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Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute
de certificatul de garanţie individual al
produsului. În cazul panourilor de acoperiș
modulare MODULAR SERIES și a țiglelor
metalice compacte COMPACT SERIES
garanția intră în vigoare după înregistrarea
pe pagina de internet www.warranty.impro.ro.

CARACTERISTICILE
SERIEI
Modularitate.

Repetabilitatea culorii și a structurii
stratului de acoperire.

Ștanțarea de tipul „Z”

Cele mai noi soluții tehnologice.
Garanție de 55 de ani - pentru anumite straturi
de acoperire a tablei.

Ambalare profesionistă.  

CARACTERISTICILE
SERIEI
Coli bimodulare.

Tăiere 3D în funcție de forma țiglei metalice.  

Orificii pentru montaj.

Disponibile în diferite culori și structuri a straturilor de acoperire.

CARACTERISTICILE
SERIEI
Țigle metalice clasice debitate la dimensiuni.

Tăiere 3D în funcție de forma țiglei metalice*

Orificii opționale de montaj realizate pe pasul
cutei 30 mm și 40 mm *

Disponibile într-o gamă largă de culori
și tipuri de acoperire
*Nu se aplică la țiglele metalice ALFA și OMEGA.
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CLASSIC SERIES este o serie populară de învelitorii din
tablă, potrivită pentru designul oricărui acoperiș. Seria este
compusă din diverse tipuri de țigle metalice, care sunt
debitate la dimensiuni specifice fiecărei comenzi lansate.                   
Seria include două produse bine cunoscute ALFA, OMEGA
și GAMMA. În anul 2020, CLASSIC SERIES
a fost completată cu trei profile noi: HETA, STIGMA
și BAVARIA Roof.
Cele mai importante caracteristici ale țiglelor metalice
CLASSIC SERIES:    
Colille debitate la dimensiunile solicitate de client
asigură un design îngrijit a acoperișului.  

Orificiile de montaj prestabilite* permit montarea
rapidă a colilor de tablă. Aceste orificii nu facilitează doar
asamblarea, ci și accelerează semnificativ execuția (se
referă la versiunea cu ștanțare 30 mm și sau mai mare).
Sunt disponibile toate culorile, grosimile și tipurile de
straturi acoperire.
EASY LINK -  este o soluție revoluționară folosită la
fabricarea țiglele metalice HETA datorită căreia colile se
potrivesc mai bine când sunt instalate. Este o decupare
specială și profilare pe extremitățile profilului astfel încât
atunci când sunt îmbinate patru coli, acestea să se
potrivească perfect și să așeze corect.
*Nu se aplică la țiglele metalice ALFA și OMEGA.

Tăierea 3D, după forma cutei*, care maschează
îmbinările orizontale ale colilor și îmbunătățește
semnificativ estetica acoperișului.    
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Țigle Metalice
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HETA
alfa
STIGma
bavaria roof
gamma
omega

Țigle metalice CLASSIC SERIES

Produsul este accesibil, de asemenea, în versiunea COMPACT.

!

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

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt
prevăzute de certificatul de garanţie
individual al produsului.

Pelicula [Codul]

Grosimea
Grosimea
stratului de stratului de
acoperire
acoperire
metalică
cu lac
[g/m2]
[µm]

garantie
[ani]

POLIESTER Standard [RAL]

275 ZN

25

10

ULITMAT [UTK]

275 ZN

35

20

120 ZMg

35

35

275 ZN

35

40

ICE COVER ZM [ICEP]
HERCULIT [HC]

26

EASY LINK
O soluție originală, datorită
căreia colile se potrivesc foarte
bine. Este vorba de o decupare
și profilare specială care ajută
mult la îmbinatrea colilor.

1157
350 / 400
25 / 30 / 40

Parametrii tehnici [în mm]

10

Lăţimea efectivă

1157

Lăţimea totală

1202

Grosimea tablei

0,5

Înălţimea totală profilului

51/56/66

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  350

25/30/40

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  400

25

Lungimea foii

min. 1160
max. 6010

Greutatea

aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor

60

Tăiere 3D
Țiglele metalice HETA sunt
tăiate în funcție de forma cutei,
datorită acesteia îmbinările
orizontale ale colilor sunt
invizibile.

