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Corotop® este o marca de sisteme moderne de acoperis care asigura
durabilitatea acoperisului multi ani. In oferta noastra veti gasi o gama larga
de sisteme de izolatie de inalta calitate pentru acoperisuri si fatade, bariere
de vapori si accesorii acoperis.
Productia membranelor Corotop® este un proces tehnologic avansat, realizat
conform celor mai înalte standarde europene. În fabrica noastra se realizeaza
întregul proces de productie, de la materia prima pura pâna la produsul finit.
Ca rezultat, va garantam produse de calitate dovedita - de la achizitionarea
de materii prime pâna la finalizarea produsului care se utilizeaza pe acoperis.
Fiecare lot de material ajunge într-un laborator pentru examinarea detaliata a
parametrilor cheie. Doar un produs bine testat este lansat pe piata. Valorile
parametrilor examinati sunt de o mare importanta, deoarece membranele
montate pe acoperis sunt expuse efectelor extreme ale factorilor externi. Zeci
de ani de experienta si specializare în producerea membranelor de acoperire
Corotop® reprezinta cea mai buna garantie a calitatii si durabilitatii
produselor noastre. Confirmarea fiabilitatii marcii Corotop® este încrederea
clientilor nostri si, în primul rând, constructorii de acoperisuri, care folosesc
produsele noastre de-a lungul anilor la mii de acoperisuri europene.
Produsele Corotop® sunt disponibile în toate tarile europene si au obtinut
apreciere în rândul profesionistilor si a mii de clienti multumiti, ceea ce este
evidentiat de cresterea continua a vânzarilor si dezvoltarea marcii noastre.
Marca Corotop® inseamna nu numai membrane de acoperis, ci si un sistem
complet de accesorii pentru acoperis, care asigura ventilarea completa si
stabilitatea acoperisului. Oferim solutii moderne, bazate pe produse de cea
mai înalta calitate. În domeniul produselor Corotop®, oferim selectie de benzi
specializate pentru lipirea si repararea membranelor, benzi de etansare si
produse pentru instalarea si ventilarea coamelor, produse pentru etansarea
cosurilor, cosuri pentru acoperis si stresini. Elementele complementare ale
ofertei noastre sunt comunicarea pe acoperis si protectia împotriva zapezii.
Toate produsele sunt oferite într-o gama largă de culori si multe variante de
dimensiuni, adaptate nevoilor clientilor.
Corotop® este o oferta cuprinzatoare a sistemului de acoperis. Produsele
noastre sunt inovatoare si de înalta calitate, de încredere pentru multi clienti
si contractori din întreaga Europa. Vânzarile la Corotop® sunt sustinute de un
marketing activ si de consultanta tehnica, bazate pe experienta dezvoltata in
timp în productie, vânzari si marketing.
Corotop® este o marca de cea mai buna calitate – aveti incredere in experti,
aveti incredere in Corotop®.
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„CALITATEA ESTE UN
MOD DE GANDIRE CARE
DUCE LA APLICAREA ȘI
CAUTAREA CONSTANTĂ
A CELOR MAI BUNE
SOLUTII.”
- Edward Deming -

SISTEME MEMBRANE ACOPERIS
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® Light 100
O membrana de acoperis permeabila la vapori, cu trei straturi, formata din folie functionala fixata de ambele parti cu
suport textil din polipropilena. Filmul functional asigura rezistenta la penetrarea apei si regleaza echilibrul
permeabilitatii vaporilor într-un sistem de acoperis. Aplicata numai pe acoperisuri partial îmbinate.
Aplicare:
• membrana pentru acoperisuri cu placare partiala
• substrat initial pentru acoperisuri înclinate cu izolatie termica si ventilata
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperis, în special sub placi de beton
• ca bariera eoliana laterala
Avantaje:
• reduce pierderile de caldura
• regleaza permeabilitatea vaporilor în ambele sensuri
• protejeaza izolatiile termice împotriva amortizarii
• produs in trei straturi foarte rezistent la procesul de îmbatrânire

GRAMAJ
100 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

VAPOR PERMEABILITATE
(SD) 0,02 m

REZISTENTA
LA PENETRAREA APEI
CLASA W1

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI) LONG./TRANSV.: 120 N /
150 N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® LIGHT 100

1,5m x 50r.m. = 75m2

alb-gri

35 role
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® Smart 115
În comparatie cu alte membrane cu gramaj redus, produsul este caracterizat prin durabilitate. De asemenea, nu
necesita spatiu de ventilatie între membrana si termoizolatie. Suportul textil protejeaza pelicula functionala împotriva
influentei factorilor externi si asigura o rezistenta mecanica mai buna. Membrana este rezistenta la radiatii UV si
poate fi aplicata numai pe acoperisurile partial acoperite.
Aplicare:
• membrana pentru acoperisuri cu placare partiala
• substrat initial pentru acoperisuri înclinate cu izolatie termica si ventilata
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperisuri, în special sub beton si placi metalice
Avantaje:
• reduce pierderile de caldura
• regleaza permeabilitatea vaporilor în ambele sensuri
• protejeaza termoizolatia împotriva amortizarii
• produs extrem de durabil cu trei straturi

Gramaj 115 / Clasa E / Permeabilitate 0,02 / Clasa W1 / Rezistenta la UV 3 LUNI / 140 N/160 N
Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® SMART 115

1,5m x 50r.m. = 75m2

Negru-alb

33 role

Gramaj 115 / Clasa E / Permeabilitate 0,02 / Clasa W1 / Rezistenta la UV 3 LUNI / 140 N/160 N
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Rezistenta ridicata a membranei la deteriorari mecanice asigura munca in siguranta la înaltime, indiferent de
conditiile meteorologice. Poate fi aplicat pe acoperisuri placate complet. Calitatea ridicata a produsului ofera
parametri nemodificati în timp, precum si durabilitatea acoperisului.

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® CLASSIC 130

Aplicare:
• membrana pentru acoperisuri cu placare integrala sau partiala
• substrat initial pentru acoperisuri termoizolante, ventilate si înclinate
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperisuri, în special în cazul placilor din ceramica, beton si metal
• recomandata pentru renovarea podurilor si a acoperisurilor cu "tehnologia ranversabila”
Avantaje:
• reduce pierderile de caldura
• regleaza permeabilitatea vaporilor în ambele sensuri
• protejeaza izolatiile termice împotriva amortizarii
• produs cu trei straturi rezistent la influenta conditiilor meteorologice si a proceselor
de îmbatrânire
• disponibil și în varianta cu 2 benzi adezive (Corotop Classic 130+)

Gramaj 130 / Clasa E / Permeabilitate 0,02 / Clasa W1 / Rezistenta la UV 3 LUNI / 160 N/225 N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® CLASSIC 130

1,5m x 50r.m. = 75m2

gri-antracit

24 role

Corotop® CLASSIC 130+

1,5m x 50r.m. = 75m2

gri-antracit

24 role
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® BLUE 140
Membrana permeabilă la vapori cu trei straturi este foarte rezistentă la deteriorări mecanice și la factori externi,
inclusiv raze UV sau temperaturi ridicate. Se caracterizează prin durabilitate ridicată, garantează confortul în timpul
aplicării, chiar și în condiții meteorologice dificile. Produsul are, de asemenea, parametrii tehnici deasupra mediei din
clasa sa.

Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperișuri, în special în cazul plăcilor din ceramică, beton și metal
Avantaje:
• reduce pierderile de căldură
• reglează permeabilitatea vaporilor în ambele sensuri
• protejează termoizolația împotriva amortizării
• greutatea mărită garantează o rezistență mecanică mai bună în timpul
instalării şi utilizării(Corotop Blue 140+)
ș

GRAMAJ
140 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

Nume
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PERMEABILITATE
VAPOR (SD) 0,02 m

REZISTENTA LA
PENETRARE APA
CLASA W1

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE (CUI)
LONG./TRANSV.
165 N / 230 N

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® BLUE 140

1,5m x 50r.m. = 75m2

Albastru-antracit

24 role

Corotop® BLUE 140+

1,5m x 50r.m. = 75m2

Albastru-antracit

24 role

Membrană cu gramaj mare, cu structură puternică. Nu se rupe sub sarcină mare sau frecare crescută și, prin urmare,
se recomandă în special pe acoperișurile cu placare totala. Culoarea luminii reflectă razele solare, ceea ce oferă o mai
bună izolare. Corotop Strong înseamnă aceeași calitate pentru mulți ani de utilizare și durabilitate garantată.

Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperișuri, în special în cazul plăcilor din ceramică, beton și metal

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® STRONG 160

Avantaje:
• reduce pierderile de căldură
• reglează permeabilitatea vaporilor în ambele sensuri
• protejează izolațiile termice împotriva amortizării
• produsul este extrem de durabil și rezistent la daune
• disponibilă și în varianta cu 2 benzi adezive (Corotop Strong 160+)

GRAMAJ
160 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

Nume

PERMEABILITATEVAPOR
(SD) 0,02 m

REZISTENTA
PENETRARE APA

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE (CUI) LONG./TRANSV.
190 N / 275 N

CLASA W1

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® STRONG 160

1,5m x 50r.m. = 75m2

Bej-alb

24 role

Corotop® STRONG 160+

1,5m x 50r.m. = 75m2

Bej-alb

24 role
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® EXTRA PROTECT 165
O membrană de acoperire extrem de durabilă, cu patru straturi, produsă în procesul "topit la cald". Folosirea plasei și
stratul suplimentar de suport textil garantează parametrii de rezistență foarte mari. Membrana este recomandată
clienților care caută produse puternice și durabile, oferind o acoperire prelungită.
Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
• de utilizat la majoritatea tipurilor de acoperiș, în special în cazul plăcilor ceramice și metalice
Avantaje:
• consolidată cu o plasă de polipropilenă specială
• reduce pierderile de căldură
• reglează permeabilitatea vaporilor în ambele sensuri
• produs cu rezistență foarte mare la orice deteriorare
• disponibilă și în varianta cu 2 benzi adezive (Corotop Extra Protect 165+)

REACTIE LA FOC
CLASA E

GRAMAJ
165 g/m2

Nume
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VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,07 m

REZISTENTA PENETRARE
APA
CLASA W1

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI) LONG./TRANSV.
350 N / 380 N

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® EXTRA PROTECT 165

1,5m x 50r.m. = 75m2

Albastru si alb

20 role

Corotop® EXTRA PROTECT 165+

1,5m x 50r.m. = 75m2

Albastru si alb

20 role

Corotop Red Strong este o membrană foarte rezistentă, cu trei straturi și cu permeabilitate ridicată la vapori, produsă
prin metoda termoconjugării, care garantează o legătură puternică între straturi. Folosind această membrană crește
siguranța în timpul aplicării și sprijină deplasarea pe o pantă a acoperișului. Se recomandă în special la acoperișurile
pline, datorită parametrilor de rezistență foarte buni. Produs într-o culoare roșie unică, fiind culoarea mărcii Corotop,
membrana este un sinonim al prestigiului și al celei mai bune calitati de bestseller din oferta noastră.

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® RED STRONG 180

Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperișuri, în special în cazul plăcilor din ceramică, beton și metal
Avantaje:
• reduce pierderile de căldură
• reglează permeabilitatea vaporilor în ambele sensuri
• protejează izolațiile termice împotriva amortizării
• produsul cu parametri de rezistență incontestabili din clasa sa
• produs pilot Corotop
• de asemenea, disponibil în versiune cu 2 benzi adezive (Corotop Red Strong
180+)

GRAMAJ
180 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

Nume

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,02 m

REZISTENTA UV

REZISTENTA
PENETRARE APA

3 LUNI

CLASA W1

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI) LONG./TRANSV.
250 N / 350 N

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® RED STRONG 180

1,5m x 50r.m. = 75m2

Rosu-antracit

20 role

Corotop® RED STRONG 180+

1,5m x 50r.m. = 75m2

Rosu-antracit

20 role

13

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® X-TREAM 190
Suprafață dublă, cu înălțime mare, cu membrană de acoperire, compusă din textura din poliester acoperită cu peliculă
poliuretanică termică stabilă. Produsul la parametri de înaltă rezistență, invulnerabil la daune mecanice, care afectează
confortul în timpul instalării pe acoperiș.
Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
• de utilizat pentru majoritatea tipurilor de acoperire a acoperișului
Avantaje:
• reduce pierderile de căldură
• protejează izolațiile termice
împotriva amortizării
• rezistență la temperaturi de
până la 120° C

GRAMAJ
190 g/m 2
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REACTIE LA FOC
CLASA E

PERMEABILITATE
VAPOR (SD)
0,13 m

REZISTENTA
PENETRARE APA
CLASA W1

Nume

Marime

Corotop® X-TREAM 190

1,5m x 50r.m. = 75m2

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI) LONG./TRANSV.

180 N / 170 N

Culoare
gri

Pachet
20 role

O membrană extrem de durabilă, cu trei straturi, cu permeabilitate ridicată la vapori, produsă printr-o tehnologie
termoconductoare. Produsul este foarte rezistent nu numai la deteriorările mecanice, ci și la condițiile meteorologice
nefavorabile, inclusiv razele UV și temperaturile ridicate. Acest produs este recomandat în special pentru acoperișurile pline și
când o construcție este expusă la incarcare. Membrana oferită clienților care apreciază cea mai bună calitate.
Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperiș, în special în cazul plăcilor ceramice și din beton

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® ULTRA 220

Avantaje:
• reducerea pierderilor de căldură
• reglarea permeabilității în ambele sensuri a vaporilor
• protejează izolațiile termice împotriva amortizării
• gramajul foarte mare garantează o rezistentă extremă la orice deteriorare
• disponibilă și în versiunea cu 2 benzi adezive (Corotop Ultra 220+)

REACTIE LA FOC
CLASA E

GRAMAJ
220 g/m2

PERMEABILITATE VAPOR
(SD) 0,02 m

REZISTENTA
PENETRARE APA

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

CLASA W1

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
280 N / 400 N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® ULTRA 220

1,5m x 50r.m. = 75m2

Negru

20 role

Corotop® ULTRA 220+

1,5m x 50r.m. = 75m2

Negru

20 role
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® FORCE PROTECT 235
O membrană de acoperire permeabilă extrem de rezistentă, cu patru straturi și cu vapori, întărită cu o plasă de
polietilenă specială. Structura produsului și parametrii de rezistența ai acestuia garantează cele mai bune rezultate la
deteriorări în cadrul altor membrane oferite de Corotop. Datorită celor patru straturi, membrana asigură parametri
imbatabili, neschimbabili chiar și sub influența condițiilor meteorologice nefavorabile de mai mulți ani. De asemenea,
asigură o aplicare sigură, indiferent de încărcăturile grele. Produsul este dedicat clienților care caută cele mai bune
soluții pe piața membranelor de acoperiș.

Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate, de asemenea, cu o pantă mică
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperișuri, în special sub beton de ceramică și plăci metalice
Avantaje:
• armat cu o rețea specializată de generație nouă
• garanteaza durabilitatea si rezistenta optima
• rezistență foarte mare la influența condițiilor meteorologice
• rezistenta la procesele de îmbătrânire
• disponibilă şi în varianta cu 2 dungi adezive (Corotop Force Protect 235+)

GRAMAJ
235 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

Nume

16

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,07 m

REZISTENTA LA
PENETRARE APA
CLASA W1

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
400 N / 425 N

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® FORCE PROTECT 235

1,5m x 50r.m. = 75m2

gri

15 role

Corotop® FORCE PROTECT 235+

1,5m x 50r.m. = 75m2

gri

15 role

O membrană cu permeabilitate ridicată la vapori, cu o structură specială, anti-condensare, protejează termoizolația,
asigură viabilitatea și durabilitatea pentru mulți ani. Prin folosirea fibrelor speciale cu ace, membrana este capabilă să
absoarbă surplus de vapori care mai târziu sunt eliberati succesiv în exterior. Acest lucru previne apariția condensului
în zilele mai reci. Produsul este recomandat în special pe acoperișurile care se află sub influența încărcării în timpul
aplicării, precum și în orice construcție în care rezistența produsului la orice factor extern este deosebit de
importantă.

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® POWER 250

Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare integrală sau parțială
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate, de asemenea, cu o pantă mică
• de utilizat la cele mai multe tipuri de acoperiș, în special în cazul betonului ceramic și al plăcilor metalice
Avantaje:
• conectare cu membrană premium de rezistență extremă și permeabilitate ridicată la vapori
• îmbogățit cu un strat de fibră anticondensare cu ac din sticlă
• gramaj ridicat, oferă rezistență la cele mai mari sarcini
• structura unui produs și procesul utilizat în producție garantează o rezistență neobișnuită la factorii externi
• disponibilă și în versiune cu 2 benzi adezive (Corotop Power 250+)

REACTIE LA FOC
CLASA E

GRAMAJ
250 g/m2

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,07 m

REZISTENTA LA
PENETRARE APA
CLASA W1

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
250 N / 275 N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® POWER 250

1,5m x 50r.m. = 75m2

maro-gri

15 role

Corotop® POWER 250+

1,5m x 50r.m. = 75m2

maro-gri

15 role
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® MONO 330
Membrană de acoperire compusă din două straturi de polipropilenă nestructurata cu gramaj mare, cu strat din poliuretan,
produsă în procesul "topit la cald". Se remarcă printr-o rezistență extrem de ridicată la deteriorări mecanice și de două ori mai
mare rezistență la razele UV față de alte membrane de acoperiș, ceea ce afectează în mod semnificativ confortul lucrărilor de
construcție.
Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare completă
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
de utilizat pentru majoritatea tipurilor de protectie a acoperișului
• posibilitatea de a aplica pornind de la suprafața înclinată de 2° (pentru o membrană cu bandă adezivă)
Avantaje:
• reduce pierderile de căldură
• protejează termoizolația împotriva amortizării
• gramaj ridicat, garantează cea mai mare rezistență la sarcină
• rezistență la UV extinsă considerabil datorită compoziției unice a produsului
și a procesului tehnologic utilizat
• disponibilă și în varianta cu 2 benzi adezive (Corotop Mono 330+)

GRAMAJ
330 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,2 m

REZISTENTA
PENETRARE APA CLASA
W1

REZISTENTA LA UV
6 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
320 N / 340 N
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Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® MONO 330

1,5m x 25r.m. = 37,5m²

gri

15 role

Corotop® MONO 330+

1,5m x 25r.m. = 37,5m²

gri

15 role

Membrană bituminoasă, trei straturi constând dintr-un strat de polipropilenă nestructurata, poliester nestructurat și inserția
bituminoasă. Este foarte rezistent la apă și are o rezistență ridicată la rupere. Componentele de stabilizare îmbogățite care
oferă rezistență UV de la 4 la 12 luni, ceea ce permite întârzierea asamblarii acoperișului.

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® BITUM 450

Aplicare:
• membrana pentru acoperișuri cu placare completă
• substrat inițial pentru acoperișuri termoizolante, ventilate și înclinate
• sub acoperișuri din șindrile bituminoase, plăci bituminoase, ardezie de acoperiș și șindrilă din lemne
Avantaje:
• rezistență la UV mai mare
• etanșa la apă
• foarte rezistenta la rupere
• posibilă asamblare a acoperișului final pe membrană fără utilizarea de
lambriuri și sipci

GRAMAJ
450 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD)
50 m

REZISTENTA LA
PENETRARE APA
CLASA W1

REZISTENTA LA UV
<12 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
150 N / 150 N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® BITUM 450

1m x 30r.m. = 30m²

negru

50 role
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® METAL 440
Un produs realizat din membrana Corotop cu trei straturi și un strat de drenaj cu textura special concepută din partea
exterioară. Suprafața de drenaj asigură distanța între foile de metal folosite și membrană, creând un sistem durabil și
eficient de protectie a acoperișului. Membrana este rezistentă la influența temperaturilor ridicate și a razelor UV.
Asigură ventilarea optimă, precum și permeabilitatea la vapori în același timp.
Aplicare:
• protectie sub acoperiș din foi metalice plate, amplasate pe ambele acoperisuri placate, ventilate și neetanșe
• pe acoperișurile cu pante acoperite cu foi metalice plate
• recomandată în orice tip de imbinare verticala sau în tablă de oțel
Avantaje:
• protejează plăcile de oțel de acoperiș împotriva coroziunii
• suprimă sunetele precipitațiilor atmosferice și oferă o acustică excelentă
• garantează ventilarea acoperișului pe o suprafata acoperită cu tablă metalică
• un strat de drenaj special împiedică supraîncălzirea unei membrane de acoperiș
• ușor de aplicat
• disponibilă și în versiune cu 2 benzi adezive (Corotop Metal 440+)

GRAMAJ
440 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

Nume

20

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,02 m

REZISTENTA TO UV
3 LUNI

REZISTENA LA
PENETRARE APA
CLASA W1

REZISTENTA LA RUPERE
((CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
210 N / 270 N

