despre
companie
Firma Andaliza oferă servicii profesionale de producţie şi
distribuţie de tablă, punând la dispoziţia clienţilor tot ceea
ce au nevoie pentru obţinerea unui acoperiş rezistent:tablă
tip ţiglă şi accesorii, tablă cutata, vopsita si zincata pentru
acoperişuri.
Firma Andaliza vă pune la dispoziţie cele mai noi produse,
rezistente la condiţiile climatice, ﬁabile şi uşor de montat.
Calitatea excelentă a materialelor de execuţie garantează o
durată de viaţă îndelungată şi o culoare care nu se va
şterge în timp. Aspectul atractiv şi gama variată de culori
pe care vi le punem la dispoziţie permit obţinerea unor
efecte excelente, facilitând adaptarea acoperişului la
elevaţie sau la mediul înconjurător.
Întotdeauna vom veni în întâmpinarea dumneavoastră cu
cele mai eﬁciente soluţii în materie de acoperişuri.
Experienţă noastră în domeniu ne recomandă, reuşind să
ne facem remarcaţi pe piaţă prin calitatea excelentă a
produselor şi serviciilor pe care le oferim. În aceşti ani de
activitate am învăţat că satisfacţia clienţilor şi lucrulile bine
făcute sunt cele mai importante. Aşadar, atunci când doriţi
soluţii optime, puteţi apela la noi cu încredere. Personalul
nostru este special pregătit pentru a oferi o consultanţă
profesională şi a găsi cele mai bune soluţii pentru casa
dumneavoastră.
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lăţimea de acoperire 1100 mm
lăţimea totală 1140 mm
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lăţimea de acoperire 1050 mm

910 mm

lăţimea totală 1125 mm
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TABLĂ TRAPEZOIDALĂ
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www.producatortablacraiova.ro
Produsele noastre au la bază oţelul
strat primer
zincat la cald, acoperit pe ambele feţe
cu un sistem multistrat, special strat de pasivizare
conceput pentru a proteja materialul
strat de zinc
împotriva coroziunii. Este esenţial ca
produsele oferite de noi să respecte
promisiunea calităţii.

strat vopsea

Lăţimea de acoperire
1190 mm
Lungimea de model
1100 mm
Lungime modul
350 mm
Lungime foaie
470 - 6060 mm
Grosime
0,50 mm
Înălţime totală
23 mm
Greutate/ suprafaţă
~5kg/m²

lăţimea de acoperire 1150 mm
lăţimea totală 1190 mm

ŢIGLĂ METALICĂ

Astfel, ţigla noastră rezistă în faţa
cutremurelor, incendiilor, vântului şi
furtunilor dar şi diverselor condiţii de
mediu.

Coamă trapezoidală

Bordură fronton, standard

Bordură fronton (două bucăţi)

Pazie laterală

Şorţ streaşină

Şorţ perete

Şorţ pentru coşul de fum

Dolie

Şorţ pentru coşul de fum

Parazăpadă

Pervaz

www.producatortablacraiova.ro

COMPONENTE ŢIGLĂ METALICĂ

Coamă semirotundă

