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TABLĂ PENTRU FĂLŢUIT
CEA MAI BUNĂ CALITATE PENTRU PROFESIONIŞTI

Oţel scandinav, calitate premium

Tabla pentru fălţuit Ruukki EMKA a fost dezvoltată pentru 

profesionişti, fiind utilizată la realizarea sistemelor de acoperişuri şi 

faţade fălţuite. Are la bază tehnologie de ultimă generaţie şi este 

realizată din oţel moale, de cea mai bună calitate, cu provenienţă de 

la fabricile SSAB din Scandinavia.

Posibilităţi arhitecturale fără limite

Tabla pentru acoperişuri fălţuite de la Ruukki este un produs îndrăgit 

de arhitecţi, proiectanţi şi montatorii cu tradiţie în acoperişuri, în 

special datorită proprietăţilor sale de deformabilitate şi maleabilitate 

fără a fi afectat sau distrus stratul de vopsea, permiţând realizarea 

unor învelitori cu adevărat spectaculoase. Este disponibilă într-o 

gamă variată de culori, fiind recomandată atât pentru clădirile cu 

arhitectură modernă, ce prezintă forme atipice şi îndrăzneţe ale 

acoperişului, cât şi pentru clădirile monumente istorice, pentru care 

se doreşte renovarea şi păstrarea aspectului tradiţional. Se utilizează 

îndeosebi la acoperişurile cu pantă mică. 

Un acoperiş “tailor-made”, pentru case cu 
personalitate

Profilul se realizează direct la şantier, prin fălţuire manuală sau 

mecanică, cu ajutorul unor echipamente şi scule speciale. Pot fi 

realizate atât învelitorile cât şi accesoriile metalice pentru acoperiş. 

Profilele se îmbină prin falţuri simple sau duble, perfect etanşe, cu 

un aspect estetic de neegalat.

Gradul mare de formabilitate şi maleabilitate permite realizarea 

profilelor chiar şi la temperaturi foarte scăzute, de până la -15o C. 

Acest lucru facilitează desfăşurarea activităţii în şantier indiferent de 

anotimp, atunci când situaţia o impune.

Cea mai mare rezistenţă la coroziune şi UV

Acoperişurile realizate din tablă fălţuibilă Ruukki EMKA au o durată 

foarte mare de viaţă, prezentând cea mai mare rezistenţă la 

coroziune, la impurităţi, la zgârieturi sau la intemperii. Culoarea se 

păstrează ca nouă, chiar şi după zeci de ani de acţiune a radiaţiei UV 

sau a celor mai capricioase condiţii meteorologice.
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Ruukki EMKA GreenCoat Pro BT

Tehnologie Bio-Based, patentată SSAB

Tabla plană moale EMKA GreenCoat Pro BT are la bază Tehnologia 

Bio-Based (BT), patentată SSAB, fiind un produs aliniat normelor şi 

directivelor Europene privind protecţia mediului înconjurător.

În procesul de fabricaţie, o parte însemnată a elementelor 

tradiţionale utilizate la stratul de vopsea al oţelului a fost înlocuită 

cu componente bio – pentru un mediu mai curat, mai sănătos.

Pe de altă parte, BT asigură oţelului şi proprietăţi tehnice net 

superioare, precum gradul înalt de rezistenţă la UV, cea mai bună 

clasă de coroziune sau rezistenţă la zgârieturi.

Ruukki EMKA GreenCoat Pro BT conţine granule de polimeri pentru a 

spori durabilitatea stratului de vopsea. 

Informaţii tehnice EMKA GreenCoat Pro BT

Culori
Bio-based Technology
BT PATENT PROTECTED
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Caracteristici  
Tip oţel  Oţel DX54D  

Dimensiuni Grosime: 0,6 mm
Lăţime: 670 mm
Rulouri la 80 metri liniari

Strat de Zinc Z350

Protecţie GreenCoat Pro BT

Grosime protecţie 36 microni

Film de protecţie Nu

Rezistenţă UV RUV3

Clasa de coroziune RC5-I

Rezistenţă la zgâriere 35 N

Garanţie tehnică şi estetică 20 ani

ROȘU
RAL 3009 

VERDE DESCHIS
RAL 6021 

ANTRACIT
RAL 7021

GRI ÎNCHIS
RAL 7024

GRI
RAL 7040

CIOCOLATIU
RAL 8017

NEGRU
RAL 9005

ARGINTIU
RAL 9006

GRI METALIZAT
RAL 9007 



Culori

 

 

Ruukki EMKA Aluminium

Valenţele unui acoperiş, la superlativ

În mâinile unui profesionist în acoperişuri, tabla fălţuibilă EMKA 

Aluminium capătă forme cu adevărat spectaculoase. Materialul 

prezintă excelente proprietăţi de deformabilitate şi flexibilitate, 

lăsând imaginaţia şi creativitatea arhitecţilor să îmbine armonios 

funcţionalitatea, esteticul, stilul şi eleganţa acoperişurilor.

Ruukki EMKA Aluminium îşi găseşte aplicabilitatea atât la clădirile 

moderne, cu aspect îndrăzneţ, cât şi la cele istorice, unde se doreşte 

păstrarea stilului tradiţional. Se evidenţiază prin excelente proprietăţi 

de rezistenţă la coroziune, asigurând fiabilitate şi durabilitate 

acoperişului.

Informaţii tehnice EMKA Aluminium

Culori

Caracteristici  
Material  Aluminiu 

Grosime: 0,8 mm
Lăţime: 610 mm
Rulouri la 80 metri liniari

  

Protecţie Hard Coat 25 Satyna
Grosime protecţie 25 microni
Film de protecţie Nu
Rezistenţă UV RUV2
Clasa de coroziune RC4-M
Garanţie tehnică și estetică 20 ani
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ROȘU
RAL 3009 

GRI ÎNCHIS
RAL 7024

GRI
RAL 7040

NEGRU
RAL 9005

ARGINTIU
RAL 9006

GRI METALIZAT
RAL 9007 



 

 

Prin utilizarea echipamentelor profesionale de ultimă generaţie din 

dotare, îți putem oferi un acoperiş perfect croit pentru casa ta. Rolele 

din tablă plană moale, din gama Ruukki EMKA, sunt tăiate în fâşii cu 

dimensiuni adaptate fiecărui acoperiş în parte, urmând a fi fălţuite 

mecanic pe santier, cu ajutorul unui utilaj profesional de profilare 

sau manual, cu scule speciale. Plăcile metalice se pot îmbina cu 

falţuri simple sau duble, prin îndoire manuală sau mecanizată.

Montajul învelitorii Ruukki EMKA se realizează cu ajutorul clemelor 

fixe şi mobile, înglobate în falţurile panourilor de tablă pentru a 

permite acţiunea mecanică a acestora la dilatare şi contracţie.

Accesoriile metalice sunt realizate tot din acelaşi material de oţel 

Ruukki EMKA, pentru o îmbinare estetică şi armonioasă.

Specificaţii tehnice pentru profilul de 
acoperiş realizat, cu utilajul profesional de 
profilare şi fălţuire

Acoperiş croit fix pentru casa ta!

 

Caracteristici  

Material  EMKA 
Green Coat Pro BT

EMKA 
Aluminium

 
 

Lăţime utilă profil 585 mm

Lăţime rulou 670 mm

525 mm

610 mm

Înălţime profil  5 mm 

Lungime minimă  800 mm 

Lungime maximă  15.000 mm 

Pantă minimă  30 
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