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® METAL 440

1,5m x 25r.m. = 37,5m2

Gri-alb

8 role

Corotop® METAL 440+

1,5m x 25r.m. = 37,5m2

Gri-alb

8 role

Un covor tridimensional, multifuncțional în formă de învelitoare care este un strat de separare și drenaj. Acesta
asigură circulația aerului și permite transferul de apă și vapori de pe acoperiș și protectia plăcii metalice.
Aplicare:
• sub acoperișuri aerisite, termoizolante sau nu, înclinate și încastrate
• sub foi de oțel cu abur
• în structuri metalice la inaltime, ventilate sau nu

MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® OPLOT 250

Avantaje:
• gramaj redus și ușor de aplicat
• suprimă sunetele precipitațiilor atmosferice și oferă o acustică excelentă
• protejează acoperirea inițială a acoperișului

GRAMAJ
250 g/m2

REACTIE LA FOC CLASA
E

Nume

Marime

Culoare

Pachetul

Corotop® OPLOT 250

1,4m x 30r.m. = 42m2

negru

9 role
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MEMBRANE ACOPERIS

Corotop® OPLOT 300
Un covor tridimensional, multifuncțional în formă de învelitoare care este un strat de separare și drenaj. Acesta
asigură circulația aerului și permite transferul de apă și vapori de pe acoperiș și acoperirea plăcii metalice.
Aplicare:
• sub acoperișuri aerisite, termoizolante sau nu, înclinate și încastrate
• sub foi de oțel cu abur
• în structuri metalice la inaltime ventilate sau nu

Avantaje:
• gramaj redus și ușor de aplicat
• suprimă sunetele precipitațiilor atmosferice și oferă o acustică excelentă
• protejează acoperirea inițială a acoperișului

GRAMAJ
300 g/m2
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REACTIE LA FOC CLASA
E

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® OPLOT 300

1,4m x 30r.m. = 42m2

Negru

9 role
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„ADVERSITATEA II
DISTRUGE PE UNII
OAMENI; ALȚII
DOBOARA
RECORDURI.”
- William A. Ward -

SISTEME MEMBRANE FATADA
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Izolare anti vânt Corovin este un produs cu un singur strat, permeabil la vapori. Protejează zidurile împotriva lipsei de
căldură afectate de curenti de aer. De asemenea, previne umiditatea in clădiri, precum și patrunderea curentilor de
aer și colectarea unor agenti de contaminare. Corovin nu poate fi aplicat pe acoperiș deoarece nu are nevoie de
etanșeitate la apă Clasa W1.

MEMBRANE FATADA

CoroVIN® 100

Aplicare:
• pe pereții clădirilor exterioare într-o construcție din lemn sau din oțel și în case izolate cu vată termică
• pe pereții interiori ai casei din lemn
• în sistemele de ventilație
• sub parti laterale (material wofromen, PVC, fibră de sticlă etc.)
Avantaje:
• gramaj mic și ușor de aplicat
• protejează elevația clădirii prin creșterea durabilității acesteia
• mărește economia de energie a clădirii și elimină lipsa de căldură prin pereți

GRAMAJ
100 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASA E

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,01 m

REZISTENTA LA UV
3 LUNI

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
135 N / 180 N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

CoroVIN® 100

1,5m x 50r.m. = 75m2

gri

35 role
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MEMBRANE FATADA

Corotop® OPEN 160
Membrană de înălțare cu două straturi realizată din polipropilenă nestructurata, acoperită cu peliculă din poliuretan. Filmul
aplicat nu numai că asigură protecție împotriva umezelii din exterior și un flux corect de vapori de apă prin perete, dar și o
protecție excelentă împotriva condițiilor meteorologice, care prezintă rezistență UV chiar până la 6 luni.
Aplicare:
• pe pereții clădirilor exterioare într-o construcție din lemn sau din oțel și în case izolate cu vată termică
• pe pereții interiori ai casei din lemn
• în sistemele de ventilație
• sub parti laterale (lemn, PVC, fibră de sticlă etc.)
Avantaje:
• gramaj mic și ușor de aplicat
• protejează fațada clădirii prin creșterea rezistenței acesteia
• mărește economia de energie a clădirii și elimină lipsa de căldură prin
pereți
• rezistență UV pana la 6 luni

GRAMAJ
160 g/m2
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REACTIE LA FOC
CLASA E

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,2 m

REZISTENTA LA UV
6 LUNI

REZISTENTA LA
PENETRARE APA
CLASA W1

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
160 N / 210 N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® OPEN 160

1,5m x 50r.m. = 75m2

negru

24 role

„NU RENUNTATI
NICIODATA LA UN
VIS DOAR DIN CAUZA
TIMPULUI PE CARE VI-L
IA PENTRU A-L
REALIZA.
TIMPUL TRECE ORICUM.”
- H. Jackson Brown -

SISTEME BARIERA VAPORI
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Izolație de vapori în două straturi pe bază de fibră de polipropilenă. Produsul este permeabil la vapori și poate fi aplicat pe
acoperișuri, pereți și pardoseli ca regulator de permeabilitate la vapori. Datorită tehnologiei moderne, acesta creează o
barieră activă pentru vapori de apă și elimină efectul "sacului de plastic", care poate fi un motiv pentru apariția mucegaiului.
Aplicare:
• la mansarde, pereți și plafoane
• recomandat în încăperi în care se generează un nivel sporit de vapori
• aplicat ca produs complementar cu membrană permeabilă la vapori în sistem de acoperiș

BARIERA VAPORI

Corotop® ACTIVE CONTROL

Avantaje:
• utilizare ușoară și gramaj mic
• protejează izolația termică împotriva deteriorării cu apa și a influenței umezelii
• previne aparitia mucegaiului
• ajută la menținerea climatului sănătos și proaspăt la mansardă
• reglează în mod activ nivelul vaporilor dintr-o cameră

GRAMAJ
100 g/m2

Nume
Corotop® ACTIVE CONTROL

REACTIE LA FOC
CLASA E

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD)
15 m

Marimea
1,5m x 50r.m. = 75m

2

-PERMEABILITATE VOLUM

REZISTENTA LA RUPERE

5-6 g/m²/24h

(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
120 N / 160 N

Culoare

Pachet

Galben-alb

35 role
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MEMBRANE FATADA

Corotop® METALLIC
Bariera de vapori care este o combinație de polipropilenă nestructurata cu un strat protector de aluminiu. Datorită
stratului reflectorizant reflectă radiația termică și crește eficiența energetică a încăperilor. Produs rezistent la
deteriorări mecanice.
Aplicare:
• la mansarde, pereți și plafoane
Avantaje:
• acoperirea reflectorizantă reduce pierderile de căldură
• protejează izolația termică împotriva apei dăunătoare și a influenței umezelii
• previne aparitia mucegaiului
• ajută la menținerea climatului sănătos și proaspăt la mansardă

GRAMAJ
80 g/m2
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REACTIE LA FOC
CLASA E

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD)
40 m

Nume

Marimea

Culoare

Corotop® METALLIC

1,5m x 50r.m.=75m2

aluminiu-bej

REZISTENTA LA RUPERE
(CUI)
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL:
40 N / 60 N

Pachet
50 Role

Acest produs este fabricat din două straturi de polipropilenă cu barieră de
vapori și ecran de aluminiu, care reflectă 60% radiație termică. Este foarte
durabil și rezistent la daune mecanice. Se poate aplica cu toate tipurile de
acoperiș.

