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irma IMPRO® este recunoscută drept
un producător renumit de învelitori
pentru acoperișuri și fațade din tablă
profilată. Mărcile de țigle de tablă ALFA®plus,
BETA®, OMEGA® și GAMMA® au devenit
sinonimele calității înalte și a durabilității.
Linia țiglelor modulare de tablă Zet®roof
și Zet®look reprezintă o concepție inovatoare
a produsului, atât din punctul de vedere
al utilizării și durabilității cât și a ambalării
și distribuției produsului.

D

istribuirea: gama largă de acoperișuri
și faţade este furnizată printr-o rețea
de distribuitori calificaţi interni
şi externi. Procesul de realizare a comenzilor
se caracterizează prin sistematizări şi un nivel
ridicat de control în fiecare etapă a execuţiei.
Produsele finite sunt corespunzător marcate,
profesional ambalate, depozitate și pregătite
pentru transport în întreaga Europă.

În scopul creșterii capacităților de producție
IMPRO® a înființat în 2016 o fabrică
de producție modernă la Cluj Napoca.
În cadrul acesteia sunt aplicate o serie
de soluții inovatoare printre care
automatizarea și robotizarea liniilor
de producție, dar și utilizarea unor tehnologii
informatice inovatoare.

D

ezvoltarea companiei se reflectă în lărgirea constantă a domeniului
de activitate. In prezent IMPRO® oferă produse prin rețeaua
de distribuție și reprezentanţe comerciale de pe teritoriul Poloniei,
Cehiei, Slovaciei, Ungariei, României, Lituaniei și Belarus.În mod dinamic
se dezvoltă , de asemenea, exportul către alte țări europene, precum
și în afara Europei.
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I

nvestiţii: compania IMPRO® este furnizorul
unei game largi de table pentru investiții
în domeniul construcţiilor, cu o poziție
consolidată pe piață. Oferta noastră include
table trapezoidale pentru acoperișuri şi faţade,
casetoane din oţel, casete şi panouri de perete ,
precum şi prelucrări conform comenzilor
individuale cu lungimi de până la 6 m.
IMPRO® oferă de asemenea soluții
de sisteme pentru constructii industriale,
de exemplu, sistemul de construcţie a halelor –
PROSYSTHERM®. Acesta este un set
de componente simplu de montat care creează
un perete de protecţie cu parametri tehnicofuncţionali foarte înalţi.

www.impro.ro

P

rofesionalismul înseamnă deservire, competență şi un standard înalt de acţionare. Pe această bază
construim relaţiile noastre cu clienţii. Acurateţea în realizarea comenzilor şi cunoaşterea excelentă
a produselor oferite sunt într-o strânsă legătură cu politica de înaltă calitate asumată de companie.
Datorită acestui fapt nu ne temem de responsabilitate oferind garanţii pentru mulţi ani. O expresie a
acesteia o constituie, de asemenea, grija pentru asigurarea celor mai înalţi parametrii în conformitate cu
normele în vigoare a produselor noastre.

I

MPRO® înseamnă lexibilitate în acţiune. Sistemele de comunicare cu clientul, managementul
producţiei şi realizarea comenzilor, bazate pe soluţii informatice avansate, ne permit
adaptarea în mod eicient la nevoile curente ale pieţei şi cerinţele clienţilor. Suntem într-o
continuă dezvoltare şi modernizare a parcului de maşini, ceea ce ne permite realizarea mai
rapidă a comenzilor şi creşterea ofertei de produse şi servicii din catalog. Introducem noi
soluţii de logistică, programe informatice şi de management, pentru iecare nivel de activitate
a irmei. Optimizarea utilizării materialelor, datorată înaltei calităţi a proceselor de producţie,
determină minimalizarea deşeurilor, inluenţând beneic mediul înconjurător. Transportul
propriu facilitează asigurarea pentru beneiciari a livrărilor la locul indicat de aceştia prin
optimizarea rutelor. Graţie colaborării îndelungate a irmei IMPRO® cu renumiţi furnizori
de materiale de şarjă, clienţii noştri au garantate atât menţinerea continuităţii realizării
comenzilor, cât şi siguranţa calităţii înalte a produsului obţinut. Mai mult, pentru o identiicare
mai uşoară a produselor noastre, acestea sunt marcate automat.
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acilităm clienţilor accesul gratuit la anumite elemente selectate
din sistem prin platforma de internet dedicată eProil®,
care permite printre altele, controlul stadiului de realizare
al comenzii introduse. Pe lângă acestea, primesc gratuit un
software pentru optimizarea şi stabilirea costurilor suprafeţelor
de acoperiş. Este un instrument care permite efectuarea rapidă
a calculelor cantităţilor de material necesar pentru învelirea
acoperişului, şi în consecinţă, reducerea la minimum a deşeurilor.
Acest program a fost adaptat pentru colaborarea cu platforma
e-Proil ceea ce permite transferul facil al rezultatelor calculelor
în sistem – este suicient un singur click.
Platforma eProil, disponibilă după logare de la nivelul paginii de
internet (www.impro.ro), permite personalizarea facilă a contului
utilizatorului. Implementarea funcţiilor extinse de ofertare
accelerează pregătirea evaluării pentru client şi permite,
de asemenea, prezentarea unor calcule alternative de preţ „pe loc”.
Platforma eProil® a fost, de asemenea, pusă la dispoziţie sub
formă de aplicaţie pentru dispozitive mobile. Folosind integral
posibilităţile telefoanelor şi ale sistemelor mobile, posedă aceeaşi
funcţionalitate ca şi versiunea standard.

D

intre atuurile utilizării platformei eProil® putem menţiona:

4

 Accesul curent la comenzi – permite observarea stadiului actual
al comenzii.
 Introducerea pe cont propriu a comenzii în sistem – reduce
considerabil riscul de apariţie a erorilor. Datele nu sunt copiate
de către persoane intermediare.
 Generarea ofertei pentru consumator.
 Posibilitatea de corectare a comenzii neacceptate fără
a i necesar să luaţi legătura cu centrala.
 Accesul la situaţia plăţilor (soldul actual).
 Monitorizarea permanentă a livrărilor.
 Asistenţă tehnică: xpertis@impro.ro.
 Accesul la documente actuale, liste de preţuri, promoţii etc.
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TABLE ZINCATE [ZN]
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 „loare”
speciică. Versiunea fără „loare” se caracterizează printr-o suprafaţă netedă şi uniformă
care îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe estetice.

aterial de şarjă

ALUZINC [AZ]
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 Easyilm®), 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.*
TABLE ACOPERITE CU PELICULE [INT, RAL, TK, TKep, HC, AL, ICep®, PUR, HPS]
Tablele acoperite cu aceste pelicule sunt fabricate pe baza şarjei zincate la cald, sau acoperite cu un aliaj special (peliculele din
clasa PREMIUM). Acest material curăţat pe parcursul prelucrării chimice iniţiale este supus unor procese de pasivizare, ulterior iind
acoperit stratiicat 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.*
*Condiţiile detaliate de garanţie sunt prevăzute de certiicatul de garanţie individual al produsului.

Schema de fabricare a tablelor acoperite cu pelicule:

Peliculă organică
Vopsea de grund
Vopsea anticorozivă
Peliculă metalică
Miez de oţel

Vălţuit la rece, miezul de oţel de
construcţii este acoperit la ardere
cu un strat de zinc prin îmbăiere
sau – în cazul unor table din clasa
PREMIUM – cu un aliaj dedicat.
Vopsea de grund
Vopsea anticorozivă
Peliculă metalică

Pentru o identiicare mai uşoară a peliculelor s-a introdus divizarea în trei clase:

STANDARD
Peliculele standard, folosite în majoritatea
utilizărilor tipice, unde un rol important îl
are preţul, iar produsul nu este expus
la condiţii nefavorabile extreme.

PLUS
Materialul de şarjă are parametrii estetici
şi de utilizare superiori. Este larg folosit în
locaţii cu un grad mai ridicat de inluenţă
negativă a mediului înconjurător asupra tablei,
precum şi în construcţii standard în scopuri
estetice.
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PREMIUM
Aceste produse moderne sunt caracterizate
de cei mai ridicaţi parametrii de calitate.
Datorită utilizării unor materiale de protecţie
avansate tehnologic, acestea au o perioadă
de garanţie îndelungată. Sunt folosite
de regulă pentru întrebuinţările cele mai
solicitante din punct de vedere al rezistenţei,
esteticii şi performanţei produsului.

www.impro.ro

T

abla PREMIUM

Tabla premium este un material la producţia căruia sunt folosite componente special selectate şi procese tehnologice
avansate. Ca urmare, tabla de acoperiş şi de faţadă realizată din acest tip de material se caracterizează prin parametrii
îmbunătăţiţi în mod semniicativ în ceea ce priveste criteriile cheie pentru astfel de produse: rezistență la coroziune
și rezistență la radiațiile UV.

Rezistenţă la UV

Compararea rezistenţei tablei cu peliculă organică

HPS200 Ultra®
GRANITE® Storm
HERCULIT®
ICE COVER® ZM
Aluminiu

MAT 35 ZM
MAT 35 Standard

POLIESTER Standard

Rezistență la coroziune

Graicul de mai sus, arată nivelul orientativ de rezistenţă la coroziune şi radiaţii UV a tablei de diferite tipuri, acoperite cu peliculă organică.

Formarea de rugină roşie [t]

Test în camera de ceață salină.
Compararea coroziunii pe materialele fără peliculă organică.
Zincarea termică:
Z – zinc,
ZA – zinc-aluminiu,
ZM – zinc-magneziu.

ZM

ZA
Z

Grosimea stratului metalic de protecție
Tabla în tehnologia ZM foloseşte pentru protejarea nucleului de oţel un aliaj de zinc şi magneziu (ZM). Graicul de mai sus, arată timpul prelungit
de apariţie a coroziunii în raport cu tabla standard zincată şi aluzinc. Comparația a fost realizată pe un material fără strat organic protector.

Tabla premium este un produs de marcă având o imagine atent construită. Prin urmare, disponibilitatea ei este limitată la un grup restrâns de furnizori atent
selectaţi, care pot asigura produse de cea mai înaltă calitate realizate din acest material. Trecerea cu succes a procesului de certiicare al tuturor producătorilor
de tablă premium, conirmă nivelul excelent al proceselor de producție precum și calitatea tablei pentru acoperiș și faţadă produsă de IMPRO®.
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Există două metode de bază pentru protecţia oţelului utilizate în producţia tablei PREMIUM:
 placarea nucleului de oţel cu un aliaj special elaborat în loc de stratul standard de zinc
 placarea straturilor metalice cu pelicule organice îmbunătăţite
În cazul peliculei ICE COVER ZM şi HPS200 Ultra® , s-au îmbinat ambele tehnologii.
Mai multe informaţii privind metodele de protecţie utilizate pentru tabla PREMIUM sunt cuprinse în lista de mai jos:
Denumirea
produsului

MAT 35 ZM
[TKep]

Structură peliculei
(mărită)

Tehnologia de protecţie anticorozivă

Protejarea nucleului de oţel al tablei prin placarea pe ambele părţi cu un aliaj de zinc
şi magneziu (ZM 130).

Perioada
de garanție*

20 ani

HERCULIT®
[HC]

Stratul de acoperire a acestor table (poliester întărit cu grosime de 35 µm) se caracterizează
printr-o rezistenţă ridicată la orice tip de deteriorare mecanica. În plus, se caracterizează printr-o
repetabilitate mare de culori, ceea ce permite la menţinerea conformităţii de culori
şi structură a stratului de acoperire.

până la
30 ani

ALUMINIU
[AL]

Tabla de aluminiu 0,60 mm este de 2,5 ori mai ușoară decât tabla din oțel de grosimea 0,5 mm. Stratul
de acoperire mat se caracterizează printr-o rezistență mare la condițiile atmosferice, printr-o aderență
mare a lacului și o rezistență perfectă la coroziune. Miezul din aluminiu este acoperit cu un strat
organic dublu de înaltă calitate (HydroCoat® Poliester) de grosimea 25 µm.

