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IMPRO în
grupul de
capital BP2
Marca IMPRO® este prezentă pe piața românească
din anul 2009. Astăzi ne dezvoltăm pe arena
internațională în colaborare cu renumitul
producător de soluționări de construcții –
BLACHPROFIL 2®.
În anii 2017 și 2018 am preluat întreprinderea
de producție a panourilor de tip sandwich
Marcegaglia din Timișoara. Finalizarea acestei
investiții reprezintă, în același timp, momentul
intrării IMPRO® în componența grupului de capital
BLACHPROFIL 2®. Structurile internaționale
ale grupului și oferta completă pentru domeniul
construcțiilor de investiții, datorită preluării fabricii
din Timișoara, întăresc poziția noastră pe piața
europeană și garantează o dezvoltare dinamică
în continuare a firmei.
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Despre noi

6 Istoria
6 Idea
7 Eprofil

Despre Noi

Istoria
Am început în perioada când România, ca și  întreaga Europă, au fost
amenințate de o profundă criză economică , iar branșa construcțiilor
părea să fie atinsă îndeosebi de această criză. În ciuda acestui fapt, în
anul 2009 a fost înființată marca IMPRO®, ca făcând parte din grupul
de capital BLACHPROFIL 2®. La început ne-am sprijinit pe structurile
poloneze de producție și logistice, dar am reușit după mai puțin de
4 ani să pornim propriile linii de profilare a țiglei de tablă. Un pas
uriaș în istoria  IMPRO® a reprezentat anul 2016, în care am construit
propria hală de producție în Juc-Herghelie, precum și în care am
reorganizat de la temelii structura firmei sub aspectul personalului,
producției și logisticii. Acest parc tehnologic inovator care a devenit
sediul nostru principal a introdus IMPRO® într-o nouă eră. Dezvoltarea
dinamică a firmei a fost încoronată de preluarea fabricii de panouri de
tip sandwich Marcegaglia din Timișoara, în decembrie 2017. Astăzi
lucrăm la standardizarea și la integrarea acestei întreprinderi de
producție, care este situată perfect din punct de vedere strategic și
pe care considerăm o oportunitate de expansiune pe noi piețe cu un
potențial mai mare. Deși 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 și a unei politici de înaltă calitate.

eprofil

idea
IDEA IMPRO® se bazează pe patru piloni  care garantează firmei
stabilitate și dezvoltare. Cel mai important pilon îl constituie OAMENII.
Încrederea reciprocă, respectul și angajamentul au făcut că unii dintre
noi sa lucreze umăr la umăr de peste 9 de ani! Fie că am fost câțiva,
fie câteva sute, niciodată nu s-a schimbat un singur lucru: faptul ca
suntem. Din acest motiv similar se dezvoltă al doilea pilon al firmei
noastre – RELAȚIILE. Construim relații bune cu clienții, cu furnizorii și
cu colaboratorii pe baza unei comunicări deschise și, înainte de toate,
onestitate. Pentru noi este importantă credibilitatea și responsabilitatea,
de aceea suntem mândri că am reușit să obținem încrederea a peste
1000 de clienți activi. Garanția calității și deservirii eficiente asigură al
treilea pilon al firmei IMPRO®, TEHNOLOGIA. Pe de o parte robotizarea
producției datorită unor linii moderne de productie, iar pe de alta parte
automatizarea proceselor interne ale firmei. Sistemul EDI permite
efectuarea schimbului de  documente financiare cu furnizorii fără
participarea omului și a teancului de hârtii, eProfil servește beneficiarilor
noştri drept sistem complex de deservire a clientului. Inovația ajută
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la îmbunătățirea standardelor, de aceea am creat laboratorul nostru
profesionist de control al calității, deoarece la IMPRO®  întotdeauna
punem accentul pe CALITATE. În afară de atestatele siderurgice pe
care le primim de la furnizorii noștri, care garantează un nivel definit
de proprietăți ale materiilor prime primite, de asemenea, verificăm
noi, independent, calitatea acestora. Specialiștii noștri verifică cu
scrupulozitate parametrii numeroși de material și mecanici, aceia
precum rezistența la zgâriere, aderența straturilor de acoperire, sau
tendința de deformare. Întrebuințarea de cercetări în camera cu ceață
salină, care imită influența accelerată a condițiilor exterioare asupra
materialelor utilizate de către noi și asupra profilelor produse și utilizate
de noi ne permite ca în decurs de o lună să simulăm comportamentul  
materialului întrebuințat pentru o perioadă de  30 de ani. Toate aceste
operațiuni ne asigură un control deplin în privința calității produselor pe
care vi le furnizăm.

Platforma de internet eProfil este cel mai dezvoltat sistem de deservire a clientului din
branșa construcțiilor pe care în mod succesiv îl perfecționăm din anul 2010. Acesta
facilitează un control aproape nelimitat asupra propriei comenzi. În orice moment de la
nivelul calculatorului, sau a device-ului mobil se poate verifica la ce etapă este comanda,
și chiar să localizeze pe hartă în timp real produsul transportat. De asemenea, acest
lucru reprezintă o examinare completă a istoriei plăților și a bilanțului, accesul la cele
mai actuale prețuri și oferte de reduceri, precum și posibilitatea realizării cu ușurință a
devizului pentru clientului final. Datorită modulului Optimizatorul de Acoperiș se poate
calcula instantaneu materialul necesar pentru acoperirea unui acoperiș concret, iar
în același timp reducerea cantitatii de deșeuri și a costurilor inutile până la minimul
indispensabil. Programul vizualizează amplasarea colilor pe acoperiș, ajută să se aleagă
soluționarea cea mai economică, să se genereze un proiect finalizat și să se depună o
comandă. Funcționalitatea platformei eProfil este de neprețuit, permițând economisirea
de timp și reducerea costurilor.

www.impro.ro
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Țigle Modulare din Tablă

INFORMAȚII
TEHNICE zet
++ disponibilitatea imediată și
expedierea imediată în orice
locație,
++ ambalarea profesională și
protecția produsului,  reduce
riscul de deteriorare în timpul
încărcării, transportului și
descărcării,
++ protecția imposibil de atins
pentru modularele simple  
împotriva coroziunii muchiilor
tăiate, ca urmare a presării de
tip”Z” protejate prin lege,

Printre principalele atuuri ale tiglei
modulare ZET® se pot enumera:
++ preștanțarea de tipul „Z” care
face ca șuruburile, precum
și îmbinările dintre coli
să devină invizibile,
++ repetitivitate garantată a culorii
şi structurii,
++ o precizie anterior indisponibilă
la executarea fiecărui element
al sistemului de acoperiș
datorată liniei robotizate,
automate de producție,

37
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++ reducerea consumului
șuruburilor. Preștanțarea
de tipul „Z” acționează pe
principiul închizătorii, eliminând
necesitatea capsării colilor,
++ libertatea nelimitată la formarea
acoperirii și reducerea la
minimum a uzurii materialului
datorită simetriei modulului,
++ prelucrări dedicate şi sistemul
de jgheaburi INGURI® care
întregesc imaginea unui sistem
de acoperiș bine conceput.

ZET®Roof este versiunea de bază
a liniei de ţigle modulare ZET®.
Dinamica formei data de înclinările
țiglei modulare de tablă ZET®Roof
face ca aceasta să se potrivească
perfect în construcțiile moderne,
neconvenționale. Ștanțarea înaltă
care amintește de țigla ceramică
tradițională face ca aceasta să fie
utilizată cu același efect bun la
obiectivele istorice restaurate.
Estetica înaltă a acestei învelitori va
fi obținută prin ascunderea fixărilor
în umbra care apare datorită
intrebuintari ștanțărilor de tipul „Z”
precum și prin lipsa șuruburilor
la suprafețele ștanțărilor.

ZET®Roof

2 cm

20

Lăţimea efectivă 1150
Lăţimea totală ~1212
Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Grosimea tablei
Înălţimea totală profilului
Înălțimea ștanțării

1150
~1212
0,5
50
30

Lungimea modulului

363 (distanțarea șipcilor 350 mm)

Suprafaţa efectivă (de acoperire) a
unei coli:

0,805 m2

10
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Țigle Modulare din Tablă

ZET®Look constituie dezvoltarea
liniei de țigle de tablă modulare
ZET®Roof.
Păstrând atuurile și avantajele
variantei de bază a sistemului,
această variantă se remarcă prin
eliminarea totală a șuruburilor
vizibile la suprafața acoperișului.
Sistemul de montaj avansat,
dar în același timp neobișnuit
de simplu face ca șuruburile să
fie ascunse sub coli. Ca efect
obținem o învelitoare de acoperiș
cu un model atractiv, simetric, a
cărui armonie nu este perturbată
de nici un element de fixare și
nici de vreun orificiu de montaj.
Aceasta reprezintă o solutie ideală
în locurile unde este cerută cea
mai înaltă estetică fără nici un fel
de compromis.
Parametrii tehnici, modul de
ambalare și de protejare a
produsului rămâne identic ca în
cazul variantei ZET®Roof.

Gama de culori

ZET®Look

!
Tehnologia de imprimare
nu permite redarea exactă
a culorilor, din această
cauză culorile  mai sus
menţionate trebuie tratate
orientativ.

HERCULIT®
4,5 cm

Materialul utilizat producția ţiglelor modulare
de tablă ZET® este un strat de acoperire
elaborat într-o colaborare strânsă cu unul
dintre  liderii producătorilor  de lacuri pentru
cele mai bune combinate siderurgice din
Europa.
Studierea de lungă durată a straturilor
de acoperire întrebuințate până acum
și monitorizarea nevoilor clienților,
cu luarea în considerare în special a nevoilor
tinichigiilor, ne-a permis să concentrăm
diverse avantaje într-un singur produs.
HERCULIT® reprezintă un poliester întărit cu
poliuretani, cu o rezistență ridicată la toate
tipurile de deteriorări mecanice
cu grosimea de 35 μm. HERCULIT® are
30 de ani de garanție precum
și o repetabilitate a culorilor și a structurii
stratului de acoperire.

!

HC 8004

 ondiţiile detaliate de garanţie
C
sunt prevăzute de certifcatul de
garanţie individual al produsului.
Garanţia devine valabilă după
înregistrarea pe site-ul
www.zet-roof.eu.

HC 3009

HC 7016

HC 8017

HC 9005

Codul

Grosimea
stratului
de acoperire

Rezistență
la coroziune

Rezistență
la acțiunea
razelor UV

Perioada
de garanție
(ani)

HERCULIT®
[HC]

35 µm

C4

RUV4

30

MAT 35 Standard
Tablele din oțel acoperite pe ambele părți
cu un strat metalic din zinc 275 g/m2,
stratul de acoperire anticorozivă, precum
și stratul de acoperire organic decorativ
pe o singură parte. Avantajele acestora
reprezintă rezistența înaltă la deteriorările
mecanice și la coroziune, capacitatea
perfectă de formare, precum și valorile
estetice înalte.
Această tablă este acoperită cu un strat
organic mat cu o factură granulată
și grosimea de 35 μm. Este accesibilă
în 3 culori cu posibilitatea de furnizare
a culorilor în afară de cele ale modelului
de bază. Perioada de garanție: 15 ani.

