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Borduri fronton și Accesorii www.impro.ro

Bordurile fronton accelerează
montajul acoperişurilor

Categorii pazii de tablă

Urmând recomandările montatorilor, am creat borduri fronton dedicate care vor simplifica şi 
accelera în mod considerabil montajul şi vor contribui la evitarea greşelilor tehnice.

Bordurile reprezintă completarea celei mai recente linii de produse, inclusiv a celor care fac parte 
din PANEL, MODULAR şi COMPACT SERIES. Am acordat atenţie nu doar compatibilităţii cu o 
gama largă de culori, ci şi durabilităţii şi uşurinţei de montaj, pentru a optimiza timpul de lucru.

Scanaţi codul pentru 
a descărca instrucţiunile 
de montare.

Grinzi paravânt ţigle de coamă Dolii şi benzi pentru jgheab

Pazii perete Accesorii
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Bordura fronton ADAPT - nou

Bordura fronton ADAPT este dedicată pentru produsele seriile MODULAR, 
COMPACT SERIES. Profilarea părţii superioare a bordurii uşurează montajul. Bordura 
fronton este prevăzută cu găuri de montare care marchează punctele de fixare cu 
şurub. Datorită acestui fapt, şuruburile de montaj nu sunt vizibile. Cel mai mare 
avantaj este că lăţimea de acoperire poate fi ajustată în funcţie de scândura de 
fronton. (Intervalul de reglare este între 240 mm şi 320 mm). Jgheabul de drenaj 
inclus în set, care acţionează ca un dispozitiv de prindere a bordurii fronton, este 
conceput pentru a scurge apa de pe marginea acoperişului. Bordura este disponibilă 
în versiune pe partea dreapta şi pe partea stânga.

20

90

45

22

15
15

50 14
0

30
10

33

15
23

0

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 550 mm

înălţime 240-320 mm

Adaptarea perfectă a accesoriilor la
  acoperiş.

Posibilitatea de ajustare a acoperişului în 
funcţie de dimensiunile şipcilor. Distanţa 
dintre şipci este între 220 mm şi 320 mm 
şi ţiglele pot fi folosite pentru numeroase 
proiecte.

Montaj şi manipulare uşoară.

ţiglele modulare pot fi montate de o singură 
persoană şi costurile de manipulare precum 
şi durata de montaj sunt drastic reduse.

Estetică superioară fără niciun
 compromis.

Sistemul de prindere invizibil conferă un 
plus de eleganţă, creând o pantă uniformă şi 
armonioasă a acoperişului.

ACCESORII 
AJUSTABILE

MODULARITATE

ADAPT 
stânga

ADAPT 
dreapta

PRINDERE 
ASCUNSĂ

ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

GĂURI DE 
MONTAJ
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Bordura fronton ADAPT
PANEL SERIES - nou
Bordura fronton dedicată pentru produsele PANEL SERIES se caracterizează prin 
estetica inegalabilă şi prin lipsa şuruburilor vizibile pe suprafaţa acesteia.Profilarea 
părţii superioare a bordurii imbunatateste montajul pe marginea exterioară a 
panoului. Cel mai mare avantaj este că lăţimea de acoperire poate fi ajustată în funcţie 
de scândura de fronton. (Intervalul de ajustare este între 240 mm şi 320 mm) Bordura 
fronton este prevăzută cu găuri de montaj care marchează punctele de montaj pe 
bordura fronton. Datorită acestui fapt, şuruburile de montaj nu sunt vizibile. Bordura 
este disponibilă în versiunea pe partea dreapta şi pe partea stânga.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 550 mm

înălţime 240-320 mm
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Adaptarea perfectă a accesoriilor la
  acoperiş.

Posibilitatea de ajustare a acoperişului în 
funcţie de dimensiunile şipcilor. Distanţa 
dintre şipci este între 220 mm şi 320 mm 
şi ţiglele pot fi folosite pentru numeroase 
proiecte.

Montaj şi manipulare uşoară.

ţiglele modulare pot fi montate de o singură 
persoană şi costurile de manipulare precum 
şi durata de montaj sunt drastic reduse.