30 ani

Protejarea nucleului de oţel al tablei prin placarea pe ambele părţi cu un aliaj de zinc
şi magneziu (ZM 130). De asemenea, s-a folosit o peliculă dublă organică, care împreună
cu stratul ZM 130 produc un efect de sinergie - efectul de protecţie al peliculelor organice
şi metalice este mai mare decât suma efectelor componentelor individuale.

30 ani

ICE COVER® ZM
[ICep®]

HPS200 Ultra®
[HPS]

GRANITE® Storm
[PUR]

Placarea nucleului de oţel cu un strat de aliaj din zinc şi aluminiu (Galvalloy ™).
Stratul organic deosebit de gros (200 µm), garantează durabilitatea excelentă a culorilor,
păstrarea luciului şi rezistenţa la coroziune.ą.
Pelicula organică cu o grosime de 50 µm pentru care, în loc de poliester standard s-a utilizat
poliuretan - un material mult mai rezistent la defecte mecanice şi la factorii atmosferici.
Rezistenţa mecanică ridicată a acestei pelicule reduce riscul apariţiei deteriorărilor în timpul
transportului şi montajului, iar prin urmare reduce probabilitatea apariţiei coroziunii.

până la
30 ani

40 ani

*Condiţiile detaliate de garanţie sunt prevăzute de certiicatul de garanţie individual al produsului.

T

ablele din clasa PREMIUM – avantajele utilizării în comparație
cu tablele acoperite organic standard:

 protecție perfecționată anticorozivă a miezului,

 rezistență mai mare la pierderea culorii a stratului de acoperire cu lac,

 structură atractivă a stratului organic – estetică înaltă,

 rezistență mărită la deteriorările mecanice și la zgâriere,

 protecție de garanție mai îndelungată.
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able de aluminiu
GARANŢIE
30 ANI*
*Condiţiile detaliate de garanţie sunt
prevăzute de certiicatul de garanţie
individual al produsului.

NOUTATE

Aluminiu, datorită proprietăţilor lui (rezistență foarte ridicată la coroziune, greutate redusă și plasticitate) este un material utilizat pe scară largă în
industria auto-moto, industria de avioane și maritimă – adică în domeniile care pun în faţa materialelor utilizate cele mai severe condiţii.
Folosirea în construcții a tablelor proilate de aluminiu acoperite organic cu peliculă aduce după sine avantaje semniicative asociate cu proprietățile
unice ale acestui material:
 Învelitoarele acoperișurilor executate din aluminiu sunt caracterizate printr-o durabilitate și estetică excepționala. La fel de important, este faptul
că ele îşi păstrează proprietățile în condiţiile unor lucrări minime de întreținere.
 Buna plasticitate permite proilarea precisă a învelitoarelor.
 Materialul este aproape în întregime reciclabil.

 Datorită greutăţii mici (foaia de aluminiu cu o grosime de 0,60 mm, este de 2,5 ori mai ușoară decât foaia de oțel cu o grosime de 0,50 mm),
învelitoarele din acest material sunt ideale pentru clădirile cu capacitatea portantă limitată a structurii acoperișului.
 Pelicula structurală organică, mată, se caracterizează printr-o rezistență ridicată la decolorarea cauzată de radiațiile UV.

Tablele de aluminiu folosite de noi sunt placate cu un strat mat caracterizat
printr-o rezistență mare la intemperii, cu o bună aderență a lacului și o rezistență
deosebită la coroziune. Producția se desfășoară în condiții prieteneşti pentru
mediul natural. În afară de aceasta, marginile tăiate sunt protejate mai bine,
astfel încât, în cazul utilizării în exterior, nu mai este nevoie de protejarea lor
cu lac. Miezul de aluminiu este acoperit cu un strat dublu organic de calitate înaltă
(HydroCoat® poliester), cu o grosime de 25 µm și o structură mată interesantă,
asemănătoare cu un strat de TK.

ATENŢIE!
Având în vedere proprietățile tablei de aluminiu, trebuie evitat mersul pe învelitoarea deja instalată. În cazul în care este necesar, deplasaţi-vă
pe acoperiș cu cea mai mare atenţie. Acest lucru este legat de eventualitatea creării de îndoituri pe acest material pentru care producătorul nu este
responsabil.
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ablele HERCULIT®

HERCULIT® este un strat de acoperire pregătit
în strânsă colaborare cu producătorul de top
al vopselelor pentru cele mai bune combinate
siderurgice din Europa – compania Akzo Nobel.

GARANŢIE PÂNĂ
LA 30 DE ANI*
*Condiţiile detaliate de garanţie sunt prevăzute de certiicatul de garanţie individual al produsului.

Studiile îndelungate ale straturilor de acoperire utilizate
până în prezent şi monitorizarea nevoilor clienţilor, cu acordarea atenţiei speciale nevoilor tinichigiilor, ne-a permis să concentrăm numeroase avantaje
variate într-un singur produs. HERCULIT® este un poliester întărit cu grosime de 35 microni bazat pe miez din oţel galvanizat având grosimea stratului
galvanizat de 275 g/m2. O caracteristică distinctivă a acestei pelicule este rezistenţa sporită la orice tip de deteriorări mecanice şi zgârieturi,
precum şi repetabilitatea mare de culori.
Durabilitatea peliculei HERCULIT® se relectă de asemenea în rezistenţa sporită la radiaţii solare, ceea ce reduce în mod semniicativ riscul
de modiicări de culori sau de decolorări.
Tablele cu pelicula HERCULIT® au fost supuse încercărilor în ceaţă salină, obţinându-se categoria RC4 de rezistenţă la coroziune. Acestea au fost
supuse de asemenea testelor de radiaţii obţinându-se categoria RUV4 de rezistenţă la radiaţii.
Paletarul de culori include cinci culori de bază disponibile permanent în vânzare: vişinie [RAL 3009], grait [RAL 7016], cărămiziu [RAL 8004],
maro [RAL 8017] şi negru [RAL 9005].

Tabelul de mai jos prezintă caracteristicile de bază ale stratului de acoperire HERCULIT®
Grosimea stratului organic

35 µm

Diferenţa de culoare (ΔE)

max 1,5

Grad de luciu (Gardner 60 )

≤ 10

Rezistenţa la crăpare la îndoire (T-bend)

max 3,5 T

Rezistenţa la solvenţi:
– cetone

Ridicată

Clasa de corozivitate

RC4

Rezistenţa la UV (factor)

RUV4

o

Rezistenţa tablelor cu straturi de acoperire HERCULIT® este
însoțită și de o estetică deosebită. Suprafaţa satinată conferă
stratului un efect elegant semi-mat. Duritatea echilibrată
şi elasticitatea stratului de acoperire permite obţinerea
plasticităţii şi fabricarea oricărui tip de proil din
acest material.
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ablele Granite® Storm

Concernul ArcelorMittal a elaborat pelicula
Granite® Storm special pentru învelitori
de acoperiş şi de faţadă.

GARANŢIE
40 ANI*

Scopul implementării acestui produs a fost
asigurarea celor mai bune proprietăţi
în domeniile cheie pentru astfel de utilizări,
şi anume rezistenţă la coroziune, rezistenţă mecanică şi la razele UV.

IMPRO ® este un distribuitor autorizat de table cu strat
de acoperire Granite® Storm

*Condiţiile detaliate de garanţie sunt prevăzute de certiicatul de garanţie individual al produsului.

Elasticitatea ridicată şi rezistenţa peliculei Granite® Storm în ceea ce priveşte modelarea, permite executarea din acest material oricărui proil
de învelitori fără riscul apariţiei de microisuri.
Aceste table se caracterizează printr-o peliculă mată, de tip PUR (poliuretan) şi sunt în permanentă disponibile spre vânzare în patru culori:
grait [PUR 23], maro [PUR 31], negru [PUR 33] şi cărămiziu [PUR 750].
Unul dintre avantajele tablei cu peliculă Granite® Storm este o estetică ridicată pe care o oferă învelitorii. Aceasta este o caracteristică de o importanţă
tot mai mare în construcţia de locuinţe. Pelicula mată cu o structură granulară se caracterizează printr-o excelentă rezistenţă la decolorare.
Indiferent de forma acoperişului şi diferenţele în expunerea la radiaţiile UV care apar în jurul acestuia şi factorii atmosferici, învelitoarea îşi păstrează
culoarea uniformă pe întreagă suprafaţă.
În schimb, rezistenţa ridicată la lovituri şi zgârieturi, reduce riscul apariţiei deteriorărilor în timpul transportului şi montajului, iar prin urmare reduce
probabilitatea apariţiei coroziunii.
Principalele caracteristici ale tablei cu peliculă Granite® Storm sunt ilustrate mai jos:

Proprietăţile de bază
ale nucleului şi
peliculei organice

Proprietăţile mecanice
ale peliculei decorative

Rezistenţă la coroziune
şi UV

Grosimea peliculei metalice [Z]

min 275 g/m2 (în conformitate cu EN 10346)

Grosimea peliculei organice

50 µm

Strălucire

3GU (+/-3)

Aspect

structural

Aderență

≤ 1T

Elasticitate

≤ 2T

Rezistență la lovire

≥ 18J

Rezistență la zgâriere

≥ 2.5 kg

Rezistență la salinitate

700h

Rezistență la umiditate

1500h QCT

Rezistență la UV

RUV4

Clasa de corozivitate

RC5

ATENŢIE!
Nu este permisă combinarea tablei cu peliculă Granite®
Storm cu o altă tablă care conţine alte pelicule în timpul
unei singure acoperiri (cu toate că structura suprafaţei
şi culorii sunt vizual identice). Datorită utilizării altor
polimeri in compozitia peliculei, diverse produse
reacţionează in mod diferit la factorii atmosferici, ceea
ce duce la apariția unor diferențe in aspectul peliculei
in timpul utilizării învelitorii.

Fotograie: linia de placare organică ArcelorMittal Polonia
Sucursala în Świętochłowice, sursa AMP.
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Granite® Storm este o marcă înregistrată de ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA.
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ablele HPS200 Ultra®

GARANŢIE PÂNĂ
LA 30 DE ANI*
* Condiţiile detaliate de garanţie sunt
prevăzute de certiicatul de garanţie
individual al produsului.

Testul: umezirea cu un amestec de sare – starea reală după 1000 ore.

Testul pentru rezistenţa materialului HPS200 Ultra® la coroziune:
mostrele de material cu muchiile tăiate şi un semn de cruce gravat
ce simulează o zgârietură au fost supuse unor cicluri de umezire
cu un dizolvant agresiv la temperatura camerei şi temperatura
de uscare de 35ºC. Rezultatele testului arată o vulnerabilitate
semniicativ redusă la coroziune în comparaţie cu tablele acoperite
cu poliester cu o peliculă standard de zinc.

Tabla zincată standard
cu pelicula PVC (P)

Testul: expunerea la razele UV-B – starea reală
după 1000 ore.

HPS200 Ultra®

Procedura aplicată pentru testarea tablei HPS200 Ultra® cu privire
la rezistenţa faţă de razele UV şi condens:
ciclul de testare compus din expunerea timp de opt ore a unor
mostre de material la razele UV_B la temperatura de 65ºC, urmată
de un proces de condens al apei cu o durată de patru ore la
temperatura 45º C.
Rezultatul testului indică o vulnerabilitate mult mai mică a peliculei
HPS200 Ultra® la pierderea culorii şi a strălucirii, precum
şi o integritate mai mare a acesteia.