12

TK 23

TK 31

TK 33

Codul

Grosimea
stratului
de acoperire

Rezistență
la coroziune

Rezistență
la acțiunea
razelor UV

Perioada
de garanție
(ani)

MAT 35
Standard
[TK]

35 µm

C3

RUV3

15
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Țigle Modulare din Tablă

Transportul
și montarea

 Locurile montajului
șuruburilor (se referă
la versiunea ZET®Look)

16
15

* La prima șipcă trebuie montată
profil de pornire pentru
ZET®Look (5 pe fiecare coală).
Profilurile montate în distanțări
230 mm (ax) trebuie să se afle
pe o singură linie, iar lățimea
șipcilor nu poate fi mai mică de
8 cm.

14
13
17

Țigla modulară ZET® este livrată pe
paleti non-returnabili. Transportul
acoperișului nu necesită un
transport specializat. Un palet
conține 212,5 m2 de acoperire
efectivă. Modulele ușoare permit,
de asemenea, transportul la locul
lucrărilor de montaj (de ex. scara
de bloc), care pot fi efectuate de
o persoană fără a fi nevoie de a
utiliza echipamente avansate.

12

10
9

8
7

 Locurile montajului
șuruburilor (se referă
la versiunea ZET®Roof)

14
17
1.

2.

Paletul cu colile de ţiglă modulară ZET® este
acoperit cu o husă de protecţie. Dacă după
despachetarea paletului nu se va folosi
întreg conţinutul acestuia, atunci celelalte
coli trebuie acoperite obligatoriu, din nou,
cu husa.

Echiparea standard a țiglelor modulare ZET®
cuprinde protecții universale: separatori
din polistiren (forma acestora corespunde
exact formei colilor), o husă specială cu
elemente de tragere cu posibilitatea de
folosire de mai multe ori (face posibilă
protecția materialului neutilizat), folie stretch
și benzi de fixare. Ambalarea profesionistă
și protejarea modulelor reduce pericolul
apariției deteriorărilor și frecărilor în timpul
încărcării, transportului și descărcării.
De asemenea protejează colile împotriva
condițiilor atmosferice nefavorabile în timpul
depozitării.

14

Din cauza construcției foilor de
tablă (presarea, de tip „Z”) nu se
pot ridica foile de tablă din pachet
ridicându-le direct în sus.
Înainte de a ridica foaia de tablă,
trebuie împinsă delicat câţiva
centimetri în față pentru a evita
deteriorarea suprafeţei foii de
tablă – aceasta ilustrează desenul
de mai jos.

12
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Țigla modulară ZET® este un profil
simetric, motiv pentru care direcția
de montare este liberă –
înterprinderea poate să se
efectueze pe partea dreaptă sau
stânga. Alegerea direcției
de montare poate să depindă,
de exemplu, de estetică. Trebuie
lăsată distanța de 350 mm intre
şipci. Montarea corectă presupune
respectarea schemei de montaj
a foilor de tablă în conformitate
cu schema prezentată mai jos (în
cazul montării din partea dreaptă).
Metoda corectă de montaj
a țiglei modulare de tablă ZET®

2
1

o constituie metoda numită
„depășire”, în care anumite
rânduri ale colii sunt deplasate
unele față de celelalte. Această
soluționare este posibilă datorită
simetriei colilor. Atu-ul unui
astfel de sistem îl constituie lipsa
punctelor de contact
al marginilor celor patru coli. În
plus, nu apar în aceleași locuri
liniile îmbinărilor longitudinale,
fapt ce îmbunătățește estetica
acoperirilor.
(Se referă la montajul variantei
ZET®Look și ZET®Roof).
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ȚIGLE DIN TABLĂ
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beta
alfa
omega
gamma
®

®

®

®

Țigle din Tablă

15/350
15/400

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

i

i

++ Produsul prezintă
posibilitatea de alegere
a lungimii de modul:
350 sau 400 mm
++ Cea mai economică ţiglă
din ofertă
++ Posibilitatea de alegere
a liniei de tăiere

++ Produsul oferă
posibilitatea de alegere
a lungimii modulului:
350 sau 400 mm
++ Raportul favorabil
calitate/preţ
++ Două înălțimi de
ștanțare: 20 sau 15 mm

Lista foilor de modul
Lista foilor de modul

230

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Numărul
modulelor

0,50 m

0,55 m

1

0,85 m

0,95 m

2

1,20 m

1,35 m

3

18,5
33,5

Lăţimea efectivă 1150

183,3

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Numărul
modulelor

0,46 m

0,51 m

1

0,81 m

0,91 m

2

1,16 m

1,31 m

3

1,51 m

1,71 m

4

1,86 m

2,11 m

5

Parametrii tehnici [în mm]

23
38/43
83

Lăţimea efectivă 1100

1,55 m

1,75 m

4

Parametrii tehnici [în mm]

1,90 m

2,15 m

5

Lăţimea efectivă

1150

2,21 m

2,51 m

6

Lăţimea efectivă

1100

2,25 m

2,55 m

6

Lăţimea totală

1216

2,56 m

2,91 m

7

Lăţimea totală

1183

2,60 m

2,95 m

7

Grosimea tablei

0,5 - 0,6

2,91 m

3,31 m

8

Grosimea tablei

0,5 - 0,6

2,95 m

3,35 m

8

Înălţimea totală profilului

33,5

3,26 m

3,71 m

9

Înălţimea totală profilului

38/43

3,30 m

3,75 m

9

Înălţimea reliefului imprimat în tablă

15

3,61 m

4,11 m

10

Înălţimea reliefului imprimat în tablă

15/20

3,65 m

4,15 m

10

Lungimea modulului

350/400

3,96 m

4,51 m

11

Lungimea modulului

350/400

4,00 m

4,55 m

11

12

4,95 m

12

min. 500
max. 5750

4,91 m

4,35 m

Lungimea foii

4,31 m
4,66 m

5,31 m

13

Lungimea foii

min. 460
max. 6110

4,70 m

5,35 m

13

Greutatea pentru table cu miezul din oţel

aprox. 4,5 kg/m2

5,01 m

5,71 m

14

Greutatea pentru table cu miezul din oţel

aprox. 4,5 kg/m2

14

Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu

aprox. 1,8 kg/m2

5,36 m

15

Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu

aprox. 1,8 kg/m2

15

Lungimea tivului la croirea foilor

16

Lungimea tivului la croirea foilor

110

5,05 m
5,40 m
5,75 m

18

5,75 m
max.

16

150

5,71 m
6,06 m

6,11 m
max

17
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Țigle din Tablă

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

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

i

i

++ Produs recomandat
pentru acoperişuri
cu suprafeţe mari
++ Linia clasică
asemănătoare ţiglei
ceramice
++ ţiglă disponibilă în
lungimi de modul: 350
sau 400 mm

++ Cută înaltă: 25 sau 30 mm
++ Formă pe baza ţiglelor
ceramice clasice
++ Profil simetric – reducerea
pierderilor
++ Tăiere în funcţie de forma
profilului – îmbinare
ascunsă a bucăţilor
++ Lungimea elementului
de suprapunere este
de doar 20 mm

Lista foilor de modul
Lista foilor de modul
Modul
350 mm

Modul
400 mm

Numărul
modulelor

0,50 m

0,55 m

1

140

32
47/52

0,85 m

0,95 m

2

1,20 m

1,35 m

3

1,55 m

1,75 m

4

1,90 m

2,15 m

5

Parametrii tehnici [în mm]

95

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Numărul
modulelor

0,37 m

0,42 m

1

0,72 m

0,82 m

2

230

37

20

45/50

25/30

1,07 m

1,22 m

3

1,42 m

1,62 m

4

1,77 m

2,02 m

5

2,12 m

2,42 m

6

Parametrii tehnici [în mm]

1085

2,47 m

2,82 m

7

Lăţimea efectivă

1150

Lăţimea efectivă 1085

Lăţimea efectivă 1150

2,25 m

2,55 m

6

Lăţimea efectivă

2,60 m

2,95 m

7

Lăţimea totală

1180

2,82 m

3,22 m

8

Lăţimea totală

1212

2,95 m

3,35 m

8

Grosimea tablei

0,5 - 0,6

3,17 m

3,62 m

9

Grosimea tablei

0,5 - 0,6

3,30 m

3,75 m

9

Înălţimea totală profilului

47/52

3,52 m

4,02 m

10

Înălţimea totală profilului

45/50

3,65 m

4,15 m

10

Înălţimea reliefului imprimat în tablă

15/20

3,87 m

4,42 m

11

Înălţimea reliefului imprimat în tablă

25/30

4,00 m

4,55 m

11

Lungimea modulului

350/400

4,22 m

4,82 m

12

Lungimea modulului

350/400

4,35 m

4,95 m

12

5,22 m

13

5,35 m

13

min. 500,
max.  5750

4,57 m

4,70 m

Lungimea foii

4,92 m

5,62 m

14

Lungimea foii

min. 370,
max. 6002

14

Greutatea pentru table cu miezul din oţel

aprox. 4,5 kg/m2

5,27 m

15

Greutatea pentru table cu miezul din oţel

aprox. 4,5 kg/m2

15

Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu

aprox. 1,8 kg/m2

5,62 m

16

Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu

aprox. 1,8 kg/m2

16

Lungimea tivului la croirea foilor

150

5,97 m

17

Lungimea tivului la croirea foilor

20

5,05 m
5,40 m
5,75 m

20

5,75 m
max.

6,02 m max.
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PANOURILe
DE ACOPERIȘ
24 Informații Tehnice lambda
25 lambda l32
®

®

Panourile de Acoperiș

lambda l32

informații
tehnice lambda
Tradiţional ca aspect şi modern ca formă,
panoul de acoperiş cu falţul ridicat este
recomandat în mod special pentru renovări
de obiecte aflate în conservare
şi a obiectelor sacrale, fiind de asemenea,
utilizat în mod frecvent pentru blocuri de
apartamente nou construite, construcţii
unifamiliale şi construcţii de utilitate publică.
Prin rapiditatea şi simplitatea montajului,
depăşeşte tablele cu falţ dublu şi datorită
rigidităţi sporite, poate fi montată pe grinzi
de acoperiş fără necesitatea montării
anterioare a scândurilor pe versant. Datorită
acestor calităţi, panoul LAMBDA® poate
fi utilizat, de asemenea, ca panou
de perete asigurând o finisare originală
a faţadei pe orizontală sau verticală.

!
ATENŢIE!
Din cauza construcției panourilor
de acoperiș este posibilă apariția
fenomenului de așa-numită
„ondulare” a tablei de pe
învelitoare.
Acesta este un fenomen normal
pentru acest tip de produse.

27

32
155

33,5

Lăţimea efectivă 476

LAMBDA® L32 – parametrii tehnici (în mm)

i
+ recomandat în mod special
pentru obiectele aflate în
conservare
şi pentru obiectele sacrale
+ o estetică ridicată: elemente de
   fixare invizibile

Înălţimea falţului

32

Lăţimea efectivă

476

Lăţimea totală

~513

Grosimea tablei

0,5-0,6

Lungimea foii

max. 8000

i
Îmbinare panouri
Modul de îmbinare
a panourilor elaborat
de IMPRO® este un model
industrial înregistrat juridic.

