Tablă în falţ
Ţiglă metalică
Tablă cutată
Sistem pluvial

Introducere RoofArt®
Natura ne oferă cele mai spectaculoase încercări. De aceea studiem și ne perfecţionăm continuu pentru a fi pregătiţi
să oferim partenerilor noștri un climat de siguranţă și încredere.
Păstrăm intacte principiile ce stau la baza succesului și dezvoltării personale, temelia și pilonii oricărei construcţii prin
profesionalism, creativitate și corectitudine.
Fondat în 2001, grupul RoofArt a devenit unul din liderii în producţia ţiglei metalice, sistemelor pluviale și a tablei cutate.
Acest lucru se datorează în mod direct materiei prime, tehnologiilor inovative de produs și de montaj, utilajelor folosite în
producţie și indirect, întregului proces de stocare – transport – garanţie a produselor.
Obiectivul nostru este de a promova percepţia durabilităţii, funcţionalităţii, accesibilităţii și a unui design atractiv calităţile de bază a producţiei RoofArt.
Oferim sistem complet pentru acoperișuri: ţiglă metalică, tablă cutată și sistem pluvial. Ţigla metalică este prezentă în
portofoliul nostru prin modelul Arctica: clasică și dublu-modulară; tabla cutată prin profilele H-7, H-12 și H-18, iar sistemul
pluvial RoofArt Scandic a trecut hotarele ţării, fiind exportat în peste 14 ţări.
Ne dorim să livrăm calitate prin produse, servicii și oameni. Îmbunătăţim permanent produsele noastre și atragem o
deosebită atenţie experienţei de interacţiune a clienţilor cu reprezentanţii companiei noastre.

5. Strat de vopsea
4. Strat primar de grund
3. Strat de pasivizare
2. Strat de zinc
1. Foaie de oţel
2. Strat de zinc
3. Strat de pasivizare
4. Strat primar de grund
5. Strat de protecţie
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Calitate

Durabilitate și fiabilitate în exploatare

Calitatea produselor RoofArt este asigurată de selecţia
minuţioasă a furnizorilor de tablă. Au fost testaţi mai
mulţi producători mondiali, pentru a alege furnizorii care
corespund cerinţelor.
Datorită straturilor de protecţie și acoperire, produsele
RoofArt îşi păstrează culoarea şi au o suprafaţă durabilă,
rezistentă la zgâriere, radiaţii UV, rugină.

Stratul de zinc este cel mai important element în
compoziţia tablei pentru acoperiș, întrucât are rolul de
a proteja oţelul de coroziune. Cu cât acesta este mai
mare pe o anumită suprafaţă, cu atât protecţia împotriva
coroziunii este mai bună și crește durata de viaţă a
produsului. Stratul de grund în aceeași culoare ca și
vopseaua face ca eventualele zgârieturi să nu fie vizibile.
Toate modelele de ţiglă RoofArt corespund normelor
europene și au o durată a vieţii de 50 de ani.

Utilaje performante

Produse certificate și garantate

Investiţiile în liniile de producţie și utilajele profesionale
de ultimă generaţie, în dezvoltarea produselor și a
tehnologiilor de montare au ca scop obţinerea celor mai
performante sisteme de acoperiș existente pe piaţă. Tabla
prevopsită este profilată utilizând utilaj marca Samesor, de
origine finlandeză.

Produsele RoofArt sunt realizate în conformitate cu
cerinţele standardelor europene. Aceste produse se
realizează în cadrul RoofArt S.R.L., care are implementat
un sistem certificat de management al calităţii. Suntem
siguri de calitatea produselor noastre și astfel oferim
garanţii reale pentru fiecare din acestea.

