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Sistemul Pluvial Metidro: 125/88 mm şi 165/100 mm

metidro
sistem pluvial de la Coilprofil

Durabil
Prin materia primă de foarte bună 
calitate, formele inovatoare ale pieselor 
şi tehologia de ultimă generaţie,  se 
conferă produsului rezistenţă , fiabilitate 
şi siguranţă în funcţionare pentru o 
perioadă îndelungată.

Complet
Metidro este alcătuit 
din 19 componente 
necesare unui sistem 
performant de colectare 
şi evacuare a apelor 
pluviale.

Etanş
Capacul şi îmbinarea de 
jgheab sunt prevăzute 
cu garnituri speciale 
pentru o etanşare 
foarte bună în zona de 
îmbinare.

Simplu de montat
Montajul este uşor 
şi rapid chiar şi 
pentru începători, 
componentele se îmbină 
perfect, fără efort.

Ecologic
Este un produs din 
metal, reciclabil. În 
plus, permite colectarea 
apei de ploaie care se 
poate utiliza la irigarea 
grădinilor.



Pentru completarea portofoliului de produse 
destinate sectorului rezidenţial, Coilprofil produce 
acum sistemul pluvial complet Metidro. 

Special conceput pentru a satisface nevoile cât 
mai multor clienţi, Metidro este disponibil în două 
variante de dimensiuni: 125/88 mm şi 165/100 
mm; şi 4 variante de culori: alb, argintiu, roşu şi 
maro. 

Metidro se adaptează uşor ca stil şi eficienţă 
oricărui tip de acoperiş din ţiglă metalică, ţiglă 
ceramică, şindrilă bituminoasă sau alte materiale. evacuare
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Cârlig jgheab aplicat
CRL apl CM 125/165

6

Racord jgheab burlan 
RJB CM 125/165

8

Colţar exterior 
CEX CM 125/165

9

Prelungitor dublu mufat
Prl CM 88/100

10

Prelungitor intermediar 
PrI CM 88/100

15

Stabilizator jgheab
STA CM 125/165

7

Ramificaţie burlan 
RAM Y 88/100

12

Brăţară burlan 
BRT CM 88/100

13

Burlan 
BUR CM 88/100

14

Cot burlan 60 grade
COT CM 88/100

11

Element evacuare 
EVA CM 88/100

17

Racord canalizare
RAC CM 88/100

18

Element deversare
ELC CM 88/100

16

Pâlnie colectoare 
PIL M 125/165

19

Capac jgheab  
CAP CM 125/165

1

Cârlig jgheab 
CRL CM 125/165

2

Piesa îmbinare 
jgheab cu garnitură
IMB CM 125/165

3

Colţar interior
CIN CM 125/165

4

Jgheab
JGH CM 125/165

5

Elementele 
sistemului pluvial 
Metidro



metidro
sistem pluvial de la Coilprofil

Coilprofil România
Ceptura, Prahova, Tel 0244 445 800, Fax 0244 445 801 
info@coilprofil.ro, www.coilprofil.ro

Durabilitate  
50 ani

Sistemul Metidro de la Coilprofil este realizat din tablă de oţel 
prevopsită, în conformitate cu standardul EN 10169 - 1: 2004, grosime 
0,6 mm, galvanizată la cald cu 275 g Zn/mp, protejată pe ambele feţe 
cu un strat de pasivare şi acoperită cu vopsea Prelaq Nova în strat de 35 
μm. Profilarea este făcută la rece.

D

D

C

C

B

B

A

A

tablă de oţelA

strat de zincB

strat de grundC

vopsea Prelaq NovaD


