu un strat de zinc Z275 sau 
zinc-magneziu ZM120. Se caracterizează printr-un aspect 
similar lemnului si o protecţie adecvată împotriva coroziunii 
şi a radiaţiilor UV. O astfel de combinaţie permite utilizarea 
sa externă, în special acolo unde sunt necesare o rezistenţă 
ridicată la condiţiile atmosferice şi un nivel estetic ridicat.

Tablă acoperită cu un strat de poliester de 15 μm cu o 
suprafaţă netedă şi strălucitoare. Datorită grosimii reduse 
a învelişului organic, aceasta este destinată în principal 
aplicaţiilor interne şi elementelor de construcţie care nu sunt 
expuse direct condiţiilor atmosferice.

Strat de acoperire destinat fabricării diverselor tipuri de 
tablă ce poate fi curăţată prin spălare. Este produs pe baza 
de material zincat şi acoperit cu un lac tip Chalkboard, care 
permite scrierea pe el cu cretă. Este protejat suplimentar cu 
folie.

Strat de acoperire destinat fabricării unor diferite tipuri de 
tablă cu ştergere uscată. Este produs pe bază de material 
brut zincat şi acoperit cu un lac special de tip Markerboard. 
Suprafaţa are un luciu de 80-90 GU şi o duritate de 2H. Este 
protejat cu o folie de protecţie.

ULTIMAT [UTK]
Garanţia 
30 ANI
cu INGURI

Garanţia 
30 ANI
MODULAR

SERIES

Garanţia 
20 ANI
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PROPRIETĂŢILE STRATURILOR 
DE PROTECŢIE

Tabelul de mai jos are un caracter orientativ.

* Se aplică ţiglei metalice modulare IZI şi ZET

** Se aplică seturilor MODULAR SERIES şi COMPACT SERIES cu strat de acoperire ULTIMAT [UTK] achiziţionate împreună cu sistemul de jgheaburi 
INGURI în culorile acoperite de garanţia repetabilităţii.

Cod
Grosimea stratului 

de acoperire 
Rezistenţă la 

coroziune
Rezistent la radiaţii 

UV
Perioadă de garanţie 

(ani)

Zinc [ZN]
200 g/m2
275 g/m2

RC2 Nu se aplică Nu se aplică

Aluzinc [AZ 150] 150 g/m2 RC2 Nu se aplică Nu se aplică

POLIESTER Interior [INT] 15 μm RA2 Nu se aplică Nu se aplică

POLIESTER Standard [RAL] 25 μm RC3 RUV2 10

ULTIMAT 35 Standard [UTK] 35 μm RC4 RUV4 20, 30** 

Aluzinc [AZ 185] 185 g/m2 RC3 Nu se aplică 25

ICE COVER ZM [ICep] 35 μm RC3 RUV4 35

HERCULIT [HC] 35 μm RC4 RUV4 40  [IZI, ZET - 55*]

Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate în certificatul de garanţie. 
MODULAR SERIES/COMPACT SERIES - Garanţia devine valabilă după înregistrarea pe pagina 
www.warranty.impro.ro 
Condiţiile detaliate ale garanţiei sunt specificate în certificatul de garanţie.

DISPONIBILITATEA STRATURILOR 
DE PROTECŢIE

Tabelul de mai jos are un caracter orientativ.

Se determină posibilitatea realizării profilelor în alte acoperiri
sunt individual cu departamentul de vânzări.

Cod ZN AZ 150 INT RAL AZ 185 UTK HC ICep

Grosimea stratului de acoperire 200/275 
g/m2

150 
g/m2 15 μm 25 μm 185g/m2 35 μm 35 μm 35 μm

MODULAR SERIES        

COMPACT SERIES        

CLASSIC SERIES        

LAMBDA 2.0        

Tablele trapezoidale  
T7 - T18 / T18 ECO        

Tablele trapezoidale  
T35 - T55        

Tablele trapezoidale  
T60        

Tablele trapezoidale  
T80 - T200        



134 135

Informații Tehnice și de Contact www.impro.ro

STRAT 
ANTICONDENS

DR!PSTOP
strat anticondens

Condensarea vaporilor de apă este un fenomen care apare pe 
acoperişurile din oţel neizolate. Acest fenomen poate duce 
la apariţia unor probleme specifice, de exemplu coroziunea, 
umezeala în mansardă şi deteriorarea materialelor aflate mai jos. 
Compania IMPRO propune o soluţie simplă şi economică şi, în 
acelaşi timp, eficientă la problema condensului, care este aplicarea 
stratului anti-condens DR!PSTOP.

DR!PSTOP este o membrană autoadezivă lipită pe partea inferioară 
a tablei. Principalele avantaje ale utilizării acestei tehnologii sunt:

• absorbţia umezelii care apare în interiorul acoperişului ca urmare 
a condensării vaporilor de apă,
• protecţia suplimentară împotriva proceselor de coroziune
(în special în clădiri cu mediu chimic activ,
cum ar fi grajdurile),
• rezistenţa mai mare decât cea a izolaţiei standard şi a barierelor 
de abur,
nu se degradează, rezistenţa la rupere,
• e uşor de curăţat cu echipamente standard
(furtun sau spălător cu presiune),
• creşterea gradului de izolare acustică a invelitorii,
• neinflamabil, rezistent la bacterii. Stratul anticondens se aplică 
pe banda de tablă plană înainte de profilare. Acest lucru asigură o 
aderenţă perfectă pe întreaga suprafaţă a materialului de acoperiş.