Sistemul pluvial Scandic®
Rolul sistemului pluvial îl reprezintă preluarea precipitaţiilor de pe acoperiş şi evacuarea lor la nivelul solului sau
colectarea în rezervoare externe ori sisteme de canalizare, pentru a evita eventualele infiltraţii în structura clădirii sau
deversarea necontrolată în curte, grădină sau alt spaţiu deschis.
PPC
PPCR

Elemente
componente

SJ

CJL
CJ

KI

CJA

BB - Brăţară burlan
CMB - Colier metalic burlan
BU/ PB - Burlan/ Prelungitor burlan
CE - Cot evacuare 600
MB - Mufă burlan
RC - Racord canalizare
EC - Element captare
RB - Ramificaţie burlan
PC/PCD - Pâlnie colectoare
Pâlnie colectoare dreptunghiulară

BJ

CPU

BJ - Brăţară jgheab
CU - Capac universal
CPA
CU
CJ/CJL - Cârlig jgheab/ Cârlig
jgheab lung
CJA - Carlig jgheab adaptabil
KE
EJ
CPA - Carlig pazie adaptabil
PPC/ PPCR - Piesă prindere cârlig / răsucită
CPU - Cârlig pazie universal
JB - Jgheab
KIB/KEB - Colţar interior/exterior 900 cu brăţări incluse
RA - Racord jgheab
CB - Cot burlan 600

JB

JB

CU
KIB

PCD

RA
PP 90o

KEB

CB
PP 180o

PB

Protecţia
oţelului

ZINC 275 G/MP

PC

CB

CMB

BU

MB

BB

RC

împotriva
coroziunii

RB

PP - Piesă preaplin 900/1800
SJ – Stabilizator jgheab
DEP - Decantor pluvial
CEL - Cot elastic

DEP

EC

CE
CEL

Tipuri și dimensiuni
150/125

Sistemele sunt disponibile în două variante de dimensiuni: 125/87mm şi 150/100mm. Jgheaburile
cu diametrul 125mm se recomandă pentru case mici şi mijlocii, iar jgheaburile cu diametrul
150mm pot fi utilizate şi la edificii industriale cu o suprafaţă considerabilă de acoperiş.

100/87

Clasa

Grosime

Acoperire

Model

Garanţie

Color (oţel SSAB)

min. 0.57mm
zinc 275g/m2

GreenCoat RWS
35μm

Circular 125/87; 150/100mm

40 ani coroziune; 20 ani culoare

Zinc

min. 0.57mm
zinc 275g/m2

-

Circular 125/87; 150/100mm

10 ani coroziune

Cupru

min. 0.50 mm cupru
99% puritate

-

Circular 125/87; 150/100mm

* pe viaţă

Gamă de culori

*Pot exista diferenţe între culorile prezentate și cele reale. Pentru siguranţă, verificaţi mostrele de tablă.
**Anumite culori sunt disponibile la comandă specială. Solicitaţi informaţii, apelând la +373 79 090 070.
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Roșu
cărămiziu

Roșu

Verde
crom

Gri fier

Gri
antracit

Cărămiziu

Maro

Brun

Negru

Alb

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 6020

RAL 7011

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9010

Cupru

Zincat

Ţigla metalică
Arctica Clasică
Tendinţa materialului de învelitoare de pe piaţa
acoperișurilor din Moldova continuă a fi ţigla metalică.
Caracteristica principală a profilului Arctica Clasică
o reprezintă cele trei creste care conferă un exterior
deosebit panoului de ţiglă, iar forma simetrică și
echilibrată îi conferă duritate și eleganţă.
Este disponibil în mai multe variante de grosime, tipuri de
acoperire, textură mată sau lucioasă și gamă variată de
culori. Avantajele acestui profil sunt:

•

Secţiune longitudinală a modulului de ţiglă metalică
(vedere laterală)

20

•

Păstrează estetica și funcţionalitatea zeci de ani
înainte;
Oferă rezistenţă sporită la zgârieturi datorită
particulelor acrilice dure din compoziţie;

350mm

350mm

20mm

•

60

max. 6000mm

1205mm
1130mm

22mm

Secţiune transversală a modulului de ţiglă metalică
(vedere frontală)

Menţine culorile vii pentru o perioadă îndelungată
datorită rezistenţei materialului la razele UV – fără
decolorări masive sau parţiale.

