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Tecno este țigla portugheză 
CS din gama de produse de 
calitate premium.
Tecno este alegerea recomandată 
pentru acoperișurile cu o inclinație 
mai redusă decât cea pentru care în 
mod normal se utilizează alte plăci 
portugheze sau pentru situațiile 
în care căutați cel mai bun produs 
disponibil pe piață. 

F3+ este țigla portugheză CS 
din gama Plus.

F3+ a rezultat din evoluția modelului 
clasic F3, fiind îmunătățit sistemul 
de prindere și fixare, conferind o mai 
bună etanșeitate. 

Dimensiuni țiglă  
(aprox.)
455 x 262 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
37,8 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
12

Greutate țiglă (aprox.)
3,8 kg

Maro natural

Dimensiuni țiglă  
(aprox.) 
457 x 264 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
38 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
12

Greutate țiglă (aprox.)
3,8 kg

Alte culori

Dimensiuni țiglă  
(aprox.)
461 x 257 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
39,2 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.) 
12

Greutate țiglă 
(aprox.)
4 kg

Alte culori

Dimensiuni țiglă  
(aprox.)
464 x 257 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
39,4 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
12

Greutate țiglă (aprox.)
3,7 kg

Alb natural



Următoarea generație de țiglă 
portugheză. 

Presată în cofraje de gips și arsă în 
suporturi individuale refractare, 
țigla F5 este rezultatul unui studiu 
aprofundat de design, rezultând 
un nou model care păstrează 
autenticitatea țiglei portugheze. 

F2 este țigla portugheză CS din 
gama de produse de calitate 
standard. 

Dotată cu un sistem dublu de 
prindere, fie în partea superioară, 
fie în partea laterală, țigla F2 asigură 
etanșeitatea acoperișului, fiind soluția 
cea mai economică pentru condiții 
meteorologice mai puțin exigente. 

Dimensiuni țiglă  
(aprox.) 
461 x 268 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
38,2 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
12

Greutate țiglă (aprox.)
3,8 kg

Toate culorile

Dimensiuni țiglă  
(aprox.)
444 x 262 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
37,2 a 38,7 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.) 
12

Greutate țiglă 
(aprox.)
3,7 kg

Toate culorile



Bine ați venit în trecut! 

O reproducere a vechii țiglei curbate, 
țigla Canudo îmbină frumusețea din 
trecut cu cerințele de funcționalitate 
din prezent. Designul său asigură 
păstrarea tradiției, asigurând 
rezistența mecanică și având 
dimensiuni exacte. 

Domus este țigla portugheză 
CS netedă de calitate 
premium. 
Domus are pe partea laterală un 
sistem dublu de prindere, iar în partea 
superioară este prevăzută cu o cameră 
de expansiune mare, care îi conferă o 
etanșeitate crescută, chiar și în condiții 
meteorologice extreme. 

Dimensiuni țiglă  
(aprox.) 
432 X 264 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
38,3 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
12

Greutate țiglă 
(aprox.)
3,6 kg

Toate culorile

Dimensiuni țiglă  
(aprox.)
450 x (200/150) mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
7,5 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
22

Greutate țiglă 
(aprox.)
2,2 kg

Toate culorile



D3+ este țigla portugheză CS 
netedă din gama Plus. 

Dimensiunile dorite pentru 
coșuri.  

D3+ se evidențiază ca fiind o 
propunere inovatoare pentru piața 
reabilitărilor. Dotată cu un sistem 
de prindere extrem de flexibil, care 
se poate adapta la encartamente 
cu diferențe de 35 până la 39 cm, 
D3+ poate fi montată pe majoritatea 
contrașipcilor, fără a se reduce 
etanșeitatea. 

Destinată mai ales pentru coșuri, țigla 
Junior are dimensiunea potrivită, 
rezultatul fiind un efect ansamblu 
armonios. 

Dimensiune medie țiglă
Dimensiune Junior 

Dimensiuni țiglă  
(aprox.) 
444 x 265 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
35 a 39 cm

Plăci țiglă pe m2 (aprox.)
Ecartament 35 cm
12,8
Ecartament 39 cm
11,5

Greutate țiglă 
(aprox.)
3,7 kg

Toate culorile
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N00
N02
N04
M22
M23
M25
M26
E40
E41
E47

Roșu natural
Alb natural
Maro natural
Roșu
Titan
Maro
Miere
Natural rustic
Mediteranean rustic
Rustic antichizat
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E52
E55
E56
E57
E62
M42
E53
M30

Europa
Toscana
Venețian
Trentino
Nil
Roșu rustic
Antichizat
Antracit
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E53 DOMUS M30  D3+

E40 DOMUS / D3+ 

N00 DOMUS / D3+ 

E57 CANUDO 
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E56 CANUDO
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E55 CANUDO

N00 CANUDO



Plasma este țigla plană CS de 
calitate premium.

Cu un design inovator, Plasma este 
perfect plană și netedă, utilizarea ei nu 
se limitează la acoperișuri, ci poate fi 
folosită și la fațade. 