24
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Sisteme de Jgheaburi din Oțel

Informații
tehnice Inguri

Descrierea
elementelor

®

125/87
150/100
Utilizarea sistemului adecvat de burlane
permite scurgerea eficientă a apei de pe
acoperiş, ceea ce are o importanţă esenţială
pentru durabilitatea şi funcţionalitatea
acestuia. Protejează, de asemenea, faţada
clădirii de pagubele cauzate de umiditate.

1.
2.

2
Inguri 125/87
Inguri 150/100

3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1
4

8
Sistemele INGURI® 125/87 și 150/100, sunt
sisteme complete de jgheaburi fabricate
din oţel de cea mai bună calitate placat cu
peliculă pe ambele părţi. Toate elementele
sistemului au fost proiectate într-un mod
care permite potrivirea corectă, uşurinţa şi
rapiditatea de montare a sistemului. Forma
şi adâncimea jgheaburilor permit
scurgerea eficientă a apei chiar şi în timpul
precipitaţiilor intense şi de lungă durată.

9
7

6

19

17.
5
18.
19.
20.

10

Jgheab
Prelucrare pe lungimea
jgheabului
Colţar interior
Colţar exterior
Mască colţar
Conector jgheab
Stabilizatorul conectorului
Capac jgheab
Bazin colectare
Cot burlan
Burlan
Teu
Revizia
Ţeavă de scurgere
Mufă
Brăţară burlan cu fixare fără
diblu
Brăţară burlan cu fixare prin
diblu
Dibluri pentru brăţări
Cârlig pe căprior
Cârlig universal

18

11

17
20

16
12
13
15
14

28
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Jgheabul
Forma jgheaburilor INGURI® a fost proiectată
special pentru a asigura o eficacitate înaltă
la evacuarea apei din precipitații. Acestea
posedă o adâncime mare și o profilare
corespunzătoare pentru ca în timpul unor
precipitații intense să preia apa eficient de pe
suprafața acoperișului fără riscul inundării.
Producem jgheaburi cu lungimile standard
de 4 și 3 m. Alte lungimi sunt accesibile la o
comandă individuală.

Colţar interior/exteriOR
Îmbinarea estetică și funcțională
a jgheaburilor în colțurile clădirii este
asigurată de către colțare. Oferta noastră
cuprinde colțarul exterior, precum și colțarul
interior cu unghiul standard de 90°, precum
și, de asemenea, varianta cu unghiul
de 135°.

Bazin colectare
Bazinul de colectare primește apa din
jgheaburi și o direcționează spre burlanul
de scurgere. Construcția, precum și montajul
corect al acestui element are influență
într-o mare măsură asupra funcționalității
întregului sistem de scurgere a apei. Bazinul
de colectare al jgheabului din sistemele
INGURI® este perfect adaptat cu celelalte
elemente, fapt ce asigură un montaj etanș
și solid. Variante accesibile: 125/87, 125/100,
150/100.

Mască colţar
Scutul previne vărsarea apei prin colțar.
Acest lucru are importanță mai ales când
este montat la colțarul interior care primește
o cantitate mare de apă de la jgheabul tip
coș. Îndeplinește, de asemenea, un rol
decorativ.

30

Conector jgheab
Segmentele jgheab sau jgheabul cu colțarul
se îmbină cu ajutorul unui conector special.
Sistemele INGURI® au fost echipate cu un
conector cu cleme (mecanism de blocare)
care asigură o îmbinare puternică și durabilă,
precum și un montaj rapid și simplu.
Echiparea conectorului cu garnitura de
etanșare garantează etanșeitatea îmbinării,
iar executarea elementului din tablă cu culori
identice precum celelalte părți ale sistemului
asigură o estetică înaltă. Echipăm în mod
standard conectorul cu un stabilizator care
rigidizează îmbinarea.

Teu
Dacă există necesitatea de a evacua apa
din două burlane de scurgere într-o singură
gură de scurgere trebuie să fie întrebuințat
un teu. În mod suplimentar, produsul nostru
permite o corectare a unghiului de înclinare a
burlanului atașat, ceea ce facilitează
și accelerează în mare măsură montajul.

Ţeava de scurgere
Gura de scurgere este un element de ieșire
a sistemului de jgheaburi, care evacuează
apa din burlanul de scurgere. Produsul oferit
posedă un unghi de 63° precum și o secțiune
fi=87 mm sau fi=100 mm.

Cot burlan
Cotul burlanului de scurgere permite
profilarea sistemului de jgheaburi la forma
învelitorii de acoperiș și a fațadei. Produsul
oferit este îndoit la un unghi de 63°.

Burlan
Burlanele de scurgere ale sistemelor
INGURI® posedă o secțiune fi=87 mm
precum și fi=100 mm. Lungimea standard
a burlanelor este de 3 și 1 m. Acestea
conduc apa în partea de jos a fațadei.
Fixarea la fațadă se efectuează cu ajutorul
unor coliere speciale care asigură distanța
corespunzătoare fata de peretele clădirii.

Cârlige jgheab
Cârligele de jgheab constituie un element
foarte important al sistemului de jgheaburi.
Calitatea şi rezistenţa acestora este decisivă
pentru durabilitatea sistemului
şi funcţionarea corectă a acestuia.
Oferta noastră include două tipuri
de cârlige în câteva variante de lungime
ce permite alegerea soluţiei optime pentru
tipul de învelitoare şi pentru construcția
acoperişului:
++ cârlig pe căprior în două variante
în versiunile 70, 160, 210 și 300 mm,
++ cârlig la partea frontală.

Revizia
Acest element reține, precum și facilitează
înlăturarea impurităților (acelea precum
frunze, pene și bucăți mici de crengi din
copaci) care cad în sistemul de jgheaburi
împreună cu apa. Acest lucru ajută
la menținerea fluidității și funcționalității
depline a sistemului.

Prelucrarea pe lungimea
jgheabului
Element care permite fixarea suplimentară
a jgheabului la construcția acoperișului.
Previne deformarea sau ruperea jgheabului
ca urmare a unei încărcări mari, de exemplu
ca urmare a alunecării unor bucăți mari
de zăpadă de pe acoperiș.

Capac jgheab
Element care servește la închiderea
jgheabului la ambele capete. Capacul
are o adâncime mare și este echipat
cu o garnitură de etanșare.

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, și 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 în locul de îmbinare.

Dibluri pentru brăţări
Furnizăm dibluri pentru coliere cu patru
lungimi: 120, 160, 200 precum și 250 mm.

Accesorii
Asigurăm un stoc permanent de accesorii
pentru montajul sistemelor de jgheaburi:
elemente de colectare pentru jgheaburi,
spray de alunecare, silicoane, lac de
mascare a zgârâieturilor.
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Gama de culori

!
Tehnologia de imprimare
nu permite redarea exactă
a culorilor, din această
cauză culorile  mai sus
menţionate trebuie tratate
orientativ.

Inguri®

Jgheaburile INGURI® sunt fabricate din tablă
pe bază de inserţie zincată
la cald, care după curăţarea chimică şi
supunerea la pasivizare este acoperită cu
multiple straturi de protecţie anticorozivă şi
cu peliculă organică decorativă. Grosimea
tablei este de 0,6 mm, în schimb stratul
organic îl constituie poliuretanul – material
cu rezistenţă foarte ridicată la factorii
atmosferici şi la deteriorările mecanice şi
acţiunea razelor solare (UV) responsabile
pentru pierderea culorii. Sistemele INGURI®
sunt fabricate, de asemenea, şi din tablă
Aluzinc 185 cu peliculă polimerică adiţională
Easyfilm®.
*Culoarea RAL 9002 disponibilă numai
pentru sistemul INGURI® 150/100.

!
RAL 3011

RAL 8017

RAL 7024

 ondiţiile detaliate de
C
garanţie sunt prevăzute
de certifcatul de garanţie
individual al produsului.

RAL 8004

RAL 9002*

RAL 9005

Codul

Grosimea
stratului
de acoperire

Rezistență
la coroziune

Rezistență
la acțiunea
razelor UV

Perioada de
garanție (ani)

Inguri
[PUR/PUR]

50 µm

C4

RUV3

30 ani

Codul

Grosimea
stratului
de acoperire

Rezistență
la coroziune

Rezistență
la acțiunea
razelor UV

Perioada de
garanție (ani)

Aluzinc
[AZ 185]

185 g/m2

C3

nu se referă

15 ani

Materii
prime inguri

®

Furnizorii de material pentru
producția jgheaburilor INGURI®
sunt concerne renumite de oțel,
care furnizează oțel de cea mai
înaltă calitate sub forma tablelor
Aluzinc – zincate și cu strat de
acoperire – constituind materialul
de bază pentru producția
jgheaburilor. Alegerea atentă a
furnizorilor materialului de bază
are o influență majoră asupra
calității și durabilității produsului.
Se exprimă prin rezistența sa la
coroziune și la modificările de
culoare. De aceea sistemele de
jgheaburi INGURI® au o garanție
de mai mulți ani.

Secţiunea tablei acoperite cu peliculă

Aluzinc Inguri [AZ 185]
Este o tablă din oțel acoperită pe ambele
părți cu aliaj de aluminiu și zinc în procesul
asemănător celui de zincare la cald. Datorită
acestui lucru îndeplinește cele mai stricte
cerințe de rezistență ale tablei la coroziunea
atmosferică și la coroziunea în mediile
umede.
În mod suplimentar posedă un strat de
acoperire de protecție cu polimeri Easyfilm®,
care protejează, de asemenea, marginile
oțelului în rulouri, și îmbunătățește estetica
suprafeței.

AZ

Legendă
Strat organic
Vopsea de grunduire
Vopsea anticoroziune
Strat de metal
Miez de oţel

32
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Lucrări de tinichigerie și accesorii

Lucrări
de tinichigerie
25

25

45

120

180
130

100

20

137

20

85

40

17

5

175

80

15

15

15

Țiglele de coamă și elementele prelucrate
din tablă constituie elemente inseparabile
ale fiecărei învelitoare de acoperiș executată
corect.
Acestea protejează împotriva scurgerii apei
și bătăii vântului și în același timp datorită
acestora acoperișul câștigă din punctul de
vedere al esteticii. Elementele prelucrate
sunt executate din table care posedă o
paletă identică de straturi de acoperire
și de culori precum și țiglele din tablă,
tablele trapezoidale și panourile de acoperiș
produse de noi.

BORDURĂ FRONTON I

20

BORDURĂ FRONTON II

DOLIE

15

SORŢ STREAŞINA I

SORŢ STREAŞINA II

60

85

20

82

35

20
95

90

15

70

215

130

BORDURĂ PERETE I

10

BORDURĂ PERETE II

COAMĂ TIP TRAPEZ

75

112
150

109

175
230

20

85

85

15

90

301

COAMĂ TIP BUTOI

COAMĂ TIP BUTOI LARG

CAPAC COAMĂ

40
99

196

36

20

PRELUNGIRE BORDURA FRONTON

81

25

27/38

90

Prelucrări standard cu
dimensiunile 2 m lungime
și 0,5 mm grosime. Prelucrări
nestandard pînă la lungimea
de 8 m și pînă la grosimea
de 2 mm.