Date tehnice
Înălţime cută

20 mm

Adâncime val

22 mm

Lungime modul

350 mm

Lăţime totală

1205 mm

Lăţime utilă de acoperire

1130 mm

Lungime maximă

6000 mm

Lungime minimă

460 mm

Înclinaţie minimă

140

Greutate pe suprafaţă

≈ 4 kg/m2

Ţigla metalică cu prinderi ascunse
Arctica Dublu-Modulară
Profilul Arctica este disponibil și în varianta exclusivă:
dublu-modulară. Această opţiune este caracteristică
prin faptul că panourile sunt formate din 2 module
de ţiglă, care facilitează montarea și manevrarea,
fără îmbinări vizibile. Profilul dat posedă următoarele
avantaje:

•

•

•

înlocuirii unui panou de ţiglă.

Prezenţa șuruburilor ascunse, care asigură un
acoperiș uniform ferit de infiltraţii. Fixarea panoului
din tablă de carcasul din lemn al acoperișului nu
necesită perforarea suprafeţei superioare a ţiglei.
Șuruburile principale de prindere sunt poziţionate
în zona de suprapunere a panourilor, fiind ferite
de acţiunea directă a razelor solare și de factorii
îngheţ/dezgheţ.
Facilitează transportea și depozitarea datorată
dimensiunii reduse a panourilor. Manevrarea ţiglei se
poate face de o singură persoană. Aproximativ
180 m2 de ţiglă pot fi depozitaţi pe un palet –
necesarul unui acoperiș pentru o casă medie.
Este posibilă demontarea ulterioară a orice panou,
chiar și din mijlocul acoperișului – de exemplu, în
situaţia montării unei ferestre de mansardă sau

Secţiunea longitudinală a panoului de ţiglă metalică,
format din două module (vedere laterală)

350mm

350mm

•
•

Oferă siguranţă în lucrul pe acoperiș cu foi mici de
tablă – doi montatori pot executa întreaga lucrare
de instalare a acoperișului.
Sunt diminuate pierderile de material la decupajele
de lângă dolii, coame, ferestre de mansardă sau
lucarne.
Are un design deosebit. Îmbinarea și potrivirea
perfectă a panourilor de ţiglă conferă un aspect
integral uniform și plăcut.

Date tehnice

30mm
5

•

Înălţime cută

30 mm

Adâncime val

22 mm

Lungime modul

350 mm

Lăţime totală

1205 mm

Lăţime utilă de acoperire

1130 mm

Număr de module

60

2

Lungime totală

765 mm

Lungime utilă

700 mm

Înclinaţie minimă

max. 765mm

140

Greutate pe suprafaţă

Secţiune transversală a modulului de ţiglă metalică
(vedere frontală)

Încărcare pe europalet (200 - 250 panouri)

22mm

1205mm
1130mm

Fixare cu șuruburi
metal-lemn (4.8 x 35mm).

200 m2, ≈ 1000 kg

* Panourile cu prinderi ascunse se produc și în varianta de un singur
modul (1205 mm x 415 mm), pentru montarea lor la coama acoperișului.

Exemplu de montaj
Siguranţa lucrului cu panouri de
ţiglă metalică dublu-modulară.

≈ 4 kg/m2

Fixare cu șuruburi de ţesere
metal-metal (4.8 x 20mm).

Rezultatul obţinut: un acoperiș
etanș și uniform, fără îmbinări
vizibile!

Tablă cutată
H-7
Tabla cutată, numită popular și
”profnastil” este unul dintre cele mai
econome opţiuni de învelitori.
Profilul H-7 este utilizat pe larg la:
faţade, garduri, porţi sau streșini.
Este soluţia potrivită pentru
construcţiile cu termen scurt de
predare, buget redus și cerinţe
estetice specifice.
La comandă se face profilare cu
perforaţii pentru o ventilare mai
bună a streșinii și un aspect original.