Utilizare

Stratul anticondens DR!PSTOP poate fi folosit 
în orice tip de construcţie neîncălzită acoperită 
cu ţiglă metalică. Acestea pot fi construcţii 
industriale, complexuri sportive, clădiri agricole 
şi tot felul de magazii şi acoperişuri.
Din tablă cu înveliş DR!PSTOP executăm orice 
profil de ţiglă metalică sau tablă trapezoidală 
inclus în oferta noastră.
În cazul panourilor de acoperiş montate pe şipci 
sugerăm utilizarea stratului SOUNDCONTROL.

Sugestii de montare

În timpul montajului, stratul 
anticondens DR! PSTOP
trebuie îndepărtat neaparat
în locurile din care nu este asigurată 
evacuarea aerului umed. Acest lucru 
se aplică în principal pentru
toate:

1. fragmentele de strat de acoperire 
care se află direct deasupra 
peretelui şi afara clădirii,
2. locurile de suprapunere a foilor 
de tablă
- în cazul în care acoperirea este 
compusă din mai multe foi îmbinate 
de-a lungul bavurii.

SOUNDCONTROL
strat de acoperire fonoabsorbant

Utilizarea stratului de acoperire fonoabsorbant SOUNDCONTROL 
pe acoperişurile din oţel şi faţade creşte în mod eficient nivelul 
izolaţiei lor acustice. Ca urmare, atât zgomotul cauzat de 
precipitaţii, cât şi propagarea sunetelor în interiorul clădirii sunt 
reduse. Elementele de acoperire cu strat SOUNDCONTROL sunt 
utilizate la toate tipurile de obiective care, datorită dimensiunii sau 
scopului lor, necesită standarde acustice ridicate,
cum ar fi halele de producţie, complexurile sportive, clădirile 
agricole şi clădirile rezidenţiale. Datorită posibilităţilor ridicate ale 
stratului SOUNDCONTROL în ceea ce priveşte absorbţia umezelii, 
acesta acţionează şi ca o membrană anticondens. Instrucţiunile de 
montare şi cerinţele de aerisire ale obiectivului sunt aceleaşi ca şi în 
cazul învelişului anticondens DR!PSTOP descris mai jos.

1

2

Proprietăţi

Procesul de condensare al vaporilor de apă 
începe atunci când condiţiile atmosferice ating 
punctul de rouă - adică starea de temperatură şi 
umiditate,
în care vaporii de apă din atmosferă încep să 
se condenseze. Acest lucru are loc de obicei la 
apusul soarelui. Noaptea, condensul se scurge 
de pe acoperişul neizolat. Învelişul anticondens 
este o membrană cu buzunare special proiectate 
care, pe de o parte, împiedică căderea umezelii 
şi, pe de altă parte, izolează acoperişul de 
contactul direct cu apa. În timpul zilei, umezeala 
se evaporă din stratul de acoperire
înapoi în atmosferă.

În cazul clădirilor, fenomenul condensului 
poate fi agravat de diferenţele de temperatură 
- interiorul clădirii rămâne cald, în timp ce 
temperatura exterioară scade rapid. Proprietăţile 
de conductivitate termică ale materialelor 
de acoperiş din oţel provoacă o condensare 
puternică a vaporilor de apă aflaţi în spaţiul cald 
din interiorul acoperişului.
DR! PSTOP garantează o protecţie eficientă a 
materialul de acoperiş şi a materialelor de sub 
acesta prin oprirea procesului de condensare.
O condiţie prealabilă pentru buna funcţionare a 
membranei DR! PSTOP este asigurarea aerisirii 
adecvată a clădirii. Pentru că aerul umed este 
mai uşor decât aerul uscat, acesta se acumulează 
sub acoperiş. Pentru ca stratul anticondens 
să poată respinge umiditatea în timpul zilei, 
este necesară o gură de aerisire pentru aerul 
umed. Ar trebui să ţineţi cont de acest factor 
la proiectarea acoperişului. Una dintre soluţii 
la ventilaţia acoperişului clădirii sunt indicaţiile 
standardului DIN 4108-3.

Pe timp de seară 
Trecerea prin punctul de rouă 
determină condensarea vaporilor 
de apă în interiorul suprafeţei de 
acoperiş.

Pe timp de noapte 
Stratul DR! PSTOP absoarbe şi 
captează condensul. Previne 
picurarea apei ce are loc în cazul 
unui acoperiş neprotejat.

În timpul zilei
Stratul anticondens evaporă 
umezeala.

Ventilaţie adecvată
Coşul de aerisire permite evacuarea aerului umed.

Aerisirea inadecvată
Aerul umed nu este evacuat.

