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Panoul de acoperiş ZIPP este cel mai nou produs din oferta IMPRO. Acesta are multe calităţi, dar se 
evidenţiază prin confortul şi rapiditatea montării. Ca aspect, acesta aduce cu panourile clasice de acoperiş, 
dar profilul lat, ce permite o acoperire deosebit de largă, fac ca acţiunea de acoperire a acoperişului să 
dureze mult mai puţin decât atunci când se foloseşte majoritatea panourilor de acoperiş de pe piaţă. 
 
Întregul este completat de o gamă largă de culori, de gama largă de straturi de protecţie şi de garanţia 
extinsă, care poate ajunge la unele straturi de protecţie până la 40 de ani.

Panourile de acoperiş ZIPP

Parametri tehnici [mm]

Înălţimea profilului 25

Lăţime totală 1102

Lăţime efectivă 1065

Grosime tablă 0,5-0,7

Lungime foaie
min. 1000 
max. 8 000

Informaţii
tehnice

18 mm532 mm

25 mm
12 mm

1065 mm
1102 mm

451 mm

PROFILUL 
MICRO RIB 20 

[M20]
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Scanează 
codul şi află 
mai multe!
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PROFIL
LAT ȘI ECONOMIC
Lăţimea dublă, în comparaţie cu panourile 
modulare pentru acoperiş standard, permite 
optimizarea costurilor de construcţie ale 
acoperişului.

PROFILUL MICRO RIB
Micro profilarea longitudinală pe întreaga suprafaţă 
a panoului reduce la minim posibilitatea apariţiei 
efectului de unduire a părţii plane a panoului.

Avantajele
produsului

ZIPP are, de asemenea, multe calităţi vizuale. Estetica 
acoperişului este obţinută mulţumită ştanţării duble 
într-o formă ce imită o îmbinare cu clichet, reducând 
la minim vizibilitatea şuruburilor. BEND LOCK, la 
rândul său permite montarea elementelor de coamă 
fără a utiliza şuruburi. Profilul longitudinal atractiv 
MICRO RIB, minimizează mai mult efectul de unduire 
al panoului.

O GAMĂ LARGĂ
DE CULORI
Panourile ZIPP sunt disponibile într-o gamă 
variată de straturi de protecţie şi de culori. 
Acest lucru oferă posibilitatea potrivirii 
perfecte la nevoile unei clădiri concrete.

RAPIDITATE DE 
MONTARE
Forma şi tehnologiile utilizate ale panoului 
ZIPP asigură montarea simplă şi rapidă pe 
acoperiş.

BEND LOCK
Pliul special al panoului în partea de coamă 
a acoperişului, maschează şi protejează 
muchia tăiată şi elimină nevoia de a utiliza 
şuruburi.
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