


Beneficii

Rezistență în timp

Protecție superioară de 
zinc, de 275 g/m².

Sistem complet

Tablă, sistem pluvial, piese 
de finisaj şi accesorii.

Soluții pentru
orice stil arhitectural

Gamă variată de profile de tablă, 
pentru proiecte diferite.

Compania Metigla beneficiază de o vastă experiență belgiană în 
producția materialelor pentru închideri metalice, încă din 1984 şi este 
prezentă în România din anul 2000. 

Divizia Rezidențial include țigla metalică, în cele patru variante de 
profilare, două variante de tablă prefălțuită, precum şi 
sistem pluvial.
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Profile de țiglă metalică:

CLAS STAR

MIRA TECK



CLAS

STAR

Profilul de țiglă Clas, din portofoliul 
Metigla, este caracterizat de linii 
elegante, armonioase, care se adaptează 
unei multitudini de stiluri arhitecturale. 

Țigla metalică Clas este concepută cu 
decupaj după contur, care îi oferă un 
aspect plăcut. În zona de îmbinare între 
două foi de tablă, profilul are un canal 
capilar, cu rol în preluarea eventualelor 
infiltraţii.

Profilul Star beneficiază de un design 
modern și practic, care se adaptează 
atât proiectelor tradiționale, cât și celor 
moderne. 

Pentru aspectul estetic al acoperişului, 
Star are decupaj după contur, iar forma 
simetrică a profilului asigură un montaj 
rapid şi facil. 
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Lățime totală 1190

Lățime utilă 1100
27 220

33 - 300 (37/35/25)

20(15/25/30)

350(400)

7(3/5/15)

ZINC
275 g/m2

ZINC
275 g/m2

MIN.
SLOPE 8̊

MIN.
SLOPE 14̊

Valorile din secţiuni sunt 
exprimate în mm.

Valorile din secţiuni sunt 
exprimate în mm.

Lățime totală 1190

Lățime utilă 1100
27 220

33 - 300 (37/35/25)

20(15/25/30)

350(400)

7(3/5/15)



MIRA

TECK

Lățime utilă 1100

Lățime totală 1195

27532

ZINC
275 g/m2

ZINC
275 g/m2

MIN.
SLOPE 16̊

MODULAR

MIN.
SLOPE 14̊

Acest tip de profil conferă eleganţă şi 
o personalitate aparte acoperişului, 
fiind o alegere perfectă pentru casele 
cu arhitectură inspirată din zona 
mediteraneană.

Onduleurile formează un fel de jgheaburi 
pe acoperiş, care asigură o scurgere 
optimă a apei pluviale, chiar şi în situaţia 
unei înclinaţii mai mici a acoperişului.

Profilul Teck recrează aspectul 
acoperişului tradiţional din şindrilă, pe 
care îl îmbină cu toate caracteristicile 
unui acoperiş metalic modern.

Estetic, uşor şi etanş, acest tip de 
acoperiş este ideal pentru construcţiile 
din zonele rurale sau montane, 
contribuind la specificul rustic al zonei.
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Metigla Rezidential
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Valorile din secţiuni sunt 
exprimate în mm.

Valorile din secţiuni sunt 
exprimate în mm.
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Profile de tablă
prefălțuită:

CLIC

FALT
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Valorile din secţiune sunt 
exprimate în mm.

Profilul Clic este caracterizat prin 
simplitate şi rafinament. Stilul de 
acoperiş clasic este reinterpretat 
într-o manieră modernă, adaptată atât 
construcţiilor noi, avangardiste, cât şi 
celor de patrimoniu.

Îmbinarea foilor de tablă se face prin 
clipsare, rezultând o etanşeitate 
superioară şi un montaj rapid. 

Profilul Falt este identic ca aspect cu Clic, 
diferenţierea realizându-se la nivel de 
montaj. 

Îmbinarea foilor de tablă Falt se realizează 
prin dublă fălţuire, care asigură profilului o 
etanşeitate foarte bună.
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Lățime utilă 515 sau 305

Lățime utilă 540 sau 330

2726

ZINC
275 g/m2
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MIN.
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SLOPE 4̊
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Metigla Rezidential

CLIC

FALT

Valorile din secţiune sunt 
exprimate în mm.



