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Sisteme Complete pentru Acoperisuri

- Sisteme metalice pentru acoperisuri

- Sisteme pluviale

- Inchideri si invelitori metalice pentru hale industriale

- Tabla plana, tabla cutata si fasii

- Sipca gard
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Sisteme Complete pentru Acoperisuri



Compania noastră vă pune la dispoziţie sisteme complete de acoperişuri în trei game constructive 
RIVA®, DUROTEK® şi KARPATIK®. Vă oferim toate informaţiile necesare pentru alegerea soluţiilor 
şi produselor şi executăm măsurători pentru a vă oferi o estimare realistă a costurilor şi a termenelor 
de execuţie.
Sistemele de acoperiş sunt produse conform standardelor în vigoare la nivel european. Materialul de 
bază al produsului este tabla de oţel zincată la cald pe ambele feţe cu strat de Zn minim 225 g/mp2. 
Peste stratul de zinc se aplică un strat de pasivare de 1 µm urmat de un strat de grund pe ambele feţe 
de 7 µm după care pe faţa inferioară se aplică un lac de protecţie Epoxy de 10 µm, iar pe faţa 
superioară un strat de silicon poliester de 25 µm grosime, poliester mat de 35 µm grosime sau Granite 
Storm ® de min. 50 μ. 

Tigla metalica RIVA®
Panoul de ţigla are 7 cute pe lungimea secţiunii, grosimea 
tablei este 0,4-0,6 mm, înălţimea cutei 24 mm, pasul cutelor 
183,5 mm, lăţimea totală 1180 mm şi lăţimea utilă 1100 mm.
Presarea si tăierea 3D face posibilă suprapunerea la acelaşi 
nivel a patru panouri de ţiglă în aşa fel încât îi conferă un 
aspect de continuitate acoperişului şi un plus de eleganţa.
Lungimea maxima  de livrare este de 8 m.

Ţigla metalica DUROTEK®
Panoul de ţigla are 6 cute pe lungimea secţiunii, grosimea 
tablei este 0,4-0,6 mm, înălţimea cutei 18 mm, pasul cutelor 
230 mm, lăţimea totală 1220 mm şi lăţimea utilă 1150 mm.
Lungimea maxima  de livrare este de 12 m.

Tigla metalica KARPATIK®
Panoul de ţiglă are 6 cute pe lungimea secţiunii, grosimea 
tablei este 0,4-0,6 mm, înălţimea cutei 34 mm, pasul cutelor 
210 mm, lăţimea totală 1150 mm şi lăţimea utilă 1050 mm.
Lungimea maxima  de livrare este de 12 m.

Sunt executate panouri cu lungimea modulelor de 350 mm, 400 mm sau alte lungimi de modul la 
cerere.Ţiglele standard sunt cele de 1 modul, 3 module, 6 module şi 10 module, la cerere se pot 
executa şi cu un alt număr de module însă lungimea totală sa nu depseasca lungimea maxima de 
livrare aferenta fiecarui tip de tigla ( max. 8 m sau max. 12 m).

Ţigla metalică poate fi livrată cu un film protector din plastic de 50-60 µm grosime, film care protejeazã 
stratul de vopsea în timpul manipulării.

Sisteme metalice pentru acoperişuri Sisteme metalice pentru inchideri si invelitori 

Suruburi utilizate la fixari interioare si exterioare pe lemn

 

                                                   Elemente de etansare

Elementele de etansare au o contributie importanta la 
rezistenta sistemului de invelitori acoperis la agentii 
atmosferici si la modificarile fizice ale cladirii dar 
contribuie si la durabilitatea inchiderilor. Este importanta 
montarea lor atat in zona coamei cat si a streasinei 
pentru a realiza o ventilare corecta a acoperisului si a 
preintimpina formarea condensului. 
Elementele de inchidere sunt confectionate din 
polietilena (PEE) obtinuta prin expandare chimica, avand 
o structura celulara spatiala inchisa.
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Tigla metalica RIVA®

Tigla metalica DUROTEK®

Tigla metalica KARPATIK®

Lungime modului D [mm]: 350 si 400

Inaltime totala [mm]: 38

Latime utila [mm]: 1150

Latime totala [mm]: 1220

Lungime minima [mm]: 460

Lungime maxima [mm]: 12000

Gradul de inclinare minim 
al acoperisului :

9° [1:4]

Sisteme metalice pentru acoperişuri

Lungime modului D [mm]: 350 si 400

Inaltime totala [mm]: 54

Latime utila [mm]: 1050

Latime totala [mm]: 1150

Lungime minima [mm]: 460

Lungime maxima [mm]: 12000

Gradul de inclinare minim 
al acoperisului : 9° [1:4]