Orificiile pentru montaj
Țiglele metalice HETA cu
înalțimea cutei de 30 mm și
40 mm au orificiile de înbina
sunt prevăzute  pe preștanțările
verticale.  
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Țigle metalice CLASSIC SERIES

Țigle metalice CLASSIC SERIES

Produsul este accesibil, de asemenea, în versiunea COMPACT.

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

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt
prevăzute de certificatul de garanţie
individual al produsului.

Pelicula [Codul]

garantie
[ani]

POLIESTER Standard [RAL]

275 ZN

25

10

ULITMAT [UTK]

275 ZN

35

20

120 ZMg

35

35

275 ZN

35

40

ICE COVER ZM [ICEP]
HERCULIT [HC]
183

Grosimea
Grosimea
stratului de stratului de
acoperire
acoperire
metalică
cu lac
[g/m2]
[µm]

23

1100

350 / 400
15 / 20

Parametrii tehnici [în mm]

14

Lăţimea efectivă

1100

Lăţimea totală

1183

Grosimea tablei

0,5

Înălţimea totală profilului

38/43

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  350

15/20

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  400

15/20

Lungimea foii

min. 1160
max. 6110

Greutatea

aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor

110
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Țigle metalice CLASSIC SERIES

scanează
și vezi
galerie online

Țigle metalice CLASSIC SERIES

Produsul este accesibil, de asemenea, în versiunea COMPACT.

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

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt
prevăzute de certificatul de garanţie
individual al produsului.

Pelicula [Codul]

Grosimea
Grosimea
stratului de stratului de
acoperire
acoperire
metalică
cu lac
[g/m2]
[µm]

garantie
[ani]

POLIESTER Standard [RAL]

275 ZN

25

10

ULITMAT [UTK]

275 ZN

35

20

120 ZMg

35

35

275 ZN

35

40

ICE COVER ZM [ICEP]
HERCULIT [HC]
220
27

1100

Montaj simetric
Concepția arhitecturală a țiglelor
metalice STIGMA permite
montajul în orice direcție (atât
de la stânga spre dreapta cât și
invers).

350 / 400
25 / 30 / 40

Parametrii tehnici [în mm]

18

Lăţimea efectivă

1105

Lăţimea totală

1194

Grosimea tablei

0,5

Înălţimea totală profilului

52/57/67

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  350

25/30/40

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  400

25

Lungimea foii

min. 1160
max. 6110

Greutatea

aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor

20

Tăiere 3D
Țiglele metalice STIGMA sunt
tăiate în funcție de forma cutei,
datorită acesteia îmbinările
orizontale ale colilor sunt
invizibile.
Orificiile pentru montaj
Țiglele metalice STIGMA
cu înalțimea cutei de 30 mm
și 40 mm au orificiile de înbina
sunt prevăzute  pe preștanțările
verticale.  
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Țigle metalice CLASSIC SERIES

Țigle metalice CLASSIC SERIES

Produsul este accesibil, de asemenea, în versiunea COMPACT.

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

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute
de certificatul de garanţie individual al produsului.

Pelicula [Codul]

garantie
[ani]

POLIESTER Standard [RAL]

275 ZN

25

10

ULITMAT [UTK]

275 ZN

35

20

120 ZMg

35

35

275 ZN

35

40

ICE COVER ZM [ICEP]
HERCULIT [HC]
224

Grosimea
Grosimea
stratului de stratului de
acoperire
acoperire
metalică
cu lac
[g/m2]
[µm]

63

20

Montaj simetric
Concepția arhitecturală a țiglelor
metalice BAVARIA Roof permite
montajul în orice direcție (atât
de la stânga spre dreapta cât și
invers).

1120
350 / 400
25 / 30 / 40

Parametrii tehnici [în mm]

22

Lăţimea efectivă

1120

Lăţimea totală

1206

Grosimea tablei

0,5

Înălţimea totală profilului

45/50/60

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  350

25/30/40

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  400

25

Lungimea foii

min. 1160
max. 6110

Greutatea

aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor

20

Tăiere 3D
Țiglele metalice BAVARIA Roof
sunt tăiate în funcție de forma
cutei, datorită acesteia îmbinările
orizontale ale colilor sunt
invizibile.