27

70

180

i

h=8

22

62

PARAZĂPADĂ

100

15

15
OPRITOR ZĂPADĂ

22

120

3,5
22,5

60
SEGMENT SUB ŢIGLA DE COAMĂ LAMBDA®

49

CAPĂT COAMĂ

Profil de pornire pentru ZET®Look
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Lucrări de tinichigerie și accesorii

!

Accesorii

Tehnologia de imprimare
nu permite redarea exactă
a culorilor, din această
cauză culorile  mai sus
menţionate trebuie tratate
orientativ.

Accesoriile vin în completarea
ofertei noastre de produse.
Acestea permit montajul şi
protejarea acoperişului sau
faţadei. În oferta curentă avem
produse de calitate superioară al
unor renumiţi producători:
++ benzi (inclusiv cele
decontractante),
++ garnituri de etanşare,
++ sisteme de fixare,
++ silicoane de tinichigerie,
etanşatoare,
++ coş de aerisire,
++ guler de etanşare,
++ benzi de etanşare,
++ membrane de acoperiş.

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
contravine suprafaţa special
proiectată în 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.

38

Ventilaţia corespunzătoare a
acoperişului are semnificaţie
esenţială pentru disiparea
excesului de aburi din clădire,
ceea ce previne, de asemenea,
condensarea acesteia în încăperi.
Oferta noastră cuprinde şeminee
de ventilaţie cu toate accesoriile
care permit instalarea etanşă pe
suprafaţa acoperişului precum şi
accesorii adiţionale: comutatoare
antenă şi fante aer.

Comunicaţia de acoperiş
Comunicaţia de acoperiş
o constituie elementele
echipamentului de acoperiş, a
căror instalare permite accesul
în siguranţa 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
comunicaţie de acoperiş, dispare
şi pericolul unor deteriorări
mecanice (îndoire) ale învelişului.

 eminee și ferestrele
Ş
de acoperiş

În ofertă posedăm
++ bănci de coșuri de fum,
++ trepte de coșuri de fum,
++ bariere împotriva zăpezii.

RAL 3004

RAL 8012

RAL 7016

RAL 8017

RAL 8004

RAL 9005

Fiecare model de şemineu a fost
adaptat special pentru instalare
pe tipul respectiv de ţiglă pentru
acoperiş:
++ şeminee pentru acoperişuri cu
profil mic pentru ţiglă de tablă
BETA® şi ALFA®;
++ şeminee pentru acoperişuri cu
profil înalt pentru ţiglă de tablă
OMEGA®;
++ şeminee pentru acoperişuri
pentru ţiglă de tablă GAMMA®
şi ZET®;
++ şeminee prevăzute pentru
acoperişuri plate, cu tablă
trapezoidală, şi panouri de
acoperiş LAMBDA®.
Şemineele oferite de noi sunt
disponibile, de asemenea, şi în
versiunea cu încălzire adiţională
ce previne condensarea apei
în sistemul de ventilaţie. Sunt
recomandate în special pentru
ventilarea încăperilor cu umiditate
ridicată cum ar fi bucătăria, baia
sau garajul.

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

Ferestrele de acoperiş – utilizarea
ferestrelor de acoperiş oferite de
noi permite finisarea mansardelor,
garantând deplina lor iluminare.
Independent de unghiul de
înclinare al acoperişului sau
distanţa de la căprior, se pot alege
ferestrele care corespund nevoilor

şi aşteptărilor clienţilor. În plus,
oferim ferestre speciale destinate
spaţiilor cu umiditate ridicată, cu
unghiuri mici sau cu comandă
electrică.

încă din timpul producţiei permite
utilizarea îndelungată, fără
necesitatea intervenţiilor
de conservare suplimentare.

Posibilitatea rotirii ferestrei
facilitează  menţinerea ei curată,
iar protecţia potrivită a lemnului

Luminatoare
de acoperiș
Luminatoarele de acoperiș sunt
profile de plăci  trapezoidale
executate din policarbonați care
lasă să pătrundă razele solare.
Sunt întrebuințate cu scopul
iluminatului clădirilor. Avantajele

acestora constituie costul scăzut
în comparație cu elementele
corespondente din sticlă, precum
și posibilitatea montajului în halele
reci. Profilele accesibile: T18, T18
ECO, T35.
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Tablele
trapezoidale
42
43
44
45
46
47
48
49

informații tehnice
t7, t14
t18, t18 eco
t35, t35 eco
t50, t55
t62, t80
t90, t135-930, t135-950
t153, t160

Tablele trapezoidale

informații
tehnice

!
Perforații
Vă oferim perforarea
tablelor trapezoidale.
Detaliile (formă, mărime,
distribuţia găurilor şi
altele) se vor stabili  
individual cu secţia
comercială.

t14

t7

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1177

Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

~1210
7,0
0,5–1,0
6000

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

1100
~1140
12
0,5–0,6
8000

Tablele trapezoidale sunt produse care, datorită
universalității acestora găsesc o întrebuințare largă
în industria de construcții.
Sunt eficiente ca învelitori de acoperiș și de fațadă
începând de la cele mai mici construcții (garaje,
șoproane) până la hale de producție cu suprafață
mare, sau obiective comerciale. Oferta noastră
cuprinde o gamă largă de produse, de la soluționări
economice până la profile constructive înalte cu
parametrii care facilitează utilizarea în cele mai
pretențioase aplicații industriale.

Versiunea de acoperiş T14D

Versiunea de acoperiş T7D

Produsele sunt accesibile într-o gamă largă de culori
și de straturi de acoperire, tăiate conform cerințelor
individuale.
Putem acoperi orice profil de tablă trapezoidale
cu un strat de acoperire anticondensare. În
mod suplimentar oferim posibilitatea perforării
tablelor trapezoidale – detaliile sunt stabilite cu
departamentul comercial.

18

Pe pagina noastră de internet www.impro.ro punem
la dispoziție pentru descărcare tabeluri de solicitări,
precum și fișe ale produsului pentru toate profilurile
de tablă trapezoidale care se află în oferta noastră.

42

100

56

D

D
84

Elementele suplimentare ale sistemului pentru tablele
trapezoidale în varianta de acoperiș:
++ garnituri de etanșare a țiglei de coamă și a hotei,
++ sistem de comunicație,
++ luminatoare de acoperiș,
++ straturi de acoperire anticondensare,
++ horn de ventilare.

44

99

117

33

73

Lăţimea efectivă 1177

27

Lăţimea efectivă 1100

Versiunea de faţadă T7E

Versiunea de faţadă T14E

i
IMPRO® este un
producător a unei
game largi de table
de construcții pentru
domeniul de construcție
cu investiții. Oferta
noastră cuprinde table
trapezoidale de la T50
până la T160, casete din
oțel, casetoane
și panouri de perete.
Informațiile detaliate sunt
accesibile pe pagina de
internet www.impro.ro.

84

18

33

99
Lăţimea efectivă 1177

117

E

44

56

100

73

E

27

Lăţimea efectivă 1100

www.impro.ro

Tablele trapezoidale

t18

t18 eco

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

1075
~1125
17
0,5–1,0
12 000

134

71

33

D

40

63

188

30

117

37

134

33

71

101
Lăţimea efectivă 1075

44

155

206
D

63

E

40

37

188

155

30
Lăţimea efectivă 1125

32

121

85

85

34

38

30

270

90

Lăţimea efectivă 1035

E

20

D

D

180
Lăţimea efectivă 1080

Versiunea de faţadă T35E

117 71

1080
~1120
34
0,5–1,0
12 000

Versiunea de acoperiş T35E-D

30 38

34

71

Versiunea de faţadă T18E-E

Versiunea de faţadă T18E

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

1035
~1070
34
0,5–1,0
12 000

Versiunea de acoperiş T35D

Lăţimea efectivă 1125

Lăţimea efectivă 1075

t35 eco

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

1125
~1173
17
0,5–1,0
12 000

Versiunea de acoperiş T18E-D

Versiunea de acoperiş T18D

101

t35

Versiunea de faţadă T35E-E

121

206

168
Lăţimea efectivă 1035

90

270
E

E

20

32

180
Lăţimea efectivă 1080

www.impro.ro

Tablele trapezoidale

t50

t55

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

1055
~1100
47
0,5–1,0
12 000

Versiunea de acoperiş T50D

38

t62

264

255

34

137

29

50

118

255

Lăţimea efectivă 1020

Versiunea de faţadă T50E

peliculă decorativă
versiunea T62E/T62D

Versiunea de faţadă T50E

137

144

118

255

264
Lăţimea efectivă 1055

34

56

peliculă decorativă
versiunea T80E/T80D

128

118

E

E

46

1130
~1165
82
0,7–1,5
14 000

D

Lăţimea efectivă 1055

38

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

984
~1015
61
0,7–1,25
12 000

Versiunea de acoperiş T55D

144

120

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

1020
~1054
53
0,5–1,0
12 000

D
120

t80

255

29

Lăţimea efectivă 1020

50

38

36

246

Lăţimea efectivă 984

94
E

E

D

D
282

65

Lăţimea efectivă 1130

www.impro.ro

Tablele trapezoidale

t90

t135-930

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

945
~985
87
0,7–1,5
12 000

t153

t160

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

930
~974
136
0,7–1,5
14 000

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

840
~880
155
0,7–1,5
14 000

750
~790
161
0,75–1,5
14 000

peliculă decorativă
versiunea T135-930E/T135-930D

89

89

E
D
310

221

t135-950

Lăţimea efectivă 930

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă
Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

peliculă decorativă
versiunea T90E/T90D

950
~994
134
0,7 – 1,5
14 000

peliculă decorativă
versiunea T153E/T153D

peliculă decorativă
versiunea T160E/T160D

peliculă decorativă
versiunea T135-950E/T135-950D

110
175

140

40

89

40 60
E

315
Lăţimea efectivă 945

48

46

170

E

D
275

280

89

D
316
Lăţimea efectivă 950

228

240

40

Lăţimea efectivă 840

140

250

110

E

E

D

D
40

210

Lăţimea efectivă 750

www.impro.ro
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Caseta
de perete
și Prosystherm
52 Caseta de perete
53 Montaj
54 Prosystherm Peretele antifoc 90 min.
®

®

Caseta de perete și PROSYSTHERM®

Caseta
de perete

!
Perforații
Oferim perforații ale
învelitorilor de fațadă.
Detaliile (formă, mărime,
distribuţia găurilor şi
altele) se vor stabili  
individual cu secţia
comercială.

Investiţiile sunt realizate frecvent
sub o presiune puternică de timp. În
plus, obiectivele industriale trebuie să
îndeplinească cerinţele exigente de
securitate, proprietăţi de izolare, etc.
Pentru astfel de proiecte este destinată
caseta de perete. Produsul este utilizat
ca un element de interior a sistemului de
învelitori de faţade şi se caracterizează
în primul rând prin rapiditatea şi uşurinţa
montajului. Proprietăţile adiţionale a acesteia
le constituie rezistenţa ridicată şi greutatea
scăzută. Orice căptuşeală exterioară poate
fi utilizată ca o finisare exterioară (tablă
trapezoidală, panoul PS, casetă de perete).