Lungime modului D [mm]: 350 si 400

Inaltime totala [mm]: 39

Latime utila [mm]: 1100

Latime totala [mm]: 1180

Lungime minima [mm]: 395

Lungime maxima [mm]: 8000

Gradul de inclinare minim al 
acoperisului :

9° [1:4]

Sisteme pluviale

Sistemul pluvial completează sistemul de acoperiş prin drenarea eficientă şi controlata a apelor pluviale. 
Zonele de îmbinare jgheaburi şi capacele au garnituri care realizeaza o etanşare perfectă a sistemului.

Sistemele pluviale pentru acoperişuri sunt produse dintr-un material avand ca bază tabla de oţel de 
grosime 0.6 mm si zincata prin imersie la cald pe ambele feţe cu un strat de Zn de 275 g/m  şi acoperita cu 
un strat de vopsea pe ambele fete de minim 35 µm conform SR EN 10169 si SR EN 14782.

Gama de culori
Pentru sistemul pluvial firma noastra va propune urmatoarele culori din gama RAL:

RAL 3009RAL 3005 RAL 3011 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9005

Elementele sistemului

Dimensiuni de livrare:
D=125 mm
D=165 mm
L=2 m
L=4 m

Jgheab

Burlan
Dimensiuni de livrare:
D=88 mm
D=100 mm
L=3 m
L=4 m

Prelungitor Burlan
Dimensiuni de livrare:
D=88 mm
D=100 mm
L=1 m

Imbinare jgheab cu garnitura
Dimensiuni de livrare:
D=125 mm
D=165 mm

Carlig aplicat
Dimensiuni de livrare:
D=125 mm
D=165 mm

Carlig jgheab
Dimensiuni de livrare:
D=125 mm
D=165 mm

Stabilizator jgheab

Dimensiuni de livrare:
D=125 mm
D=165 mm

Racord jgheab burlan

Dimensiuni de livrare:
D=125/88 mm
D=165/100 mm

Coltar exterior

Dimensiuni de livrare:
D=125 mm
D=165 mm

Coltar interior
Dimensiuni de livrare:
D=125/88 mm
D=165/100 mm

Bratara burlan

Dimensiuni de livrare:
D=88 mm
D=100 mm

Cot burlan 60°
Dimensiuni de livrare:
D=88 mm
D=100 mm

Evacuare burlan

Dimensiuni de livrare:
D=88 mm
D=100 mm

Ramificatie burlan
Dimensiuni de livrare:
D=88 mm
D=100 mm

Capac jgheab 
cu garnitura

Dimensiuni de livrare:
D=125 mm
D=165 mm

2



Accesorii pentru acoperisuri

Tipuri de accesorii

Coama semirotunda Coama dreapta

DolieOpritor zapada

Racord calcanSort streasina

Pazie cu cioc Bordura fronton

Accesoriile pentru acoperisuri se executa din acelasi material si in aceeasi gama cromatica ca si 
acoperisul. 
Accesoriile se livreaza in mod curent la o lungime de 2 m, acoperite cu un film protector din plastic care 
se va indeparta la momentul punerii in opera si care are rol de protectie a vopselei.
La cerere accesoriile pot fi fabricate si la 3 m lungime.

Sisteme metalice pentru inchideri si invelitori

Gama de culori

Pentru inchideri si invelitori metalice va propunem urmatoarele game de culori:

Inchiderile si invelitorile metalice din tabla cutata sunt  realizate din oteluri de calitate fiind 
recomandate la realizarea de acoperisuri structurale pentru cladiri industriale si comerciale, 
publice, birouri, etc.
Inchiderile si invelitorile metalice sunt produse comform standardelor in vigoare la nivel 
european. Materialul de baza al produsului este tabla de otel zincata la cald pe ambele 
fete cu un strat de Zn de min. 225 g/mp. Peste stratul de zinc este aplicat un strat de 
pasivare de 1 μm urmate de un strat de grund de min. 7 μm dupa care, pe fata inferioara 
se aplica un lac de protectie Epoxy de min 10 μm, iar pe fata superioara un strat de 
silicon polyester de min. 25 μm grosime, polyester mat de min. 35 μm, sau Granite 
Storm ® de min. 50 μ. 

1070

Mat Structurat - grosime disponibila: 0.45  0.50 mm ÷

Lucios- grosime disponibila: 0.40  0.50 mm ÷

Granite Storme  - grosime disponibila: 0.55  0.60 mm ® ÷
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