Orificiile pentru montaj
Țiglele metalice BAVARIA Roof
cu înalțimea cutei de 30 mm
și 40 mm au orificiile de înbina
sunt prevăzute  pe preștanțările
verticale.  
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Țigle metalice CLASSIC SERIES

Țigle metalice CLASSIC SERIES

Produsul este accesibil, de asemenea, în versiunea COMPACT.

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

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt
prevăzute de certificatul de garanţie
individual al produsului.

Pelicula [Codul]

garantie
[ani]

POLIESTER Standard [RAL]

275 ZN

25

10

ULITMAT [UTK]

275 ZN

35

20

120 ZMg

35

35

275 ZN

35

40

ICE COVER ZM [ICEP]
HERCULIT [HC]

37

Grosimea
Grosimea
stratului de stratului de
acoperire
acoperire
metalică
cu lac
[g/m2]
[µm]

230
20

1150

Montaj simetric
Concepția arhitecturală a țiglelor
metalice GAMMA permite
montajul în orice direcție (atât
de la stânga spre dreapta cât și
invers).

350 / 400
25 / 30 / 40

Parametrii tehnici [în mm]

26

Lăţimea efectivă

1150

Lăţimea totală

1212

Grosimea tablei

0,5

Înălţimea totală profilului

45/50/60

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  350

25/30/40

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  400

25

Lungimea foii

min. 1160
max. 6110

Greutatea

aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor

20

Tăiere 3D
Țiglele metalice GAMMA sunt
tăiate în funcție de forma cutei,
datorită acesteia îmbinările
orizontale ale colilor sunt
invizibile.

Orificiile pentru montaj
Țiglele metalice GAMMA cu
înalțimea cutei de 30 mm și
40 mm au orificiile de înbina
sunt prevăzute  pe preștanțările
verticale.  

www.impro.ro

Țigle metalice CLASSIC SERIES

scanează
și vezi
galerie online

Țigle metalice CLASSIC SERIES

!
15/350
15/400   
20/350
20/400   
30/350
30/400   

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt
prevăzute de certificatul de garanţie
individual al produsului.

Pelicula [Codul]

garantie
[ani]

POLIESTER Standard [RAL]

275 ZN

25

10

ULITMAT [UTK]

275 ZN

35

20

120 ZMg

35

35

275 ZN

35

40

ICE COVER ZM [ICEP]
HERCULIT [HC]

140

Grosimea
Grosimea
stratului de stratului de
acoperire
acoperire
metalică
cu lac
[g/m2]
[µm]

350 / 400

32

15 / 20 / 30
1085

Parametrii tehnici [în mm]

30

Lăţimea efectivă

1085

Lăţimea totală

1180

Grosimea tablei

0,5

Înălţimea totală profilului

47/52/62

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  350

15/20/30

Înălțimea de ștanțare pentru modulul  400

15/20/30

Lungimea foii

min. 500,
max. 5750

Greutatea

aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor

150
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Țigle Metalice CLASSIC SERIES

scanează
și vezi
galerie online
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Sistem pluvial
din oțel
36 inguri
40 Gama de culori inguri
41 Materii prime

Sistem pluvial din oțel

Descrierea elementelor
3
1

125/87
150/100
Utilizarea sistemului pluvial
adecvat permite scurgerea
eficientă a apei de pe
acoperiş, are astfel
o importanţă esenţială pentru
durabilitatea şi funcţionalitatea
acestuia. Protejează, de
asemenea, faţada clădirii
de pagubele cauzate de
umiditate.
Sistemele INGURI 125/87
și 150/100, sunt sisteme
pluviale complete, fabricate

INGURI 125/87
INGURI 150/100
dimensiuni în mm

4

8

125
din oţel de cea mai bună
calitate, acoperit cu peliculă
protecție și vopsea pe ambele
părţi. Toate elementele
sistemului de drenaj sunt
ingenios proiectate și permit
cu ușurință ansamblarea
corectă a sistemului. Forma
şi adâncimea jgheaburilor
permit scurgerea eficientă
a apei chiar şi în timpul
precipitaţiilor intense şi de
lungă durată.