Instalare
Casetele de perete sunt fixate
în stâlpii de susţinere [1]. Dacă
aceştia sunt executaţi din oţel,
se recomandă utilizarea diblurilor
fixate prin împuşcare [3], în
celelalte cazuri elementul de
îmbinare este ales individual
pentru  materialul din care
sunt executaţi stâlpii. Banda de

etanşare trebuie lipită pe lungimea
stâlpilor [2], pe faţa casetei [5]
şi între casete [6]. Pentru unirea
casetelor îmbinate pe verticală se
utilizează un element de legătură
4,8x20 mm [4]. Pentru îmbinarea
casetelor pe orizontală [7] este
obligatorie păstrarea distanţei
~1cm, care permite construcţiei
să lucreze lejer.
[7]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

600
Parametrii tehnici [în mm]
A
100
B
130
C
160
D
200

52

A, B,
C, D

www.impro.ro

Caseta de perete și PROSYSTHERM®

PROSYSTHERM Peretele
antifoc 90 min.
®

!

Vedere laterală

Perforații
Oferim perforații ale
învelitorilor de fațadă.
Detaliile (formă, mărime,
distribuţia găurilor şi
altele) se vor stabili  
individual cu secţia
comercială.

Îmbinarea casetelor pe lungime
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Peretele rezistent la foc
PROSYSTHERM® oferit de IMPRO®
constituie o soluţie ideală pentru
constructiile de utilităţi comerciale,
industriale, de depozitare şi  cele
publice.
Utilizarea componentelor de
o calitate superioară creează
efectul de sinergie. Din acest
motiv colaborăm cu liderii de
pe piaţă: un material de izolare
recomandat îl reprezintă panoul
din vată minerală bazaltică cu
două densităţi fabricat de firma
ROCKWOOL® – un produs
inovator cu proprietăţi de
utilizare extrem de avantajoase,
următorul component – sistemul
de elemente de îmbinare şi de

etanşare are un rol care este greu
de supraestimat; vă recomandăm
produsele SFS INTEC, soluţii de
fixare dedicate întrebuinţărilor
industriale.
Produsele firmelor enumerate mai
sus le livrăm ca şi componente
standard ale sistemului.
Datorită acestui lucru,
PROSYSTHERM® fiind o soluţie
complexă cu un montaj simplu,
se caracterizează prin proprietăţi
excepţionale privind izolarea
termică, fonică şi rezistenţa la
foc: peretele de protecţie din
acest sistem este de clasa NTF
(nu transmite flacări la acţionarea
focului, atât din interiorul cât şi din
exteriorul clădirii).

PROSYSTHERM® este un set de
componente extrem de simplu
de montat. Componentele sunt
disponibile în mai multe variante
(dimensini, material, culori).
Această structură a sistemului
oferă posibilitatea personalizării
aspectului şi a parametrilor
învelitorilor la cerinţele individuale.
în mod mult mai liber decât în
cazul panourilor de tip sandwich.

[8]
[9]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Stâlp de susţinere
Garnitură de etanşare
Caseta de perete (4 versiuni de lăţime)
Element de legătură 4,8x20 mm
Vată minerală bazaltică cu două densităţi

[10]
[6] Element de legătură cu distanţare 5,5x63 mm
[7] Tablă trapezoidală
[8] Garnitură de etanşare
[9] Diblul fixat prin împuşcare (min. 3 pentru fiecare faţă a casetei)
[10] Îmbinarea casetelor pe lungime

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

+

Casetele de perete

54

+

Vata minerală bazaltică

=

Tabla trapezoidală

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

[1] A
 pariţia efectului de pod termic,
ce cauzează apariţia îngheţării
[2] Transmiterea vibraţiilor (izolarea
fonică redusă)
[3] Depunerea vatei
[4] Utilizarea incompletă a spaţilor
pentru izolare

Prosystherm

www.impro.ro
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Panouri
sandwich
termoizolante
58 Panouri de perete
60 Panouri de acoperiș

Panouri sandwich termoizolante

Panouri
de perete

HPP PSD

HPP PSF

HPP MDD

PANOU TERMOIZOLANT DE PERETE CU FIXARE
VIZIBILĂ PUR/PIR

PANOU TERMOIZOLANT DE PERETE CU
FIXARE ASCUNSĂ PUR/PIR

PANOU DE PERETE CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ CU
FIXARE VIZIBILĂ

Spumă PUR/PIR

Garnitură de etanșare

Garnitură de etanșare

Folie

Vată minerală bazaltică

Folie
PUR/PIR

Grosimea panoului [mm]
Miez
Lățimea efectivă [mm]
Lățimea totală [mm]
Greutatea  [kg/m2]
Lungimea minimă a panoului [mm]
Lungimea maximă a panoului [mm]
Grosimea tablei ext./int. [mm]
Transmitanța termică U [W/m2k]

Tipul profilării – exterior/interior

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

Straturi de acoperire
Accesorii

40

60

80
100 120
PUR/PIR
1000
1018
8,21–12,92
2500
13 500
0,4–0,5 / 0,4–0,5
0,5 0,34 0,26 0,21 0,17
PSD – Microprofilat/Nervurat
PDD – Nervurat/Nervurat
PVS – Microprofilat/Fibră de sticlă
PKS – Microprofilat/Bitumenized
felt
luciu poliester, HC, HPS200
sistem de fixare, garnituri
de etanșare, prelucrări

Grosimea panoului [mm]
40
60
80
100 120
Miez
PUR/PIR
Lățimea efectivă [mm]
1000
Lățimea totală [mm]
1047
Greutatea  [kg/m2]
9,33–13,89
Lungimea minimă a panoului [mm]
2500
Lungimea maximă a panoului [mm]
13 500
Grosimea tablei ext./int. [mm]
0,4–0,5 / 0,4–0,5
0,46 0,38 0,27 0,21 0,17
Transmitanța termică U [W/m2k]
Tipul profilării – exterior/interior
PSF – Microprofilat/Nervurat
Straturi de acoperire
luciu poliester, HC, HPS200
sistem de fixare, garnituri
Accesorii
de etanșare, prelucrări de tablă

TIPURI DE PROFILARE:

PDD

PVS

Vată minerală bazaltică

PUR/PIR

TIPURI DE PROFILARE:

PSD

58

Șurub autoforant

Șurub
autoforant

Șurub autoforant

PKS

PSF

Grosimea panoului [mm]

50

80
100 120 150
vată minerală bazaltică
Miez
cu densitatea 100 kg/m3
Lățimea efectivă [mm]
1000
Lățimea totală [mm]
1018
Greutatea  [kg/m2]
12,7–25,4
Lungimea minimă a panoului [mm]
2500
Lungimea maximă a panoului [mm]
13 500
Grosimea tablei ext./int. [mm]
0,5–0,6 / 0,5–0,6
0,78 0,50 0,41 0,34 0,28
Transmitanța termică U [W/m2k]
MDD – Microprofilat/Nervurat
Tipul profilării – exterior/interior
FDD – Microprofilat/Nervurat
perforat
Straturi de acoperire
luciu poliester, HC, HPS200
sistem de fixare, garnituri
Accesorii
de etanșare, prelucrări de tablă

TIPURI DE PROFILARE:

MDD

FDD
www.impro.ro

Panouri sandwich termoizolante

Panouri
de acoperiș

HPT TD5

HPT MTD

HPT TK5 CB /TK5 VR

PANOU TERMOIZOLANT DE
ACOPERIȘ PUR/PIR

PANOU DE ACOPERIȘ CU VATĂ MINERALĂ 
BAZALTICĂ

PANOU DE ACOPERIȘ CU CARTON
BITUMINAT SAU FIBRĂ DE STICLĂ – PUR

PUR
garnitură de etanșare

sigiliu
folie
zonă frezare poliuretan

vată minerală bazaltică

PUR/PIR

spumă PUR/PIR

folie
Vată minerală bazaltică
șurub
Grosimea panoului [mm]
40
60
80
100 120
Miez
PUR/PIR
Lățimea efectivă [mm]
1000
Lățimea totală [mm]
1067
Greutatea  [kg/m2]
8,80–13,65
Lungimea minimă a panoului [mm]
2500
Lungimea maximă a panoului [mm]
13 500
Grosimea tablei ext./int. [mm]
0,4–0,5 / 0,4–0,6
0,51 0,35 0,26 0,21 0,18
Transmitanța termică U [W/m2k]
Tipul profilării – exterior/interior
TD5 – Trapez T-40/Nervurat
Straturi de acoperire
luciu poliester, HC, HPS200
sistem de fixare, garnituri de
Accesorii
etanșare, prelucrări de tablă

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

TIPURI DE PROFILARE:

TD5

60

Grosimea panoului [mm]

80
100 120 150
vată minerală bazaltică
Miez
cu densitatea 100 kg/m3
Lățimea efectivă [mm]
1000
Lățimea totală [mm]
1067
Greutatea  [kg/m2]
15,85–25,85
Lungimea minimă a panoului [mm]
2500
Lungimea maximă a panoului [mm]
13 500
Grosimea tablei ext./int. [mm]
0,5–0,6 / 0,5–0,6
0,81 0,52 0,42 0,35 0,29
Transmitanța termică U [W/m2k]
MTD – Trapez T–40/Nervurat
Tipul profilării – exterior/interior
FTD – Trapez T–40/Nervurat
perforat
Straturi de acoperire
luciu poliester, HC, HPS200
sistem de fixare, garnituri de
Accesorii
etanșare, prelucrări de tablă

TIPURI DE PROFILARE:

MTD

50

Grosimea panoului [mm]
Miez
Lățimea efectivă [mm]
Lățimea totală [mm]
Greutatea  [kg/m2]
Lungimea minimă a panoului [mm]
Lungimea maximă a panoului [mm]
Grosimea tablei ext./int. [mm]
Transmitanța termică U [W/m2k]
Tipul profilării – exterior/interior
Straturi de acoperire
Accesorii

40

50

60
80
100
PUR
1000
1060
7,1–9,7
2500
13 500
0,4–0,6
0,43 0,35 0,3 0,23 0,19
TK5CB – Bitumenized felt/
Trapez T–40
TK5VR – Trapez T-40/Fibră de
sticlă
luciu poliester, HC, HPS200
sistem de fixare, garnituri de
etanșare, prelucrări de tablă

TIPURI DE PROFILARE:

FTD

tk5CB

tk5VR
www.impro.ro
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Casete
și panouri
pentru faţade
64 Casete de fațadă
67 Panouri pentru faţade

Casete și panouri pentru faţade

Casete
de fațadă
Forma modernă şi posibilitatea
utilizării materialelor de diferite
texturi şi culori, permite includerea
în proiect a următoarelor
caracteristici: reflexivitate,
simetrie şi proporţionalitate.
Astfel, se facilitează obţinerea unui
efect estetic dorit. Flexibilitatea
suplimentară, este asigurată de
posibilitatea lărgirii de potrivire
a lungimii şi lăţimii de acoperire,
precum şi, a lăţimii îmbinărilor.
Caracterul universal al casetelor
pentru faţade, este sporit prin
facilitatea îmbinărilor cu alte
materiale din cadrul faţadei.
Acestea pot fi utilizate în proiecte
arhitecturale sofisticate şi
inovatoare.

