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

IMPRO ALFA

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1100
•  Lăţimea totală: 1183
•  Grosimea table:i 0,5 - 0,6
•  Înălţimea totală a profilului: 38/43
•  Înălţimea reliefului imprimat în tablă: 15/20
•  Lungimea modulului: 350/400
•  Lungimea foii: min. 460, max. 6110
•  Greutatea pentru table cu miezul din oţel: aprox. 4,5 kg/m2
•  Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu: aprox. 1,8 kg/m2
•  Lungimea tivului la croirea foilor: 110

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ



IMPRO ALFA

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ



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

IMPRO OMEGA

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1085
•  Lăţimea totală: 1180
•  Grosimea tablei: 0,5 - 0,6
•  Înălţimea totală a profilului: 47/52
•  Înălţimea reliefului imprimat în tablă: 15/20
•  Lungimea modulului: 350/400
•  Lungimea foii: min. 500, max. 5750
•  Greutatea pentru table cu miezul din oţel: aprox. 4,5 kg/m2
•  Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu: aprox. 1,8 kg/m2
•  Lungimea tivului la croirea foilor: 150

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ



IMPRO OMEGA

1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ



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

IMPRO GAMMA

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1150
•  Lăţimea totală: 1212
•  Grosimea tablei: 0,5 - 0,6
•  Înălţimea totală a profilului: 45/50
•  Înălţimea reliefului imprimat în tablă: 25/30
•  Lungimea modulului: 350/400
•  Lungimea foii: min. 370, max. 6002
•  Greutatea pentru table cu miezul din oţel: aprox. 4,5 kg/m2
•  Greutatea pentru table cu miezul din aluminiu: aprox. 1,8 kg/m2
•  Lungimea tivului la croirea foilor: 20



IMPRO GAMMA
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ



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

IMPRO ALFA, IMPRO GAMMA, IMPRO OMEGA

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

      GAMA DE CULORI 



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA CLASIC
•  Ţigla CLASIC este profilată din oţel de grosime între 0,40 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă
     lucioasă sau mată. Acest tip de ţiglă metalică este cel mai des utilizat, seamănă cu ţiglele clasice şi se folosește în special la 
     construcţiile cu regim rezidenţial. Ţigla metalică CLASIC se produce în 29 de nuanţe mate şi lucioase.
•  Panourile de ţiglă metalică se pot livra cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm. Pentru lungimi de apă foarte mari, unde 
     acoperirea cu un singur panou de ţiglă nu este recomandată, se impune folosirea a două sau mai multe panouri de ţiglă metalică.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
•  Grosime nominală: 0,40 mm – 0,60 mm
•  Lățime totală: 1200 mm
•  Lățime utilă de acoperire: 1120 mm
•  Înălțimea cutei: 20 mm
•  Înălțimea totală: 40 mm
•  Greutatea pe suprafață: 3 - 5 kg / m2
•  Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile 
     de culoare  și coroziune
•  Durată de viață 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA BALCANIC
•  Ţigla BALCANIC este profilată din oţel de grosime între 0,45 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă
     lucioasă sau mată. Ţigla metalică BALCANIC se produce în 29 de nuanţe. Este un produs elegant şi rezistent, îmbinând aspectul 
     tradiţional cu cel modern, realizat pe utilaje cu tehnologie avansată. 
•  Acest tip de învelitoare este preponderent folosită în renovările clădirilor, dând unaspect elegant de conservare. O clădire veche sau 
     o clădire de patrimoniu, odată acoperită cu acest tip de ţiglă, este protejată de intemperii şi, în acelasi timp, acesteia îi este pusă în 
     evidenţă frumuseţea arhitecturală. Ţigla metalică BALCANIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
•  Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
•  Lățime totală: 1180 mm
•  Lățime utilă de acoperire: 1080 mm
•  Înălțimea cutei: 20 mm
•  Înălțimea totală:  47 mm
•  Greutatea pe suprafață:  4 - 5 kg / m2
•  Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de 
     culoare și coroziune
•  Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA IBERIC
•  Ţigla IBERIC este profilată din oţel de grosime între 0,45 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă 
     lucioasă sau mată. Ţigla metalică IBERIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm.
•  Ţigla metalică IBERIC se produce în 29 de nuanţe. Este un produs care se remarcă prin înălţimea profilului, oferind casei un 
     încadrament perfect. Sistemul inovativ de îmbinare permite suprapunerea modulelor de ţiglă în ambele laterale, uşurând astfel 
     considerabil procesul şi costurile de montaj.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
•  Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
•  Lățime totală: 1180 mm
•  Lățime utilă de acoperire: 1080 mm
•  Înălțimea cutei: 25 mm
•  Înălțimea totală: 47 mm
•  Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
•  Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile 
    de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Durată de viață 60 de ani: rezistență la variațiile de temperatură