87
9
7
6

10

19

21

80

22
20
18

150
100

11

17

16

15
12

90

36

5

2

14

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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
Clemă cu dibluri cu șuruburi
Dibluri pentru clemă cu șurub
Brăţară burlan cu fixare fără diblu
Brăţară burlan cu fixare prin diblu
Dibluri pentru brăţări
Cârlig pe căprior
Cârlig universal
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Sistem pluvial din oțel

AVANTAJE ALE SISTEMULUI
DE JGHEABURI INGURI

38

!
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt
prevăzute în certificatul de garanţiel
al fiecărui produs.
LINIŞTE PENTRU ANI DE ZILE

30

Sistemul INGURI este acoperit de o garanție de 30 de ani a producătorului. O perioadă de
garanție atât de lungă este asigurată de calitatea înaltă a şarjei și de mulți ani de experiență a
producătorului. Datorită utilizării materialelor cu cei mai înalți parametri tehnici, oferim clienților
noștri un produs care asigură liniște pentru ani de zile.

PROTECŢIA CASEI TALE

MONTAJ SIMPLU

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

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

ETANȘEITATE FIABILĂ

INGURI ÎN TRANSPORT

Datorită utilizării unui conector cu un stabilizator echipat cu o garnitură, conexiunile elementelor
sistemului sunt etanşe chiar și în diferite condiții meteorologice. Conexiuni etanşe, flexibile și
sigure protejează jgheabul împotriva căderii ca urmare a lucrărilor termice, de exemplu în timpul
înghețurilor aspre.Jgheabul este completat de un fund echipat cu etanșări, cu posibilitatea de
nituire și înșurubare.

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

EFICIENŢA SISTEMULUI PLUVIAL

O GAMĂ LARGĂ DE CULORI

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

Oferta include o gamă largă de culori, datorită căreia sistemul pluvial constituie finisajul
acoperișului. Selecția adecvată a sistemului pluvial garantează rezultatul impecabil al investiției
și armonia.

REZISTENȚĂ MARE LA CONDIȚIILE ATMOSFERICE

OFERTA COMPLETĂ

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

Când cumpărați o acoperire completă a acoperișului cu un sistem pluvial INGURI, obțineți
o garanție mai lungă.
* 30 de ani Pelicula ULITMAT [UTK]
* Pelicula HERCULIT [HC] de 40 de ani

www.impro.ro

Sistem pluvial din oțel

Gama de culori

!

!
Condiţiile detaliate a
garanţiei sunt prevăzute
în certificatul de
garanţiel al fiecărui
produs.

INGURI

Sitemul de denaj INGURI este fabricat din
tablă zincată, care este acoperită cu multiple
straturi de protecţie anticoroziv şi cu peliculă
organică decorativă. Grosimea tablei este
de 0,6 mm. Stratul organic este poliuretan
– material cu rezistenţă foarte ridicată la
factorii atmosferici, la deteriorările mecanice
şi la acţiunea razelor solare (UV) care
cauzează decolorarea. Sistemele INGURI
sunt fabricate, de asemenea, şi din tablă
Aluzinc 185 cu peliculă polimerică adiţională
Easyfilm.

VIȘINIU  

GRAFIT

MARO
CIOCOLATĂ

Codul

INGURI
[PUR/
PUR]

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

CĂRĂMIZIU

MARO ÎNCHIS

ALB*

NEGRU

Grosimea
stratului de
acoperire
cu lac

Grosimea
Rezistență
stratului de Rezistență
la acțiunea
acoperire
la coroziune
razelor UV
cu zinc

50 µm

275 g/m2

C4

RUV3

Perioada
de garanție
(ani)

30

Materii
prime
Furnizorii materiei prime pentru
producția Sistemului pluvial
INGURI sunt oțelării renumite
din lume , care furnizează oțel de
cea mai înaltă calitate.  Alegerea
atentă a furnizorilor materiei prime
are o influență majoră asupra
calității și durabilității produsului.
Se exprimă prin rezistența sa la
coroziune și  Sistemele INGURI au
o rezitență sporita  la coroziune și
de aceea putem oferi o garanție
pe 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.