Tablă cutată HA 7

Acoperire
cu vopsea

1210 (lăţimea totală)

7

1180 (lăţime utilă de acoperire)
118

Tablă cutată HP 7

7

1210 (lăţimea totală)
1180 (lăţime utilă de acoperire)
118

Acoperire
cu vopsea

Date tehnice
Înălţime cută

7 mm

Lăţime totală

1210 mm

Lăţime utilă de acoperire

1180 mm

Lungime maximă

10000 mm

Lungime minimă

200 mm

Înclinaţie minimă

140

Greutate pe suprafaţă

≈ 5 kg/m2

Produsul nou H-12 este unicul profil
pe piaţa Moldovei cu înălţimea cutei
de 12 mm, care îi conferă durabilitate
sporită la încărcări de vânt,
1051.0
1008.0
zăpadă
și
ploaie;
instalare
ușoară;
12.3
72.0
12.6
funcţionalitate și un design elegant.
Profilarea tablei cutate se realizează
în două variante: cu cutele spre
interior pentru faţadă și cu cutele
spre exterior pentru acoperiș.
De asemenea, se mai folosește la
instalarea de porţi, garduri și streșini.

Nou
47.4

0.50

12.5

Tablă cutată
H-12

1051.0
12.3

12.6

47.4

0.50

12.5

1008.0
72.0

Tablă cutată HA 12
Date tehnice
1060 (lăţimea totală)
1008 (lăţime utilă de acoperire)
1051 (înălţimea totală)
1008 (înălţimea utilă de acoperire)
72

72

Acoperire
cu vopsea

12.5

12.5

Tablă cutată HP 12
1060 (lăţimea totală)
1008 (lăţime utilă de acoperire)
72

72

Înălţime cută

12.5 mm

Lăţime totală

1060 mm

Lăţime utilă de acoperire

1008 mm

Lungime maximă

10000 mm

Lungime minimă

200 mm

Înclinaţie minimă

140

12.5

12.5

Greutate pe suprafaţă

≈ 5 kg/m2

Tablă cutată
H-18
Profilul trapezoidal H-18 cu înălţimea
cutei de 18 mm este alegerea
perfectă pentru construcţia de
hale industriale și acoperișuri. Se
mai utilizează pe larg la instalarea
faţadelor, gardurilor și streșinilor.
Raportul de ”calitate - preţ”
determină acest profil să fie soluţia
voastră convenabilă și de încredere.
La dorinţa dumneavoastră, putem
adăuga un profil suplimentar de
rigidizare, ce oferă o duritate mai
mare și un aspect deosebit.

Tablă cutată HA 18

Acoperire
cu vopsea

Date tehnice

1180 (lăţimea totală)

189

Tablă cutată HP 18

18

1134 (lăţime utilă de acoperire)

Acoperire
cu vopsea

189

18

1180 (lăţimea totală)
1134 (lăţime utilă de acoperire)

Înălţime cută

18 mm

Lăţime totală

1180 mm

Lăţime utilă de acoperire

1134 mm

Lungime maximă

10000 mm

Lungime minimă

500 mm

Înclinaţie minimă

140

Greutate pe suprafaţă

≈ 5 kg/m2

Tablă în falţ
Tabla Greencoat a producătorului
suedez SSAB, este un produs ușor
maleabil dezvoltat pentru lucrări de
tinichigerie de orice dificultate.
Având un conţinut de zinc de
350 g/m2, această tablă oferă o
rezistenţă sporită la corozie și razele
ultraviolete. În plus, materialele din
gama Greencoat sunt vopsite prin
intermediul tehnologiilor BIO și astfel
noi vă punem la dispoziţie un produs
ecologic cu impact minim asupra
mediului înconjurător, dar și unic de
felul său, care este situat în clasa
premium pentru acoperișurile cu
pante lungi.