Ceea ce este mai important este invizibil
Tabla zincată standard
cu pelicula PVC (P)

Un factor ce asigură tablelor HPS200 Ultra® o rezistenţă sporită
la coroziune faţă de tablele standard zincate cu pelicula PVC (P)
o reprezintă acoperirea miezului de oţel cu un strat metalic,
acesta iind un aliaj de zinc şi aluminiu.

HPS200 Ultra®

Testul de anticoroziune a fost desfăşurat în laboratoarele furnizorului conform cu ASTM G85 Anexa 5.
Testul de rezistenţă la razele UV s-a desfăşurat în laboratorul furnizorului (acreditat de către UKAS Serviciul de Acreditare a Regatului Unit)
conform cu ASTM G154.
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T

ablele din seria ZM

Studiile comparative au demonstrat o preponderenţă semniicativă a aliajului de zinc şi magneziu [ZM130] asupra zincului [Z275] şi zincului+alumniu
[ZA255] în ceea ce priveşte rezistenţa la rugina albă şi roşie şi protejarea muchiilor tăiate. Peliculele MAT 35 ZM şi ICE COVER ZM îndeplinesc cerinţele
clasei de rezistenţă la coroziune C3 conform PN-EN ISO 12944-2:2001 precum şi DIN 55928-8:1994-07.

Testul în camera de ceaţă salină – diagramă

Z – zinc,
ZA – zinc şi aluminiu,
ZM – zinc şi magneziu.

Apariţia coroziunii sub pelicule [mm]

Comparaţia coroziunii pe stratul de dedesubt
al peliculei la materialele cu o deteriorare
mecanică a stratului organic aplicat în
sistemul constant pe peliculele de:

6
5
SP 35 Z 275
SP 35 ZA 255

4
3
2
1
0

360 h

1000 h

2000 h

Timp de durată a testului [h]

Testul în camera de ceaţă salină – starea efectivă după 2000 de ore

Ceea ce este mai important este invizibil
Tablele fabricate cu tehnologia ZM sunt dotate cu pelicule organice
decorative cu o grosime şi durabilitate identice ca şi în cazul
tablelor standard zincate cu pelicula MAT 35 Standard. Parametrii
semniicativ mai ridicaţi se datorează tehnicii unice de protejare
a miezului de oţel care constă în acoperirea lui pe ambele feţe
cu un aliaj de zinc şi magneziu (ZM).
Tablă zincată standard
cu peliculă din poliester

Tabla cu pelicula ZM
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T

ablele DECORPLATE – peliculele care imită lemnul

În oferta noastră veţi putea găsi tablele DECORPLATE – este o tablă zincată pe ambele părţi, acoperită cu o folie
PVC care imită lemnul. Materialul se caracterizează printr-o rezistenţă mecanică sporită şi o rezistenţă foarte bună
la condiţiile atmosferice. Posibilitatea de modelare asigură o utilizare în scopuri variate. Produsul se dovedeşte
foarte bun acolo unde din cauza condiţiilor atmosferice diicile, a acţiunii agenţilor chimici sau din cauza factorilor
economici nu se recomandă utilizarea lemnului.

Parametrii tehnici
Tipurile de oţel

DX51D Z100 / 275
DX52D -DX54D Z225 - Z275

Lăţimea benzii

1000 mm / 1250 mm

Grosimea tablei

0,5 mm / 0,6 mm / 0,7mm

Grosimea suprafeţei decorative
Stabilitatea dimensiunii

200 µm [± 10%]
> - 2,5 % [10 minute la 60
de grade Celsius]

Materialul livrat de compania noastră se prezintă sub diferite forme de prelucrare.
Formele de bază:






role
benzi
foi
formante
prelucrări din tablă

Suplimentar – există posibilitatea de utilizarea a unei folii de protecţie la alegere.

Proprietăţile generale*
Rezistenţa la abraziune:

gradul 5
conform normei DIN 54021/54022

Rezistenţa la umiditate:

este permisă schimbarea nuanţei în cazul unui mediu cu abur de
condens ≥ 3 grade după 14 zile în conformitate cu scara de gri ISO 105-A02.

Rezistenţa suprafeţei:

> 20 cN (veriicarea rezistenţei prin aruncare).

Stabilitatea la presare:

Lipsa schimbării formei presate, a luciului şi a culorii în cazul supunerii scurte la
temperaturi sporite (timpul de testare 10 minute la temperatura de 80 de grade
Celsius).

Micro-crăpături:

Micro-crăpăturile pot apărea pe suprafaţă în cazul îndoirii sau lexării pe (în culoare
albă) suprafaţa acrilului.

Rezistenţa termică:

Rezistenţă constantă la temperatura ≤ 65 grade Celsius. Lipsa schimbării luciului,
a culorii sau a rugozităţii după 10 minute, la 80 de grade Celsius.

Rezistenţa
la agenţii chimici

Suprafaţa este rezistentă la acţiunea agenţilor chimici, cum ar i: benzină, apă
amoniacală, soluţii slabe de apă şi alcool, produse de curăţare fără particule abrazive,
ciment, ghips.

Conservarea şi curăţarea:

Conservarea şi curăţarea: Este permisă curăţarea regulară folosind produsele de
curăţare obişnuite disponibile în comerţ – în afara produselor abrazive. Nu este
necesară o conservare suplimentară.

* Sursa – Replasa
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DECORPLATE – utilizările de bază:
Tabla cu pelicula DECORPLATE se utilizează în principal în locurile unde – din cauza stilului sau
a imaginii obiectului – este necesară utilizarea unui material de culoarea, structura sau modelul
lemnului, dar datorită unor diverşi factori nu este recomandată utilizarea lemnului natural. Astfel
de factori pot i: condiţiile atmosferice speciice, contactul cu produsele chimice, o amplitudine
ridicată a temperaturilor, factorii mecanici. Datorită esteticii, durabilităţii şi rezistenţei la condiţiile
diicile, tablele din colecţia DECORPLATE reprezintă soluţia perfectă.

Printre cele mai dese utilizări se numără:






feroneria de construcţie (uşi, ferestre, pervaze, ş.a.m.d.);
căptuşeli de elevaţie – o alternativă beneică pentru panourile PVC;
tavane false;
mobilier metalic;
carcase pentru echipamentele electrocasnice;

 elemente pentru ascensoare;
 instalaţii electrice;
 o varietate de utilizări decorative.

Suprafeţele disponibile:

Stejar auriu [E-722]

Macore [E-502]

Venge [E-521]

Suplimentar, la comandă
individuală sunt disponibile
culorile şi peliculele speciale,
care nu se găsesc în cadrul
paletei prezentate.
Nuc întuneric [E-726]

Winchester [E-730]

Table prevopsite cu imitaţie de lemn
În vânzare avem de asemenea table
cu imitaţii de lemn acoperite cu stratul
SP35 Wood Golden Oak 4 3D cu grosime
de 35 µm.
Perioada de garanție pentru această tablă
este de18 ani.*

NOUTATE

SP35 Wood Golden Oak 4 3D [35 µm]
Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă a culorilor, din această cauză
culorile mai sus menţionate trebuie tratate orientativ.

*Condiţiile detaliate de garanţie sunt prevăzute de certiicatul de garanţie individual al produsului.
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F
V

urnizori

oestalpine este un concern internaţional care se bucură de numeroase succese în vânzarea şi prelucrarea oţelului.
În prezent, la voestalpine sunt angajaţi peste 48 000 de persoane în aproximativ 500 de societăţi, în circa 50
de ţări din întreaga lume. Clienţii principali ai produselor voestalpine sunt sectoarele de producţie de automobile,
electrocasnice şi de construcţii. De asemenea datorită calităţii perfecte a produselor oferite este cel mai important furnizor
de oţel pentru industria de producţie de ţiţei şi gaze. Dezvoltarea continuă se concretizează printr-o ofertă de tipuri
de tablă elaborate cu stricteţe, placate cu peliculă cu o predispoziţie sporită la formare.
Firma IMPRO® este un distribuitor certiicat al tablei plate acoperite cu peliculă de la voestalpine.
www.voestalpine.com

A

rcelor Mittal este una dintre cele mai mari din lume şi singura companie la nivel mondial în industria siderurgică.
Deţine fabrici de producție pe cinci continente în 20 de țări. În Polonia grupează aproximativ 70% din potențialul
de producție al industriei siderurgice poloneze, incluzând 5 din cele mai mari combinate siderurgice situate
în Cracovia, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Świętochłowice și Varșovia. Concernul este un producător de oțel pentru toate
sectoarele majore ale economiei, care utilizează produse din oțel, în special în industria auto, a aparatelor electrocasnice,
de maşini şi de construcții.
Firma IMPRO® este un distribuitor autorizat al tablei Granite® Storm, produse de concernul Arcelor Mittal.
www.arcelormittal.com

G

rupul Marcegaglia este una dintre companiile de frunte din lume, specializate în transformarea oţelului.
Ea prelucrează aproximativ 6 milioane de tone de oţel pe an, iind unul dintre liderii acestei ramuri pe scară globală.
Fondată în anul 1959, în Gazoldo Ippoliti - Mantova (Italia), de către Steno Marcegaglia și în prezent condusă
de Antonio Marcegaglia, grupul deţine 52 de fabrici de prelucrare și 210 reprezentanțe comerciale în lume. Deschisă
în anul 2012, una dintre cele mai moderne linii de galvanizare și lăcuire (kombi - line), cu un potențial de producție
de aproximativ 500 de mii de tone de tablă placată, situează Marcegaglia SA , în randul celor mai mari producatori de table
lăcuite și zincate din lume.
www.marcegaglia.com

U

S Steel Kosice este un combinat siderurgic care activează pe piaţă de peste 40 de ani. Proprietarul acestuia este
United States Steel Corporation, în prezent cel mai mare producător de oţel din USA, al cărui început datează din
1901 r. Localizarea avantajoasă a fabricii din Slovacia (în partea de sud-est a ţării), certiicarea tuturor produselor
şi sprijinul celor mai noi tehnologii de producţie din lume îl plasează pe un loc deosebit între furnizorii noştri.

www.usske.sk

T

hyssenKrupp AG este un grup industrial internaţional care activează în 80 de ţări ale lumii. În cele peste 500 de societăţi
ale ThyssenKrupp sunt angajate peste 160.000 de persoane. Activitatea de afaceri a concernului este realizată în şase
zone distincte de activitate (Business Areas): Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials
Services, Steel Europe şi Steel Americas. Societăţile ThyssenKrupp ocupă în majoritatea domeniilor sale de activitate poziţii
de frunte la nivel internaţional. ThyssenKrupp Steel Europe cu sediul principal în Duisburg Germania este cel mai mare combinat
siderurgic integrat din Europa, cunoscut nu numai prin calitatea ridicată a produselor sale, dar şi prin producţia sa inovatoare.
Producţia de oţel brut a combinatului siderurgic ThyssenKrupp Steel de la Duisburgu a fost de 12 mln tone în anul 2014.
Firma IMPRO® este un distribuitor autorizat de table plane ThyssenKrupp Steel Europe.
www.thyssenkrupp-steel-europe.com

T

ata Steel Colors este un producător de oţel placat utilizat la fabricarea învelitorile pentru clădiri, produselor de larg consum
şi producţia industrială. Tata Steel Colors are peste patruzeci de ani de experiență și este lider pe piață în ceea ce privește
calitatea ridicată a produselor și serviciilor, precum și a suportului tehnic oferit. Această corporație multinațională îşi
desfăşoară activitatea de producţie în fabrici din Marea Britanie, Olanda, Franța și Turcia. Firma desfăşoară activități ample,
ale căror scop este reducerea impactului negativ asupra mediului, iar în prezent toate fabricile irmei din Europa au certiicate
ale sistemului de management de mediu ISO 14001 acordate în mod independent.

www.tatasteeleurope.com
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P

roducţia

Potenţialul de producţie al IMPRO® creşte în mod constant
de la îniinţarea companiei. Modernizarea sistematică
a parcului de maşini precum şi robotizarea şi automatizarea
liniilor de producţie contribuie la creşterea preciziei
şi respectarea repetării în executarea produselor
Introducem produse noi și lărgim gama de servicii oferite
în toate sectoarele de activitate.
Toate procesele de producţie sunt executate sub controlul
unui sistem informatic integrat de tip ERP. Produsele sunt
în mod sistematic supuse controlului, ambalate profesional
şi protejate pentru transport.

