Compania Metigla beneficiază de o vastă experiență belgiană în
producția materialelor pentru închideri metalice, încă din 1984
şi este prezentă în România din anul 2000.

Misiune
Misiunea noastră este să fim proactivi în abordarea şi
anticiparea nevoilor clienţilor, creşterea
încrederii pe care aceştia o au în noi şi
oferirea unor produse competitive,
dar şi economice.
Este foarte important pentru noi să găsim
soluţiile potrivite fiecărui proiect,
deoarece ne dorim parteneriate
pe termen lung.

Valori
Suntem mândri de evoluţia companiei noastre, în care echipa joacă un
rol esențial. De aceea am stabilit împreună valorile care ne motivează
şi ne animă:

CALITATE

DEZVOLTARE

PARTENERIAT

Satisfacția clienților
noștri se bazează pe
calitatea produselor
și serviciilor pe care
le oferim.

Investim în inovare și
ne extindem gama de
produse și servicii,
dezvoltând totodată
aptitudinile echipei.

Ne străduim să
construim relații pe
termen lung, bazate
pe transparență și
încredere reciprocă.

Istoric
1984

Coilprofil începe construcţia unităţii de
producţie din Ceptura, Prahova.

2002
Este instalată prima linie de producție
a țiglei metalice, a doua de acest tip din
România.

2007
Este lansată prima linie de producție
de sistem pluvial complet din România,
care include toate elementele necesare
drenajului apei de pe acoperiș.

2012
Este instalată linia de producție pentru
profile ușoare Z, C și U.

2015
Compania decide schimbarea denumirii în
Metigla și sunt lansate două noi produse
în divizia Rezidențial: profilele de țiglă
metalică Mira și Teck.
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Povestea noastră începe în Anvers, Belgia,
unde au fost puse bazele companiei
Coilprofil. Principalul domeniu de
activitate era producția de tablă cutată,
profile galvanizate și piese de finisaj.

2000
Sunt inaugurate primele linii de producție
pentru tablă cutată, casete structurale şi
piese de finisaj.

2003
Compania își extinde portofoliul cu două
noi produse: panouri termoizolante și
casete de fațadă.

2009
În portofoliul de produse este adăugat
acoperișul prefălțuit, disponibil în două
variante, Clic și Falt.

2014
Începe producţia unui nou profil de țiglă
metalică, Star.

2018

metigla.ro

Metigla Corporate

Divizii

INDUSTRIAL

REZIDENȚIAL

PLUVIAL

metigla.ro
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Divizia Industrial
Această gamă de produse este destinată
în special construcțiilor din sectorul
industrial, agricol, celor cu destinaţie
comercială, culturală sau sportivă.
Aceste produse sunt utilizate la
construcția structurilor sau
închiderea acoperișului și
pereților, compartimentări
interioare, extinderi sau
alte finisări metalice.

Metigla Corporate

Tablă cutată

ZINC
275 g/m

Liniile tehnologice din dotare permit producţia unei game variate de profilări,
cu cută trapezoidală sau ondulată, atât de profile pentru pereţi cât şi pentru
acoperiş.
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Variante de profilare disponibile:

Profil faţadă

Profil acoperiş

TR8

TR30

TR35

TR45

ONDU 18

ONDU 18 CURB

Profil faţadă / acoperiş

metigla.ro

Profil faţadă / acoperiş
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Panouri termoizolante MW
Panourile termoizolante cu miez din vată minerală bazaltică (MW)
produse de Metigla sunt certificate pentru rezistenţă la foc de
până la 4 ore, împiedicând propagarea eventualelor incendii.

Beneficii

REZISTENȚĂ
LA FOC până la

4 ORE

Rezistență la foc
Izolare fonică
Izolare termică

Panouri termoizolante EPS
Panourile termoizolante cu miez din polistiren de înaltă densitate (EPS)
îmbunătăţesc eficienţa energetică a clădirilor, prin eliminarea
pierderilor de căldură.

ZINC
275 g/m
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Beneficii
Greutate redusă
Izolare fonică
Eficiență termică
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Casete de fațadă
Finisajele moderne şi flexibilitatea în design oferă casetelor de faţadă un aspect
elegant, care se menține în timp. Acest produs îmbină perfect partea funcțională
cu cea estetică a clădirilor, fiind utilizate la placarea pereţilor exteriori.

metigla.ro

ZINC
275 g/m
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Profile zincate
Profilele zincate sunt utilizate la realizarea structurii principale sau secundare a
construcțiilor industriale, rezidențiale, comerciale sau agricole, pentru realizarea
grinzilor și planșeelor intermediare.

ZINC
275 g/m
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Toate profilele zincate sunt produse pe bază de comandă, cu posibilitatea
realizării unui număr variat de perforări.

Beneficii
Capacitate portantă mare
Greutate redusă
Durabilitate
Montaj facil
Structura modulara

Casete structurale
Casetele structurale sunt o soluție funcțională pentru izolarea pereților. Acestea se
montează orizontal, între stâlpii structurii de rezistenţă și înlocuiesc grinzile ușoare,
pentru a susține tabla exterioară.
În combinație cu un miez din vată minerală, casetele structurale pot constitui un
material izolant ideal pentru o mare varietate de construcții industriale, comerciale
sau cu caracter sportiv.
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Divizia Rezidențial
Metigla produce sisteme complete de
acoperiș metalic, pentru proiecte
rezidențiale moderne, durabile și estetice.
Profilele sunt special concepute cu
decupaj după contur, detaliu ce
face ca îmbinările să fie aproape
invizibile.
Foile de țiglă sunt debitate
în funcție de lungimea
necesară fiecărui proiect,
pentru un montaj facil
și pierderi minime de
material.