Plasma TX, pentru idei originale. 
Simplă, dar îndrăzneață. 
Efect texturat pentru persoanele care 
apreciază un finisaj diferit, echilibrând 
perfect estetica și funcționalitatea. 

Designul  TX1, destinat exclusiv pentru 
îmbrăcarea fațadelor, prezintă o serie 
de linii verticale uniform distribuite pe 
suprafața plăcii.

Designul TX2, destinat exclusiv pentru 
îmbrăcarea fațadelor, are o canelură 
verticală și o bază rotunjită. 

Exclusiv pentru acoperișuri, Plasma 
TX5 evocă frumusețea atemporală a 
șistului. 

Dimensiuni țiglă  
(aprox.) 
487 x 251 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
38,5 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
12,5

Greutate țiglă 
(aprox.)
4 kg

Roșu natura, Alb perlat, Natural lucios, Verde arămiu

Dimensiuni țiglă  
(aprox.) 
486 x 249 mm

Dimensiuni 
ecartament (aprox.)
38,5 cm

Plăci țiglă pe m2 
(aprox.)
12,5

Greutate țiglă 
(aprox.)
4 kg

Antracit, Gri oțel, Metalizat, Ardezie



Modelele disponibile pe culorile Ardezie, 
Antract, Gri oțel și Gri metalizat sunt produse 
din ceramică maro.  

M.31 Gri oțel M.30 Antracit L.33 Alb perlat L.38 Gri metalizat

M.31 Gri oțel TX1 M.30 Antracit TX1 L.33 Alb perlat 
TX1

L.38 Gri metalizat 
TX1

M.29 Ardezie TX5 M.30 Antracit TX5

M.31 M.30 L.33 L.38Gri oțel TX2 Antracit TX2
Alb perlat TX2

Gri metalizat 
TX2

N.00 M.32Roșu
Verde arămiu

L.34 Natural lucios
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ESCAT IPB
Bragança, Portugalia

Plasma 
Alb, antracit și verde
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Gara Gatão
Amarante,
Portugalia

D3+ 
Roșu natural

2 Domeniu 
dos Sobreiros 
Leiria, Portugalia

Tecno 
Natural rustic

3 Locuință
Porto de Mós,
Portugalia

F3+ 
Natural rustic

4 Hotel Palace 
Monte Real
Leiria, Portugalia

Domus 
Roșu natural
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Accesorii

Țiglă pentru mansardă concavă 
TECNO

Țiglă pentru mansardă convexă 
DOMUS

Coamă mansardă convexă PL1 Coamă mansardă concavă

Țiglă într-o singură apă 
PLASMA

Țiglă cu deschidere Ø250mm 
DOMUS

Capac pentru țiglă cu deschidere 
Ø250mm

Țiglă de trecere 
TECNO

Țiglă suport coș Ø250mm 
DOMUS

Colț exterior fațadă 
PLASMA



Țiglă suport cu aerisire F5 Tiglă de aerisire 
D3+

Coamă universală Coamă portugheză

Coamă MR1

Coamă universal în 3 ape 

Coamă în 8 ape, tip turnuleț Coamă PG în 5 ape

Coamă PL1

Coamă PL2

Gama de accesorii CS este foarte 
cuprinzătore; în acest pliant sunt prezentate 
doar o parte din acestea. 



Coamă în 4 ape PL2 Coamă în 3 ape în L MR1

Coamă stânga MR1 Capac 40 MR1

Capac 49 MR1 Capac 65 MR1

Colțar jgheab 40 (8 bucăți) Colțar jgheab 49 (11 bucăți)

Colțar jgheab 65 (11 bucăți) Colțar jgheab ondulat 49 (9 
bucăți)



de la 17° până la 41º *

Țiglă laterală (dreapta și 
stânga)

Element de capăt pentru 
coamă

Țiglă de sticlă TECNO

Porumbel IPiramidă cu glob

Țiglă suport pentru coș 
Ø125mm cu dom acrilic 
TECNO

Țiglă TECNO cu deschidere 
Ø250mm pentru tunel solar

Suport coamă și cleme de fixare

Țiglă suport pentru coș 
Ø150mm DOMUS

Unghi coș Ø150mm TECNO

* pentru unghiuri între 30- 41° este necesar să
 se monteze simultan 2 piese 



CS Coelho da Silva, SA
Albergaria, 2480-071 Juncal, Portugal 
fax +351.244 479 201
info@coelhodasilva.com / www.coelhodasilva.com

Este posibil ca în urma printării culorile să nu corespundă exact cu cele reale. Țigla ceramică este din materie primă 
naturală, drept urmare pot exista variații de nuanță. La montaj este preferabil să se amestece plăci ceramice din 

 © CS - Coelho da Silva, SA. Toate drepturile rezervate. 

info CS

FL
/1

7.
05

/R
O

Pragosa Romania, SRL

CP 107086, Jud. Prahova
tel: +4 0373 550 000 • fax: +4 0373 550 001
mobil: +4 0728 018 325