NOUTATE
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Î

nvelitori de acoperişuri şi faţade: pelicule disponibile.

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

185 g/m2

35 µm

35 µm

25 µm

35 µm

200 µm

50 µm

NU

NU

NU

DA

DA

NU

DA

DA

DA

DA

DA

DA

GAMMA®

NU

NU

NU

DA

DA

NU

DA

DA

NU

DA

DA

DA

LAMBDA®

NU

DA

NU

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Table trapezoidale
de la T-7 pănă la
T-18/T-18 ECO

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Table trapezoidale
de la T-35 pănă la T-55

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

DA

DA

DA

Table trapezoidale
de la T-62, T-90

DA

DA

DA

DA

NU

DA

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Table trapezoidale
de la T-80, T-135, T-153,
T-160

NU

NU

DA

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Codul
Grosimea peliculei
BETA®, ALFA®plus,
OMEGA®

Posibilităţile de executare a proilelor cu alte straturi de acoperire se stabilesc în mod individual cu departamentul de vânzări.

C

aracteristicile peliculelor

Lista de mai jos este orientativă.

Clasa
PREMIUM

Clasa
PLUS

Clasa
STANDARD

Codul

Grosimea peliculei

Coroziunea
(rezistenţă)

Radiaţii UV
(rezistenţă)

Zgâriere
(rezistenţă)

Elasticitate

Perioadă de
garanţie* (ani)

nu se referă





lipsă

nu se referă





lipsă

ZN [Zinc]

200 g/m2
275 g/m2



AZ 150 [Aluzinc]

150 g/m2



INT [POLIESTER Interior]

15 µm

RAL [POLIESTER Standard]

25 µm

TK [MAT 35 Standard]
AZ 185 [Aluzinc]

35 µm
185 g/m2

TKep [MAT 35 ZM]

35 µm

HC [HERCULIT®]

35 µm

AL [Aluminiu]

25 µm

ICep® [ICE COVER® ZM]

35 µm

HPS [HPS200 Ultra®]

200 µm

PUR [GRANITE® Storm]

50 µm















nu se referă



















10
15
25





pănă la 30











*Condiţiile detaliate de garanţie sunt prevăzute de certiicatul de garanţie individual al produsului.

Tabla cu peliculă MAT 35 ZM, AL, ICE COVER® ZM, HPS200 Ultra®, nu necesită protejarea cu lac a marginilor tăiate.
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pănă la 30
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B

ETA® este o linie de ţigle de tablă proiectată special în scopul de livrare de produse cu bune proprietăţi utile şi cu accent simultan asupra factorului
economic. De aceea ţigla de tablă BETA® este recomandată în special pentru investiţii şi pentru clienţii care se ghidează în special după preţ atunci
când selectează produsul. Fiecare comandă este realizată ţinând cont de dimensiunile iecărei suprafeţe de acoperiş astfel încât să diminueze
pierderile de material.

Ţ

iglele din tablă BETA® 350
BETA® 400

Lista foilor de modul
Modul
350 mm

Modul
400 mm

0,50 m

0,55 m

1

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

2,25 m

2,55 m

6

2,60 m

2,95 m

7

2,95 m

3,35 m

8

3,30 m

3,75 m

9

3,65 m

4,15 m

10

Grosimea tablei

0,5

4,00 m

4,55 m

11

Înălţimea proilului

33,5

4,35 m

4,95 m

12

15

4,70 m

5,35 m

13

Înălţimea reliefului
imprimat în tablă

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

Numărul modulelor

14
5,75 m
max

15
16

230
18,5
33,5

Lăţimea efectivă 1150

Parametrii tehnici [în mm]

Ţ

igla de tablă BETA® are formă de undă unică şi
reprezintă un model înregistrat IMPRO®.
Se deosebeşte prin simetria neîntâlnită la produsele
concurenţei, ceea ce conferă ţiglei eleganţă, iar
suprafeţele acoperite cu acest produs se deosebesc
prin valorile estetice ridicate.

Lăţimea efectivă

1150

Lăţimea totală

1216

Lungimea modulului
Lungimea foii

350/400
min 500, max 5750

Greutatea
Lungimea tivului la
croirea foilor

~4,5 kg/m2
150

15

350/400

 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.
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Ţ

iglele de tablă ALFA®plus sunt produse moderne şi rezistente care combină abil aspectul tradiţional şi tehnologia avansată
de producţie. Expresia de presiune şi linia clasică fac să ie ideale nu doar în acoperişurile noi, ci şi în cele renovate. Faptul că există multe
accesorii care le însoţesc, lărgesc suplimentar posibilităţile de utilizare ale acestora.

Ţ

iglele din tablă ALFA®plus 15/350
ALFA®plus 15/400
ALFA®plus 20/350
ALFA®plus 20/400

Lista foilor de modul

183,3
23

Modul
350 mm

Modul
400 mm

0,46 m

0,51m

1

0,81 m

0,91m

2

1,16 m

1,31m

3

1,51 m

1,71m

4

1,86 m

2,11m

5

2,21 m

2,51m

6

2,56 m

2,91m

7

2,91 m

3,31m

8

3,26 m

3,71m

9

3,61 m

4,11m

10

4,51m

11

Numărul modulelor

38/43
83

Lăţimea efectivă 1100

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1100

Lăţimea totală

1183

3,96 m

Grosimea tablei

0,50

4,31 m

4,91m

12

Înălţimea proilului

38/43

4,66 m

5,31m

13

Înălţimea reliefului imprimat în tablă

15/20

5,01 m

5,71m

Lungimea modulului
Lungimea foii
Greutatea
Lungimea tivului la
croirea foilor

5,36 m
350/400

5,71 m

min 460, max 6110

6,06 m

~ 4,5 kg/m2

14
15

6,11m
max

16
17

110

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

 Două înălțimi de ștanțare: 20 sau 15 mm.

350/400

Pentru toate sistemele de ţigle din oferta noastră sunt disponibile şi elemente auxiliare:
garnitura de etanşare a coamei şi a streaşinei, coş de ventilaţie, sistemul de comunicaţie.

19

www.impro.ro

O
Ţ

MEGA® este o serie de ţiglă de tablă recomandată cu precădere pentru acoperişurile cu suprafaţă mare. Linia caracteristică a acesteia şi
fruntea înaltă le acordă aparenţa de greutate clasică adecvată pentru ţigla din ciment sau ceramică. Datorită formei brute şi a faptului că sunt
maiestatice conferă senzaţia de soliditate a acoperişului.
Parametrii tehnici [în mm]

iglele din tablă OMEGA® 15/350
OMEGA® 15/400
OMEGA® 20/350
OMEGA® 20/400

Lăţimea efectivă

1085

Lăţimea totală

1180

Grosimea tablei

0,50

Înălţimea proilului

47/52

Înălţimea reliefului
imprimat în tablă

15/20

Lungimea modulului

350/400

Lungimea foii

min 500,
max 5750

Greutatea

~ 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la
croirea foilor

150

Lista foilor de modul
Modul
350 mm
140

32
47 /52

95

Lăţimea efectivă 1085

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

1,55 m

1,75 m

4

1,90 m

2,15 m

5

2,25 m

2,55 m

6

2,60 m

2,95 m

7

2,95 m

3,35 m

8

3,30 m

3,75 m

9

3,65 m

4,15 m

10

 Produs recomandat pentru acoperişuri
cu suprafeţe mari.

4,00 m

4,55 m

11

4,35 m

4,95 m

12

 Linia clasică asemănătoare ţiglei
ceramice.

4,70 m

5,35 m

13

 Ţiglă disponibilă în lungimi de modul:
350 sau 400 mm.

5,40 m

5,75 m
max

15

5,05 m

5,75 m

15/20

350/400

20

14
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Ț

iglele metalice GAMMA® sunt învelitoare metalice moderne a căror formă are ca model aspectul țiglelor ceramice clasice.
Caracteristica particulară a țiglelor metalice GAMMA® o constituie forma simetrică, care permite un montaj deosebit de facil, iar datorită cutelor
înalte creează un efect estetic aparte.

Ţ

iglele din tablă GAMMA® 25/350
GAMMA® 25/400
GAMMA® 30/350
GAMMA® 30/400

Lista foilor de modul
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Lăţimea efectivă 1150

Parametrii tehnici [în mm]

Modul
350 mm

Modul
400 mm

0,37 m

0,42 m

1

0,72 m

0,82 m

2

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

2,47 m

2,82 m

7

2,82 m

3,22 m

8

3,17 m

3,62 m

9

3,52 m

4,02 m

10

Numărul modulelor

3,87 m

4,42 m

11

Lăţimea efectivă

1150

4,22 m

4,82 m

12

Lăţimea totală

1212

4,57 m

5,22 m

13

Grosimea tablei

0,5

4,92 m

5,62 m

14

Înălţimea proilului

45/50

Înălţimea reliefului
imprimat în tablă

25/30

5,62 m

350/400

5,97 m

Lungimea modulului

20

Lungimea foii

min 370,
max 6002

Greutatea

~4,5 kg/m2

Lungimea tivului la
croirea foilor

5,27 m

15
6,02 m max

16
17

C

onstrucţia colilor pentru tabla de ţiglă GAMMA® face ca marginea
tăiată să ie mai puţin vizibilă, iar acoperişul câştigă în ceea ce priveşte
aspectul estetic. Lungimea suprapunerii este de doar 20 mm, ceea
ce permite evitarea pierderilor de material.

20

25/30
350/400

Totodată, forma simetrică a țiglelor GAMMA® permite utilizarea
fragmentelor tăiate ale modulului, ceea ce la acoperișurile cu mai multe
ape, duce la economii semniicative de material.

 Cută înaltă: 25 sau 30 mm;
 Formă pe baza ţiglelor ceramice clasice;
 Proil simetric – reducerea pierderilor;
 Tăiere în funcţie de forma proilului – îmbinare ascunsă
a bucăţilor.
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Țigla modulara din tablă Zet® este un produs care diferă clar de soluțiile disponibile pe
piață. O serie de caracteristici distinctive aduc beneicii semniicative rezultate in urma
utilizarii acestui produs. Printre principalele avantaje ale țiglei modulare Zet® se pot
menționa:
 presarea de tip „Z” care face ca şuruburile şi îmbinările dintre foi să devină mai puţin
vizibile,
 repetitivitate garantată a culorii şi structurii precum şi rezistenţă la radiaţiile UV,

 o precizie anterior indisponibilă la executarea iecărui element al sistemului de acoperiș
datorată liniei robotizate, automate de producție,
 disponibilitatea pe loc și posibilitatea de livrare imediată în orice loc din Polonia și din
lume,
 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, din cauza presării de tip”Z” protejate prin lege,
 reducerea folosirii numarului de șuruburi.

 Presarea de tip „Z” acționează ca un sistem de încuietoare care elimină necesitatea
de a capsa foaia de tablă în acest loc şi datorită acestui fapt, în comparaţie cu alte
produse competitive, şuruburile devin de prisos,

 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.