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA GOTIC
•  Ţigla GOTIC este profilată din oţel de grosime între 0,45 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă 
     lucioasă sau mată. Ţigla metalică GOTIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm.
•  Ţigla metalică GOTIC se produce în 29 de nuanţe, astfel încât fiecărei construcţii i se poate alege acoperişul perfect. Pentru realizarea 
     unui acoperiş cu forme şi materiale moderne, dar cu respect faţă de comunitate, modelul GOTIC este soluţia. Sistemul inovativ de 
     îmbinare permite suprapunerea modulelor de ţiglă în ambele laterale, uşurând astfel considerabil procesul şi costurile de montaj.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
•  Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
•  Lățime totală: 1180 mm
•  Lățime utilă de acoperire: 1100 mm
•  Înălțimea cutei: 25 mm
•  Înălțimea totală: 47 mm
•  Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
•  Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile 
     de culoare și coroziune
•  Durată de viață 60 de ani: rezistență la variațiile de temperatură



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

BILKA ROMANIC
•  Ţigla ROMANIC este profilată din oţel de grosime între 0,50 şi 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă
     lucioasă sau mată. Ţigla metalică ROMANIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm şi 7000 mm şi se produce în 29 de nuanţe.
     Acest produs se face remarcat prin înălţimea profilului de 30 mm, oferind casei un încadrament perfect şi un acoperiş ideal pentru orice
     construcţie. 
•  Pentru realizarea unui acoperiş cu forme şi materiale moderne, dar cu respect faţă de comunitate, modelul ROMANIC este
     soluţia. Acest model poate fi folosit atât la construcţii noi, cât şi la monumente istorice sau construcţii în stil romanic. Sistemul inovativ de
     îmbinare permite suprapunerea modulelor de ţiglă în ambele laterale, uşurând astfel considerabil procesul şi costurile de montaj.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
•  Grosime nominală: 0,50 mm – 0,60 mm
•  Lățime totală: 1140 mm
•  Lățime utilă de acoperire: 1020 mm
•  Înălțimea cutei: 30 mm
•  Înălțimea totală: 62 mm
•  Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
•  Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură



BILKA CLASIC, BALCANIC, IBERIC, GOTIC, ROMANIC 

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
1. ȚIGLĂ DIN TABLĂ

      GAMA DE CULORI 



•  preștanțarea de tipul „Z” care face ca șuruburile, precum și îmbinările 
dintre coli să devină invizibile

•  repetitivitate garantată a culorii şi structurii chiar si pentru loturi diferite de 
productie

•  linii robotizate de productie care garanteaza precizie in executarea fiecarui 
element 

•  disponibilitatea și expedierea imediată în orice locație
•  ambalarea profesională și protecția produsului, reduce riscul de eteriorare 

în timpul încărcării, transportului și descărcării
•  presarea de tip “Z”, marca inregistrata IMPRO,  ofera o protectie 

superioara a muchiilor taiate impotriva coroziunii comparativ cu alte 
modulare de pe piata 

•  reducerea consumului șuruburilor. Preștanțarea de tipul „Z” acționează pe 
principiul închizătorii, eliminând necesitatea capsării colilor si automat 
riscul de aparitie a coroziunii in zona de fixare

•  simetria modulului reduce la minim pierderile indiferent de complexitatea 
invelitorii