ATENŢIE! Stratul aplicat este permanent. Materialul DR! PSTOP nu poate fi îndepărtat şi lipit din nou. Când utilizaţi DR! PSTOP pe 
acoperişurile clădirilor agricole, se recomandă spălarea cu fungicid cel puţin o dată pe an. La instalarea învelişului, fenomenul de 
absorbţie capilară ar trebui eliminat. Prin urmare, învelişul DR! PSTOP trebuie îndepărtat manual în zona streşinii
şi a coamei (pe o distanţă minimă de 10 cm). Tabla cu strat anticondens trebuie să adere strâns la suporturile şi cadrul structurii. Prin 
urmare, indiferent de profil, aceasta trebuie fixată de suporturile de la fiecare undă inferioară.
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HERCULIT [HC]

ICE COVER ZM [ICep]

ULTIMAT [UTK]

GAMĂ DE CULORI
Tehnologia de imprimare nu permite redarea corectă a 
culorilor, prin urmare culorile prezentate sunt orientative şi 
pot diferi de cele reale.

Ţigla metalică MODULAR SERIES şi COMPACT SERIES executate din 
tablă cu strat de acoperire HERCULIT oferă garanţia a repetabilităţii 
culorii.

Culorile tablei cu strat ULTIMAT au garanţia repetabilităţii pentru ţigla 
metalică COMPACT SERIES.

În plus, pentru comenzi individuale, sunt disponibile culori 
şi straturi de acoperire nestandardizate, dinafara paletei de 
culori prezentate.

HC 3009

ICep 23

UTK 11

UTK 31

HC 8017

ICep 33

UTK 27

UTK 750

HC 7016

ICep 28

UTK 23

UTK 32

HC 9005

ICep 750

UTK 28

HC 8004

ICep 32

UTK 24

UTK 33

Grosimea standard a tablei este 0.5 mm

[0.6] Material disponibil şi cu o grosime de 0.6 mm

[0.7] Material disponibil şi cu o grosime de 0.7 mm

[0.8] Material disponibil şi cu o grosime de 0.8 mm

[1.0] Material disponibil şi cu o grosime de 1.0 mm

Garanţia 
55 ANI

Garanţia 
35 ANI

POLIESTER Standard [RAL]

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

 Înveliş metalic

Markerboard/Chalkboard

*Disponibil şi într-o versiune acoperită pe ambele părţi: Winchester - SH252/SH252, Dark Oak - SH59/SH59, Golden Oak - SH65/SH65

RAL
1002

MARKER
BOARD

[M]

GO-4
Golden 
Oak 3D

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

SL59
Dark Oak

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

CHALK 
BOARD

[C]

SL252
Winchester

RAL
6020

RAL
9002

ZINK
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

RAL
3009

SL65
Golden 

Oak

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

SL55
Venge

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017

[0.7] [0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.5] [0.6]
[0.5]*
[0.6]

[0.5]*
[0.6]

[0.5]*
[0.6]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.6]
[0.7]

[0.6-1.0]
[0.7]
[1.0]

[0.7]
[1.0]

[0.6]
[0.7]
[1.0]

Garanţia 
10 ANI

Garanţia 
30 ANI
cu INGURI

Garanţia 
30 ANI
MODULAR

SERIES

Garanţia 
20 ANI
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CONTACT

Toate valorile numerice şi proprietăţile fizice şi chimice ale produselor date în catalog au un caracter orientativ şi 
demonstrativ. Ne rezervăm dreptul la erori sau greşeli de editare şi tipărire, precum şi modificări ale parametrilor tehnici 
ai produselor.

Acest catalog nu constituie o ofertă în sensul Codului Civil.
Copyright © 2021 IMPRO. Toate drepturile rezervate.

www.facebook.com/IMPRO.RO

S.C. IMPRO® S.R.L.

Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

J12/1395/06.07.2009, CUI RO 24658640 BANCA 
TRANSILVANIA Cluj-Napoca

Centre de producţie:
Production plants:

Str. Leonadro da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III, Jud. Cluj

DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chişoda, Jud. Timiş.

www.impro.ro 

BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.

ul. Nadwiślańska 11/139  
30-527 Kraków

NIP: 6762431701

Zakłady produkcyjne:
Production plants:

Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa
tel. +48 12 628 03 00
fax +48 12 628 03 04
e-mail: grojec@bp2.pl

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 213 33 10
fax +48 32 213 33 60
e-mail: dabrowa@bp2.pl

www.bp2.eu

Industriale (panouri sandwich şi table cutate)

Ionut Lungu 
Area Sales Manager   România (Vest)  + 40 739 835 568

Alexandru Kantor 
Area Sales Manager   România (Transilvania) + 40 725 201 760

Sebastian Dragomir 
Area Sales Manager   România (Sud)  + 40 722 573 653

Bogdan Nimigeanu 
Area Sales Manager   România (Moldova)  + 40 736 107 633

Miodrag Lalović 
Sales Representative   Serbia   + 381 63 8139 120

David Galiotty 
Project Sales Manager   Ungaria   + 36 301 885 380

1. Alwernia k/Krakowa, PL 
2. Dąbrowa Górnicza, PL 
3. Timisoara, RO
4. Cluj Napoca, RO 
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