25mm

pânâ la 6000mm

Tabla fălţuită este ideală atât pentru
casele moderne, cât și pentru
clădirile istorice, de patrimoniu,
iar aspectul său minimalist
oferă construcţiilor o înfăţișare
nonconformistă și elegantă, ce le va
scoate cu siguranţă din anonimat.

13mm

27mm

10mm

9mm

160 - 770mm

Date tehnice
Înălţime cută

25 mm

Lăţime totală

160-770 mm

Lungime maximă

6000 mm

Lungime minimă

500 mm

Înclinaţie minimă

80

Greutate pe suprafaţă

≈ 6 kg/m

Vișiniu

Verde
crom

Gri fier

Gri
antracit

RAL 3005

RAL 6020

RAL 7011

RAL 7016

2

Cupru

Aluminiu

Zincat

Sistem complet de la același producător
Accesorii pentru acoperiș
Vă punem la dispoziţie un sistem complet pentru acoperișuri, acesta fiind prevăzut cu toate accesoriile necesare.
Elementele de tinichigerie sunt confecţionate din materie primă de aceeași calitate și nuanţă de culoare, pentru a
asigura potrivire perfectă, durabilitate și aspectul uniform al acoperișului.
La comandă, executăm elemente de tinichigerie adaptate nevoii dumneavoastră. Comercializăm, de asemenea, folii
anticondens, șuruburi de fixare și alte accesorii conexe.
Fronton exterior mare
312x2000mm
Racord la calcan
208x2000mm
Semicoamă
312x2000mm

Dolie specială
625x2000mm

Fronton exterior mic
250x2000mm

Dolie standard
500x2000mm

Coamă circulară
400x2000mm

Coamă dreaptă
312x2000mm

Opritor zăpadă
250x2000mm
Fronton interior
178x2000mm

Șorţ de streașină
208x2000mm

Șorţ mascare
ţiglă dublumodulară
125x2000mm

Racord lateral exterior
250x2000mm

Capac coamă
circulară

Racord lateral interior
312x2000mm

Materie primă*
Tabla

Grosime

Produse

Garanţie

SSAB GreenCoat Mica BT

0,50 mm, 275 g/m2 zinc

Ţiglă metalică, tablă cutată

30 ani coroziune; 20 ani culoare

Dongbu Steel Hi-Matt

0,45 mm, 225 g/m2 zinc

Ţiglă metalică, tablă cutată

20 ani coroziune; 10 ani culoare

Dongbu Steel RMP 0,45

0,45 mm, 225 g/m2 zinc

Ţiglă metalică, tablă cutată

20 ani coroziune; 10 ani culoare

Dongbu Steel RMP 0,4

0,40 mm, 120 g/m2 aluzinc

Ţiglă metalică, tablă cutată

20 ani coroziune; 10 ani culoare

Dongbu Steel V Matt

0,47 mm, 225 g/m2 zinc

Ţiglă metalică, tablă cutată

20 ani coroziune; 15 ani culoare

Dongkuk Steel

0,40 mm, 120 g/m2 aluzinc

Tablă cutată (Imitaţie lemn)

20 ani coroziune; 10 ani culoare

Dongbu Steel

0,42 mm, 120 g/m2 aluzinc

Tablă cutată (Aluzinc)

10 ani coroziune

Shandong Taiyao Steel

0,40 mm, 100 g/m2 zinc

Tablă cutată

-

Gamă de culori
Tablă prevopsită
Vișiniu

Roșu
cărămiziu

Roșu

Verde
crom

Gri
grafit

Maro

Brun

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 6020

RAL 7024

RAL 8017

RAL 8019

Negru

Aluzinc

Imitaţie
lemn

Verde
moss

Albastru
semnal

Maro
deschis

Alb

RAL 6005

RAL 5005

RAL 8015

RAL 9003

RAL 9005

*Pot exista diferenţe între culorile prezentate în broșură și cele reale, datorită transpunerii lor pe suport de hârtie. Nuanţele de culoare diferă în funcţie
de tipul de acoperire mată, semi-mată sau lucioasă. Pentru a fi siguri de culoarea dorită, consultaţi mostrele fizice de tablă disponibile în reţeaua de
distribuitori RoofArt.

