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BAVARIA Roof 2.0

IMPERLUX este o companie specializată în comercializarea produselor pentru acoperiș, oferind servicii de 
consultanță, proiectare și montaj.

BAVARIA Roof 2.0 este un model expresiv, caracteristic, bine cunoscut acoperișurilor și bine ales 
de clienți, pe care l-am îmbogățit cu cele mai noi soluții tehnologice. Datorită formelor și greutății, 
BAVARIA Roof 2.0 asigură o izolație termică, fonică, rezistentă la foc și o stabilitate acoperișului supe-
rioare oricăror alte tipuri de invelitori.

SPECIFICAȚII TEHNICE

CARACTERISTICI
Forma bimodulară a țiglelor facilitează încărcarea, transportul și descărcarea, dar mai ales ajută la o montare 
ușoară și rapidă. Colile cu dimensiuni mici sunt ușoare, prin urmare manipularea acestora pe acoperiș este mult 
mai facilă, iar depozitarea mai sigură.

Țiglele din tablă 
BAVARIA Roof 2.0 

sunt tăiate în funcție 
de forma valului, 
datorită acesteia 

îmbinările orizon-
tale ale foilor sunt 

invizibile.

Orificii de montare 
pregătite pe preștanțările 
verticale, care permit mon-
tarea rapidă și strânsă a 
foilor. Acest lucru nu numai 
că ușurează asamblarea, ci 
și accelerează semnificativ 
lucrul (se aplică versiunii cu 
preștanțări de 30 mm și mai 
mult).

 0,5 mm

40 mm
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BAVARIA Roof 2.0

STRATURI DE ACOPERIRE ȘI GAMA DE CULORI

HERCULIT®  [HC]

ICE COVER ZM [ICEP]

Este un strat de acoperire ela-
borat într-o colaborare strânsă cu 
un producător de frunte de lacuri 
pentru cele mai bune combinate 
siderurgice din Europa. Studierea 
de lungă durată a straturilor de 
acoperire întrebuințate până 
acum și monitorizarea nevoilor 
clienților, cu luarea în considerare

Strat de acoperire organic gros 
(35 μm) cu o factură cristalină 
interesantă care sugerează o vo-
psea aplicată într-un strat gros.
Miezul îl constituie oțelul, aco-
perit cu un aliaj de zinc și mag-

neziu, fapt ce asigură o protecție 
crescută împotriva coroziunii. 
Efectul îl constituie creșterea 
semnificativă a rezistenței la coro-
ziunea albă și roșie în mediul C3.

în special a nevoilor tinichigiilor, 
ne-a permis să concentrăm 
atât de multe avantaje diverse 
într-un singur produs. HERCULIT® 
reprezintă un poliester întărit cu 
poliuretani cu o rezistență ridicată 
la toate tipurile de deteriorări 
mecanice și grosimea de 35 μm.

Perioadă de garanţie: 40 de ani*

Perioadă de garanţie: 35 de ani*

*Condițiile detaliate ale garanției sunt 
definite în certificatul de garanție

*Condițiile detaliate ale garanției sunt 
definite în certificatul de garanție
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BAVARIA Roof 2.0

MAT 35 ZM [TKEP]

Produs vizual identic cu varianta 
MAT 35 Standard. Se diferențiază 
de aceasta prin stratul de acoperi-
re de protecție modernizat - a fost 
întrebuințat un aliaj inovator de

zinc și magneziu (ZM). Efectul îl 
constituie creșterea semnificativă 
a rezistenței la coroziunea albă și 
roșie în mediul C3.

Perioadă de garanţie: 30 ani*
*Condițiile detaliate ale garanției sunt definite în certificatul de garanție

MAT 35 Standard [TK]

Tablele din oțel cu strat de aco-
perire metalic din zinc aplicat pe 
ambele părți, strat de acoperire 
anticoroziv, precum și strat de 
acoperire organic decorativ apli-
cat pe o singură parte. Avantajele 
acestora reprezintă rezistența ridi-
cată la deteriorările mecanice și la 
coroziune, capacitatea perfectă 

de formare, precum și valorile 
estetice înalte. Această tablă este 
acoperită cu un strat organic mat 
cu o factură granulată de 35 μm, 
accesibilă în 9 culori cu posibi-
litatea de furnizare a culorilor în
afară de cele ale modelului de 
bază.