Gama dimensională casete de fațadă [mm]
Grosimea tablei

1,00–1,50

Lungimea de acoperire (A)

240–3000

Lăţimea de acoperire (B)

265–800

Lăţimea de îmbinare pe orizontal 25–30
Lăţimea de  îmbinare pe vertical (D) 10–30
Grosimea (adâncimea) casetei

Dimensiunea B (lăţimea de acoperire)
– de la 265 până la 800 mm
Dimensiunea B

Dimensiunea A (lungimea de acoperire)
– de la 240 până la 3000 mm

30

Utilizarea casetelor pentru faţade,
permite finisarea estetică şi
durabilă a faţadelor. Acestea, pot fi
utilizate atât pe întreaga suprafaţă
a clădirii, cât şi, pe fragmentele
reprezentative cum ar fi fronturi
sau părţi ale birourilor clădirii.
Conferirea caracterului distinct
prin formă si materiale de finisare
ale faţadelor obiectivelor, este o
soluţie des întâlnită în construcţiile
moderne. În asemenea proiecte,
casetele de faţada, datorită gamei
largi de culori şi flexibilităţii de
dimensiuni, constituie o alegere
ideală. Pentru a menţine estetica şi
funcţionalitatea faţadei, furnizăm
colţare de sistem şi prelucrări
pregătite individual.

Dimensiunea A

Datorită parametrilor tehnici şi
rezistenţa excepţionala, casetele
pentru faţade, îndeplinesc
cerinţele riguroase impuse de
construcţiile prestigioase.

Dimensiunea B

Dimensiunea C – fugă 25 mm

t

Dimensiunea B

Avantajul pereţilor cortină
construiți cu ajutorul casetelor
pentru faţade, îl reprezintă
montarea rapidă şi necomplicată.
Acestea pot fi utilizate pe orice tip
de perete, fixate sub construcţie,
care constituie o schelă de oţel
executată din profile Omega
30/90. Casetele sunt fixate
prin găuri alungite care permit
compensarea tensiunii. Având în
vedere faptul că profilele Omega

30/90 constituie o bază pentru
îmbinarea casetelor pe verticala,
acestea sunt confecţionate din
acelaşi material ca şi casetele,
conferind un efect de suprafaţă
uniforma. Pentru rigidizarea
suplimentară se utilizează profilele
Omega 30/50. Îmbinarea casetelor
pe orizontala se execută conform
principiului de fermoar datorită,
marginilor superioare şi inferioare
ale casetelor profilate special.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

casetă pentru perete
vată minerală – izolaţie termică
profil de rigidizare Omega 30/50
folie de protecţie împotriva
vântului
stâlp de susţinere
garnitură de etanşare
element de legătură (diblu fixat
prin împuşcare sau şurub)
profil înclinat Omega 30/90
element de legătură autofiletant  
element de legătură autofiletant  
casetă de perete

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Dimensiunea G – 30 mm
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Casete și panouri pentru faţade

Casetele sunt montate pe profile
de tip Omega. La îmbinările
casetelor sunt utilizate profilele
Omega 30/90 executate din
acelaşi material ca şi învelişul.
În plus, se pot utiliza profilele
de rigidizare Omega 30/50
executate din tablă galvanizată
(rămân invizibile după terminarea
montajului).

Profil Omega 30/90

Profil Omega 30/50
50

90

32

32
10

20

100

10

20

60

Panouri
pentru faţade

!
Vă oferim posibilitatea de
perforare a panouri pentru
faţade. Detaliile sunt
stabilite în mod individual
cu departamentul
comercial.

Principalele avantaje ale
panourilor pentru faţade sunt:
montajul rapid şi facil, precum
şi flexibilitatea în ajustarea
învelişului cu forma faţadei.
Acest produs, este ideal pentru
îmbinarea în zona faţadei
cu alte tipuri de învelişuri, cum
ar fi casete de perete sau
panourile LAMBDA® cu bavură
ridicată.
Astfel, se asigură un efect vizual
atractiv. În combinaţie cu gama
largă de culori şi a texturilor de
straturi de acoperire, se pot realiza
proiecte de faţade originale.
Dimensiunea A
800–6000 mm

În vederea compensării tensiunilor
generate în urma dilatării termice
a materialului, la montarea
panourilor, trebuie ţinut cont de
îndoirea părţii din faţă (curbare).

Dimensiunea A

fugă = 15mm

!
Perforaţii
Vă oferim posibilitatea de
perforare a casetelor într-o
gamă largă de dimensiuni
și forme. Detaliile sunt
stabilite în mod individual
cu departamentul
comercial.

Dimensiunea B
90–300 mm

20 mm
Dimensiunea B
(lăţimea de acoperire efectivă)
90–300 mm

i

Gama de dimensiuni a panourilor pentru faţadă [mm]

66

Dimensiunea B
90–300 mm

Lăţ. efectivă

Gama
Lăţ. cu fuga
de grosimi
rostul de 15 mm
ale tablei

282

270

177

165

115

103

0,7–1,0

Lungimea
de acoperire

800–6000

Există posibilitatea
executării de panouri
personalizate. Detaliile
trebuie stabilite individual
cu departamentul
comercial.
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Centrul Servicii Oţel
Tablele plane
Servicii de PRELUCRARE A TABLEI
Protecție și ambalare

Centrul Servicii Oţel

Centrul
Servicii
Oţel
Centrul de Servicii al Oțelului (CSO) reprezintă o
modalitate de întâmpinare a clienților care caută
material cu proprietăți definite și cu un grad definit
de prelucrare. Deservim comenzi mici și medii cu un
termen  rapid de realizare. Asigurăm o accesibilitate
permanentă la o gamă largă de tipuri de oțel și
de straturi de acoperire, precum și posibilitatea
verificării tablelor cu parametrii la alegere.
Prelucrarea cuprinde derularea, tăierea longitudinală
și transversală, precum și înnobilarea și protecția în
conformitate cu nevoile individuale ale clientului.
De asemenea, acceptăm comenzi cu utilizarea
materialului încredințat de către Client, iar calitatea
înaltă a proceselor de producție permite folosirea
optimă a acestuia.

Tablele
plane

Perforaţii
Vă oferim posibilitatea
de perforare a table
plate. Detaliile (formă,
mărime, distribuţia
găurilor şi altele) se vor
stabili individual cu secţia
comercială.

Livrăm material de oţel cu un grad
de prelucrare mai scăzut sau mai
ridicat, utilizat în executarea unei
game largi de produse.
Dispunem de o linie de tăiere şi
croire a tablei plane şi rularea
rolelor.
Asigurăm, disponibilitatea constantă
a foilor de:
Tablă zincată [mm]

Tablă Aluzinc [mm]

Tablă acoperită [mm]

Grosimea
tablei
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,25
1,50
2,00

Grosimea
tablei
0,50
0,60
0,70

Lățimea
benzii
1250
1250
1250

Grosimea
tablei
0,50
0,70
1,00

1,00

1250

Lățimea
benzii
1000
1250
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1000, 1250, 1500
1250, 1500
1000, 1250, 1500
1250
1250
1250

Parametrii disponbili pentru
comenzile individuale sunt stabiliţi
separat cu secţia comercială.

70

!

Lățimea
benzii
1250
1250
1250

i
Alte dimensiuni ale foilor,
formelor şi grosimilor
tablei sunt disponibile
la comandă individuală.

Oferim perforarea tablelor
plane. Detaliile (formă, mărime,
distribuţia găurilor, etc) se
vor stabili individual cu secţia
comercială.

www.impro.ro

Centrul Servicii Oţel

Servicii de PRELUCRARE
A TABLEI

Protecție
și ambalare

Înainte de tăiere tabla poate fi
acoperită cu o folie de protecţie
sau cu o peliculă anticondens.

Materialul prelucrat este protejat și
depozitat în mod profesionist. Rulourile
tăiate longitudinal sunt depozitate vertical
pe stelaj și fixate cu ajutorul unor benzi din
oțel sau protejate cu ajutorul foliei stretch.
În cazul matrițelor, segregarea și ambalarea
se adaptează la cerințele individuale, în
conformitate cu comanda primită.

Rebobinarea rulourilor fără tăiere.
Parametrii iniţiali
Greutatea maximă a rulourilor
Lăţimea maximă a benzii
Grosimea tablei

10 T
1500 mm
0,4–3,0 mm

Parametrii tehnici*
Greutatea maximă a rulourilor
Lăţimea maximă a benzii
Grosimea tablei

10 T
1500 mm
0,4–2,0 mm

Protejarea – tipurile de folii

Tăierea transversală în foi şi forme
conform cerinţelor individuale.

Parametrii tehnici*
Grosimea tablei
Mărimea minimă a formei
Lungimea maximă a foii

precum și a foliei au fost definite  astfel încât
să asigure o aderență corespunzătoare, iar
la tragere să nu zgârâie stratul de acoperire.
Oferim o folie cu parametri diversificați,
pe care îi putem alege individual, luând în
considerare:

Cleiul:
 Apos – reacționează cu umezeala, urme
posibile pe suprafața stratului de acoperire.
 De diluare – nu apar problemele indicate
mai sus.

Permisivitatea luminii:
 folii de acoperire și transparente

Rezistența la acțiunea razelor UV:
 de la 1 până la 12 luni.

Grosimea foliei:
 35–100 µm

Condensarea vaporilor de apă:
 strat de acoperire anticondens.

Întrebuințare:
 folii universale, dedicate pentru
tipul stratului de acoperire,
precum și pentru o utilizare  
specială, de exemplu pentru
tăierea cu laser.

Tăierea longitudinală în benzi
conform cerinţelor individuale.

0,4–3,0 mm
70×100 mm
6000 mm

*Datele prezentate se referă la materialul de şarjă din
oferta IMPRO®. Stabilirea parametrilor pentru materialul
pus la dispoziţie necesită consultarea secţiei comerciale.
La rebobinarea şi tăierea longitudinală fără a
interveni asupra lăţimii şarjei se aplică toleranţele
metalurgice conform normelor:

72

În scopul protejării tablei, la cererea
clientului, aceasta este acoperită cu o folie de
protecție. În mod standard utilizăm o folie cu
o componență aleasă individual ca rezultat al
testelor pentru un anumit strat de acoperire
a tablei: tipul și grosimea stratului de clei,

Parametrii tehnici*
Grosimea tablei
Mărimea minimă a benzi

++ toleranţa dimensiunilor şi a formei: EN 10143;
++ pelicule metalice şi calitatea suprafeţei: EN
10326, EN 10327;
++ pelicule organice şi calitatea suprafeţei: EN 10169.

0,4–3,0mm
70 mm
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Informații tehnice

Straturi de acoperire
Aluzinc și Zinc

!
 Condiţiile detaliate de garanţie
sunt prevăzute de certifcatul de
garanţie individual al produsului.

Este o tablă din oţel acoperită
pe ambele părţi cu un aliaj de
aluminiu şi zinc într-un proces
asemănător celui de zincare la
cald. Datorită acestui lucru, tabla
îndeplineşte cele mai exigente
cerinţe privind rezistenţa la
coroziunea atmosferică şi cea
din medii umede.  Suplimentar,
aceasta mai are un strat de
protecţie din polimer SPT (aşa
numit Easyfilm®), care protejează
de asemenea marginile oţelului
în rulou şi îmbunătăţeşte estetica
suprafeţei. Compania IMPRO®
este un distribuitor autorizat
al tablei ALUZINC, ceea ce ne
permite să oferim o perioadă de
garanţie de 25 ani.