Țiglele modulare din tablă Zet® sunt produse din table cu straturile de acoperire HERCULIT®, precum și MAT 35 Standard,
accesibile cu o garanție de mai mulți ani fără necesitatea achiziționării de elemente suplimentare.
 Perioada de garanţie pentru ţigle modulare Zet® cu pelicula HERCULIT® este de 30 de ani.*
 Perioada de garanţie pentru ţigle modulare Zet® cu pelicula MAT 35 Standard este de 15 ani.*
* Garanţia devine valabilă după înregistrarea pe site-ul www.zet-roof.eu.
Condiţiile detaliate de garanţie sunt prevăzute de certiicatul de garanţie individual al produsului.

Gama de culori a țiglelor modulare din tablă Zet® disponibilă în prezent cu pelicula HERCULIT®

vişiniu

grait

RAL 3009

RAL 7016

cărămiziu
RAL 8004

Gama de culori pentru ţigle modulare Zet® cu pelicula MAT 35 Standard

grait

maro

negru

TK 23

TK 31

TK 33

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

negru

RAL 8017

RAL 9005
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Zet®roof este versiunea de bază a liniei de ţigle
modulare Zet®.
Dinamica formei conținute în pantele geometriei
modulare ale ţiglei metalice Zet®roof determină
faptul că aceasta se pretează excelent la construcţiile
moderne, neconvenţionale. În acelaşi timp, presarea
înaltă care aminteşte de ţiglele tradiţionale ceramice,
face ca ele să ie cu plăcere utilizate în clădirile
restaurate şi istorice.
De asemenea, estetica excepțională a acestei
acoperiri a fost obţinută prin ascunderea în umbră
a elementelor de ixare datorită folosirii presărilor
de tip „Z” şi lipsei șuruburilor pe suprafața presărilor.

lățimea efectivă 1150
lățimea totală ~1212
Datele tehnice de bază a proilului:
 lățimea efectivă: 1150 mm
 lățimea totală: ~1212 mm
 înălțimea de presare: 30 mm
 înălțimea proilului: 50 mm
 grosimea plăcii: 0,5 mm
 lungimea modulului: 363 mm (distanța dintre şipci 350 mm)
 suprafaţa efectivă (de acoperire) a unei coli: 0,805 m2
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Zet® constituie dezvoltarea liniei de țigle de tablă
modulare Zet®roof.
Păstrând avantajele și beneiciile versiunii de bază
a sistemului, această opțiune se deosebeşte prin
eliminarea totală a șuruburilor vizibile pe suprafața
acoperișului. Avansat și în același timp deosebit
de simplu la instalare, face ca șuruburile să ie
ascunse sub coli. Ca efect obținem învelitori
de acoperiș cu un model atrăgător, simetric,
a cărui armonie nu este perturbată de niciun
fel de element de ixare.
Este o soluţie ideală acolo unde este cerută
cea mai înaltă estetică, fără nici un compromis.
Parametrii tehnici, metoda de ambalare
și protejare a produsului rămân aceleași
ca la varianta Zet®roof.
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lățimea efectivă 1150
lățimea totală ~1212
Datele tehnice de bază a proilului:
 lățimea efectivă: 1150 mm
 lățimea totală: ~1212 mm
 înălțimea de presare: 30 mm
 înălțimea proilului: 50 mm
 grosimea plăcii: 0,5 mm
 lungimea modulului: 363 mm (distanța dintre şipci 350 mm)
 suprafaţa efectivă (de acoperire) a unei coli: 0,805 m2

Coala de ţigla modulara Zet®look este echipată din fabrică cu incizii în partea de suprapunere şi posedă oriicii de montare. Datorită acestui fapt,
locul de instalare va i acoperit de coala următoare. Ca efect vom obţine o acoperire fără elemente de ixare vizibile şi astfel acoperișul satisface cele mai
înalte cerințe estetice.

Montarea colilor de ţiglă modulară de tablă Zet®look se
bazează pe un sistem de perforare a elementelor deformabile
la suprafața plasturelui. De aceea, partea de suprapunere
(ascunsă sub coala următoare) a fost prelungită în comparație
cu versiunea Zet®roof.
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M

odularitatea – dimensiunea

Dimensiunile compacte ale țiglelor modulare Zet®,
față de acoperișurile din oțel, contribuie la imbunatatirea
semniicativa în domeniul transporturilor, montării, economiei
și în menajul deșeurilor. Datorită formei de modulare obținem
un montaj rapid și eicient de acoperire reducând semniicativ
costurile legate de aceasta.

P

resarea verticală de tip „Z”

Trăsătura distinctivă a țiglelor modulare Zet® este forma
de presare (această soluție este protejată prin lege). Țiglele
tradiționale de placă au presarea înclinată spre suprafața modulului
la un unghi drept.
În țigla modulară Zet® s-a aplicat o soluție mai avansată: secțiunea
transversală a suprafaței a două module și presarea între ele creează
o formă de literă „Z”, iar ieșitura de presare este închinată la un unghi
drept spre suprafața modulului de mai jos.
Cuta tip „Z” obţine funcţia de încuietoare la montarea colilor. Acestea
elimină necesitatea de îmbinare adiţională a colilor cu şuruburi
pe suprafaţa cutelor. Acest lucru are impact beneic asupra siguranţei
şi vitezei de montaj, precum şi asupra aspectului estetic al acoperişului
datorită reducerii numărului de şuruburi vizibile.

O astfel de construcție a proilului aduce o serie de beneicii:
 promptitudine: montaj rapid și mai ușor, eliminarea necesității
de folosire a șuruburilor pe suprafața presării,
 estetică: lipsa de șuruburi pe suprafața de presare și numărul mai
mic de șuruburi pe versantul de acoperiș. Îmbinările pe contactul
a celor trei foi de tablă rămân mai puțin vizibile. De asemenea,
presările de tip „Z” formează umbre adânci care maschează
șuruburile și îmbinările orizontale a foilor de tablă, oferind
o acoperire de un caracter distinct, asemănător în percepția
vizuală cu o țiglă tradițională ceramică,
 securitatea: apa care curge ocolește îmbinările orizontale
ale foilor de tablă.

Coamele fabricate de noi sunt
special concepute pentru
țiglele modulare Zet®,
astfel, diametrul și distribuirea
nervurilor corespund
pe deplin construcţiei
stratului de suprafaţă.
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T

ransportul și montarea

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 i efectuate
de o persoană fără a i nevoie de a utiliza echipamente avansate.
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 ixare. 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.

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.

Țigla modulară Zet® este un proil
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 ex, 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).

Locurile montajului șuruburilor (se referă la versiunea Zet®roof)

Montarea corecta a tiglelor modulare Zet®se face prin metoda “de trecere” prin care iecare rand de tabla este decalat în raport cu celalalt. Această
soluție este posibilă datorită foilor de tablă simetrice. Avantajul unor astfel de panouri de sistem este lipsa de puncte de contact pe marginea foiilor
de tablă. De asemenea, nu apar în aceleași locuri liniile de îmbinare de-a lungul, ceea ce ridică estetica de acoperire.
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P

anoul de acoperiş LAMBDA®

Tradiţional ca aspect şi modern ca formă, panoul
de acoperiş cu falţul ridicat este recomandat în mod
special pentru renovări de obiecte alate în conservare
şi a obiectelor sacrale, iind 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 i montată
pe grinzi de acoperiş fără necesitatea montării anterioare
a scândurilor pe versant. Datorită acestor calităţi, panoul
LAMBDA® poate i utilizat, de asemenea, ca panou
de perete asigurând o inisare originală a faţadei
pe orizontală sau verticală.

27
32
155
Lăţimea efectivă 476

33,5

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

476

Lăţimea totală

~513

Grosimea tablei

0,5–0,6

Înălţimea falţului
Lungimea foii

32
max 8000

 Recomandat în mod special pentru obiectele alate
în conservare şi pentru obiectele sacrale.
 O estetică ridicată: elemente de ixare invizibile.

Proiectată special, închiderea cu arc permite îmbinarea sigură şi rapidă
a panourilor fără necesitatea utilizării suplimentare a elementelor de îmbinare. Datorită
distribuţiei găurilor de montare de-a lungul falţului, şuruburile de ixare sunt acoperite
de panoul vecin. Ca efect, învelişul acoperişului este estetic fără ca ixările să ie vizibile.

Îmbinare panouri

ATENȚIE:
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.

Modul de îmbinare a panourilor
elaborat de IMPRO® este un model
industrial înregistrat juridic.
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T

ablele trapezoidale sunt produsele care datorită caracterului lor universal îşi găsesc o largă aplicare în industria de construcţii. Sunt excelente
ca învelişuri de acoperiş şi de faţadă pentru diferite construcţii, de la cele mici (garaje, marchize), până la hale de producţie cu suprafeţe mari sau
obiecte comerciale. Oferta noastră cuprinde o gamă largă de produse, de la soluţii economice până la proile înalte de construcţie cu parametrii
care fac posibilă utilizarea acestora în cele mai exigente întrebuinţări industriale.

Tablă trapezoidală T-

7

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1177

Lăţimea totală

~1210

Înălţimea proilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii
Versiunea de acoperiş

7
0,5–1,0
6000

Versiunea de faţadă
117

18

84

18

33

99

Lăţimea efectivă 1177

Tablă trapezoidală T-

33

84

99

117

Lăţimea efectivă 1177

14

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1100

Lăţimea totală

~1140

Înălţimea proilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii
Versiunea de acoperiş

12
0,5–0,6
8000

Versiunea de faţadă
56

44

100

73

100

56

44

27

73

Lăţimea efectivă 1100

27

Lăţimea efectivă 1100

18

Tablă trapezoidală T-

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1075

Lăţimea totală

~1125

Înălţimea proilului
Grosimea tablei
Lungimea maximă a foii
Versiunea de acoperiş

Versiunea de faţadă
101,4

71

134,4

63,4

33

33

101,4

Lăţimea efectivă 1075

Pe pagina noastră de internet
www.impro.ro punem la dispoziție pentru
descărcare tabelul cu încărcări, precum
și ișa produsului pentru toate proilurile
de tablă trapezoidală care se ală în oferta
noastră.

71

134,4

Lăţimea efectivă 1075

28

63,4

17,3
0,5–0,75
8000

www.impro.ro

18 ECO

Tablă trapezoidală T-

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1125

Lăţimea totală

~1173

Înălţimea proilului

17

Grosimea tablei

0,5–0,75

Lungimea maximă a foii

Versiunea de acoperiş
40

Versiunea de faţadă

187,5

187,5

37

40

155

30

30

70,5

37

117

70,5

155

Lăţimea efectivă 1125

Tablă trapezoidală T-

117

12 000

Lăţimea efectivă 1125

35

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1035

Lăţimea totală

~1070

Înălţimea proilului

34

Grosimea tablei

0,5–1,0

Lungimea maximă a foii

12 000

Versiunea de acoperiş

Versiunea de faţadă

206

38

34

34

85

30

121

85

206

30

38

168
Lăţimea efectivă 1035

Lăţimea efectivă 1035

Tablă trapezoidală T-

121

35 ECO

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

1080

Lăţimea totală

~1120

Înălţimea proilului

34

Grosimea tablei

0,5–1,0

Versiunea de acoperiş

Lungimea maximă a foii

12 000

32

Versiunea de faţadă
20

270

20

180

90

90

270

Lăţimea efectivă 1080

32

180

Lăţimea efectivă 1080

Elementele auxiliare pentru sistemul de tablă trapezoidală
în varianta de acoperiş:

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

 garnitură de etanşare pentru coamă şi streaşină,
 sistem de comunicaţie,
 proil de iluminare din PVC,
 coş de aerisire.

