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IMPERLUX este o companie specializată în comercializarea produselor pentru acoperiș, 
oferind servicii de consultanță, proiectare și montaj. Recent au suplinit portofoliul cu tipul 
de gard unic în Republica Moldova - gard cu sistem ascuns de fixare.

Gardul cu sistem ascuns de fixare   este un produs unic, 
inovativ în Republica Moldova, diferențiindu-se de alte tipuri de 
garduri prin originalitatea sa de fixare - sistem ascuns. Combină 
perfect un aspect modern, rezistență structurală și funcționali-
tate ridicată și se potrivește armonios oricărei construcții.

SPECIFICAȚII TEHNICE

CARACTERISTICI
Sistem ascuns de fixare
Garanție 15/20 ani la culoare
Preț promoțional de achiziționare: de la 350 lei/m2
Se execută din 2 tipuri de metal: 1. Coreean (15 ani garanție culoare)
                                                                2. Suedez (20 ani garanție culoare)
Secțiile se execută la comandă după marimile clientului (până la 3 m 
lățime/secție și 3 m înălțime/secție)

 Zinc: 225-275 g/m2
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GAMA DE CULORI

MATERIA PRIMĂ

CULORI POPULARE: 

Perioadă de garanţie: 15/20 de ani*La solicitările clienților oferim orice
culoare dorită. *Condițiile detaliate ale garanției sunt 

definite în certificatul de garanție

Gardul cu sistem ascuns de 
fixare asigură o compati-
bilitatea înaltă a culorii a 
structurii stratului precum și 
a proprietăților de rezistență 
și anticoroziune peste me-
die. Acest lucru ne permite 
să oferim o garanție de 
mulți ani, fără necesitatea 
cumpărării unor elemente 
suplimentare.

Secțiunea gardului cu strat de acoperire

Peliculă organică

Vopsea de grund

Vopsea anticorozivă

Peliculă metalică

Miez de oțel

O atenție deosebită s-a acordat proprietăților cheie care decid calitatea
durabilității gardului.
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Printre principalele avantaje ale gardului cu sistem ascuns de fixare se enumeră:

DURABILITATE 

Pentru fabricarea gardului se folosesc materiale de înaltă calitate și fitinguri fiabile, astfel 

mărindu-se durata de viață. 

FIABILITATE 

Prezența rigidizărilor și acoperirea specială de protecție și decorativă conferă structurii gar-

dului o rezistență suplimentară. Nu e necesită întreținere specială și vopsire frecventă.

REZISTENT LA FACTORII METEOROLOGICI

Gardul este rezistent la condițiilor meteorologice (vânt, îngheț, precipitații etc), temperaturi 

extreme, la rugină și coroziune.

VERSATIL

Un gard cu sistem ascuns de fixare va completa perfect compoziția arhitecturală a oricărui 

teritoriu.

UȘOR DE MONTAT 

Secțiunile gardului se asamblează de noi la producere.

VIZIBILITATE

Abilitatea de a vizualiza zona străzii din curte, în timp ce curtea  rămâne ascunsă de

ochii curioși.

BENEFICII
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