Legendă
AZ
Strat organic

Codul
Aluzinc
[AZ 185]

Grosimea
stratului
de acoperire
185 g/m2

Rezistență
la coroziune
C3

Rezistență
la acțiunea
razelor UV
nu se referă

Perioada
de garanție
(ani)
15

Vopsea de grunduire
Vopsea anticoroziune
Strat metalic
Miez de oţel

* Culoarea ALBĂ este disponibilă pentru sistemul INGURI 150/100.
40
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Sistem pluvial din oțel

scanează
și vezi
galerie online

3

Tablele
trapezoidale

46 Tablele trapezoidale t7 - t18 ECO
47 Tablele trapezoidale t35 - t55

Tablele trapezoidale

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T7D

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T14D

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T18D

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T18E-D

46

t7
t14

t18
t18 ECO

Parametrii tehnici [în mm]
VERSIUNEA DE FAŢADĂ T7E

VERSIUNEA DE FAŢADĂ T14E

VERSIUNEA DE FAŢADĂ T18E

VERSIUNEA DE FAŢADĂ T18E-E

Lăţimea efectivă

1177

Lăţimea totală

~1210

Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

7,0
0,5–1,0
6000

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

1100
~1161
13
0,5–1,0
8000

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

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 T35D

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T35E-D

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T50D

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T55D

t35

Parametrii tehnici [în mm]
VERSIUNEA DE FAŢADĂ T35E

t35 eco
t50
t55

VERSIUNEA DE FAŢADĂ T35E-E

VERSIUNEA DE FAŢADĂ T50E

VERSIUNEA DE FAŢADĂ T55E

Lăţimea efectivă

1065

Lăţimea totală
Înălţimea profilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii

~1106
34
0,5–1,0
12 000

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

1080
~1120
34
0,5–1,0
12 000

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

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

www.impro.ro
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Elemente de închidere
pentru acoperiș și alte
accesorii
50
52
52
53
53

Elemente de închidere
Accesorii
Comunicaţia de acoperiş
Şemineu de ventilație și ferestre de acoperiş
Luminatoare de acoperiș

Elemente de închidere pentru acoperiș și alte accesorii

137

130

40
15

20

40

20

15
BORDURĂ FRONTON I

20

20

20
80

BORDURĂ FRONTON II

BORDURĂ FRONTON II

ȘORȚ STREAȘINĂ UNIVERSAL / PRELUNGIRE

DOLIE

PENTRU BORDURA FRONTON

noutate

20

95

82

h=80

20

90

75
175

100

10

230

15

SORŢ STREAŞINA I

109

70

301

150

35
225

120
10

COAMĂ TIP TRAPEZ

CAPAC COAMĂ

CAPĂT COAMĂ

BANDĂ PENTRU STREAȘINĂ

noutate
99

noutate

2

215

COAMĂ TIP BUTOI LARG

COAMĂ TIP BUTOI

220

11

90

20

85

30

52

17

22

165

15
15

10

70

26

90

62

100

12

110

BORDURĂ DE PERETE
CU BANDĂ DE DILATARE

29

15

10

85

20

BANDĂ DE DILATARE

196

81

20

BORDURĂ PERETE I

175

5

50

80

35

Accesoriile standard sunt
de 2 m lungime și 0,5 mm
grosime. Accesoriile nonstandard pot fi realizate
până la 8 m lungime și
până la 2 mm grosime.*

50

17

60

85

25

25

50

10

*Nu se aplică capacelor
de coamă și parazăpezilor.