Țiglă metalică

ZINC
275 g/m
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CLAS
Profilul Clas este caracterizat de
linii elegante, armonioase, care se
adaptează perfect unei multitudini
de stiluri arhitecturale.

PANTA
MINIMĂ

8˚

STAR
Datorită aspectului simetric al
profilului, îmbinările dintre foile
de tablă sunt practic invizibile iar
montajul este rapid şi uşor.

PANTA
MINIMĂ

14˚

MIRA
Profilul Mira este o alegere perfectă
pentru casele cu arhitectură inspirată
din zona mediteraneană.

PANTA
MINIMĂ

14˚

TECK
Profilul Teck recrează aspectul
acoperişului tradiţional din şindrilă, pe
care îl îmbină cu toate caracteristicile
unui acoperiş metalic modern.

PANTA
MINIMĂ
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16˚

Metigla Corporate

Tablă prefălțuită

ZINC
275 g/m

2

CLIC
Acoperișul din tablă prefălțuită Clic oferă
clădirilor un aspect deosebit, modern,
care se adaptează perfect atât stilului
arhitectural de tip contemporan, cât și
clădirilor de patrimoniu.

PANTA
MINIMĂ

8˚

PANTA
MINIMĂ

4˚

FALT
Acoperișul realizat cu profil Falt este identic
ca aspect cu acoperișul Clic, diferenţa fiind
modalitatea de îmbinare a foilor de tablă,
prin dublă fălţuire, care asigură profilului o
etanşeitate foarte bună.

metigla.ro
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Divizia Pluvial
Metigla produce sisteme pluviale complete, în două dimensiuni,
125/88 mm și 165/100 mm.
Sistemul pluvial produs de Metigla reprezintă soluția
excelentă pentru orice tip de acoperiș, îmbinând
caracteristici precum etanşeitatea și durabilitatea
materialelor.

Beneficii
Adaptabilitate
Se adaptează oricărui tip de acoperiş:
cu țiglă metalică, ceramică, cu plăci
bituminoase, şindrilă, tablă cutată
sau prefălţuită şi altele.

Durabilitate
Utilizăm materie primă de
calitate superioară, ce asigură
rezistența și eficiența în timp
a sistemului.

Instalare ușoară
Toate elementele
sunt proiectate şi
produse special
pentru a facilita
montajul.

ZINC
275 g/m

2

Metigla Corporate

Materia primă
Tabla prevopsită utilizată de Metigla este
realizată din oţel de calitate superioară (1),
zincat la cald, cu protecţie de zinc de minim
275 g/m² (2). Stratul de zinc este protejat în
tehnologie multistrat, cu acoperiri succesive,
de stratul de pasivare (3), stratul primar de
protecţie (4) şi stratul de vopsea exterior (5).

Pe partea interioară, stratul de vopsea este din
Polyester sau Acrilic de 10 µm (6).

Stratul exterior (5) poate fi de mai multe tipuri:
Polyester (lucios de 25 µm sau mat de 35 µm),
PVDF (polifluorură de viniliden) de 25 µm, PUR
(poliuretan) de 55 µm sau PUR MAT (poliuretan
mat) de 50 µm.

În cazul sistemului pluvial, ambele feţe ale
tablei sunt protejate de strat de pasivare şi sunt
acoperite cu vopsea poliuretanică, cu strat de
35 µm, a cărei textură oferă o rezistenţă mare la
uzură, zgârieturi şi temperaturi ridicate.

Disponibilitate culori

RAL 3000 SP (L)

RAL 3005 SP (M)

RAL 3009 SP (M)

RAL 3011 SP (L)

RAL 5010 SP (L)

RAL 6009 SP (L)

RAL 6011 SP (L)

RAL 6020 SP (M)

RAL 7016 SP (L)
RAL 7016 PVDF

RAL 7024 SP (M)
RAL 7024 PUR NOVA

RAL 8004 SP (M)

RAL 8017 SP (L)
RAL 8017 SP (M)
RAL 8017 PUR NOVA

RAL 8019 SP (M)
RAL 8019 PVDF
RAL 8019 PUR NOVA

RAL 9002 SP (L)

RAL 9005 SP (M)
RAL 9005 PVDF
RAL 9005 PUR NOVA
RAL 9005 NATUR

Atenţie! Culorile imprimate pot diferi de original. Tipurile de
acoperire PUR NOVA si NATUR sunt nou intrate in portofoliul Metigla.
Profilul de ţiglă metalică Teck este disponibil exclusiv în culorile
RAL 9005 PUR NOVA şi RAL 9005 NATUR. Pentru detalii despre
disponibilitatea coloristică a fiecărui produs în parte, inclusiv a sistemului
pluvial, vă rugăm să vizitaţi www.metigla.ro.

RAL 9006 SP (L)
RAL 9006 PVDF

metigla.ro

RAL 9007 SP (L)
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Din pasiune pentru
acoperiri inteligente.

Ceptura, Prahova,
107126, România
T +40 244 44 58 00
F +40 244 44 58 01
metigla.ro

Ca urmare a politicii
Metigla de dezvoltare şi
îmbunătăţire continuă,
ne rezervăm dreptul
de a aduce modificări
specificaţiilor expuse
în această broşură.
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