MEMBRANE FATADA

Corotop® REFLEX

Aplicare:
• la mansarde, pereți și plafoane
Avantaje:
• reduce lipsa de căldură datorită stratului reflectorizant
• protejează termoizolația împotriva influenței dăunătoare a apei și a umidității
• împiedică apariția mucegaiului
• ajută la menținerea climatului sănătos și proaspăt la mansardă
• reglează în mod activ nivelul vaporilor dintr-o cameră
• crește eficiența energetică a încăperilor

GRAMAJ
115 g/m2

REACTIE LA FOC
CLASS E

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD)
40 m

REZISTENTA LA RUPERE
CUI (TRANSV./LONG.): 125 N / 170
N

Nume

Marime

Culoare

Pachet

Corotop® REFLEX

1,5m x 50r.m. = 75m2

aluminiu-bej

30 role
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BARIERA VAPOR

Corotop® VARIANT
Membrană activă cu două straturi, cu permeabilitate variabilă la vapori, din polipropilenă nestructurata și copolimer din film
funcțional din polietilenă. În timpul iernii, când temperatura din clădire este mai mare decât in împrejurimi și umiditatea
relativă a aerului este scăzută, fluxul de vapori trece de la interior spre exterior. În aceste condiții, porii peliculei sunt închisi și
produsul prezintă proprietăți de barieră la vapori și împiedică condensarea umidității în perete. În timpul verii, aburul curge în
direcția opusă - din exterior spre interior și umiditatea este relativ ridicată. Filmul rămâne deschis și permeabil la vapori,
asigurând evaporarea umidității din partiție.
Aplicare:
• la mansarde, pereți și plafoane
Avantaje:
• prezintă o difuzie variabilă a vaporilor de apă
• protejează termoizolația împotriva influenței dăunătoare a apei și a umidității
• previne aparitia mucegaiului
• ajută la menținerea climatului sănătos și proaspăt la mansardă

GRAMAJ
90 g/m2
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REACTIE LA FOC
CLASS E

Nume

Marime

Corotop® VARIANTĂ

1,5m x 50r.m.=75m2

VAPOR
-PERMEABILITATE
(SD) 0,5-20 m

REZISTENTA LA RUPERE (CUI) LONG./TRANSV.
140 N / 150 N

Culoare

Pachet

alb

35 role

APES
T

„TALENTUL
CASTIGA
MECIURI, DAR
MUNCA IN
ECHIPA SI
INTELIGENTA
CASTIGA
CAMPIONATE.”
- Michael Jordan -
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SISTEME BANDA SPECIALE
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BENZI

Corotop® MIX
Bandă adezivă pe două fețe. Este produs din dispersie acrilică, armată cu fibre de poliester. Produsul este rezistent la
razele UV.

Aplicare:
• pentru lipirea și fixarea foliilor din polipropilenă și din polietilenă
• pentru conectarea foliei cu materiale plastice, beton, lemn și metal
Avantaje:
• cu două fețe
• excelente proprietăți adezive
• universal - utilizat atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe aspre
• rezistente la diferite condiții meteorologice, inclusiv temperaturi extreme

REZISTENTA LA RUPERE
≥20N / 25mm

GROSIME BANDA
0,22-0,24 mm

TEMPERATURA LUCRU
de la +10oC la +30oC

REZISTENTA TEMPERATURA
de la -20O C la +80O C

Nume

Marimea

Pachet

Corotop® MIX

20mm x 25r.m.

12 bucăți / 1 bucată

Corotop® MIX

20mm x 50r.m.

12 bucăți

Corotop® MIX

40mm x 25r.m.

7 bucăți

transparent
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BENZI

Corotop® FIX
Banda adezivă multisezonală cu o singură față. Este produsa din dispersie acrilică armată cu fibre de poliester pentru
a avea proprietăți de aderență mai bune.
Aplicare:
• pentru lipirea și fixarea foliilor din polipropilenă și din polietilenă
• pentru conectarea foliei cu materiale plastice, beton, lemn și metal
• de utilizat în interiorul clădirilor
Avantaje:
• legătura dintre straturile membranelor și foliilor
• conectează foliile cu alte materiale plastice
• repararea eficientă a daunelor
• universal - utilizat atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe aspre
• rezistent la uleiuri, precum și la enzima acidă și alcalină

REZISTENTA LA RUPERE
≥20N / 25mm

TEMPERATURA OPERARE
de la +5oC la +40oC

GROSIME BANDA
0,26-0,29 mm

Nume

Marime

Pachet

Corotop® FIX

50mm x 25r.m.

12 bucăți / 1 bucată

transparent
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REZISTENTA TEMPERATURAde la -40O C la +80O C

BENZI

Corotop® BAND
Banda unilaterală realizată din membrană permeabilă la vapori și dispersie acrilică. Menține o permeabilitate ridicată la vapori a
foliei, chiar și în locul deteriorat reparat. Este rezistent la razele UV.
Aplicare:
• pentru lipirea produselor pe bază de polipropilenă
• pentru repararea daunelor în folii pe bază de polipropilenă
Avantaje:
• permeabilă la vapori
• reparații și lipiri eficiente in caz de daune mecanice
• universal - utilizat atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe aspre
• rezistent la diferite condiții meteorologice

REZISTENTA LA RUPERE
≥10N / 25mm

GROSIME BANDA
0,5-0,53 mm

TEMPERATURA OPERARE
de la +10oC la +30oC

REZISTENTA TEMPERATURAde la -30O C la +90O C

Nume

Marime

Pachet

Corotop® BAND

50mm x 25r.m.

12 bucăți / 1 bucată

gri
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BENZI

Corotop® BUTYL
Bandă dublă, impermeabilă, pe bază de butil, cu un distanțier din folie. Reduce permeabilitatea vaporilor. Banda nu
este rezistentă la solvenți. Este rezistenta la razele UV.
Aplicare:
• pentru lipirea acoperișului, ca barieră de vapori și folii fundație
• pentru etanșarea îmbinărilor unei folii și a altor materiale
• pentru lipirea altor materiale, cum ar fi materiale plastice, beton și oțel
Avantaje:
• sigilează eficient și leagă un domeniu larg de materiale
• proprietățile de aderență cresc în timp
• banda de plastic permanent
• universala - utilizat atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe aspre
• rezistenta la umezeală și apă
• rezistenta la diferite condiții meteorologice

GROSIME BANDA
1,2 mm

TEMPERATURA OPERARE
de la +5oC la +40oC

Nume

Marime

Corotop® BUTIL

15mm x 25r.m.

negru
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REZISTENTA TEMPERATURAde la -30O C la +70O C

Pachet
1 bucata

BENZI

Corotop® PUR
O bandă de etanșare autoadezivă realizată din polietilenă reticulată cu celule închise. Se caracterizează prin
proprietăți termoizolante și rezistență chimică ridicată.
Aplicare:
• să etanșeze punctele de contact ale membranei de acoperiș și sipcilor cu caprior sarpanta
Avantaje:
• sigilează succesiv și permanent zonele vulnerabile
• împiedică pătrunderea apei în izolație termică
• elimină discrepanțele dintre sipci, o membrană a acoperișului și caprior sarpanta

GROSIME BANDA
3 mm

TEMPERATURA OPERARE
de la 0o C

REZISTENTA TEMPERATURA
de la -30O C la +100O C

Nume

Marime

Pachet

Corotop® PUR

40mm x 30r.m.