IMPRO ZET

ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1150
•  Lăţimea totală: ~1212
•  Grosimea tablei: 0,5
•  Înălţimea totală profilului: 50
•  Înălțimea ștanțării: 30
•  Lungimea modulului: 363 (distanțarea șipcilor 350 mm)
•  Suprafaţa efectivă (de acoperire) a unei coli: 0,805 m2

IMPRO ZET



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ

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

IMPRO ZET ROOF	

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



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
2. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ

HERCULIT!®

MAT 35 STANDARD

IMPRO ZET
            GAMA DE CULORI 



IMPRO ZET

1. ȚIGLĂ MODULARĂ DIN TABLĂ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
3. PANOURI DE ACOPERIȘ

BILKA RETRO PANEL
•  Panourile de acoperiş cu îmbinare click reprezintă o soluţie modernă în domeniul producţiei de acoperişuri, cât şi o alternativă 
     simplă şi rapidă pentru acoperişurile tradiţionale. Acest tip de învelitoare metalică poate fi ales pentru a acoperi casele rustice 
     sau obişnuite cu acoperiş normal, ce necesită renovare, dar şi pentru clădirile noi sau moderne. 
•  Flexibilitatea învelitorii metalice RETRO PANEL permite acoperirea clădirilor cu înclinaţie foarte mare, învelirea clădirilor atipice, 
     cum ar fi clădirile de patrimoniu, păstrând linia arhitecturală a clădirii. De asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot fi 
     acoperite cu RETRO PANEL, fără a interveni negativ asupra aspectului estetic al clădirii.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
•  Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
•  Lățime totală: 542 mm
•  Lățime utilă de acoperire: 500 mm
•  Greutatea pe suprafață: 4 - 5 kg / m2
•  Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare 
     și coroziune
•  Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare 
     și coroziune
•  Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

BILKA RETRO PANEL

3. PANOURI DE ACOPERIȘ

            GAMA DE CULORI 



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 
3. PANOURI DE ACOPERIȘ

IMPRO LAMBDA L32
•  Tradiţional ca aspect şi modern ca formă, panoul de acoperiş cu falţul ridicat este recomandat în mod special pentru renovări de 

obiecte aflate în conservare şi a obiectelor sacrale, fiind de asemenea, utilizat în mod frecvent pentru blocuri de apartamente nou 
construite, construcţii unifamiliale şi construcţii de utilitate publică.

•  Prin rapiditatea şi simplitatea montajului, depăşeşte tablele cu falţ dublu şi datorită rigidităţii sporite, poate fi montată pe grinzi 
de acoperiş fără necesitatea montării anterioare a scândurilor pe versant. Datorită acestor calităţi, panoul LAMBDA® poate fi 
utilizat, de asemenea, ca panou de perete asigurând o finisare originală a faţadei pe orizontală sau verticală.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Înălţimea falţului: 32
•  Lăţimea efectivă: 476
•  Lăţimea totală: ~513
•  Grosimea tablei: 0,5-0,6
•  Lungimea foii max.: 8000



IMPRO LAMBDA L32

3. PANOURI DE ACOPERIȘ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

BILKA TABLĂ FĂLȚUITĂ
•  Tabla fălțuită poate fi aleasă pentru a acoperi atât case obișnuite, cât și pentru clădirile noi sau moderne. Flexibilitatea învelitorii 
     metalice fălțuite permite învelirea clădirilor atipice. De asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot fi acoperite 
     cu învelitoarea metalică fălțuită, fără a afecta în vreun fel aspectul clădirii.
•  Tabla fățuită BILKA este produsă cu o grosime nominală între 0,45 – 0,6 mm, în funcție de cerințele construcției. Lungimile
     panourilor se realizează la cerere, fiind permise lungimile foarte mari. Pentru lungimile de apă foarte mari, panourile se
     fălțuiesc în șantier, cu utilaje speciale 
•  Tabla fălțuită BILKA permite posibilitatea execuției acoperișului, cu panta de minim 3⁰ și este produsă în 12 variante
     coloristice, pentru producția din oțel special suedez PLX, produs de furnizorul SSAB. Ca alternativă, se poate utiliza și tabla de
     oțel DX51D, disponibilă în 29 de variante coloristice, mate şi lucioase.