Pentru a conirma posibilitatea utilizării unor accesorii cu proilele de tablă trapezoidală alese vă rugăm să consultaţi secţia comercială.
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Tablă trapezoidală T-

50
Parametrii tehnici [în mm]

peliculă decorativă – versiunea T50E

Lăţimea efectivă

1055

Grosimea tablei

0,5–1,0

Lăţimea totală

~1100

Lungimea maximă a foii

12 000

Înălţimea proilului

47

120

143,7

37,5

34
263,7

Lăţimea efectivă 1055

peliculă decorativă – versiunea T50D

Tablă trapezoidală T-

55

Parametrii tehnici [în mm]

peliculă decorativă – versiunea T55E

Lăţimea efectivă

1020

Grosimea tablei

0,5–1,0

Lăţimea totală

~1054

Lungimea maximă a foii

12 000

Înălţimea proilului

53

137

118

28,5
50

255
Lăţimea efectivă 1020

peliculă decorativă – versiunea T55D

Tablă trapezoidală T-

62

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

984

Lăţimea totală

peliculă decorativă – versiunea T62E

Grosimea tablei

~1015

Înălţimea proilului

0,6–1,25

Lungimea maximă a foii

12 000

61

56

128

118

36
38

246

Lăţimea efectivă 984

peliculă decorativă – versiunea T62D

Pe pagina nostră de internet
www.impro.ro vă punem la dispoziţie
pentru descărcare tabele cu sarcini
şi cărţile produselor pentru toate proilele
de tablă trapezoidală alate în oferta
noastră.
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Tablă trapezoidală T-

NOUTATE

80

Parametrii tehnici [în mm]

II trimestru 2017

Lăţimea efectivă

1120

Grosimea tablei

0,6–1,5

Lăţimea totală

~1154

Lungimea maximă a foii

12 000

Înălţimea proilului

81

peliculă decorativă – versiunea T80E

94

280

65
Lăţimea efectivă 1120

peliculă decorativă – versiunea T80D

Tablă trapezoidală T-

90

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

945

Grosimea tablei

0,6–1,5

Lăţimea totală

~985

Lungimea maximă a foii

12 000

Înălţimea proilului

87

peliculă decorativă – versiunea T90E

175

140

40 60
40
46

315

275

Lăţimea efectivă 945

peliculă decorativă – versiunea T90D

135

Tablă trapezoidală T-

NOUTATE

Parametrii tehnici [în mm]

II trimestru 2017
peliculă decorativă – versiunea T135E

Lăţimea efectivă

930

Grosimea tablei

0,7–1,5

Lăţimea totală

~974

Lungimea maximă a foii

14 000

Înălţimea proilului

136

89

89

310
Lăţimea efectivă 930

peliculă decorativă – versiunea T135D
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153

Tablă trapezoidală-

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

840

Grosimea tablei

Lăţimea totală

~880

Lungimea maximă a foii

Înălţimea proilului

155

0,75–1,5
14 000

280

170

peliculă decorativă – versiunea T153E

240

40

Lăţimea efectivă 840

peliculă decorativă – versiunea T153D

Tablă trapezoidală-

160

Parametrii tehnici [în mm]
Lăţimea efectivă

750

Grosimea tablei

Lăţimea totală

~790

Lungimea maximă a foii

Înălţimea proilului

161,5

0,75–1,5
14 000

peliculă decorativă – versiunea T160E
110

140

40

250

210
Lăţimea efectivă 750

peliculă decorativă – versiunea T160D
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OUNDCONTROL® – 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 i: 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 mai jos.

D

R!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 eicientă 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 i – 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.

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 (de exemplu staţiile de benzină).

Din tablă cu un strat aplicat de acoperire DR!PSTOP® executăm un proil 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®.

2

Instrucţiuni de montare:
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 ală 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.

33

1

www.impro.ro
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.

Seara, după trecerea „punctului de rouă”, aburii se condensează
pe partea interioară a suprafeţei sistemului de acoperiş.

Pe timpul nopţii, suprafaţa DR!PSTOP absoarbe şi opreşte
condensul. Aceasta împiedică scurgerea apei aşa cum se
întâmplă în cazul unei suprafeţe de acoperiş neasigurate.

În timpul zilei, suprafaţa anti-condens evaporează umiditatea.

În funcţie de tipul clădirii, fenomenul de condensare poate să ie 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.

+

O ventilare adecvată – coşul de ventilare asigură
evacuarea aerului umed.

!

O ventilare neadecvată – aerul umed nu este
evacuat.

ATENŢIE! Îmbinarea este durabilă. Materialul DR!PSTOP® nu poate i 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 proil trebuie ixate de suporturi în iecare val inferior.
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C

asete de perete

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. Casetele pot i extrem de simplu
izolate cu un material izolant în timpul construcţiei. Pentru inisajul exterior poate
i utilizat oricare dintre proilele trapezoidale aşezate vertical.

A,B,C,D

Oferim perforarea casetelor de perete. Detaliile (forma,
mărimea, distribuţia găurilor şi altele) se vor stabili
individual cu secţia comercială.

A1,B1,C1,D1

600

A=100 mm, B=130 mm, C=160 mm, D=200 mm
A1=98 mm, B1=128 mm, C1=158 mm, D1=198 mm

Latura interioară a obiectivului:
caseta de perete

Î

ntrebuinţare

Pereţii de protecţie cu întrebuinţarea casetelor din oţel sunt folosite
în construcţia industrială, hale şi obiecte industriale,
de birouri, sportive sau de uz public. Pot i întrebuinţate,
de asemenea, în construcţia obiectelor mai mici ca, de exemplu
garaje sau construcţii agricole.
Avantajele soluţiilor bazate pe folosirea casetelor pentru perete
sunt: uşurinţa şi rapiditatea cu care sunt montate (greutatea redusă
a elementelor diminuează folosirea utilajelor de specialitate),
posibilitatea folosirii ulterioare a elementelor la demontare,
posibilitatea încălzirii directe a construcţiilor, iar în situaţia folosirii
materialelor corespunzătoare de izolare se obţin parametri ridicaţi
în domeniul rezistenţei fonice, rezistenţei la foc şi a izolării termice.
Merită subliniată şi estetica înaltă a execuţiei: peretele exterior
cu o structură tip panel-uri fără elemente vizibile de montare,
existând posibilitatea utilizării oricărui proil de tablă trapezoidală
într-un asortiment larg de culori şi straturi ca elemente de acoperire
exterioară.

Latura exterioară
a obiectivului:
tablă trapezoidală
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asetele de perete – montajul

Casetele de perete sunt ixate în stâlpii de susţinere [1]. Dacă
aceştia sunt executaţi din oţel, se recomandă utilizarea diblurilor
ixate 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 4,8 mm x 20 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]

Caseta de perete reprezintă un element al sistemului de
învelitori de faţade PROSYSTHERM® oferit de IMPRO®. Pentru
acest sistem a fost utilizată o metodă inovatoare de aplicare
a vatei minerale bazaltice corespunzătoare casetelor, astfel
încât îmbinările dintre ele sunt acoperite etanşat. O astfel
de execuţie limitează apariţia în pereţii exteriori a unor
poduri termice liniare, minimalizând astfel pierderea căldurii.
Completarea sistemului o reprezintă tabla trapezoidală şi setul
de accesorii de ixare şi etanşare. PROSYSTHERM® a fost testat
din punct de vedere al izolării termice, acustice şi a rezistenţei
la foc obţinând o conirmare a îndeplinirii cerinţelor exigente
ale acestor categorii. Fiecare element din care este compus
sistemul deţine aprobările tehnice necesare.
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ROSYSTHERM®
Sistemul de învelişuri pentru faţade PROSYSTHERM®, oferit de către Firma IMPRO®
reprezintă o soluţie ideală pentru execuţia obiectivelor comerciale, industriale, depozite
şi de uz public.
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 irma 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 ixare
dedicate întrebuinţărilor industriale.

Produsele irmelor enumerate mai sus le livrăm
ca şi componente standard ale sistemului.
Datorită acestui lucru, PROSYSTHERM® iind 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 lacări 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). O astfel
de structură, în comparaţie cu panourile de tip sandwich,
permite o lexibilitate mai mare în a se adapta la nevoile
individuale, aspectul vizual şi parametrii învelişului.

La cererea Clientului, secţia comercială pregăteşte
calculaţii alternative de ofertă, luând în considerare
utilizarea diferitelor produse şi variante diferite ale
elementelor de legătură. Acestea permit selectarea celei
mai favorabile soluţii, care respectă criteriile selectate.
De asemenea, iecare element al PROSYSTHERM®
se găseşte vânzare şi separat.
Produsele pot i livrate direct la locul investiţiei conform
programului de livrări stabilit anterior.
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ROSYSTHERM® – elementele sistemului

Peretele învelitor PROSYSTHERM® reprezintă o soluţie
complexă bazată pe utilizarea casetelor de perete ixate
direct pe stâlpii de susţinere ai clădirii. Casetele de perete
sunt izolate cu un material de izolare dedicat – vată
minerală bazaltică, aceasta având proprietăţi sporite în ceea
ce priveşte izolarea termică şi fonică şi o structură care
împiedică depunerea acesteia. Pentru învelişul exterior poate
i utilizat oricare din proilele de tablă trapezoidală. Furnizăm
setul complet de elemente de ixare şi benzi de etanşare.

În sistemul PROSYSTHERM® s-au introdus soluţii inovatoare,
printre altele utilizarea vatei minerale bazaltice cu două
densităţi şi cu un şliţ, precum şi elementele de legătura
cu distanţare. Acestea permit soluţionarea problemelor care
apar la metodele tradiţionale de izolare cu vata minerală.
PROSYSTHERM® asigură:
 Reducerea efectului de pod termic, având ca efect
creşterea protecţiei termice eiciente.
 Îmbunatăţirea izolării fonice.
 Utilizarea optimă a spaţiului dedicat izolării.
 Utilizarea vatei minerale bazaltice cu două dimensiuni,
care impiedică depunerea acesteia.

Construcţiile moderne, în afară de cerinţele exigente privind soluţiile de montaj şi valorile estetice, ridică
de asemenea şi cerinţe privind funcţionalitatea pereţilor învelitorii. Acestea se referă în special la parametrii
de izolare termică şi fonică, precum şi la rezistentă la foc a peretelui. Soluţia PROSYSTHERM® a irmei IMPRO®
a fost supusă unor teste detaliate în acest sens. Rezultatele obţinute dovedesc eicienţa înaltă a sistemului.
Învelişul exterior asigură proprietăţi de utilizare excepţionale şi o siguranţă extrem de mare.
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ezultatele testelor de izolare termică

Valorile coeicientului de transfer termic a desparţitorilor au fost obţinute cu ajutorul metodelor de calcul cuprinse în normele:
 EN ISO 10211-1:2005 „Poduri de căldură în clădiri. Calcularea luxului de căldură şi a temperaturii suprafeţelor. Metode generale”.
 EN ISO 10211-2:2002 „Poduri de căldură în clădiri. Calcularea luxului de căldură şi a temperaturii suprafeţelor. Poduri de căldură liniare”.
 EN ISO 6946:2004 „Componente de construcţii şi elementele clădirii. Rezistenţa la căldură şi coeicientul de transfer termic. Metoda de calcul”.

Distribuţia izotermelor în secţiunea compunerii casetelor de perete.