12 bucati

Corotop® PUR

50mm x 30r.m.

18 bucati

Corotop® PUR

60mm x 30r.m.

16 bucati

gri
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BENZI

Corotop® FLEX
Banda adezivă din polipropilenă acoperită cu aluminiu. Protejează împotriva umidității și a penetrării cu solvent. Este
rezistent la razele UV și procesele de îmbătrânire.
Aplicare:
• pentru lipirea foliilor de aluminiu
• pentru repararea defectelor din foliile de aluminiu
• ca element de lipire în sistemele de ventilație, aer condiționat și încălzire
Avantaje:
• bune proprietăți de aderență
• izolează vaporii și umiditatea
• universal - utilizat atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe aspre
• aplicație universală

REZISTENTA LA RUPERE
100 N / 25mm

GROSIME BANDA
0,051 mm

ADERENTA LA OTEL
5 N / 25 mm

Nume

Marime

Pachet

Corotop® FLEX

50mm x 50r.m.

36 bucati

Corotop® FLEX

75mm x 50r.m.

24 bucati

Ag
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REZISTENTA TEMPERATURA
de la +10O C la +80O C

„PENTRU A ATINGE
SUCCESUL,
TREBUIE
SA VA INDRAGOSTITI
DE MUNCA GREA,
IN PRIMUL RAND.”
- Mary Lauretta -

SISTEME PRODUSE PENTRU COAMA
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COAMA

CoroVENT®
Banda de coama din două benzi din aluminiu pliata cu textura dublă (PP și geotextilă), rezistentă în mod deosebit la
razele UV. Poate fi ușor instalata datorită benzilor de butil autoadezive cu lățimea de 30 mm și muchiilor flexibile și
profilate. Rezistenta la deteriorări mecanice, condiții meteorologice și raze UV.

Aplicare:
• O bandă specială pentru coama cu durată de viață prelungită, datorită utilizării de produse de înaltă calitate rezistente la
produsele de stabilizare UV
Avantaje:
• etanșează și ventilează spațiul coamei
• protejează împotriva precipitațiilor atmosferice
• îmbunătățește procesul de transferare a impuritatilor din apă din zonele vulnerabile
• instalare universală pe fiecare tip de acoperire a acoperișului
• rezistent la razele UV
• aplicare ușoară
• cusute și lipite

LATIMEA STRATULUI ADEZIV
30 mm

GROSIMEA ALUMINIULUI
0,14 mm

Nume

Marime

CoroVENT®

320mm x 5r.m.

3009
maro

7021
antracit

TEMPERATURA OPERARE
de la +5oC la +40oC

Pachet
4 role

8004

8017

9005

caramiziu

maro deschis

negru

Alte culori si marimi disponibile la cerere.
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COAMA

CoroVENT® E
Banda pentru coama permeabilă la vapori, de înaltă calitate, realizată din două benzi din aluminiu pliate și textura din
polipropilenă de înaltă calitate. Profilele flexibile asigură o instalare ușoară pe orice tip de acoperișuri. În plus,
echipate cu benzi de butil autoadezive de 30 mm. Rezistenta la deteriorări mecanice, condiții meteorologice și raze
UV.
Aplicare:
• o bandă specială de etanșare și ventilare sub coama și tigle de pe coama
Avantaje:
• etanșează și ventilează spațiul coamei
• protejează împotriva precipitațiilor atmosferice
• îmbunătățește procesul de transferare a impuritatilor din apă din zonele vulnerabile
• instalare universală pe fiecare tip de protectie a acoperișului
• gama largă a dimensiunilor benzii
• usor de aplicat
• cusute și lipite

LATIME STRAT ADEZIV
15mm / 30mm

3009
maro

TEMPERATURA OPERARE
de la +5oC la +40oC

Nume

Marime

Pachet

CoroVENT® E

180mm x 5r.m.

4 role

CoroVENT® E

240mm x 5r.m.

4 role

CoroVENT® E

310mm x 5r.m.

4 role

CoroVENT® E

390mm x 5r.m.

4 role

7021
antracit

Alte culori si marimi disponibile la cerere.
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GROSIME ALUMINIU
0,14 mm

8004
caramiziu

8017
maro desc.

8019

9005

maro inc.

negru

COAMA

CoroVENT® M
Banda de aluminiu cu găuri micro-ventilație și benzi autolitice de butil. Rezistent la procesele de îmbătrânire, precum
și la influența condițiilor meteorologice, inclusiv a radiațiilor UV.

Aplicare:
• o bandă specializată
Avantaje:
• garnituri și spațiu frigorific ventilat
• protejează împotriva căderilor atmosferice și a contaminării
• universal - instalare pe fiecare tip de acoperiș
• aplicare ușoară

LATIME STRAT ADEZIV
15 mm

TEMPERATURA OPERARE
de la +5oC la +40oC

GROSIME ALUMINIU
0,14 mm

REZISTENTA TEMPERATURA
de la -40O C la +90O C

Nume

Marime

Pachet

CoroVENT® M

300mm x 5r.m.

4 role

CoroVENT® M

400mm x 5r.m.

4 role

3009
castaniu

7021
antracit

8004

8017

9005

caramiziu

maro desch.

negru

Culori si marimi diferite la cerere.
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COAMA

CoroVENT® S
Ventilație universală de coama cu o perie care protejează coama de infiltrarea apei și intruziunea contaminării.
Sistemul de aerisire împiedică acumularea de umiditate sub o protectie a acoperișului. Este realizat din PVC elastic
care face produsul ușor de montat pe protectia acoperișului.
Aplicare:
• de utilizat pentru etanșarea și ventilarea tiglelor pe coama și a colțurilor acoperișului
Avantaje:
• universal
• peria protejează împotriva contaminării
• se potrivește în forma tiglelor

LUNGIME
1000 mm

REZISTENTA TEMPERATURA
from -40O C to +90O C

LUNGIME PERIE
75 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroVENT® S

190mm x 1000mm

20 bucati

castaniu

Culori si marimi disponibile la cerere.
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LATIME
200 mm

antracit

caramiziu

maro desc.

negru

COAMA

CoroNIT®
Cuiul tip stinghie de sprijin din coama este din oțel galvanizat de înaltă calitate. Forma cuiului permite reglarea
ușoară, stabilă și rapidă a înălțimii elementelor de coama instalate. Distanța dintre suport și lungimea cuiului sunt
ajustate la cele mai des utilizate stinghii de la coama.
Aplicare:
• un suport pentru stinghie de coama
Avantaje:
• instalare ușoară și stabilă
• îmbunătățește nivelarea unei stinghii de coama
• vă ajută să instalați o tigla de coama