Estetică superioară fără niciun
 compromis.
Sistemul de prindere invizibil conferă un 
plus de eleganţă, creând o pantă uniformă şi 
armonioasă a acoperişului.

ACCESORII 
AJUSTABILE

MODULARITATE
PRINDERE 
ASCUNSĂ

ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

GĂURI DE 
MONTAJ

ADAPT 
stânga

ADAPT 
dreapta
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Bordura fronton III - nou

Bordura fronton închide marginea acoperişului. Protejează suprafaţa externă a 
scândurii (sau căpriorului) de condiţiile meteo şi influenţează estetica de finisaj a 
acoperişului. Bordura fronton este prevăzută cu găuri de montaj care marchează 
punctele de montaj pe scândura fronton. Datorită acestui fapt, şuruburile de montaj 
nu sunt vizibile.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 150 mm
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ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

Siguranţă ridicată şi minimizarea apariţiei 
efectului de ondulaţie al tablei.

Minimizează apariţia efectulului de ondulaţie 
al tablei, protejează împotriva oscilaţiilor 
de temperatură, nu compromite estetica 
acoperişului şi creşte durabilitatea.

GĂURI DE 
MONTAJ

SISTEMUL ANTI 
WAVE
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Bordura fronton II - nou

Bordura fronton închide marginea acoperişului. Protejează suprafaţa externă a 
scândurii (sau căpriorului) de condiţiile meteo şi influenţează estetica de finisaj a 
acoperişului. Bordura fronton este prevăzută cu găuri de montaj care marchează 
punctele de montaj pe scândura fronton. Datorită acestui fapt, şuruburile de montaj 
nu sunt vizibile.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 150 mm
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ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

Siguranţă ridicată şi minimizarea apariţiei 
efectului de ondulaţie al tablei.

Minimizează apariţia efectulului de ondulaţie 
al tablei, protejează împotriva oscilaţiilor 
de temperatură, nu compromite estetica 
acoperişului şi creşte durabilitatea.

GĂURI DE 
MONTAJ

SISTEMUL ANTI 
WAVE
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Bordura fronton II - nou

Bordura fronton închide marginea acoperişului. Protejează suprafaţa externă a 
scândurii (sau căpriorului) de condiţiile meteo şi influenţează estetica de finisaj a 
acoperişului. Bordura fronton este prevăzută cu găuri de montaj care marchează 
punctele de montaj pe scândura fronton. Datorită acestui fapt, şuruburile de montaj 
nu sunt vizibile.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 150 mm
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ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

Siguranţă ridicată şi minimizarea apariţiei 
efectului de ondulaţie al tablei.

Minimizează apariţia efectulului de ondulaţie 
al tablei, protejează împotriva oscilaţiilor 
de temperatură, nu compromite estetica 
acoperişului şi creşte durabilitatea.

GĂURI DE 
MONTAJ

SISTEMUL ANTI 
WAVE
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AIR coamă - nou

Coama ventilată cu lungimea de 1 m este accesoriul care încununează învelitoarea 
acoperişul. Este dedicată pentru învelitorile de acoperiş din PANEL SERIES. Funcţia 
acesteia este de a etanşa, precum şi de a finisa estetic coama acoperişului. Cel mai 
mare avantaj al coamei ventilate este perforaţia realizată din fabrică, care permite 
ventilarea atât pe peretele frontal, cât şi a mansardei, fără a fi nevoie de un profil de 
ventilaţie suplimentar.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 1088 mm

înălţime 85 mm

123

27
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ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Siguranţă ridicată şi minimizarea apariţiei 
efectului de ondulaţie al tablei.

Minimizează apariţia efectulului de 
ondulaţie al tablei, protejează împotriva 
oscilaţiilor de temperatură, nu compromite 
estetica acoperişului şi creşte durabilitatea.

Montaj şi manipulare uşoară.

ţiglele modulare pot fi montate de o singură 
persoană şi costurile de manipulare precum 
şi durata de montaj sunt drastic reduse.

Ventilarea eficientă a acoperişului.

Elementul de ventilaţie perforat din 
fabrică permite ventilarea eficientă a 
acoperişului. Folosirea acestui element 
reduce semnificativ timpul de montaj al 
acoperişului.