Piese de finisaj și accesorii
Metigla produce o gamă completă de piese de finisaj (standard şi speciale), ușor de instalat, care 
completează acoperișul atât funcţional, cât şi estetic. 
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Coamă 
rotundă11

Opritor 
zăpadă14

Coamă 
dreaptă16

Fronton 
interior19

Bordură 
fronton 15

Bordură 
fronton 26

Bordură 
calcan8

Bordură 
rupere 
pantă

7

Şorţ 
streaşină1

Racord 
calcan3

Bordură 
fronton 
interioară

4Dolie2

Pentru alte 
piese de finisaj,  
standard sau pe 
comandă, vă rugăm 
să contactaţi 
departamentul 
comercial.



Sistem pluvial
Orice acoperiș are nevoie de un 
sistem pluvial eficient și durabil. 

Metigla produce sistem pluvial din anul 2009, disponibil în două dimensiuni, 125/88 mm și 165/100 mm. 

ZINC
275 g/m2

1. Capac jgheab 2. Cârlig 
jgheab

3. Piesă de 
îmbinare jgheab

4. Colţar 
interior 90�

5. Jgheab

6. Cârlig jgheab 
aplicat

7. Stabilizator 
jgheab

8. Racord 
jgheab-burlan

9. Colţar 
exterior 90�

10. Prelungitor 
burlan

11. Cot 
burlan 60�

12. Ramificaţie 
burlan

13. Brăţară 
burlan

14. Burlan 15. Element 
deversare

16. Element 
evacuare 60�

17. Racord 
canalizare

18. Pâlnie 
colectare

Adaptabilitate
Sistem complet, alcătuit 
din 18 elemente, care se 
adaptează oricărui tip de 
acoperiş.

Durabilitate 
Materie primă 
cu caracteristici 
tehnice care asigură 
rezistență în timp.

Instalare uşoară
Toate elementele sunt 
concepute şi produse 
special pentru a facilita 
montajul prin îmbinări.

Beneficii
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Tabla prevopsită utilizată de Metigla în procesul de producţie 
este realizată din oţel de calitate superioară (1), zincat la cald, cu 
protecţie de zinc de minim 275 g/m² (2).

Stratul de zinc este protejat în tehnologie multistrat, cu acoperiri 
succesive, de stratul de pasivare (3), stratul primar de protecţie (4) 
şi stratul de vopsea exterior (5). 
Stratul exterior (5) poate fi de mai multe tipuri: Polyester (lucios de 
25 µm sau mat de 35 µm), PVDF (polifluorură de viniliden) de 25 µm, 
PUR (poliuretan) de 55 µm sau PUR MAT (poliuretan mat) de 50 µm.

Pe partea interioară, stratul de vopsea este din Polyester sau 
Acrilic de 10 µm (6).

În cazul sistemului pluvial, 
ambele feţe ale tablei sunt 
protejate de strat de pasivare 
şi sunt acoperite cu vopsea 
poliuretanică, cu strat de 
35 µm, a cărei textură oferă 
o rezistenţă mare la uzură, 
zgârieturi şi temperaturi 
ridicate.

Materia primă

ZINC
275 g/m2
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Culorile imprimate 
pot diferi de original. 
Pentru detalii despre 
disponibilitatea 
coloristică a fiecărui 
produs, vă rugăm 
să contactaţi 
departamentul 
comercial.
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Disponibilitate culori

RAL 1014 L RAL 1023 L RAL 3000 L
RAL 3000 PUR

RAL 3005 M RAL 3009 M RAL 3011 L

RAL 5010 L RAL 6009 L RAL 6011 L
RAL 6011 PVDF

RAL 6020 M RAL 7016 L
RAL 7016 PUR
RAL 7016 PVDF

RAL 7024 M

RAL 8004 PUR RAL 8004 M RAL 8017 L
RAL 8017 PUR 

RAL 8017 M
RAL 8017 PUR MAT

RAL 8019 PVDF RAL 8019 M
RAL 8019 PUR MAT

RAL 9005 M
RAL 9005 PUR MAT

RAL 9006 L
RAL 9006 PVDF

RAL 9002 L
RAL 9002 PVDF

RAL 9005 PVDF SPANISH ROOF



Un proiect

inoveo.ro

Din pasiune pentru 
acoperiri inteligente

Ceptura, Prahova, 
107126, România

T +40 244 44 58 00
F +40 244 44 58 01

metigla.ro


