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Oferă locuinței tale aspectul
pe care îl merită

Profilul Metrotile Classic, cu unghiuri accentuate, este unul dintre 
cele mai populare produse din gama Metrotile.
Liniile ascuțite și marginile înclinate adaugă adâncime și scot în 
evidență proporțiile acoperișului.
Designul panourilor a fost conceput pentru a realiza o fixare  
puternică și interconectarea etanșă, calităti care determină o 
excelentă durabilitate a acoperișului, protecție și rezistență la 
condiții meteorologice extreme.

Metrotile Classic este un panou din plăci profilate, presat dintr-un 
oțel de calitate superioară protejat cu Aluzinc® și acoperit cu 
piatră naturală.
Este disponibil într-o gamă largă de culori.

Metrotile Classic



Material ușor
Ușor de
manevrat și
ușor de instalat.

Stabil
Culoare stabilă,
protecție UV.

Durabil
Rezistă la vijelii 
și la cutremure.

Rezistent
Foarte rezistent 
la acțiuni 
mecanice.

Ignifug
În conformitate 
cu normele 
europene.

Caracteristici

Metrotile Classic

Pantă minimă 10°

Pantă maximă 90°

Dimensiuni modul 1330 x 415 mm

Suprafață de acoperire 1265 x 370 mm

Grosime oțel 0,45 mm

Acoperire 2,14 pc/m²

Greutate per m² 6,41 m²

Greutate modul 3,00 kg

Specificații tehnice

Accesorii

Montaj

1330 mm (acoperire 1265 mm)

415 mm
(acoperire 370 mm)

Vă oferim o gamă largă de accesorii care se integrează perfect 
cu profilul.

▪ Coame
Vă punem la dispoziție trei modele de coame cu închiderile
aferente: drepte, rectangulare și rotunde.
▪ Dolii, pazii, borduri și finisaje
Pentru realizarea unui acoperiș complet funcțional și estetic, vă
punem la dispoziție toată gama de accesorii: dolii, pazii, șorțuri
de streașină, borduri, elemente de racord...
▪ Alte accesorii
Sisteme de ventilație, ferestre de acces pe acoperiș, ferestre de
mansardă, scări de acces, panouri solare...
▪ Unelte și echipamente de montaj
Tot ce aveți nevoie pentru montaj: cuie, clești de fălțuit,
ghilotine ...

Pentru o listă completă a accesoriilor și pentru informații 
detaliate privind instalarea unui acoperiș Metrotile, vă rugăm să 
ne contactați.

Panourile se montează pe rigle paralele dispuse la 368 mm.

Marginea frontală a modulului se suprapune cu cea posterioară 
a următorului modul, oferind o rezistență mecanică deosebită și 
un grad ridicat de etanșeitate.
Fiecare panou este securizat cu 4 cuie în marginea din față, și 4 în 
partea din spate, în afara cursului apei.
Fiecare panou sau accesoriu poate fi tăiat sau modelat în forma 
impusă de modelul acoperișului.
Este important să folosiți uneltele și echipamentele pentru 
montaj recomandate de Metrotile.

Realizate din oțel de înaltă calitate protejat anticoroziune, 
panourile sunt robuste, foarte ușoare și rezistente la intemperii.
Depunerea de piatra conferă un aspect natural și contribuie 
semnificativ la confortul termic și fonic al locuinței.
Pot fi utilizate pentru orice tip de acoperiș.

Montajul se poate începe din stânga (panoul din dreapta 
peste cel din stânga), sau din dreapta (panoul din stânga 
peste cel din dreapta). Pentru maximum de performanță și 
pentru un aspect plăcut, între rânduri trebuie să existe un 
decalaj de cel puțin o placă.

Produs de Metrotile Europe nv Belgia.
Importat și distribuit în România de Expo Test Construct
B-dul Biruinței nr.1, Pantelimon, jud. Ilfov
Tel: +40 (0)21.314.53.99, Mob: +40 (0)744.30.46.36  /  +40 (0)731.06.61.40 
E-mail: office@testconstruct.ro
www.acoperișuricase.ro

COFEE PANTHER SCARLET

CHARCOAL 

STONE BLUE RUSTIC ZEBRA STONE GREY FLINT WALNUT

PEPPER MALABAR IRON BARK ANT.  BROWN UMBER BISTER

CALDERA  VICTORIAN TUSCANY GREENSTONE MOSS GREEN FOREST GREEN

Culori standard

Culori disponibile la comandă

368 mm
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