[ºC]

[ºC]
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Coeicientul de transfer termic a peretelui PROSYSTHERM®, compus din:
a) casetă din oţel 600/100 gr. 0,75 mm
cu izolare cu panouri de vată minerală bazaltică de piatră STALROCK MAX (gr.160 mm)
şi înveliş din tablă de faţadă din oţel T-35 cu gr. 0,5 mm – UC = 0,267 W/m2K.
b) casetă din oţel 600/130 gr. 0,75 mm
cu izolare cu panouri de vată minerală bazaltică de piatră STALROCK MAX (gr.170 mm)
şi înveliş din tablă de faţadă din oţel T-35 cu gr. 0,5 mm – UC = 0,284 W/m2K.
c) casetă din oţel 600/130 gr. 0,75 mm
cu izolare cu panouri de vată minerală bazaltică de piatră STALROCK MAX (gr.190 mm)
şi înveliş din tablă de faţadă din oţel T-35 cu gr. 0,5 mm – UC = 0,242 W/m2K.
d) casetă din oţel 600/160 gr. 0,75 mm
cu izolare cu panouri de vată minerală bazaltică de piatră STALROCK MAX (gr.200 mm)
şi înveliş din tablă de faţadă din oţel T-35 cu gr. 0,5 mm – UC = 0,261 W/m2K.
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ezultatele testelor de izolare acustică

Izolarea fonică speciică conform EN 20140-3:1999

Indicatori conform PN-EN ISO 717 -1:1999

R 1/3 octava
[dB]
Izolarea fonică speciică R, dB

Frecvenţa
f [Hz]

domeniul de frecvenţe conform:
curbei de referinţă
(EN ISO 717-1:1999)
Caracteristica măsurată

Frecvenţa: f, Hz

Metoda/procedura de testare conform:
 Normei PN-EN 20140-3:1999. Acustică – Măsurarea izolării fonice a construcţiilor şi a izolării fonice a elementelor de construcţii – Măsurarea
de laborator a izolării faţă de sunetele aeriene a elementelor de construcţii.
 Proceduri de cercetare: LA – 1:2000 Măsurarea de laborator a izolării faţă de sunetele aeriene a elementelor de construcţii.
Coeicienţii au fost calculaţi conform normei PN-EN ISO 717 – 1999 Acustică – Evaluarea izolării fonice în construcţii şi a izolării fonice a elementelor de construcţii – izolarea faţă de sunetele aeriene.

R

ezultatele testelor de rezistenţa la foc

Clasiicarea privind rezistenţa la foc:

Clasa obţinută la rezistenţa la foc a peretelui îndeplineşte cerinţele pentru clădiri din clasa „B”.

Metoda/procedura de cercetare conform:
 Normei PN-EN 13501-2:2007(U) Clasiicarea rezistenţei la foc a produselor de construcţii şi a elementelor de construcţii. Partea 2: Clasiicarea pe baza
cercetărilor pentru rezistenţă la foc, cu excepţia instalaţiei de ventilaţie.
 Raportul LP-1178.2/07 de cercetare a rezistenţei peretelui exterior la foc – sistemul PROSYSTHERM®.
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C

asetele de perete – partea interioară a sistemului de faţade PROSYSTHERM® o reprezintă casetele
de perete. Acestea se ixează direct pe stâlpii de rezistenţă cu ajutorul sistemului de tragere dedicat.
Atât între casete cât şi între casete şi elementele construcţiei portante se utilizeaza nişte garnituri de etanşare.
Avantajele casetelor:
 rezistenţa ridicată,
 greutatea redusă,
 rapiditatea şi simplitatea montajului.
Informaţii detaliate privind casetele de perete oferite sunt disponibile în cartea dedicată produsului.

V

ata minerală bazaltică – proprietăţile vatei minerale bazaltice fac ca peretele construit
pe baza casetelor din oţel să poată i uşor izolat. Această operaţiune poate i executată chiar
de lucrători necaliicaţi, direct în şantier, fără a avea nevoie de unelte. Caracteristica importantă
a acesteia, care minimalizează pierderea căldurii o reprezintă un şliţ care permite ixarea vatei în mod
perfect mascând îmbinarea carcaselor.
Avantajele vatei minerale bazaltice cu două densităţi sunt următoarele:
 izolare termică ridicată,
 rezistenţă şi protecţie împotriva focului,
 izolare fonică mare,
 permeabilitatea aburilor,
 rezistenţă la umezeală,
 montaj simplu şi rapid.

T

abla trapezoidală – învelişul exterior este realizat din tablă trapezoidală. Există
posibilitatea de a utiliza oricare din proilele tablei trapezoidale din oferta noastră.
Montajul tablelor trapezoidale de casete se execută cu ajutorul unor şuruburi dedicate.
Suplimentar există posibilitatea utilizării unei membrane între proil şi vată.
Informaţii detaliate privind tablele trapezoidale oferite sunt disponibile în cărţile dedicate
produsului.

C

elelalte elemente ale sistemului – elementele dedicate
de fixare şi etanşare ale sistemului de faţade PROSYSTHERM®
permit montajul precis şi rapid. Proprietăţiile elementelor
de îmbinare propuse, şuruburile fixate prin împuşcare şi
garniturile de etanşare, garantează păstrarea tuturor parametrilor
de utilizare a sistemului. Elementele de legătura autofiletante cu
distanţare păstrează un spaţiu fix de 40 mm între tivul casetelor
de perete şi învelişul exterior din tablă trapezoidală. Acest lucru
permite utilizarea corespunzătoare a calităţilor de izolare a vatei
minerale bazaltice pe tot parcursul perioadei de utilizare.
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ROSYSTHERM® în secţiune

Stâlp de susţinere
Garnitură de etanşare
Caseta de perete (4 versiuni de lăţime)
Vată minerală bazaltică cu două densităţi
Element de legătură 4,8 x 20 mm
Element de legătură cu distanţare 5,5 x 63 mm
Tablă trapezoidală
Garnitură de etanşare
Diblul ixat prin împuşcare (min. 2 pentru iecare faţă a casetei)

îmbinarea casetelor pe lungime

Vedere laterală

S

Vedere de sus

istemul 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.

Apariţia efectului de pod termic, ce cauzează
apariţia îngheţării
Transmiterea vibraţiilor (izolarea fonică redusă)
Utilizarea incompletă a spaţilor pentru izolare

Depunerea vatei
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C

asete de fațadă

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

Învelişurile pentru faţade sunt bazate pe sistemul de casete de oţel si sunt utilizate în principal pentru clădiri de birouri, clădiri industriale,
obiective comerciale şi de uz public. Forma modernă şi posibilitatea utilizării materialelor de diferite texturi şi culori, permite includerea în
proiect a următoarelor caracteristici: relexivitate, 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
i utilizate în proiecte arhitecturale soisticate şi inovatoare.
Datorită parametrilor tehnici şi rezistenţa excepţionala, casetele pentru faţade, îndeplinesc cerinţele riguroase impuse de construcţiile
prestigioase.

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

Dimensiunea B
Dimensiunea B

Dimensiunea C – rost 10–30 mm

Secţiunea transversală – îmbinarea orizontală

Secţiunea transversală – îmbinarea verticală

Dimensiunea A

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 A

Dimensiunea D – rost 10–30 mm

Dimensiunea G – 30 mm

Gama dimensională [mm]
Grosimea tablei (t)

1,00-1,50

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

Dimensiunea B
(lăţimea de acoperire)

Dimensiunea C
(Lăţimea de îmbinare
pe orizontal)

de la 265 până la 800

de la 10 până la 30
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Dimensiunea D
(Lăţimea de îmbinare
pe vertical)
de la 10 până la 30

Dimensiunea G –
Grosimea
(adâncimea) casetei
30
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Utilizarea casetelor pentru faţade, permite inisarea estetică şi durabilă a faţadelor.
Acestea, pot i utilizate atât pe întreaga suprafaţă a clădirii, cât şi, pe fragmentele
reprezentative cum ar i fronturi sau părţi ale birourilor clădirii.
Conferirea caracterului distinct prin formă si materiale de inisare ale faţadelor
obiectivelor, este o soluţie des întâlnită în construcţiile moderne.
În asemenea proiecte, casetele de faţada, datorită gamei largi de culori şi lexibilităţii
de dimensiuni, constituie o alegere ideală.
Pentru a menţine estetica şi funcţionalitatea faţadei, furnizăm colţare de sistem
şi prelucrări pregătite individual.

Casetă pentru perete
vată minerală – izolaţie termică

Avantajul pereţilor cortină construiți cu ajutorul
casetelor pentru faţade, îl reprezintă montarea
rapidă şi necomplicată.
Acestea pot i utilizate pe orice tip de perete,
ixate sub construcţie, care constituie o schelă
de oţel executată din proile Omega 30/90.
Casetele sunt ixate prin găuri alungite care
permit compensarea tensiunii.
Având în vedere faptul că proilele 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 proilele Omega 30/50.
Îmbinarea casetelor pe orizontala se execută
conform principiului de fermoar datorită,
marginilor superioare şi inferioare ale casetelor
proilate special.

proil de rigidizare Omega 30/50
folie de protecţie împotriva vântului
stâlp de susţinere
garnitură de etanşare
element de legătură
(diblu ixat prin împuşcare sau şurub)
proil Omega 30/90
element de legătură autoiletant
element de legătură autoiletant
casetă de perete

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

Proil Omega 30/90

Proil Omega 30/50

90

50

32

10

20

44

100

32

10

20

60
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P

anouri pentru faţade

dimensiunea A

dimensiunea A – 800–6000 mm

Principalele avantaje ale panourilor pentru faţade sunt: montajul rapid şi facil, precum şi lexibilitatea în ajustarea învelişului cu forma faţadei.
Acest produs, este ideal pentru îmbinarea în zona faţadei cu alte tipuri de învelişuri, cum ar i 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.

20 mm

rost = 15 mm

dimensiunea B (lăţimea de acoperire efectivă)
90–300 mm
dim. B – 90–300 mm

dim. B – 90–300 mm

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

Gama de dimensiuni a panourilor pentru faţadă [mm]
Gama de grosimi ale
tablei

Lungimea de
acoperire

Lăţ. efectivă

Lăţ. totală

0,7–1,0

800–6000

282
177
115

333
228
166

Lăţ. efectivă cu fuga
rostul de 15 mm
258
153
91

Există posibilitatea executării de panouri personalizate. Detaliile trebuie stabilite individual cu departamentul comercial.
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Lăţ.totală cu fuga
15 mm
334
229
167
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T

ablele plane

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:
– 0,50 mm x 1000 mm x 2000 mm
– 0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 0,60 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 0,80 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 1,00 mm x 1250 mm x 2000 mm
 tablă Aluzinc:
– 0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 1,00 mm x 1250 mm x 2000 mm
 tablă acoperită:
– 0,50 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 0,70 mm x 1250 mm x 2000 mm
– 1,00 mm x 1250 mm x 2000 mm
Alte dimensiuni ale foilor, formelor şi grosimilor tablei sunt disponibile
la comandă individuală.