 Condiţiile detaliate de garanţie sunt
prevăzute de certifcatul de garanţie
individual al produsului. În cazul țiglelor
modulare din tablă ZET®Roof și ZET®Look
garanția va deveni valabilă după efectuarea
înregistrării pe pagina de internet
www.zet-roof.eu.

TABLE CU STRAT
DE ACOPERIRE
[INT, RAL, TK,
TKep, HC, AL,
ICep, HPS, PUR]

TABLE ZINCATE [ZN] ALUZINC [AZ]
Aceste table sunt zincate la cald
pe ambele părţi într-un proces
continuu, protejând miezul de
oţel împotriva coroziunii. Pe
suprafaţa lor poate apărea sau nu
o „floare” specifică. Versiunea fără
„floare” se caracterizează printr-o
suprafaţă netedă şi uniformă care
îndeplineşte cele mai ridicate
cerinţe estetice.

Table acoperite
cu pelicule

!

Legendă
Easyfilm®*
Peliculă metalică

Tablele cu strat de acoperire sunt
produse pe baza șarjei zincate
la cald sau acoperite cu un  aliaj
dedicat (zinc, zinc magneziu, zinc
aluminiu). Acest material curăţat
pe parcursul prelucrării chimice
iniţiale este supus unor procese
de pasivizare, ulterior fiind
acoperit stratificat de una dintre
peliculele disponibile. Aceasta
asigură o protecţie extraordinară
a straturilor metalice şi a miezului
de oţel împotriva factorilor
atmosferici. Peliculele pot avea
grosimi, culori şi structuri ale
suprafeţei diferite, iar perioada lor
de garanţie este de până la 40 de
ani.

Legendă
Peliculă organică
Vopsea de grund

Miez de oţel

Vopsea anticorozivă

* numai aluzinc

Peliculă metalică
Miez de oţel

Secțiunea de tablă

76

Secțiunea tablei cu strat de acoperire
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Descrieri
ale acoperirilor

!
 ondiţiile detaliate de garanţie sunt
C
prevăzute de certifcatul de garanţie
individual al produsului. În cazul țiglelor
modulare din tablă ZET®Roof și ZET®Look
garanția va deveni valabilă după efectuarea
înregistrării pe pagina de internet
www.zet-roof.eu.

POLIESTER
Standard [RAL]

MAT 35
Standard [TK]

GRANITE®
Storm [PUR]

HPS200 Ultra®
[HPS]

ALUMINIU
[AL]

Peliculă organică de bază cu o
grosime de 25 µm. Suprafaţa
acesteia este uniformă, netedă:
strălucitoare sau metalizată.
Material cu o utilizare foarte
largă. Disponibil într-o gamă largă
de culori descrise cu ajutorul
indexului de mostre universal RAL.
Perioadă de garanţie: 10 ani.

Tablele din oțel cu strat de
acoperire metalic din zinc aplicat
pe ambele părți, strat de acoperire
anticoroziv, precum și strat de
acoperire organic decorativ aplicat
pe o singură parte.
Avantajele acestora reprezintă
rezistența ridicată la deteriorările
mecanice și la coroziune,
capacitatea perfectă de formare,
precum și valorile estetice înalte.
Această tablă este acoperită cu
un strat organic mat cu o factură
granulată de 35 μm, accesibilă
în 9 culori cu posibilitatea de
furnizare a culorilor în afară de
cele ale modelului de bază.
Perioada de garanție de 15 de ani.

Este un strat de acoperire
din poliuretan mat cu gr. 50
μm. Stratul de acoperire mat
cu o structură granulară, se
caracterizează printr-o rezistență
excelentă la decolorare. Indiferent
de sistemul de dispunere a
acoperișului și diferențele care
apar în perimetrul acestuia în
privința expunerii la acțiunea
razelor UV și la factorii atmosferici,
învelișul își menține o culoare
unitară pe întreaga sa suprafață.
Rezistența ridicată la lovire și la
zgâriere micșorează riscul de
apariție a deteriorărilor în timpul
transportului și montajului.
Garanție: 40 de ani.

Miez din oțel de construcție,
protejat de către un aliaj dedicat
de zinc și de aluminiu, care
constituie o protecție anticorozivă
eficientă, precum și o protecție
a marginilor tăiate. Stratul de
acoperire organic gros (200 μm)
cu o rezistență ridicată la zgâriere
și deteriorare mecanică, precum
și la acțiunea razelor UV. Aceste
table posedă cei mai ridicați
parametri utilitari, precum și o
garanție îndelungată. Valorile
estetice asigură o ștanțare unică
a stratului de acoperire decorativ.
Perioada de garanție: 30 de ani.

Tabla de aluminiu cu strat
de acoperire din lac mat din
poliester cu gr. de 25 de microni.
Întrebuințarea produselor
executate din acest material
permite să se reducă greutatea
stratului de acoperire chiar și de
2,5 ori. Accesibilă în cele mai
populare 3 culori cu posibilitatea
de livrare a culorilor din afara
modelului de bază. Perioada de
garanție de 30 de ani.

HERCULIT®
[HC]

MAT 35 ZM
[TKep]

ICE COVER®
ZM [ICep]

SP35 Multilayer
[SP35/MULTI]

DECOR Coat
[PVCF-DC]

CHALKBOARD
[C]

Markerboard
[M]

Este un strat de acoperire elaborat
într-o colaborare strânsă cu un
producător de frunte de lacuri
pentru cele mai bune combinate
siderurgice din Europa. Studierea
de lungă durată a straturilor de
aco-perire întrebuințate până acum
și monitorizarea nevoilor clienților,
cu luarea în considerare în special
a nevoilor tinichigiilor, ne-a permis
să concentrăm atât de multe
avantaje diverse într-un singur
produs. HERCULIT® reprezintă un
poliester întărit cu poliuretani cu o
rezistență ridicată la toate tipurile de
de-teriorări mecanice și grosimea
de 35 μm. HERCULIT® are 30 de
ani de garanție precum și repetabilitatea culorilor și a structurii stratului
de acoperire.

Produs vizual identic cu varianta
MAT35 Standard. Se diferențiază
de aceasta prin stratul de acoperire
de protecție modernizat - a fost
întrebuințat un aliaj inovator de
zinc și magneziu (ZM). Efectul îl
constituie creșterea semnificativă
a rezistenței la coroziunea albă și
roșie în mediul C3. Perioada de
garanție de 20 de ani.

Strat de acoperire organic gros
(35 μm) cu o factură cristalină
interesantă care sugerează o
vopsea aplicată într-un strat gros.
Miezul îl constituie oțelul, acoperit
cu un aliaj de zinc și magneziu,
fapt ce asigură o protecție crescută
împotriva coroziunii. Efectul îl
constituie creșterea semnificativă
a rezistenței la coroziunea albă și
roșie în mediul C3.
Perioada de garanție: 30 de ani.

Lacul din poliester de grosimea
de 40 de microni cu stratul din
zinc Z275 sau din zinc-magneziu
ZM120, aspect caracteristic de
lemn și protecția corespunzătoare
împotriva coroziunii, precum
și radiațiilor UV. Un astfel de
set facilitează întrebuințarea
exterioară, în special acolo unde
este cerută o rezistență ridicată la
condițiile atmosferice și în același
timp aspectul estetic.

Table care îmbină oțelul și
laminatul cu gr. de 200 de
microni cu finisare care imită
perfect căptușelile din lemn.
Protecția suplimentară cu filtre
UV permite păstrarea pentru
o perioadă mai îndelungată a
esteticii suprafeței. Modelele
accesibile se caracterizează
prin compatibilitatea ridicată cu
laminatele întrebuințate de către
producătorii de tâmplărie pentru
ferestre.

Suprafața specială a tablelor
CHALKBOARD 0,50×1000 mm,
pe care se poate scrie cu o cretă,
posedă o protecție din folie.
Este produsă pe baza unei șarje
galvanizate și acoperite cu un lac
special de tipul Chalkboard.

Sunt destinate pentru producția
tuturor tipurilor de tablă cu
ștergere uscată. Sunt produse
cu grosimea de 0,40 mm și cu
două lățimi – 1000 și 1200 mm
pe baza unei șarje galvanizate
acoperite cu un lac special de tipul
Markerboard. Suprafața cu luciul
80–90 GU și cu duritatea 2H este
protejată cu o folie de protecție.

POLIESTER
Interior [INT]
O tablă acoperită cu un strat de 15
µm de poliester având o suprafaţă
netedă şi strălucitoare. Datorită
grosimii reduse a stratului organic
produsul este destinat în mod
special întrebuinţărilor interioare
şi pentru elemente de construcţii
care nu sunt expuse în mod direct
acţiunii factorilor atmosferici.
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Pelicule
disponibile

Caracteristicile
peliculelor
Lista de mai jos este orientativă.
Grosimea peliculei

Coroziunea
(rezistenţă)

Radiaţii UV
(rezistenţă)

Perioadă
de garanţie (ani)

Ocynk [ZN]

200 g/m2
275 g/m2

C2

nu se referă

nu se referă

Grosimea peliculei

Aluzinc [AZ 150]

150 g/m2

C2

nu se referă

nu se referă

ZET® ROOF,
ZET® LOOK

POLIESTER Interior [INT]

15 µm

A2

nu se referă

nu se referă

BETA®, ALFA®,
OMEGA®











POLIESTER Standard [RAL]

25 µm

C3

RUV2

10

GAMMA®











MAT 35 Standard [TK]

35 µm

C3

RUV3

15

LAMBDA®











185 g/m2

C3

nu se referă

25

MAT 35 ZM [TKep]

35 µm

C3

RUV4

20

HERCULIT® [HC]

35 µm

C4

RUV4

30

Table trapezoidale
de la T7 pănă
la T18 / T18 ECO
Table trapezoidale
de la T35 pănă
la T55

Aluminium [AL]

25 µm

C3

RUV4

30

Table trapezoidale
de la T62, T90

ICE COVER® ZM [ICep]

35 µm

C3

RUV4

30

HPS200 Ultra® [HPS]

200 µm

C5

RUV4

30

Table trapezoidale
de la T80, T135,
T153, T160

GRANITE® Storm [PUR]

50 µm

C5

RUV4

40

Codul

Aluzinc [AZ 185]

Codul

ZN

AZ 150

INT

RAL

TK

AZ 185

TKep

HC

AL

ICep

HPS

PUR

200/275
g/m2

150
g/m2

15 µm

25 µm

35 µm

185g/m2

35 µm

35 µm

25 µm

35 µm

200 µm

50 µm























































































Tabla cu peliculă MAT 35 ZM, AL, ICE COVER® ZM, HPS200 Ultra®, nu necesită protejarea cu lac a marginilor tăiate.