Parametrii tehnici (mm) 
•  Grosime nominală: 0,45 mm – 0,60 mm
•  Lățime totală: 570 mm
•  Lățime utilă de acoperire: 550 mm
•  Înălțimea falțului: 25 mm
•  Greutatea pe suprafață: 4 - 7 kg / m2
•  Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
•  Garanție finisaj SSAB 30 ani garanție pentru caracteristicile de coroziune
•  15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare
•  Durată de viață: 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

3. PANOURI DE ACOPERIȘ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

BILKA TABLĂ FĂLȚUITĂ

GAMA DE CULORI SSAB

             GAMA DE CULORI 

3. PANOURI DE ACOPERIȘ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

IMPRO TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

•  Tablele trapezoidale sunt produse care, datorită 
     universalității acestora, au o întrebuințare largă în 
     industria de construcții.
     Sunt eficiente ca învelitori de acoperiș și de fațadă începând 
     de la cele mai mici construcții (garaje, șoproane) până 
     la hale de producție cu suprafață mare, sau obiective  
     comerciale.
•  Produsele sunt accesibile într-o gamă largă de culori și de 
     straturi de acoperire, tăiate conform cerințelor individuale.
     Putem acoperi orice profil de tablă trapezoidale cu un strat 
     de acoperire anticondensare. În mod suplimentar oferim 
     posibilitatea perforării tablelor trapezoidale
•  Elementele suplimentare ale sistemului pentru tablele 
     trapezoidale în varianta de acoperiș: garnituri de etanșare a 
     țiglei de coamă și a hotei, sistem de comunicație, 
     luminatoare de acoperiș, straturi de acoperire anticondensare,
     horn de ventilare.

3. PANOURI DE ACOPERIȘ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

IMPRO TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea	efectivă:	1177	
•  Lăţimea	totală:	~1210	
•  Înălţimea	profilului:	7,0	
•  Grosimea	tablei:	0,5–1,0	
•  Lungimea	maximă	a	foii:	6000

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea	efectivă:	1177	
•  Lăţimea	totală:	~1210	
•  Înălţimea	profilului:	7,0	
•  Grosimea	tablei:	0,5–1,0	
•  Lungimea	maximă	a	foii:	6000

T14T7

3. PANOURI DE ACOPERIȘ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

IMPRO TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1075
•  Lăţimea totală: ~1125
•  Înălţimea profilului: 17
•  Grosimea tablei: 0,5–1,0
•  Lungimea maximă a foii: 12 000

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1125
•  Lăţimea totală: ~1173
•  Înălţimea profilului: 17
•  Grosimea tablei: 0,5–1,0
•  Lungimea maximă a foii: 12 000

T18 ECOT18

3. PANOURI DE ACOPERIȘ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

IMPRO TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1035
•  Lăţimea totală: ~1070
•  Înălţimea profilului: 34
•  Grosimea tablei: 0,5–1,0
•  Lungimea maximă a foii: 12 000

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1080
•  Lăţimea totală: ~1120
•  Înălţimea profilului: 34
•  Grosimea tablei: 0,5–1,0
•  Lungimea maximă a foii: 12 000

T35 ECOT35

3. PANOURI DE ACOPERIȘ



ÎNVELITORI ȚIGLĂ METALICĂ 

IMPRO TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1055
•  Lăţimea totală: ~1100
•  Înălţimea profilului: 47
•  Grosimea tablei: 0,5–1,0
•  Lungimea maximă a foii: 12 000

Parametrii tehnici (mm) 
•  Lăţimea efectivă: 1020
•  Lăţimea totală: ~1054
•  Înălţimea profilului: 53
•  Grosimea tablei: 0,5–1,0
•  Lungimea maximă a foii: 12 000

T55T50

3. PANOURI DE ACOPERIȘ


