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ŢIGLE METALICE MONTANA
Îmbinare perfectă între aspectul clasic al ţiglei metalice, calitatea şi durabilitatea oţelului

Țiglele metalice Montana îți oferă calitatea, durabi-
litatea și siguranța unui acoperiș modern și elegant, 
fiind alegerea optimă atât pentru construcțiile noi 
cât și pentru casele aflate în curs de renovare. Sunt 
realizate din oțel zincat la cald, prevopsit, cu protecție 
multistrat pe ambele fețe și strat de Zinc Z225, oferind 
acoperișului o durată de viață de peste 50 ani. 

Profilul țiglei metalice Montana este puțin înalt, confe-
rind senzația unui acoperiș lin și așezat, foarte elegant 
și modern. Suprapunerile speciale ale panourilor și 
modul de prindere al acestora asigură etanșeitate 100% 
și protecție împotriva infiltrațiilor. Metalhard produce 
țiglele metalice Montana și accesoriile aferente unui 
sistem complet de acoperiș folosind linii de fabricație 
complet automatizate, care au la bază cele mai moderne 
tehnologii din industrie.

Specificații MONTANA MONTANA PLUS

Lățime utilă 1.100 mm 1.100 mm

Lățime totală 1.180 mm 1.180 mm

Înălțime profil 24 mm 24 mm

Înălțime pas 15 mm 15 mm

Lungime modul 350 mm 350 mm

Lungime minimă 850 mm 850 mm

Lungime maximă 8.200 mm 8.200 mm
Panta minimă 
acoperiș 14° (1:4) 14° (1:4)

Grosime 0,45 0,50

Protecție Poliester 20 microni 25 microni

Protecție Poliester Mat 25 microni 35 microni

Garanție tehnică 10 ani Poliester
15 ani Poliester Mat

15 ani Poliester 
20 ani Poliester Mat

Garanție estetică 8 ani Poliester
8 ani Poliester Mat

10 ani Poliester
10 ani Poliester Mat

Culori 

Culori mate

Culori lucioase

Notă: Culorile marcate cu * sunt disponibile pe bază de 
comandă. Orice altă culoare din paletarul  RAL poate fi adusă 
la comandă, pe proiecte. Contactează-ne pentru detalii.
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Materia primă folosită la fabricarea țiglelor metalice 
Montana este oțelul galvanizat la cald, prevopsit, cu 
protecție multistrat, cu proveniență de la producători 
mondiali renumiți, precum: SSAB, TATA Steel, Arcelor 
Mittal, TAT Metal Marcegaglia, Arvedi sau Voestalpine.

MONTANA MONTANA PLUS

Strat de zinc

Strat de pasivizare

Strat primar de protecţie

Strat exterior de protecţie

Strat primar de protecţie

Strat interior de protecţie

Tablă din oţel

Strat de zinc

Strat de pasivizare
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TABLĂ CUTATĂ METALHARD 
Profil trapezoidal elegant, pentru o varietate de clădiri rezidenţiale şi comerciale

Tabla cutată Metalhard reprezintă o soluţie economică 
şi versatilă de placare a faţadelor clădirilor comerciale 
sau industriale, precum şi pentru realizarea acoperi-
şurilor clădirilor rezidenţiale sau clădirilor anexă a căror 

Profil trapezoidal T12A-14-840 
T12A-14-1080

T12F-104-840 
T12F-104-1080 T20A-27-1100 T20F-79-1100 T35A-40-1035 T35F-119-1035 T40A-40-925 T40F-119-925

Înălţime profil (mm) 12 12 17 17 34 34 40 40 
Lăţime coroană (mm) 14 104 27 79 40 119 40 119

Lăţime șanț (mm) 104 14 79 27 119 40 119 40

Lăţime efectivă (mm) 840/1.080 840/1.080 1.100 1.100 1.035 1.035 925 925

Lăţime totală (mm) 878/1.096 878/1.096 1.140 1.140 1.073 1.073 963 963 

Lungime maximă (mm) 6.000 6.000 10.000 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500 

Lungime minimă (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

pantă este de minim 8°: garaje, silozuri, clădiri anexă 
gospodăriilor, spaţii de depozitare sau construcţii 
agricole. Prezintă un excelent raport calitate-preţ, se 
montează şi se întreţin uşor, sunt durabile şi elegante. 