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

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

130

120
20

196

15

137

20

70
85
40

90

80

85

100

62

15

15

15

BORDURĂ FRONTON I

BORDURĂ PERETE I

PARAZĂPADĂ

BORDURĂ FRONTON II

*este disponibilă şi versiunea fără cută longitudinală

100

180

15

180

20

85

20

85

20

15

130

BORDURĂ PERETE II

PRELUNGIRE BORDURA FRONTON

SORŢ STREAŞINA I

SORŢ STREAŞINA II
60

25

300

90

20

25

40

PERVAZ

DOLIE

90

10

10

175

70

95

20

10

175

112
150

215

COAMĂ TIP TRAPEZ

CAPAC COAMĂ

82
99

40

35

81

20

27
109

75

10

301

COAMĂ TIP BUTOI R 80

175
230

COAMĂ TIP BUTOI

60

SEGMENT SUB ŢIGLA DE COAMĂ

În afară de prelucrările standard prezentate mai sus, putem
executa prelucrări sau un parapet la comanda individuală. Avem
posibilitatea de a executa prelucrări cu lungime de până la 6 m.
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OPRITOR ZĂPADĂ
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G

ama de culori

Grosimea standard a tablei este de 0.5 mm
[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

PELICULA METALICĂ

CLASA STANDARD

ZINC

[0.6] [0.7]
[0.8] [1.0]

POLIESTER STANDARD
[0.7]

RAL 1002

RAL 1015

RAL 1021

RAL 6020

RAL 6029

RAL 7016

[0.7]

[0.6] [0.7] [1.0]

RAL 9006

CLASA PLUS

RAL 3000

PELICULA
METALICĂ
ALUZINC

RAL 3009

RAL 3011

RAL 8004

RAL 8017

[0.7]

RAL 7035

RAL 5008

RAL 5010

RAL 6005

RAL 8019

RAL 8023

RAL 9002

[0.7]

RAL 6011

[0.6] [0.7]

RAL 9005

[0.7] [1.0]

[0.7]

RAL 9007

[0.7]

RAL 7024

[0.7]

[0.7]

RAL 3005

RAL 9010

MAT 35 STANDARD

[0.7]
[1.0]

TK 11

TK 23

TK 24

TK 27

TK 28

TK 29

TK 31

TK 32

TK 33

TK 750

MAT 35 ZM
TKep 11

TKep 23

TKep 24

TKep 28

TKep 31

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

ICep 28

ICep 32

ICep 33

TKep 32

TKep 33

TKep 750

CLASA PREMIUM

HERCULIT®
RAL 3009

RAL 7016

ICE COVER® ZM
ICep 11

ICep 23

ICep 750

GRANITE® Storm
PUR 23

PUR 31

COLORCOAT HPS200 Ultra®
PUR 33

PUR 750

Anthracite
[HPS 23]

Burano
[HPS 28]

ALUMINIU

Vandyke
brown
[HPS32]

Black
[HPS 33]

Terracotta
[HPS 750]

NOUTATE
AL 24

AL 31

AL 33

Table prevopsite cu imitaţie de lemn
[0.7]

NOUTATE
SP35 Wood Golden Oak 4 3D [35 µm]
Suplimentar, la cererea individuală sunt disponibile culori şi pelicule non-standard, din afară gamei prezentate.
Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă a culorilor, din această cauză culorile mai sus menţionate trebuie tratate orientativ.
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A

ccesorii

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 ixare

 Silicoane de tinichigerie, etanşatoare
 Coş de aerisire

 Guler de etanşare

 Benzi de etanşare

 Membrane de acoperiş

C

omunicaţia de acoperiş

Comunicaţia de acoperiş o constituie elementele echipamentului de acoperiş, a căror instalare permite accesul în siguranţa la coşurile de fum,
delectoare şi antene. Accesul este posibil în orice anotimp, neiind împiedicat nici măcar de straturile de zăpadă acumulate. După instalarea sistemului
de comunicaţie de acoperiş, dispare şi pericolul unor deteriorări mecanice (îndoire) ale învelişului.

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.

Din setul oferit de irma noastră fac parte:
 poduri metalice;

 cleme de prindere a podului metalic, aşa numite leagăne;

 trepte metalice;

 braţe de susţinere a podului/treptelor pentru ţigle din tablă şi table
trapezoidale;

 cleme de ixare a podurilor metalice la perete;

 element de îmbinare a podurilor metalice.

Produsele sunt disponibile într-o gamă bogată de culori, ceea
ce permite asortarea culorii învelitorii cu podurile metalice
şi alte componente ale sistemului.

Culori accesibile:

RAL 3004

RAL 7016

8004

RAL 8012

RAL 8017

RAL 9005

Restul culorilor conform paletarului de culori RAL contra cost.

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

eminee de ventilaţie

Ventilaţia corespunzătoare a acoperişului are semniicaţie 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.
Fiecare model de şemineu a fost adaptat special pentru instalare pe tipul respectiv de ţiglă
pentru acoperiş:





şeminee pentru acoperişuri cu proil mic pentru ţiglă de tablă BETA® şi ALFA®plus;
şeminee pentru acoperişuri cu proil 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 i bucătăria, baia sau garajul.

Culori disponibile

RAL 3009

RAL 6020

7016

7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

Datorită limitărilor legate de tehnologia de imprimare, culorile prezentate au doar caracter
orientativ şi pot i diferite de cele reale.

F

erestrele de acoperiş – utilizarea ferestrelor de acoperiş
oferite de noi permite inisarea 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.
Posibilitatea rotirii ferestrei facilitează menţinerea ei curată, iar
protecţia potrivită a lemnului încă din timpul producţiei permite
utilizarea îndelungată, fără necesitatea intervenţiilor
de conservare suplimentare.
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S

istemele de jgheaburi de oţel INGURI® 125/87
INGURI® 150/100

U

tilizare:

Utilizarea sistemului adecvat de burlane permite scurgerea eicientă
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.
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 eicientă a apei chiar şi în timpul
precipitaţiilor intense şi de lungă durată.

M

aterii prime

Furnizorii de material pentru producţia de jgheaburi INGURI®
sunt concerne renumite producătoare de oţel care furnizează
tablă Aluzinc de cea mai ridicată calitate, zincată şi acoperită
cu peliculă şi care constituie materia primă pentru producţia
de burlane.
Selectarea cu atenţie a furnizorului de materie primă are
importanţă crucială asupra calităţii şi durabilităţii produsului.
Acest lucru poate i exprimat prin rezistenţa produsului
la coroziune şi schimbarea de culoare. De aceea, pentru
sistemul de jgheaburi INGURI® se oferă garanţie îndelungată.

Secţiunea tablei acoperite cu peliculă:
1. Strat organic
2. Vopsea de grunduire
3. Vopsea anticoroziune
4. Strat de metal
5. Miez de oţel

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 Easyilm®.
În oferta permanentă sunt disponibile culorile:

4. 3. 2. 1.

grait

cărămiziu

maro

RAL 3011

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

alb*

negru

RAL 9002

RAL 9005

vişiniu

Aluzinc 185

*Culoarea RAL 9002 disponibilă numai pentru sistemul INGURI® 150/100.

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

3.
1.

2.

4
8.

9.
7.
5.

6.

10.

18.

19.

11.
17.
20.

16.

15.

12.
13.

INGURI 125/87
INGURI 150/100
(scară 1:5)
14.
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1. Jgheab
2. Prelucrare pe lungimea jgheabului
3. Colţar interior
4. Colţar exterior
5. Mască colţar
6. Conector jgheab
7. Stabilizatorul
conectorului
8. Capac jgheab
9. Bazin colectare
10. Cot burlan
11. Burlan
12. Teu
13. Revizia
14. Ţeavă de scurgere
15. Mufă
16. Brăţară burlan cu ixare fără diblu
17. Brăţară burlan cu ixare prin diblu
18. Dibluri pentru brăţări
19. Cârlig pe căprior
20. Cârlig universal

www.impro.ro

Jgheab

Conector jgheab

Forma jgheaburilor din sistemele
INGURI® a fost proiectată special
pentru a asigura eicacitatea ridicată
de scurgere a apei de precipitaţii.
Are o adâncime mare şi este proilat
corespunzător pentru a transporta
eicient apă de pe suprafaţa
acoperişului chiar şi în timpul
precipitaţiilor intense, fără riscul
de vărsare în afară. Producem
jgheaburi cu dimensiuni standard
de 4 mşi 2 m. Alte lungimi sunt
disponibile la comandă individuală.

Fiecare secţiune din jgheaburi
sau jgheabul şi colţarul se ixează
cu ajutorul unui conector special.
Sistemele INGURI® sunt dotate
cu conector cu clemă (mecanism
de blocare), care asigură conectarea
fermă şi durabilă cat si montare
rapidă şi simplă. Conectorul dotat
standard cu garnitură, garantează
etanşarea conexiunii, iar efectuarea
piesei din tablă de culoare identică
cu cea a celorlalte piese îi conferă
proprietăţi estetice ridicate.

Colţar interior
Colţar exteri
Capac jgheab

Îmbinarea estetică şi funcţională
a jgheaburilor în colţurile clădirilor
este asigurată de colţare. Oferta
noastră cuprinde colţare: externe
şi interne cu unghi standard de 90°,
precum şi versiunea cu unghiul
de 135°.

Piesă utilizată pentru închiderea
jgheabului la ambele capete.
Capacul oferit are adâncime mare
şi este dotat suplimentar
cu garnitură.

Bazin colectare

Prelucrare pe lungimea jgheabului

Bazinul de colectare preia apa din
jgheaburi şi o conduce spre ţevile
de scurgere. Modul de construcţie
şi montarea adecvată a acestei
piese inluenţează în mare măsură
funcţionalitatea întregului sistem
de scurgere a apei. Bazinul
de colectare din sistemele INGURI®
se potriveşte foarte bine cu celelalte
piese, ceea ce permite montarea
etanşă şi solidă.
Versiuni disponibile: 125/87,
125/100, 150/100.

Element ce permite o ixare
suplimentară a jgheabului
de construcție a acoperișului.
Împiedică deformările cauzate
de o greutate prea mare, ca de ex.
de masa de zăpadă care cade
de pe acoperiş.

Mască colţar

Cot burlan

Împiedică scurgerea apei prin colţar.
Are importanţă atunci când este
montată colţarului interior, care
primeşte mari cantităţi de apă din
jgheabul tip coş. Are şi rol
de înfrumuseţare.

Cotul burlan permite adaptarea
sistemului de burlane la forma
acoperişului şi a faţadei. Produsul
oferit este îndoit la un unghi de 63°.
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Burlan

Mufă

Burlanele din sistemele INGURI®
au secţiunea fi=87 (INGURI 125/87)
mm şi fi=100 (INGURI 150/100)
şi lungime standard de 3 m şi 1m.
Acestea evacuează apă spre părţile
de jos ale faţadei. Fixarea pe faţadă,
este efectuată cu ajutorul brăţărilor
speciale, care asigură distanţa
corespunzătoare faţă de peretele
clădirii.

Burlanele sunt conectate prin mufe.
Montarea atentă a acestor piese face
să nu existe riscul de scurgere prin locul
de îmbinare.

Brăţară burlan cu fixare fără diblu,
brăţară burlan cu fixare cu diblu
Oferta noastră cuprinde două tipuri
de brăţări: care deţin găuri de montare
la orice tip de fixare şi adaptate unui
conector dedicat.

Teu
Dacă este necesar ca apa să se scurgă
din două jgheaburi printr-o singură
gură de scurgere trebuie să folosiţi
un teu. Produsul nostru în mod
adiţional permite corectarea
unghiului de înclinare al ţevii ceea
ce facilitează şi accelerează în mare
măsură montarea.

Dibluri pentru brăţări
Furnizãm dibluri pentru brãţãri pentru
4 lungimi: 120, 160, 200 şi 250 mm.

Revizia
Acest element reţine sau permite
înlăturarea elementelor ce ajung
în sistemul pluvial împreună
cu apa, precum frunze, pene, bucăţi
de ramuri de de copaci. Ajută
la păstrarea fluidităţii sistemului,
şi ca atare la deplina sa funcţionalitate.

Cârlige jgheab
Cârligele pentru jgheaburi, sunt piese
esenţiale ale sistemului de jgheaburi.
Calitatea şi rezistenţa acestora este
decisivă în ceea ce priveşte durabilitatea
sistemului şi funcţionarea corectă
a acestuia. Oferta noastră include două
tipuri de cârlige cu câteva variante
de lungime, ce permite selectarea soluţiei
optime pentru tipul de suprafaţă
a acoperişului:
 cârlig pe căprior în patru variante
de lungime: 70, 160, 210, 300 mm,
 cârlig universal.

Ţeava de scurgere
Elementul de ieşire al sistemului
de burlane îl reprezintă ţeava de
scurgere, care evacuează apă din
burlan. Produsul oferit are un unghi
de 63° şi diametrul adecvat pentru
sistemul: fi=87 mm sau 100 mm.

Accesorii
Asigurăm disponibilitatea accesoriilor
pentru sistemele de jgheaburi: filtre
de jgheaburi, spray lubrifiant, silicon, lac.
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Depunerea comenzilor:
fax 0264 484829

Centrul de producere, Cluj-Napoca.

S.C. IMPRO S.R.L.
Centrul de producere şi logistică, Polonia.
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Toate valorile şi caracteristicile izico-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 modiicărilor 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.
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