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ACOPERIȘ
DURABIL ȘI FRUMOS.

GERMANIA SIMETRIC păstrează aspectul tradițional al țiglelor 
metalice. Formă elegantă și simplă, cu o triplă reliefare, 
răspunde tendințelor actuale și subliniază aspectul casei.

Țigla metalică modernă GERMANIA SIMETRIC se potrivește nu 
doar clădirilor noi, ea fiind folosită de asemenea la realizarea 
acoperișurilor clădirilor vechi.Acoperișurile sunt disponibile 
într-o gamă completă de culori, oferindu-vă o vastă diversitate 
atât în domeniul construcțiilor moderne, cât și în cadrul 
reabilitării acoperișurilor clădirilor vechi, în același timp 
păstrându-se aspectul original.

PRECIZIE ADAPTATĂ LA ACOPERIȘUL 
DUMNEAVOASTRĂ. 

GERMANIA SIMETRIC – NOUA 
ÎNVELITOARE DIN TABLĂ

DIN OFERTA BLACHOTRAPEZ

GERMANIA SIMETRIC înseamnă precizie, 
fiabilitate și frumusețe clasică. Acum pot fi 

realizate chiar și structuri de acoperiș 
complexe fabricate din module de tablă 

GERMANIA SIMETRIC, care vă vor proteja pe 
dumneavoastră și pe familia dumneavoastră 

pentru mulți ani.

Acest catalog nu constituie o ofertă 
comercială în sensul Codului Civil.

© Copyright Blachotrapez® 

T: +40 753 560 560

Baia Mare
Str. Fabricii, Nr. 8A

blacho@blacho.ro
www.blacho.ro521



50
ANI

SCRISĂ

~1215
1120

224

PARAMETRI TEHNICI
Lățime totală:

Lățime acoperire reală:
Grosime produs

finit (oțel):
Lungime recomandată:

Înălțime treaptă:
Lungime modul:
Adâncime profil:

~1215 mm
1120 mm

0,5 mm
max 5970 mm
25/30 mm
350 mm
26 mm

scanați codul
QR și vedeți 
modelul 3D

MONTAJ SIMPLU DATORITĂ PRECIZIEI

Acest produs inovator și deosebit se diferențiază prin profilul 
înălțat și ștanțarea unică triplă, conferind învelitorii un caracter 
expresiv, atemporal și deloc banal. Modelul utilitar al țiglei 
metalice GERMANIA SIMETRIC este protejat de Oficiul de 
Armonizare din cadrul pieței interne a Uniunii Europene. Nr. 
design: 002495606-0001.

Garanția scrisă pentru țigla metalică, în funcție de tipul învelișu-
lui, poate include o perioadă de până la 50 de ani.

OȚEL DE CEA MAI BUNĂ CALITATE

Cu gândul la Clienții noștri, asigurăm cea mai bună calitate a 
produselor oferite. Renumele lor este confirmat și de calitatea 
materiilor prime, furnizate de cele mai bune uzine metalurgice 
mondiale, precum: thyssenkrupp Steel Europe, TATA Steel și 
U.S. Steel. Materialul utilizat pentru producție face ca modelul 
țiglei metalice GERMANIA SIMETRIC să se caracterizeze 
printr-o rezistență crescută la abraziune, murdărire și 
coroziune.

Proiectând țigla metalică GERMANIA SIMETRIC, am mizat pe un 
aspect elegant, durabilitate și economie.