SISTEMUL ANTI 
WAVE

MODULARITATE
ELEMENT 
UNIVERSAL DE 
VENTILAţIE
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Dolie - nou

Dolia este un accesoriu din tablă care asigură colectarea şi scurgerea apei de ploaie 
în jgheab de pe două ape diferite. Aceasta este dedicată pentru produsele din 
PANEL SERIES. Datorită profilării speciale a marginilor serveşte şi drept dispozitiv de 
prindere a panourilor.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 95 mm

ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Etanşare durabilă datorită soluţiilor 
inovatoare
  
Îndoirea marginii doliei permite creşterea 
etanşării, împiedicând pătrunderea apei.

Siguranţă ridicată şi minimizarea apariţiei 
efectului de ondulaţie al tablei.

Minimizează apariţia efectulului de ondulaţie 
al tablei, protejează împotriva oscilaţiilor 
de temperatură, nu compromite estetica 
acoperişului şi creşte durabilitatea.

ETANŞAREMICRO RIB

175

50

95

50
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Dolie - nou

Dolia este un accesoriu din tablă care asigură colectarea şi scurgerea apei de ploaie 
în jgheab de pe două ape de acoperiş diferite. grosimea 

tablei
0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 95 mm

175

25

95

ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Etanşare durabilă datorită soluţiilor 
inovatoare
  
Îndoirea marginii doliei permite creşterea 
etanşării, împiedicând pătrunderea apei.

Siguranţă ridicată şi minimizarea apariţiei 
efectului de ondulaţie al tablei.

Minimizează apariţia efectulului de ondulaţie 
al tablei, protejează împotriva oscilaţiilor 
de temperatură, nu compromite estetica 
acoperişului şi creşte durabilitatea.

ETANŞAREMICRO RIB

25
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Şorţ de streaşină  
PANEL SERIES - nou
şorţul de streaşină este un accesoriu din tablă care închide spaţiul dintre jgheab şi 
învelitoarea acoperişului. În cazul şorţului de streaşină pentru PANEL SERIES are şi 
funcţia BEND LOCK, de agăţare a panourilor în partea inferioară.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 155 mm

90

110

30

15

ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

GĂURI DE 
MONTAJ
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Coamă IZI

Coama IZI este accesoriul din tablă care închide învelitoarea acoperişului la coamă, 
dedicată pentru ţigla metalică modulară IZI. Funcţia acesteia este de a etanşa, 
precum şi de a oferi un aspect estetic acoperişului.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 75 mm

75

85

230

75

30

Etanşare durabilă datorită soluţiilor 
inovatoare
  
Îndoirea marginii doliei permite creşterea 
etanşării, împiedicând pătrunderea apei.

ETANŞARE ESTETICĂ UNICĂ ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Coamă ZET

Coama ZET este accesoriul din tablă care închide învelitoarea acoperişului la coamă, 
dedicată pentru ţigla metalică modulară ZET. Funcţia acesteia este de a etanşa, 
precum şi de a oferi un aspect estetic acoperişului.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 1950 mm

înălţime 75 mm

75

230

35

175
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Coamă tip butoi

Coama tip butoi cu lungimea de 1 m este un accesoriu din tablă care închide 
învelitoarea acoperişului la coamă. Funcţia acesteia este de a etanşa, precum şi de a 
da un aspect estetic acoperişului.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 75 mm

75

230

35

175

Coamă tip butoi larg

Coama tip butoi larg este folosită pentru a finisa coama acoperişului, conferindu-i un 
aspect monumental. Rolul acesteia este de etanşare. grosimea 

tablei
0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 109 mm

82
109

301

ESTETICĂ UNICĂESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.
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Coamă trapezoidală

Coama trapezoidală este un accesoriu din tablă care închide învelitoarea 
acoperişului. Funcţia acesteia este de a etanşa, precum şi de a oferi un aspect estetic 
acoperişului. După cum sugerează şi numele, este folosit pentru tablă trapezoidală şi 
forma sa este similară cu a unui trapez.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 90 mm