20

25

20

15

i

noutate

130

20

Coamele și elementele de închidere
din tablă constituie elemente
inseparabile ale fiecărei învelitoare de
acoperiș.
Aceste elemente protejează
acoperișul împotriva scurgerii apei
și bătăii vântului, dar de asemenea
înbunătățesc și estetica acoperișului.
Elementele prelucrate sunt executate
din diverse table, dintr-o largă paletă
de culori și straturi de acoperire,
folosindu-se aceeași materie primă
ca în cazul țiglelor metalice sau
tablelor cutate produse în fabricile
noastre.

noutate
190

Elemente
de închidere

55

120

OPRITOR ZĂPADĂ

PARAZĂPADĂ

25

ELEMENT UNIVERSAL DE VENTILAȚIE

www.impro.ro

Elemente de închidere pentru acoperiș și alte accesorii

Accesorii
Accesoriile vin în completarea
ofertei noastre de produse.
Acestea permit montajul şi
protejarea acoperişului sau a
faţadei. Avem, de asemenea,
în oferta noastră produse de
calitate superioară precum:
 benzi (inclusiv cele
decontractante),
 garnituri de etanşare,
 sisteme de fixare,
 silicoane de tinichigerie,
etanşatoare,
 coşuri de aerisire,
 guler de etanşare,
 benzi de etanşare,
 membrane de acoperiş,
 șuruburi TORX.

Șurubul TORX din oțel cu un conținut scăzut de carbon, cu
șaibă EPDM, pentru fixarea colilor pe structură din  lemn
este dedicat țiglelor metalice  modulare (MODULAR SERIES)
și țiglelor compacte (COMPACT SERIES). Șurubul este, de
asemenea, proiectat pentru a coase colile vertical pe cută.
Avantajul principal este forma ergonomică a capului, datorită
căruia șuruburile sunt mai puțin vizibile și conferă un aspect
estetic plăcut acoperișului. Șuruburile sunt disponibile în culori
[RAL]: 3009, 7016, 7024, 8004, 8017, 9005.

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

52

Ventilaţia corespunzătoare
a acoperişului este foarte
importantă  pentru disiparea
excesului de abur din
clădire, altfel poate să apară
condensul în încăperi.
Oferta noastră cuprinde
şemineuri de ventilaţie cu
toate accesoriile necesare
pentru etanșarea corectă
a acoperişului, precum
comutatoare antenă şi fante
aer. Fiecare model de şemineu
a fost adaptat special pentru
țiglele metalice din oferta
noastră.

Comunicaţia
de acoperiş
Comunicaţia de acoperiş
este un elementel care
permite accesul în siguranţa
pe acoperiș la coşurile de
fum 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.

Şemineu de ventilație
și ferestre de acoperiş

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.

RAL 3004

RAL 7016

RAL 8004

 șemineuri de ventilație
pentru țigla metalică
modulară,
 șemineuri de ventilație
pentru țiglele metalice
compacte și țiglele metalice
clasice,
 şemineuri prevăzute pentru
acoperişuri plate, cu tablă
trapezoidală, şi panouri de
acoperiş LAMBDA 2.0.
Şemineurile oferite de
noi sunt disponibile, de

RAL 8012

RAL 8017

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

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7036

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

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.
Ferestrele de acoperiş –
utilizarea ferestrelor de
acoperiş oferite de noi
permite finisarea mansardelor,
garantând buna lor iluminare.

Independent de unghiul de
înclinație 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.
Posibilitatea rotirii ferestrei
facilitează  menţinerea ei
curată, iar protecţia potrivită

RAL 9005

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

RAL 9005

Luminatoare
de acoperiș

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

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.

www.impro.ro
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Informații tehnice

membrana
anti-condens
DR!PSTOP
suprafaţă anti-condens
Condensul este un fenomen
care are apare, de obicei,
la acoperişuri care nu sunt
izolate. Condensul poate
duce la  probleme precum:
apariţia procesului de
coroziune, umeditatea ridicată
a sistemului de acoperiş
şi avarierea materialelor
de izolare care se găsesc
dedesubt.
Compania IMPRO vă propune
o soluţie simplă şi economică,
dar  foarte eficientă pentru a
combate condensul și anume
aplicarea unei membrane
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
efectuluk de condens,
 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.