LUNGIME
210 / 260 mm

SPATIU CADRU
40 / 50 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroNIT®

40mm x 210mm

100 bucati

CoroNIT®

40mm x 260mm

100 bucati

CoroNIT®

50mm x 210mm

100 bucati

galvanizat

Alte marimi disponibile la cerere.
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COAMA

CoroBLACH®
Placa tip suport sipca pentru coama. Este realizat din oțel galvanizat de înaltă calitate, care îl face rezistent la
crăpături, procese de îmbătrânire sau influență dăunătoare a condițiilor meteorologice. Forma suportului permite
reglarea stabilă și rapidă a înălțimii, precum și nivelarea sipcilor de la coama în acoperișuri înclinate ventilate.
Aplicare:
• un suport pentru sipca pe coama
Avantaje:
• instalare ușoară și stabilă
• îmbunătățește nivelarea unei sipci pentru coama
• ajută la instalarea unei tigle la nivelul coamei

LUNGI.
210 mm

SPATIU CADRU
40 / 50 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroBLACH®

40mm x 210mm

100 bucati

CoroBLACH®

50mm x 210mm

100 bucati

galvaniz.

Versiune adaptabila la cerere. Marimidiferitelacerere.
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CHI
MN
EY

“NUMAI CEI
CARE AU UN
SCOP BINE
DEFINIT SI O
DORINTA
IREZISTIBILA
DE A-L REALIZA
CASTIGA.”
- Napoleon Hill -

SISTEME PRODUSE COS
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COS

CoroMIN® ALU
O bandă autocolantă flexibilă din aluminiu. Este acoperita pe întreaga suprafață cu un strat de butil adeziv. Banda
este rezistentă la razele UV și procesele de îmbătrânire, precum și la influența condițiilor meteorologice.
Aplicare:
• banda proiectată pentru a etanșa orice piedică cu coșuri de fum, ferestre de acoperiș (luminatoare) și geamuri
Avantaje:
• disponibila în două tipuri sau presate
• o mare barieră de hidroizolație
• îmbinări universale cu orice material și suprafață
• instalare usoara
• sigilare imediată

Alu
GROSIME ALUMINIU
0,14 mm

3009
castaniu

TEMPERATURA OPERARE
de la +5°C la +40°C

GROSIME BUTIL
1,00 mm

REZISTENTA TEMPERATURA
de la -40°C la +90°C

Nume

Marime

Pachet

CoroMIN® ALU pliat

300mm x 5r.m.

1 role

CoroMIN® ALU presat

300mm x 5r.m.

1 role

7021
antracit

8004

8017

caramiziu

maro desc.

8019

9005

maro inc.

negru

Alte marimi disponibile la cerere.
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COS

Corotop® ALUFLEX
O bandă de coș autoadezivă întărită cu plasa de aluminiu complet acoperită cu butil gri. Butilul este protejat de un
separator siliconic cu 2 părți. Structura elastică, precum și stratul butil utilizat pe întregul capac adeziv, permit o
montare excelentă pe orice suprafață.
Aplicare:
• o bandă profesională utilizată pentru etanșarea coșurilor de fum, a ferestrelor de acoperiș și a trapelor
Avantaje:
• neobișnuit de elastica
• instalare usoara
• proprietăți mari de aderență
• se conectează cu orice suprafață și material

GROSIME
2,00 mm

REZISTENTA TEMPERATURA
de la -30°C la +80°C

Nume

Marime

Pachet

Corotop® ALUFLEX

300mm x 5r.m.

2 role

caramiziu

Alte culori la cerere.
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TEMPERATURA OPERARE
de la +5°C la +40°C

GROSIME BUTIL
1,00 mm

maro desc.

negru

Banda de plumb autocolantă adezivă acoperită cu butil. Creează o barieră pentru precipitațiile atmosferice. Rezistenta
la diferite condiții meteorologice, inclusiv razele UV.

COS

CoroBLEI® B

Aplicare:
• o bandă utilizată pentru etanșarea coșurilor de fum, a ferestrelor de acoperiș și a trapelor
Avantaje:
• durabila și rezistenta
• hidroizolație excelentă
• îmbinări universale cu orice material și suprafață

Pb
TEMPERATURA OPERARE
de la +5°C la +40°C

GROSIME BUTIL
1,00 mm

GROSIME PB
0,5 mm

REZISTENTA TEMPERATURA
de la -40°C la +90°C

Nume

Marime

Pachet

CoroBLEI® B

300mm x 5r.m.

1 rola

7016
antracit

8004

8015

8017

9005

caramiz.

castaniu

maro desc.

negru

Alte culori, la cerere..
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COS

CoroMIN® PB
O bandă de horn pliată autoadezivă din straturi de plumb și butil. Coromin Pb se distinge prin flexibilitatea sa
excepțională, ceea ce ușurează instalarea. Este rezistent la procesele de îmbătrânire și la influența dăunătoare a
condițiilor atmosferice, inclusiv a razelor UV.
Aplicare:
• o bandă utilizată pentru etanșarea coșului de fum, a ferestrelor de acoperiș și a trapei
Avantaje:
• horn ușor și rapid, ferestre de acoperiș și traverse de acoperiș care funcționează
• protejează împotriva influenței nefavorabile a vântului și a precipitațiilor atmosferice
• legături universale pe suprafețe netede și aspre

Pb
REZISTENTA TEMPERATURA
de la -40°C la +90°C

Nume

Marime

Pachet

CoroMIN® PB

300mm x 5r.m.

1 rola

7016

8004

antracit

caramiziu

Alte culori, la cerere.
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TEMPERATURA OPERARE
de la +5°C la +40°C

GROSIME BUTIL
1,00 mm

GROSIME PB
0,3 mm

8012
castaniu

8017

9005

maro desc.

negru

O bandă de protectie bituminoasă autoadezivă acoperită cu un strat de aluminiu reprezintă o barieră pentru
precipitatii. Este rezistenta la influența condițiilor meteorologice, a razelor UV și a proceselor de îmbătrânire.

COS

CoroBIT®

Aplicare:
• bandă potrivită pentru toate tipurile de acoperișuri
Avantaje:
• sigilează eficient locurile expuse influenței apei, vântului și umidității
• se caracterizează prin proprietăți adezive extreme și de aderență la locurile de lucru
•
universala
•
instalare usoara

REZISTENTA INTINDERE
> 200 N

GROSIME BANDA
1,05 mm

TEMPERATURA OPERARE
de la +5oC la +40oC

REZISTENTA TEMPERATURA
de la -20O C la +80O C

Nume

Marime

Pachet

CoroBIT®

150mm x 10r.m.

2 bucati

CoroBIT®

300mm x 10r.m.