Profilele T35 și T40 se pot fabrica 
și cu nervură de rigidizare
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Materie primă Profil Grosime (mm) Protecție Culori disponibile

Tablă din oţel 
galvanizat la cald, prevopsit, 
cu protecţie multistrat şi 
Strat de zinc Z225

T12 0,25-0,60 Poliester
luciosT20 0,45/0,50

T35 0,45/0,50 Poliester
matT40 0,45/0,50

Tablă din oţel galvanizat
la cald, cu acoperire Zinc 
sau Aluminiu-Zinc

T12 0,16–0,60
T20
T35
T40

0,16–0,60

Notă: Culorile marcate cu * sunt disponibile pe bază de comandă. La cerere pentru comenzi punctuale, oferim profile trapezoidale în orice culoare 
din gama RAL.
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Accesorii pentru acoperiș
Oferă-i acoperișului căminului tău toate elementele de 
care are nevoie pentru a fi un sistem complet, etanș și 
perfect funcțional, până la cele mai mici detalii. Profilele 
de închidere și accesoriile de siguranță sunt realizate 
prin procedee moderne de fabricație din același material 
de calitate ca și profilul de acoperiș, în culori similare 
sau asortate după preferințele tale. Astfel, vei avea 
garanția că nu vor fi diferențe de rezistență în timp, de 
nuanțe sau de finisaj în raport cu acoperișul în sine. În 
plus, prin faptul că sunt standardizate, te poți baza pe 
un timp mult mai rapid de livrare al acestor elemente 
componente – pentru ca montajul să se desfășoare în 
cele mai bune condiții. 

Sistem de jgheaburi și burlane
Sistemul pluvial completează funcționalitatea și 
estetica unui acoperiș. Asigură o drenare eficientă a 
apei de pe acoperiș, fiind rezistent la cele mai vitrege 
condiții climatice. Elementele componente sunt precis 
dimensionate, perfect funcționale și uşor de montat.  
Jgheaburile și burlanele de la Metalhard pot fi folosite 
atât la completarea sistemelor de acoperișuri noi cât 
și la cele existente, indiferent de tipul sau materialul 
acestora: metalice, din ceramică, beton sau bituminoase. 
Sunt disponibile într-o gamă variată de culori pentru 
o asortare armonioasă la cromatica acoperișului sau 
casei, în ansamblul său.

MONTANA – SISTEM COMPLET DE ACOPERIȘ 
Durabil. Funcțional. De calitate.

CAPAC JGHEAB
RACORD 

JGHEAB-BURLAN

BURLAN

BRĂŢARĂ BURLAN

COT EVACUARE

COT

ÎMBINARE JGHEAB COLŢAR JGHEAB

Dimensiune: 125/90 mm
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Elemente componente

• Streașină
• Calcan
• Dolie
• Opritor zăpadă
• Fronton interior
• Fronton
• Semicoamă
• Coamă mică

• Bandă aerisire streașină
• Bandă aerisire coamă
• Burete universal
• Burete streașină
• Burete coamă
• Membrană de difuzie (folie anticondens)
• Șuruburi de fixare

MEMBRANĂ ANTICONDENS APLICATĂ PE SPATELE ÎNVELITORII
Pentru acoperișurile neizolate sau clădirile cu umiditate 
crescută, învelitorile metalice din tablă tip țiglă 
MONTANA și tablă cutată prevopsită METALHARD pot fi 
livrate și în varianta cu membrană anticondens aplicată 
pe spatele profilului. Membrana preia condensul și 

sporește durata de viață a profilului, prezentând un 
grad crescut de absorbție de până la 900 g/mp/min. 
Aceasta oferă foarte bune proprietăți de izolare fonică 
și termică, precum și o bună rezistență la foc, rupere 
sau îmbătrânire.