Membrana anti-condens
DR!PSTOP se poate utiliza
în orice fel de construcţii
sau clădiri unde se folosesc
țiglele metalice sau tablele
cutate. Această membrană se
utilzează des la hale industriale
sau locuinţe individuale,
obiecte sportive, clădiri
utilitare și altele.
Putem aplica membrana

DR!PSTOP la diferite țigle
metalice sau table cutate
pe care le avem în oferta
noastră. În cazul panourilor de
aoperiș fălțuite recomandăm
membrana SOUNDCONTROL.

SOUNDCONTROL
membrana acustică
Utilizarea membranei acustice
SOUNDCONTROL pe tabla
de oţel pentru acoperiş şi
faţadă, ridică nivelul de izolare
acustică.
Rezultatul constă atât în
reducerea zgomotului produs
de căderile de precipitaţii
asupra învelitorii cât şi
propagarea sunetelor în
interiorul clădirii. Învelitorile
cu peliculă SOUNDCONTROL
pot fi folosite pe toate tipurile
de clădiri, precum: hale de
producţie, obiective sportive,
construcț'ii pentru agricultură
şi locuinţe rezidențiale.
Datorită performanțelor
foarte ridicate a peliculei
SOUNDCONTROL în ceea ce
absorbţia umidității, acestă
membrană îndeplineşte
de asemenea rolul unei

membrane anticondens.
Instrucţiunile de montaj şi
cerinţele de ventilaţie ale
clădirii sunt identice cu cele
ale membranei anticondens
DR!PSTOP.

Membrana anticondens se aplică pe dedesuptul tablei înainte
de profilare. Membrana asigură o aderență ideală pe întreaga
suprafață a învelitorii.

56

Instrucţiuni
de montare

Utilizarea

În timpul montajului, stratul
anti-condens 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.

2
1

Caracteristici
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.

!
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
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Gama de culori

HERCULIT [HC]

i
Suplimentar, la cererea
individuală sunt disponibile
culori şi pelicule non-standard,
din afară gamei prezentate.

[0.7]

RAL
1015

RAL
3000

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

RAL
3005

RAL
3009

[0.7]

[0.7]

RAL
3011

RAL
5010

RAL
8017

RAL
6005

[0.6]
[0.7]

[0.7]

RAL
8004

RAL
8019

RAL
9002

RAL
9005

RAL
6011

RAL
6020

RAL
6029

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

Pelicula metalică
[0.6] - [1.0]

[0.7]
[1.0]

ICep
28

UTK 24

UTK 27

HC 8004

HC 8017

HC 9005

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

UTK 28

UTK 29

UTK 31

UTK 32

UTK 33

UTK 750

ICep
32

ICep
33

ICep
750

Plăci din oțel cu décor imitație lemn
acoperite cu strat de acoperire
MULTILAYER [SP35/MULTI]
[grosimi disponibile]

GO-4
Golden Oak 3D

ULTIMAT [UTK]

UTK 23

ICep
23

[0.5]

ZINCATE ALUZINC
[ZN]
[AZ]

UTK 11

HC 7016

ICE COVER ZM [ICep]

POLIESTER Standard [RAL]

RAL
1002

HC 3009

!

[0.6]

SL252
Winchester

[0.6]

SL55
Venge

  [0.5 ]*
[0.6]

  [0.5 ]*
[0.6]

SL59
Dark Oak

SL65 Golden Oak

* Disponibil și într-o versiune acoperită
pe ambele părți: SH59 / SH59

*Disponibil și într-o versiune acoperită
pe ambele părți:SH65/SH65

Grosimea standard a tablei este de 0.5 mm

58

[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

www.impro.ro

Contact

Notițe

S.C. IMPRO® S.R.L.
Centrul de producție şi logistică
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
tel. 
fax 
Tel. mobil 
e-mail 

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

Producție (panouri termoizolante)
DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
tel. 
fax 
Tel. mobil
e-mail 

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

https://www.facebook.com/IMPRO.RO

www.impro.ro
BLACHPROFIL 2® SP. Z O.O.
Centrul de producție şi logistică
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
Producție (profile pentru constructie)
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
www.bp2.eu

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.
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 © 2021 IMPRO® Toate drepturile
rezervate.
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