
Sistem complet
de acoperiș

Transport gratuit,
livrare în 24h

Consultanță 
de specialitate

Descoperă 
noul tău acoperiș

un acoperiș pentru trei generații



RUV4

RUV3

RUV2

Finisaj Briliant 
cu Zn + Mg

Finisaj mat 
convențional

* RUV 4 = rezistență înaltă la radiațiile 
ultra-violete (UV)

RC5

RC4

RC3

RC2

RC1

Finisaj Briliant
cu Zn + Mg

Finisaj mat 
convențional

* RC 5 = rezistență înaltă la coroziune

Finisaj lucios 
convențional

Material

NOU

Structura finisajului Valori

Strat vopsea poliester mat    60 µm  

Protecție cu aliaj ZM  ZM120mb  

50ani

CALITATE SUPERIOARĂ

GARANȚIE

Alege finisajul Briliant
Avantaje:

- strat protector anticoroziv din 
aliaj Zinc +Magneziu (ZM)

- grosimea țiglei metalice este 
de 0,65 mm

- material vopsit pe ambele fețe

- rezistența la coroziune a 
oțelului protejat cu aliaj de 
Zinc + Magneziu (ZM) crește cu 
65% față de protecția clasică 
cu Zinc

- rezistență superioară la 
decolorare datorită faptului că  
suprafața extra rugoasă a 
materialului crește rezistența 
vopselei în timp la radiațiile UV

- culoarea aderă mai bine la 
stratul protector de aliaj 
datorită magneziului

- durata de viață de TREI 
generații

Finisajul Briliant este o soluție 
avansată tehnologic dezvoltată 
de grupul austriac Voestalpine. 

Finisaje de acoperiș



Structura finisajului Valori

Strat vopsea poliester mat exterior    35 µm  

Strat zinc  275g/mp  
Strat lac protector interior  10 µm  

Structura finisajului Valori

Strat vopsea poliester semilucios exterior    25 µm  

Strat zinc  275g/mp  
Strat lac protector interior  10 µm  

30ani

CALITATE SUPERIOARĂ

GARANȚIE

20ani

CALITATE SUPERIOARĂ

GARANȚIE

Finisajul Mat Structurat

Finisajul Semilucios

Finisajul Mat Structurat 
asigură o bună rezistență în 
timp atât la coroziune cât și la 
decolorare. Conferă un aspect 
natural și robust, diminuând 
zgomotul produs de ploaie, în 
prezent fiind cel mai căutat tip 
de finisaj.

Caracteristici:
- Grosimea țiglei metalice este de 

0,5 mm;
- Durată de viață superioară.

Finisajul Semilucios este o 
soluție clasică ce asigură o 
bună vizibilitate a acoperișului. 
Suprafața netedă este ușor de 
înreținut și curățat, conferind 
un design elegant și distins 
acoperișului.

Caracteristici:
- Grosimea țiglei metalice este de 

0,5 mm;
- Durată de viață ridicată.

Finisaje de acoperiș



MODEL
PREMIUM

Beneficii:
- reduce transferul de 

căldură cu 38% pe timp 
de vară

- reduce zgomotul ploii cu 
până la 40%

- tratat pentru a rezista la 
bacterii și mucegaiuri

- adezivul foliei protejează 

Tehnologie de producție
Mediteran Plus are aplicată o 
folie specială sintetică pe 
partea inferioară asigurând 
astfel o protecție ridicată 
anticondens și reducând 
considerabil transferul termic  
și nu în utlimul rând acționând 
ca un izolator fonic.

Alege un model de acoperiș
inovator 
Mediteran Plus cu folie anticondens aplicată

9005

Fără folie Cu folie

8019 8017 7024 6020 6005 5010 5008 3000 3005 3011 8004

suplimentar tabla 
împotriva coroziunii

- reține condensul și îl 
elimină treptat

(absoarbe și reține până la 
1000 g/m2 de apă din 
condens)

- ignifug - standard de 
rezistență la foc (A2-s1,

   d0, EN 13501-1)*
- profil înalt cu rezistență
   mecanică superioară
- design unic cu aspect similar 

țiglei ceramice 
- rezistența la dezlipire de pe 

suprafața metalică este de 
peste 30 de ani

- durată de viață superioară

Gama cromatică disponibilă pentru orice tip de finisaj: Briliant, Mat Structurat sau Semilucios.

Utilizarea acestui produs aduce o reducere a valorii totale 
a acoperișului cu până la 15-20%. la casele cu pod rece și 
crește considerabil confortul locuinței la casele cu 
mansardă locuită.