60

20

90
70

95

215

Capac pentru coama

Capacul coamei este un element de protecţie şi camuflare, care completază 
acoperisul. grosimea 

tablei
0.5 mm

lungime 220 mm

înălţime 80 mm

80

225

35

175

ESTETICĂ UNICĂESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.
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şorţul de streaşină şorţ de streaşină în jgheab

şorţul de streaşină asigura scurgerea condensului de pe membrana acoperişului în 
jgheab (pentru cârlige de capăt) sau în afara jgheabului (pentru cârlige de streaşină)

şorţul de streaşină în jgheab este un accesoriu din tablă care închide spaţiul dintre 
jgheab şi învelitoarea acoperişului. Sarcina acesteia este de a asigura scurgerea apei 
în jgheaburi.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 20 mm

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 120 mm

10

20

120

85

90

15

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

GĂURI DE 
MONTAJESTETICĂ UNICĂ ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.
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şorţ de straşină / prelungire 
bordură fonton

Bordura la perete I

Profilul universal de etansare având atât rol de şorţ pentru streaşină cât si prelungirea 
bordurii fronton.

Bordura la perete I închide marginea acoperişului. Asigură finisarea estetică a 
acoperişului şi etanşează inchiderea între acoperiş şi perete.grosimea 

tablei
0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 190 mm

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 125 mm

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

GĂURI DE 
MONTAJ

19
0

20

15

20 15

15

85

85

ESTETICĂ UNICĂESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.
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Bandă de dilatare Bordura fronton cu bandă de 
dilatare

Banda de dilatare este fixată mecanic pe suprafaţa suportului. Utilizarea sa permite 
dilatarea şi contracţia benzii principale.

Bordura din două elemente pentru asigurarea etanşeităţii conexiunii dintre bordura 
principală şi perete. Având în vedere structura bordurii pentru perete, aceasta 
formează un tot unitar cu banda de dilatare. Banda de dilatare este fixată mecanic pe 
suprafaţa de suport. Utilizarea sa permite dilatarea şi contracţia benzii principale.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 65 mm

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 135 mm
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10

10

25
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20 80
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Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

Montaj rapid şi fără greşeli

Mulţumită găurilor de montaj prefabricate, 
timpul de montaj este redus şi ţiglele se 
montează mia uşor fără greşeli.

GĂURI DE 
MONTAJ

GĂURI DE 
MONTAJESTETICĂ UNICĂ ESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.
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Conector pentru panouri de 
acoperiş

Element universal de 
ventilatie

Accesoriu din tablă care asigură conexiunea transversală a panourilor. Elementul universal de ventilaţie este destinat pentru a ventila acoperişurile. În plus, 
în cazul stantarilor tip „Z”, acesta reprezintă un profil de început. Elementele permit 
ventilaţia adecvată a spaţiului de sub acoperiş şi protejează împotriva pătrunderii 
rozătoarelor mici şi a păsărilor

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 500 mm

înălţime 120 mm

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 2000 mm

înălţime 26 mm

15

120

52

12 25

26

29

ESTETICĂ UNICĂESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.
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Profil de început pentru ZET 
LOOK

Opritor de zăpadă

Profilul de început are rolul de sprijin pentru primul rând pentru colile de tablă 
montate pe streaşină a produsului ZET LOOK. Funcţia sa este de a menţine tigla 
metalica stabilă pe streaşină.

Opritorul zăpadă, este conceput pentru a opri şi a sparge zăpada care alunecă pe 
panta acoperişului. Aceasta este o funcţie extrem de importantă pentru a asigura 
siguranţa.

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 120 mm

înălţime 49 mm

grosimea 
tablei

0.5 mm

lungime 196 mm

înălţime 70 mm

120

27

25

ESTETICĂ UNICĂESTETICĂ UNICĂ

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

Estetică superioară în ton cu
 acoperişurile.

ţiglele metalice pentru acoperiş au fost 
proiectate să asigure o durabilitate crescută 
şi o estetică unică.

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

GAMĂ LARGĂ 
DE CULORI şI 
STRUCTURI

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.

Accesoriile de tinichigerie sunt adaptate 
culorii acoperişului.

Gama largă de culori permite adaptarea 
culorii accesoriilor de tinichigerie cu cea a 
acoperişului.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