!
 ondiţiile detaliate de garanţie sunt
C
prevăzute de certifcatul de garanţie
individual al produsului. În cazul țiglelor
modulare din tablă ZET®Roof și ZET®Look
garanția va deveni valabilă după efectuarea
înregistrării pe pagina de internet
www.zet-roof.eu.
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i
Posibilităţile de executare a profilelor cu alte
straturi de acoperire se stabilesc în mod
individual cu departamentul de vânzări.
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suprafaţă
anti-condens
DR!PSTOP®
suprafaţă anti-condens
Condensarea aburilor de apă
este un fenomen care are loc pe
sistemele de acoperiş neizolate.
Condensarea poate duce la noi
probleme, de exemplu: apariţia
procesului de coroziune, umezirea
sistemului de acoperiş şi avarierea
materialelor de izolare care se
găsesc dedesubt.
Compania IMPRO® vă propune
o soluţie simplă şi economică,
dar concomitent foarte eficientă
pentru condens: aplicarea
unei suprafeţe anti-condens
DR!PSTOP®. Aceasta este o
membrană auto-adezivă, lipită
pe partea inferioară a tablei.
Principalele avantaje ale utilizării
acestei tehnologii includ:

++ absorbţia umidităţii de pe partea
interioară a sistemului de acoperiş
ca urmare a condensării aburilor
de apă,
++ protecţia suplimentară împotriva
proceselor de coroziune (în mod
special în clădirile în care mediul
chimic este foarte activ, cum ar
fi – de exemplu: grajdurile pentru
animale),
++ o rezistenţă sporită faţă de izolaţiile
de tip standard şi barierele de
aburi; nu se degradează, sunt
rezistente la rupere,
++ se curăţă uşor, folosind
echipamentul standard din dotare
(furtun sau spălător sub presiune),
++ creşterea gradului de izolare
acustică a suprafeţei,
++ incombustibilitate, rezistenţă la
bacterii.

Caracteristici

SOUNDCONTROL®
pelicula acustică
Utilizarea peliculei acustice
SOUNDCONTROL® pe tabla de
oţel pentru acoperiş şi faţadă,
ridică cu siguranţă nivelul de
izolare acustică.
Rezultatul constă atât în
reducerea zgomotului produs
de căderile de precipitaţii
atmosferice asupra învelitorii
cât şi propagarea sunetelor în
interiorul clădirii. Învelitorile cu
peliculă SOUNDCONTROL® sunt
folosite în toate tipurile de clădiri,
care din cauza dimensiunilor sau
a destinaţiei necesita standarde
acustice ridicate, cum ar fi: hale
de producţie, sportive, clădiri
agrare şi locuinţe.
Datorită posibilităţii foarte ridicate
a peliculei SOUNDCONTROL®

privind absorbţia de umiditate,
acesta îndeplineşte de asemenea
rolul de membrană anticondens.
Instrucţiunile de montaj şi
cerinţele de ventilaţie ale clădirii
sunt identice cu cele ale peliculei
anticondens DR!PSTOP® descrise
următor.

Procesul de condensare a aburilor
de apă începe când condiţiile
atmosferice ating „punctul de
rouă” – adică temperatura şi
umiditatea este la nivelul când
aburii de apă din atmosferă încep
să se condenseze. De obicei,
acest fenomen are loc la apusul
soarelui. În timpul nopţii aburii
de apă care se condensează se
scurg de pe suprafaţa neizolată.

Suprafaţa anti-condens este o
membrană cu compartimente
special proiectate care, oprind
umiditatea pe de o parte,
împiedică scurgerea acesteia,
iar pe de altă parte, izolează
suprafaţa acoperişului împotriva
contactului direct cu apa. În
timpul zilei, umiditatea se
evaporă de pe membrană şi se
întoarce în atmosferă.

În funcţie de tipul clădirii, fenomenul
de condensare poate să fie mai
amplu din cauza diferenţelor de
temperatură – interiorul clădirii
este mai cald, iar temperatura în
afară scade rapid. Proprietăţile de
conductibilitate termică ale sistemelor
de acoperiş din oţel cauzează o
condensare rapidă a aburilor de
apă din încăperile calde pe partea
interioară a sistemului de acoperiş.
Produsul DR!PSTOP garantează
o protecţie adecvată a sistemului
de acoperiş şi a materialelor de sub
acesta – prin stoparea procesului
de condensare.

Condiţia de funcţionare adecvată
a membranei DR!PSTOP® este
asigurarea unei ventilări corecte a
clădirii. Deoarece aerul umed este
mai uşor decât cel uscat, acesta
se acumulează sub sistemul de
acoperiş. Pentru ca suprafaţa
anti-condens să asigure trecerea
umidităţii în timpul zilei, este
necesar să se asigure evacuarea
aerului umed. Trebuie să se ia
în considerare acest factor când
se proiectează acoperişul. Una
din soluţiile privind ventilarea
acoperişului clădirii prezintă indiciile
standardului DIN 4108-3.

Perioada serii
Trecerea prin punctul de rouă are
ca efect condensarea vaporilor
de apă pe partea interioară a
învelișului de acoperiș.
Perioada nopţii
Pe timpul nopţii, suprafaţa
DR!PSTOP absoarbe şi opreşte
condensul. Aceasta împiedică
scurgerea apei aşa cum se
întâmplă în cazul unei suprafeţe
În timpul zilei
Stratul de acoperire anticondens
evaporează umezeala.

Stratul de acoperire anticondens va fi aplicat pe banda tablei plate înainte
de profilare. Acest lucru asigură o aderare ideală pe întreaga suprafață a
învelișului de acoperiș.

Utilizarea
Suprafaţa anti-condens
DR!PSTOP® se poate utiliza în
orice fel de construcţii sau clădiri
cu sisteme de acoperiş realizate
din metal. Printre acestea se
găsesc clădiri industriale sau
locuinţe, obiecte sportive, clădiri
utilitare sau orice altfel de sisteme
de acoperire sau protecţie.
Din tablă cu un strat aplicat
de acoperire DR!PSTOP®
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Instrucţiuni
de montare
executăm un profil al țiglei din
tablă la alegere sau al tablei
trapezoidale din oferta noastră.
În cazul panourilor de acoperiș
montate pe șipci vă recomandăm
întrebuințarea stratului de
acoperire SOUNDCONTROL®.

În timpul montajului, stratul anticondens DR!PSTOP® trebuie absolut
înlăturat din locuri care nu asigură
evacuarea aerului umed. Acest lucru se
referă în special la:
1. Porţiuni de învelitori care se află direct
deasupra peretelui sau în exteriorul
clădirii;
2. Locul de îmbinare a foilor – în cazul
când învelitoarea este compusă din
mai multe foi îmbinate de-a lungul
bavurii.

O ventilare neadecvată
Aerul umed nu este evacuat.

O ventilare adecvată
Coşul de ventilare asigură
evacuarea aerului umed.

1
2

!
Îmbinarea este durabilă. Materialul
DR!PSTOP® nu poate fi înlăturat şi
relipit. La aplicarea DR!PSTOP®

pe învelitori ale clădirilor agricole
se recomandă spălarea acestuia
cu un produs fungicid, cel puţin
o dată pe an. La montarea
învelitorii trebuie eliminat  
fenomenul de  ascensiune

capilară. De aceea trebuie
îndepărtat manual stratul
DR!PSTOP® din zona de streaşină
şi coamă (min 10 cm de distanţă).
Tablele cu stratul anti-condens
aplicat trebuie să adere strâns

de suporturi şi cadrul construcţiei.
De aceea indiferent de profil
trebuie fixate de suporturi în
fiecare val inferior.

www.impro.ro

Informații tehnice

Gama de culori

Suplimentar, la cererea
individuală sunt disponibile
culori şi pelicule nonstandard, din afară gamei
prezentate.

POLIESTER Standard [RAL]
[0.7]

RAL
1021

RAL
3000

RAL
3005

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
6029

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

RAL
6020

RAL
1015

Tehnologia de imprimare
nu permite redarea exactă
a culorilor, din această
cauză culorile  mai sus
menţionate trebuie tratate
orientativ.

MAT 35 ZM [TKep]

[0.7]

RAL
1002

!

i

RAL
3009

RAL
3011

[0.7]

RAL
5008

RAL
5010

RAL
8017

RAL
6005

RAL
6011

RAL
8019

RAL
8023

RAL
9002

TKep 11

ZINCATE
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

TKep 28

TKep 31

TKep 32

TKep 33

TKep 750

AL 24

AL 31

AL 33

GRANITE® Storm [PUR]

HC 7016

HC 8004

HC 8017

PUR 23

HC 9005

Graphite
[HPS 23]

Burano
[HPS 28]

Vandyke
brown
[HPS32]

Black
[HPS 33]

Terracotta
[HPS 750]

PUR 31

PUR 33

ICE COVER® ZM [ICep]

COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS]

Pelicula metalică
[0.7]
[1.0]

TKep 24

RAL
9005
HC 3009

[0.6-1.0]

TKep 23

HERCULIT® [HC]

[0.6]
[0.7]

[0.7]

RAL
8004

ALUMINIUM [AL]

ICep 23

ICep 28

ICep 32

ICep 33

ICep 750

Table tip tăblie

MAT 35 Standard [TK]
Marker Chalkboard
Board
[C]
[M]
TK 11

TK 23

TK 24

TK 27

TK 28

TK 31

TK 32

TK 33

TK 750

Table asemănătoare lemnului furniruite DECOR Coat [PVCF-DC]

E-502
Mahogany

Grosimea standard a tablei este de 0.5 mm

84

[0.6]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.6 mm

[0.7]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.7 mm

[0.8]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.8 mm

[1.0]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 1.0 mm

E-521
Vegne

E-722
Golden
Oak

E-726
Marschy
Oak

E-730
Winchester

Table asemănătoare lemnului acoperite cu strat de acoperire MULTILAYER [SP35/MULTI]

GO-4
Golden
Oak 3D

SL252
Winchester

SL55
Wenge

SL59
Dark Oak

SL65
Golden
Oak
www.impro.ro

Contact

S.C. IMPRO S.R.L.

MANAGER VÂNZĂRI

Centrul de producere şi logistică
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

tel. 
GSM 

tel. 
fax 
GSM 
e-mail 

0264 484 849
0264 484 829
0735 164 764
office@impro.ro

0264 484849
+40 735 164 764

DEPUNEREA COMENZILOR
fax 

0264 484829

Producere (Panouri termoizolante)
DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial Incontro
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
tel. 
fax 
GSM 
e-mail 

0356 461 461
0356 461 460
0720 038 671
timisoara@impro.ro

BLACHPROFIL 2® Sp. z o.o.
Centrul de producere şi logistică
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
Producere
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
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Toate valorile şi caracteristicile fizico-chimice ale produselor
prezentate în catalog au un caracter orientativ şi de opinie.
Se rezervă dreptul apariţiei greşelilor sau erorilor în redactare
şi imprimare, precum şi a modificărilor parametrilor tehnici
ale produselor.
1. Cluj Napoca, România
2. Timisoara, România
3. Alwernia lângă Cracovia, Polonia
4. Dąbrowa Górnicza, Polonia
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Broşura de faţă constituie o invitaţie de depunere a ofertei
în înţelesul art. 14 pct. 2 al Convenţiei Naţiunilor Unite
privind contractele de vânzare internaţională a mărfurilor.
Copyright © 2018 IMPRO® Toate drepturile rezervate.