*A2=produse care nu se pot aprinde cu flacăra și a caror contribuție la dezvoltarea incendiului este 

extrem de limitată. S1=emisia foarte redusă sau inexistentă de fum. d0=producerea picăturilor/parti-

culelor arzânde este inexistentă



MODEL
SUPERIOR

Gama cromatică disponibilă pentru orice tip de finisaj: Briliant, Mat Structurat sau Semilucios

Beneficii:
- profil înalt cu rezistență 

mecanică superioară
- decupajul 3D  pe conturul țiglei, 

permite suprapunerea optimă a 
colilor rezultând pierderi 
minime de material.

- capacitate ridicată de degajare 
a stratului de zăpadă și de 
evacuare a apei.

- design unic cu aspect similar 
țiglei ceramice

- durată de viață ridicată

Țigla metalică Mediteran imită forma țiglei ceramice clasice, tip olan și este o 
soluție atât pentru construcțiile noi cât și pentru renovări. Profilul înalt asigură 
un plus de rezistență la încărcări de zapadă și vânt. În același timp, forma unică îi 
conferă acoperișului un aspect deosebit de frumos.

Alege un model de acoperiș
elegant 
Mediteran 

9005 8019 8017 7024 6020 6005 5010 5008 3000 3005 3011 8004



MODEL
STANDARD

Beneficii:
- modelul are o greutate 

specifică redusă datorită 
faptului că profilul are o 
înălțime mai mică decât la 
Mediteran

- este ușor de întreținut și 
curățat datorită profilului jos

- este o variantă cu costuri 
reduse de acoperire

- ușor de montat

Țigla metalică Alpin 3D este atractivă datorită modelului ondulat, iar aspectul 
expresiv o face vizibilă de la o distanță considerabilă.

Acoperșiul Alpin 3D este durabil și rezistent la condițiile climatice specifice țării 
noastre: ploaie, vânt, îngheț, dezgheț și alți factori atmosferici.

Alege un model de acoperiș clasic
Alpin 3D
Gama cromatică disponibilă pentru orice tip de finisaj: Briliant, Mat Structurat sau Semilucios.

9005 8019 8017 7024 6020 6005 5010 5008 3000 3005 3011 8004



1 capac jgheab

11 colțar interior3 îmbinare 
jgheab

4 jgheab

12 colector apă

6 cot normal

5 brățară burlan

8 cot evacuare

8 colțar 
exterior

7burlan

9 cârlig jgheab 
interior

10cârlig jgheab
exterior

30ani

CALITATE SUPERIOARĂ

GARANȚIE

- compatibilitate totală între țigla 
metalică și sistemul pluvial din 
punctul de vedere al gamei de 
culori și tipurilor 
de materiale. 

- volumul util față de profilele 
semirotunde este cu 30% 
mai mare; 

- jgheaburile sunt vopsite pe 
ambele fețe, pe exterior având 
finisaj mat similar țiglei, iar la 
interior având poliester lucios 
pentru a facilita evacuarea

   apei pluviale. 

Sistemul pluvial rectangular are un design unic care asigură o eficiență deosebită, 
deoarece jgheaburile sunt mult mai rezistente și au o capacitate sporită de 
colectarea a apei.

Noul tău 
Sistem pluvial rectangular

NOU
Jgheaburile Caretta

sunt singurele realizate 
din finisaj Briliant similar 
țiglei metalice, pentru un 

aspect unitar
și elegant.

Beneficiile sistemelor pluviale
rectangulare:
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Jgheab
Element de drenaj 
pluvial

Grilaj de păsări
Element de protecție 
împotriva păsărilor

Folie anticondens
Element folosit 
pentru a preveni 
condensul 

Capac jgheab
Capăt de jgheab

Îmbinare jgheab
Element de îmbinare 
secțiuni jgheab

Colector apă
Element de îmbinare  
jgheab cu burlan

Cot normal
Element de îmbinare  
jgheab/burlan

Cot evacuare apă
Element de evacuare
apă

Capac coamă
Element de închidere 
coamă prevăzut cu 
orificii pentru 
aerisire

Burete Etanșat
Lipici
Etanșat pentru 
coamă

Bordură fronton
Închidere 
laterală/paravânt

Dolie
Element de îmbinare 
între două șarpante

Dolie horn
Etanșare în jurul 
hornului

Dolie margine
Etanșare plan înclinat

1 2 3 4 5 6

14 15 16 171312

Atenție! 
Doar un sistem complet de acoperiş Caretta este eficient 
şi durabil. Un acoperiş complet din tablă tip tiglă contine 
toate elementele marcate prin cifre, ce au un rol deosebit 
de important în prevenirea infiltrațillor şi protecția 
imobilului. 