Avantajele produselor RoofArt®
Peste 40 de ani de teste extinse în mediul extern
Mostrele de tablă amplasaste în locaţii de pe întreg globul garantează că
sistemul pluvial din oţel SSAB va rezista la cele mai aspre condiţii de climă şi
intemperii cum sunt vântul, ploaia, zăpada, apa sărată, gheaţa, radiaţiile UV,
umiditatea ridicată şi furtunile.

Vopsea BIO patentată - GreenCoat®
Sistemul pluvial Scandic® rezistă în timp și în plus, protejează mediul
înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe în aer.
Acoperirea GreenCoat® presupune că o parte substanţială a materialului
tradiţional pe bază de produse fosile utilizat în vopselurile clasice a fost
înlocuit cu o componentă pe bază bio (uleiul de rapiţă) - o tehnologie SSAB
patentată - fiind singurul oţel de pe piaţă care deţine un strat de acoperire
cu un conţinut crescut de material biologic regenerabil.
Straturi de acoperire

5
4
3
2
1
2
3
4
5

GreenCoat RWS 35μm
Strat de grund
Strat de pasivizare
Strat de zinc 275g /m2
Foaie de oţel min. 0.57mm
Strat de zinc 275g /m2
Strat de pasivizare
Strat de grund
Strat de vopsea
GreenCoat RWS 35μm

Rezistenţă timp îndelungat
Compoziţia materiei prime garantează menţinerea culorii şi aspectului iniţial
mulţi ani după montaj. Suprafaţa este rezistentă la zgâriere, radiaţii UV
și rugină. Stratul de zinc este cel mai important element, având rolul de a
proteja oţelul de coroziune. Cu cât este mai mare pe o anumită suprafaţă,
cu atât protecţia împotriva coroziunii este mai bună și crește durata de viaţă
a produsului. Stratul de grund în aceeași culoare ca și vopseaua face ca
eventualele zgârieturi datorate manevrării să nu fie vizibile.

Dezvoltare și inovaţie, de la materia primă și până la montaj
Investiţiile în utilajele profesionale de ultimă generaţie și în dezvoltarea
elementelor componente prin atribuirea unor caracteristici unice, au ca scop
obţinerea celor mai performante sisteme pluviale existente pe piaţă.
Dintre acestea amintim, colţarul interior/exterior cu brăţări de jgheab incluse,
închiderea brăţărilor de jgheab și burlan prin sistem click, capacul de jgheab
dotat cu garnitură de etanșare, elementul de colectare a apei pentru folosire
ulterioară.

Recomandat pentru fiecare acoperiș
Sistemul pluvial Scandic se poate combina cu orice tip de învelitoare: ţiglă
ceramică, de beton sau metalică, șindrilă bituminoasă, tablă cutată și tablă
fălţuită.
Universalitatea și calitatea sistemelor pluviale Scandic este dovedită prin
miile de proiecte unde acestea au fost montate, atât în Moldova, cât și pe
pieţe europene.

Produse certificate și garantate
Elementele sistemului pluvial se produc cu respectarea Standardelor
Europene SR EN 612:2006 şi SR EN 1462:2006. S.C. ROOFART S.R.L. are
implementat un sistem de management al calităţii certificat de AEROQ,
conform cu SR EN ISO 9001:2015, cu certificatul nr. 2318/2018.

RoofArt SRL - Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Muncești 799
+373 79 090 070
info@roofart.md
www.roofart.md

2021 © RoofArt

www.roofart.md

