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Rezistență mecanică ridicată

Protecție sporită la microfisuri

Toleranță de putere strict pozitivă

Garanție superioară de putere lineară

Performanță remarcabilă la lumină scăzută 

Acoperiș metalic cu modul fotovoltaic (PV) 
integrat

Ideal pentru clădiri istorice 

Soluție ideală pentru acoperișuri cu pantă

Tehnologie în curs de patentare

Un acoperiș solar de 10 kW poate 
reduce emisia a 10345 kg de CO2 în        
fiecare an!

Schimbările climatice accelerate sunt determinate de 
poluarea și emisiile cauzate de om în atmosferă.
Pentru a contribui la reducerea efectelor nocive ale 
amprentei de carbon, Metigla a stabilit un parteneriat 
cu Roofit. Solar, pentru a furniza o soluție inovatoare 
pentru acoperișuri.

Un acoperiș  FALT SOLAR de 10kW poate reduce 
pe an emisia de CO2  echivalentă cu:

ARDEREA A 11 TONE 
DE CĂRBUNE

CONDUSUL DE 2,5 ORI 
ÎN JURUL LUMII

PLANTAREA A 58 ARBORI
PE AN

Module solare integrate în tablă de 0.5 mm prefălțuită, şi 
finisaj PUR de 50 μm cu durabilitate extinsă.

Acoperișul SOLAR perfect!

Opriți încălzirea globală 
cu fiecare acoperiș solar!

Soluția noastră: FALT SOLAR, un acoperiș solar         
invizibil, care combină designul tradițional Nordic al 
acoperișului metalic cu tehnologie solară de ultimă 
generație.
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Calitatea premium a materialelor utilizate în producția 
acoperișului solar Metigla, are ca rezultat un acoperiș 
incredibil de puternic, durabil, ușor și elegant.

Energia regenerabilă nu ar trebui să
vină în detrimentul esteticii.

Acoperișul SOLAR perfect!

Sistemul nostru de acoperiș metalic, cu module 
solare integrate, evidențiază valoarea artistică și 
arhitecturală a clădirii, protejându-vă de intemperii și, 
în același timp, producând energie verde sustenabilă.

Designul Nordic al acoperișului 
metalic, combinat cu o tehnologie 
solară de ultimă generație. GRINDINĂ

Testată la
165.5 km/h

GARANȚIE DE 
PUTERE
25 Ani

PUTERE
175 W/m2

PROTECȚIE
PUR & 
Anti-reflex

TEHNOLOGIE
Mono PERC

PROTECȚIE FOC
Clasa A

SPECIFICAȚII
TEHNICE

Soluții BIPV

Metigla împreună cu Roofit.Solar, oferă acum Falt Solar, 
un acoperiș solar 2-în-1, inteligent, durabil și inovator.

Acoperișul nostru prefalțuit de înaltă calitate este acum 
combinat cu cea mai cunoscută tehnologie solară.
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Probabil cea mai estetică  soluție BIPV 
de pe piață 

La fel de ușor de instalat ca și un acoperiș
prefălțuit obișnuit

Acoperișul se plătește singur cu energia 
produsă 

Acoperiș metalic fiabil combinat cu cea 
mai cunoscută tehnologie solară

Soluție versatilă, potrivită pentru 
acoperișuri complexe și clădiri de 
patrimoniu

FALT SOLAR
by

Unul dintre cele mai 
durabile sisteme pentru 
acoperiș!