NOU! 
Acum puteţi vedea cum va arăta acoperişul Caretta pe 
casa dumneavoastră. Trimiteţi fotografii ale imobilului din 
cele 4 părţi/planuri la adresa de e-mail 
marketing@caretta.ro şi, In cel mai scurt timp, vă vom 
trimite simulări cu acopenşul Caretta montat pe clădire, 
într-o gamă diversă de culori.

Toate componentele acoperișului tău

3
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Parafrunzar
Previne înfundarea 
scurgerii cu frunze 
sau alte resturi

29
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Șuruburi
Element de prindere 
tablă/accesorii

Burlan
Element de colectare 
a apei

Brățară burlan
Element de prindere 
burlan

Cârlig interior/exterior
Element de prindere și 
susținere burlan

Colțar interior/exterior
Element de îmbinare 
jgheab la colțuri

Coamă
Element de închidere 
superior dintre două ape

Glaf calcan
Element îmbinare 
acoperiș/perete

Șorț streașină
Protecție scurgere 
apă

Pazie sub fronton
Element de protecție a 
lemnului

Pazie sub jgheab
Element de protecție a 
lemnului

Opritor Omega
Protecție sub jgheab în 
sezonul rece

7 8 9 10 11

18 19 20 21 22
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Capac coamă înclinată:
Asigură închiderea etanșă 
a coamelor înclinate

27

Aerisire prin coamă:
Asiguă ventilația acoperișului 
prin coamă

28
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11 ani
de experiență națională

până la 
50 ani
de garanție la produse

200 acoperișuri/zi
capacitate de producție

100.000 
de clienți mulțumiți

6.000.000 mp
de acoperiș construit

Fabrică de acoperișuri

Montatori profesioniști

Materie primă de
înaltă calitate

Plata în rate

Gamă variată de culori 
și finisaje

Cine îți oferă noul acoperiș
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Lambriu metalic
Lambriul metalic Caretta are o lățime efectivă 
de 28,5 cm și are rolul de a închide sageacul 
acoperișului (zona de sub streașină).

Beneficii:
- îmbunătățește aspectul casei fiind realizat 

din tablă la culoarea acoperișului sau imitații 
de lemn;

- nu se deformează în timp și nu se decolorează;
- se întreține ușor și asigură o ventilație optimă.

Parafrunzar
Parafrunzarul previne înfundarea scurgerii cu 
frunze, alte resturi vegetale sau de altă natură.

Beneficii:
- asigură funcționalitatea optimă a sistemului 

de drenaj;
- fiind detașabil ușurează curățarea jgheabului de 

resturi vegetale;
- este realizat din aceeași culoare ca jgheabul. 

Sistem de ventilație
prin coamă
Sistemul de ventilaţie prin coamă asigură aerisirea 
eficientă a unui acoperiş prevenind deteriorarea 
acestuia în timp.

Beneficii:
- menține o temperatură constantă între învelitoarea 

metalică și structura acoperișului;
- reduce riscul de apariţie a mucegaiului pe asterială;
- crește durata de viață a acoperișului.

Caretta poate realiza la cerere orice element sau accesoriu menit să îmbunătățească funcționalitatea 
sau aspectul acoperișului.

“Inovația în găsirea soluțiilor perfecte pentru nevoi 
specifice alături de transparența în ofertare stau la 
baza companiei Caretta.”

Ciprian Marcu | director general



Caracteristici:
- grosime de 0,8 mm;
- prevăzut cu nervuri care 

asigură rigiditate la îndoire;
- lățime șipcă 11,3 cm.
- înălțime în funcție de cerințele 

clienților;

Avantaje:
- rezistență ridicată în timp;
- aspect estetic;
- gamă coloristică bogată 

(poate fi realizat la 
culoarea acoperișului);

- ușor și rapid de asamblat.

Șipcă metalică pentru gard este realizată din oțel DX51D, acoperit cu un strat de 
zinc la cald de 275g/m, iar stratul de vopsea poliester mat , aplicat pe ambele părți 
asigură o rezistență foarte bună în timp. 

Inovație pentru rafinamentul casei tale  
Șipcă metalică pentru gard

Șoseaua Iași-Tomești DN 28, Județul Iași, România

+40 735 000 555 tel / +40 232 293 292 fix
vanzari@caretta.ro


