
Tablă prefalțuită de la Coilpro�l

Click și Faltz



Coilpro�l - Tablă Prefălțuită

 Acoperișul este parte integrantă din identitatea unui case și  are o dublă 

importanță: funcțională și estetică.

 Din punct de vedere tehnic,  oferă protecție împotriva intemperiilor. Din 

punct de vedere estetic, reprezintă imaginea clădirii în ansamblul ei. Forma, 

coloristica, textura și materialul dau personalitate și  completează stilul și 

ambianța construcției. 

 Acoperișul fălțuit de la Coilpro�l este o soluție completă 

pentru o clădire ce se va integra armonios în cadrul existent.

 Tehnologia de ultimă generație, utilizarea unui oțel special și 

gama diversi�cată de culori atribuie tablei prefălțuite calități deosebite care 

permit rezolvări arhitecturale spectaculoase și sigure. Astfel acoperișul scoate 

în evidență valoarea artistică a clădirii.

 Tabla prefălțuită de la Coilpro�l este un element ideal atât pentru lucrări 

de reabilitare a clădirilor de patrimoniu, cât și pentru construcțiile noi, cu o 

arhitectură modernă.

 Tabla prefălțuită reprezintă cel mai sigur sistem de învelitoare existent, chiar 

și pentru pante foarte mici ale acoperișului (4-5˚). În plus, are avantajul unei greutăți 

scăzute și a unei durate mari de viață, se montează ușor și repede.
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* culorile sunt similare cu cele din gama RAL

 Foile de tablă prefălțuită Click și Faltz sunt obținute prin 
pro�larea oțelului de tip DX51, DX52, DX53, S250, S280, FAX, PLX, cu un 
conținut de zinc de cel puțin 275 g/m2, în conformitate cu euronorma 
EN-10346, ce conferă o mare rezistență la coroziune, având o durată de 
viață de cel puțin 50 ani.
 Stratul de zinc este protejat în tehnologie multistrat cu 
acoperiri succesive de pasivant, stratul primar și stratul exterior de 
Poliester (SP 25 μm), Poliester mat (SPM 35 μm) sau Prelaq Nova            
(35 μm), într-o gamă variată de culori.

 Tabla prefălțuită Click și Faltz poate � produsă într-o gamă variată 
de culori care poate răspunde și celor mai exigente cerințe. Acoperirea cu 
vopseaua optimă este în conformitate cu euronorma EN-10169 și cu cele 
mai înalte standarde de calitate ale European Coil Coating Association.  
 Paleta cromatică este variată și include 23 de culori, din care 16 
culori lucioase și 7 culori mate.

Gama de culoriMateria Primă

Materie Primă și Gamă de Culori - Tablă Prefălțuită

**este posibil ca nuanțele tipărite să �e diferite de cele reale
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5 Strat vopsea exterior 25 µm sau 35 µm
6 Strat vopsea interior

Strat primar de protecție
Strat pasivare
Strat zinc

Tablă oțel
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2 Tablă Prefălțuită - Click

Avantaje

Pro�l Click
Secțiune Pro�l

Lățimi utile standard
515 sau 305 mm
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     Modelul standard pentru tabla prefălțuită Click este prevăzut cu două 
micronervuri.
       Acestea pe de o parte rigidizează pro�lul, pe de alta parte conferă  un 
aspect vizual mai plăcut. La cererea clientului se poate realiza și fără cele 
două micronervuri.

Durabilitate - tabla are o protecție minimă cu zinc de 275 g/m2 care îi 
asigură o durată îndelungată de viață.
Simplitatea montajului - datorită prinderii și �xării prin clipsare.
Greutate redusă - un bene�ciu cu efecte favorabile asupra costului 
structurii clădirii.
Armonizarea estetică - gama de culori variată oferă posibilitatea alegerii 
culorii și texturii care se potrivește cel mai bine stilului arhitectural ales.
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Tabel Date Tehnice Îmbinarea și Fixarea

Figura 1 - Fixarea tablei Click cu holșuruburi cu cap plat Figura 2 -  Suprapunerea celor două table Click
Figur 3 - Îmbinarea tablei Click prin apăsare și clipsare

 Fixarea tablei prefălțuite Click se face în perforațiile special 
făcute pe marginea ascunsă a pro�lului. Se folosesc holșuruburile cu 
cap plat iar distanța la care se prind este de 300-350 mm.     (�gura 1)
 Îmbinarea foilor de tablă prefălțuită Click se face prin 
apăsarea celei de-a doua foi, în zona de îmbinare, peste prima foaie.  
Îmbinarea are loc prin clipsare.                   (�gura 2 și 3)

Click

Lățime Utilă (mm) 515 305

Lungime minimă (mm) 500

Lungime maximă (mm) 6000*

Înălțime pro�l (mm) 25

Strat acoperire vopsea 
Luncios Mat

25 μm 35 μm

Pantă minimă (grade) 80

Acoperire minimă de zinc 275 g Zn/m2

* Foile de tablă prefălțuită se pot produce la orice dimensiune, dar pentru a putea � încărcate, transportate și descărcate fără a produce 
deteriorarea acestora, se recomandă ca lungimea maximă comandată să �e în jur de 6000 mm
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Avantaje

Secțiune Pro�l

Lățimi utile standard
540 sau 330 mm
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Pro�l Faltz

Etanșeitate - datorită dublei fălțuiri etanșeitatea este perfectă și pentru 
pantele mici de 4-50.
Durabilitate - tabla are o protecție minimă cu zinc de 275 g/m2 care îi 
asigură o durată îndelungată de viață.
Armonizarea estetică - gama de culori variată oferă posibilitatea alegerii 
culorii și texturii care se potrivește cel mai bine stilului arhitectural ales.
Greutate redusă - un bene�ciu cu efecte favorabile asupra costului 
structurii clădirii.

 Modelul standard pentru tabla prefălțuită Faltz este 
prevăzut cu două micronervuri.
  Acestea pe de o parte rigidizează pro�lul, pe de alta parte 
conferă  un aspect vizual mai plăcut. La cererea clientului se poate 
realiza și fără cele două micronervuri.
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Tabel Date Tehnice Îmbinare și Fixare
 Fixarea foilor de tablă prefălțuită Faltz se face cu ajutorul 
clemelor (�e �xe, �e mobile), cleme care se �xează în scândură cu 
holșuruburi  cu cap plat, iar distanța  de �xare   este de aproximativ  
700 mm.                    (�gura 1 și 2)
 Îmbinarea tablei prefălțuite Faltz se face cu o dublă fălțuire a 
muchiilor de îmbinare. Această operațiune se face cu scule speciale 
pentru acest tip de tablă.          (�gurile 3, 4 și 5)

Figura 2 - Fixarea cu clemă mobilă
Figura 3 - Suprapunerea foilor Figura 4 - Prima fălțuire a tablei Figura 5 - A doua fălțuire a tablei

Figura 1 - Fixarea cu clemă �xă

Faltz

Lățime Utilă (mm) 540 330

Lungime minimă (mm) 500

Lungime maximă (mm) 6000*

Înălțime pro�l (mm) 27

Strat acoperire vopsea 
Luncios Mat

25 μm 35 μm

Pantă minimă (grade) 40

Acoperire minimă de zinc 275 g Zn/m2

* Foile de tablă prefălțuită se pot produce la orice dimensiune, dar pentru a putea � încărcate, transportate și descărcate fără a produce 
deteriorarea acestora, se recomandă ca lungimea maximă comandată să �e în jur de 6000 mm
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Greutate redusă

Montaj Ușor 

Durabilă
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De ce tabla prefălțuită?