Perioadă de garanţie: 15 de ani*
*Condițiile detaliate ale garanției sunt definite în certificatul de garanție
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BAVARIA Roof 2.0

Special pentru țigla BAVARIA Roof 2.0, am pregătit un sistem de pazie funcțional. Pentru a asigura concorda-
rea și cooperarea optimă a acestor elemente în structura acoperișului, construcția pazilor ia în considerare 
forma și lățimea valului de acoperire. Mai mult, utilizarea aceluiași material de șarjă permite obținerea unei 
compatibilități depline a culorii și a structurii suprafeței.

Un astfel de sistem de tinichigerie înseamnă siguranță, funcționalitate, dar și estetică a acoperirii.

LUCRĂRI DE TINICHIGERIE
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BAVARIA Roof 2.0

O atenție deosebită s-a acordat 
proprietăților cheie care decid 
calitatea durabilității acestui tip 
de țiglă pentru acoperiș. Țigla
BAVARIA Roof 2.0 asigură o 
compatibilitatea înaltă a culorii 
a structurii stratului precum și 
a proprietăților de rezistență și 
anticoroziune peste medie. Acest 
lucru ne permite să oferim o 
garanție de mulți ani, fără necesi-
tatea cumpărării unor elemente 
suplimentare. Rezistența perfectă 
la fricțiune, deteriorarea mecanică

Achiziționând țigla BAVARIA Roof 2.0, poți fi sigur că elementele individuale se vor potrivi perfect, creând o 
structură uniformă pe suprafața acoperișului. Aceasta se datorează tehnologiilor moderne: liniilor robotizate 
și automatizate pentru producția țiglei și accesorii, precum și pentru stațiile de paletizare, care asigură o pre-
cizie și repetabilitate foarte ridicate.

Garanție de mai mulți ani fără necesitatea cumpărării de elemente suplimentare
Rezistență ridicată la coroziune
Rezistență ridicată la acțiunea razelor UV, la zgâriere și fricțiune
Repetitivitate garantată a culorii și structurii
Durabilitatea culorii (rezistență înaltă la acțiunea razelor UV și la modificarea culorii)
Disponibilitate imediată și expedierea rapidă în orice locație din Republica Moldova
Ambalare profesională și protecția produsului, reduce riscul de deteriorare în timpul încărcării, trans-
portării și descărcării
Sistemul pluvial RoofArt care întregește imaginea unui sistem de acoperiș bine conceput
Un sistem dedicat de accesorii și de montare care dau senzația unui sistem de acoperiș elegant
Aspect estetic, formă atrăgătoare
Țigla BAVARIA Roof 2.0 este un profil simetric, motiv pentru care direcția de montare este liberă 

Printre principalele atuuri ale țiglei BAVARIA Roof 2.0 se pot enumera:

precum și influența razelor solare 
face ca această țiglă, chiar după 
ani de zile să arate proaspăt și 
elegant.

Secțiunea tablei cu strat de acoperire

MATERIA PRIMĂ

ȚIGLA CARE ÎNDEPLINEȘTE CELE MAI ÎNALTE CERINȚE DE CALITATE

Peliculă organică

Vopsea de grund

Vopsea anticorozivă

Peliculă metalică

Miez de oțel

BAVARIA Roof2.0
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BAVARIA Roof 2.0

SISTEMUL DE SCURGERE ROOFART 
Utilizarea unui sistem adecvat de burlane permite 
scurgerea eficientă a apei de pe acoperiș, ceea ce 
are o importanță esențială pentru durabilitatea și 
funcționalitatea acestuia. Protejează, de asemenea, 
fațada clădirii de pagube cauzate de umiditate. 

Sistemele de scurgere RoofArt reprezintă cea mai 
vastă alegere în materie de sisteme pluviale din
Republica Moldova.

JB - Jgheab

2BJ - Brățară jgheab

CU - Capac universal

CJ/CJL - Cârlig jgheab/Cârlig jgheab lung

CPU - Cârlig pazie universal

PPC - Piesă prindere cârlig

PPCR - Piesă prindere cârlig răsucită

SJ - Stabilizator jgheab

KIB/ KEB - Colțar interior/exterior 90°

cu brățări incluse

KE - Colțar exterior

KI - Colțar interior

RA - Racord jgheab

CB - Cot burlan 60°

PB - Prelungitor burlan

BU- Burlan

BB - Brățară burlan

RB - Ramificație burlan

MB - Mufă burlan

CE - Cot evacuare 60°

EC - Element captare

PC/PCD - Pâlnie colectoare/Pâlnie

colectoare dreptunghiulară

RC - Racord canalizare

EJ - Element rigidizare jgheab

PP - Piesă preaplin 90°/180°

DEP - Decor pluvial

CEL - Cot elastic



www.imperlux.md
Strada Uzinelor 12, Chișinău
(+373) 062 101 899
(+373) 068 909 005