1 bucata

8004

8017

9005

caramiziu

maro desc.

negru

Culoare naturala (aluminiu), la cerere.
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COS

CoroLINE®
Sipca pentru cos este realizată dintr-o foaie de aluminiu specială acoperită cu folie de protecție. Se folosește pentru a
asigura marginile superioare ale benzilor de coș. Produsul sigilează locurile critice din jurul coșului de fum și este
finisajul estetic. Șipca este rezistentă la razele UV și la diferite condiții meteorologice.
Aplicare:
• o șipca folosit pentru lucrările la coș
Avantaje:
• asigură etanșarea corespunzătoare a locurilor critice din jurul coșului de fum
• finisarea estetică a lucrărilor de acoperiș
• o gamă largă de culori
• protejează marginile superioare ale benzilor de coș de fum

GROSIME
0,58 mm

LATIME
80 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroLINE®

80mm x 2r.m.

20 bucati

7021

8004

antracit

caramiz.

Alte culori, la cerere.
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LUNGIME
2000 mm

8015
castaniu

8017
maro desc.

9005
negru

ALLE
V

„DORINTA DE
A CASTIGA
ESTE
IMPORTANTA, DAR
DORINTA DE A TE
PREGATI ESTE
VITALA.”
- Joe Paterno -
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SISTEME COS ACOPERIS
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BAZA

CoroPRESS®
O bandă autoadezivă realizată din spumă poliuretanică elastică, impregnată cu acrilic modificat, care mărește
rezistența și durabilitatea produsului. Are capacitatea de extindere de 5 ori în raport cu grosimea initiala, ceea ce face
etanșarea oricăror conexiuni la acoperiș foarte eficientă. Banda este neutră din punct de vedere chimic, rezistentă la
razele UV și condiții meteorologice.
Aplicare:
• bandă autoadezivă utilizată pentru etanșarea șipcilor, bazelor de acoperiș și coamelor
• se poate utiliza cu beton, caramida, PVC, otel si lemn

Avantaje:
• perfecta pentru îmbinările care trebuie sa fie rezistente la influența apei și a vântului
• ajustate la suprafețe abrazive, absoarbe mișcarea articulațiilor
• are capacitatea de extindere de 5 ori față de grosimea inițială

GROSIME INITIALA
8 -10 mm

LUNGIME
3,3 / 4,0 m

GROSIME DUPA
DECOMPRESIE
>36 / >45 mm

LATIME
20 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroPRESS®

20mm x 8mm x 4r.m.

12 bucati

CoroPRESS®

20mm x 10mm x 3,3r.m.

12 bucati

gri
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BAZA

CoroKOSZ® P
Baza acoperisului din aluminiu cu presare transversală, utilizată ca finisare a bazei acoperisului, care este punctul
critic al unui sistem de acoperiș. Presarea mărește stabilitatea foii de metal, astfel încât nu este nevoie să aveți
acoperire completă sub baza acoperisului. În ofertă, există și o cataramă CoroKOSZ K care ajuta la instalare.

Aplicare:
• o placă din aluminiu profilată, utilizată ca finisare a unei baze de acoperis
Avantaje:
• textura face mai ușoară îndoirea și tăierea foii metalice
• protejează împotriva scurgerilor de apă în locuri critice de pe acoperiș
• este posibilă instalarea CoroKOSZ pe acoperișuri parțial îmbinate

GROSIME
0,58 mm

LATIME
500 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroKOSZ® P

500mm x 2000mm

10 bucati

7021
antracit

Culori suplimentare, la cerere.
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LUNGIME
2000 mm

8004

8015

8017

9005

caramiziu

castaniu

maro desc.

negru

BAZA

CoroKOSZ® W
Baza acoperișului din aluminiu cu presare longitudinală, utilizată ca finisare a bazei acoperisului, care este punctul
critic al unui sistem de acoperiș. Presarea mărește stabilitatea foii de metal, astfel încât nu este nevoie să aveți
protectie completă sub baza acoperisului. În ofertă, există și o cataramă CoroKOSZ K care faciliteaza instalarea.

Aplicare:
• o placă din aluminiu profilată, utilizată ca finisare a unei baze de acoperiș
Avantaje:
• textura face mai ușoară îndoirea și tăierea foii metalice
• protejează împotriva scurgerilor de apă în locuri critice de pe acoperiș
• este posibilă instalarea CoroKOSZ pe acoperișuri parțial îmbinate

GROSIIME
0,58 mm

LUNGIME
2000 mm

LATIME
500 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroKOSZ® W

500mm x 2000mm

20 bucati

3009
castaniu

7021
antracit

8004
caramiziu

8017
maro desc.

9005
negru

Alte culori, la cerere.

61

BAZA

CoroCLIN®
Garnitura autoadezivă din spumă poliuretanică. Ventilele speciale permit transferul umezelii cumulate sub acoperire
în exterior. Se caracterizează prin absorbție scăzută a apei, rezistență la raze UV și procese de îmbătrânire.
Aplicare:
• etanșarea sub acoperișuri ceramice, capete simple și înclinate, precum și baze de acoperiș
Avantaje:
• sigilează eficient locurile expuse la apă și pătrunderea umezelii
• are influență pozitivă asupra procesului de ventilație a acoperișului
• este echipata cu bandă adezivă confortabilă în timpul instalării

INALT.
27 mm

LATIME
60 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroCLIN®

27mm x 60mm x 1r.m.

100 bucati

antracit

Alte culori, la cerere.
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LUNGIME
1000 mm

caramiziu

maro desc.

BAZA

CoroCLIN® PLUS*
O pană de etanșare autoadezivă, realizată din spumă poliuretanică durabilă, impregnată cu polimeri acrilici, care
mărește rezistența acesteia chiar și în condiții meteorologice foarte nefavorabile. Structura spumei este caracterizată
prin absorbție scăzută a apei. Este rezistenta la razele UV și procesele de îmbătrânire.

Aplicare:
• garnitură universală în formă de pană din poliuretan moale, utilizată sub acoperiri ceramice, coame și baze de acoperiș
Avantaje:
• sigilează locurile expuse influenței apei și a umidității
• are efect pozitiv asupra procesului de ventilație a acoperișului
• este echipata cu bandă adezivă confortabilă în timpul instalării
• datorită impregnării este mai rezistentă și durabilă

INALTIME
27 mm

LUNGIME
1000 mm

LATIME
60 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroCLIN® PLUS

27mm x 60mm x 1r.m.

70 bucati

gri

* La cerere
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BAZA

CoroKOSZ® K
Prindere de aluminiu CoroKOSZ P simplificând fixarea bazei acoperisului. Utilizarea clemei permite instalarea bazei de
acoperiș fără utilizarea de cuie sau șuruburi, care dăunează suprafeței bazei acoperisului.
Aplicare:
• fixarea bazei acoperisului
Avantaje:
• asigură viteza și stabilitatea instalației
• aplicarea unei cleme permite ca baza acoperișului sa nu se expuna la deteriorare din cauza cuielor

7016
antracit

Alte culori, la cerere.
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Nume

Pachet

CoroKOSZ® K

50 bucati
8004

8015

8017

9005

caramiziu

castaniu

maro desc.

negru

VE
EA

„SUCCESUL
PARE SA
INSEMNE IN
MARE PARTE
SA MERGI MAI
DEPARTE
CHIAR DACA
ALTII AU
RENUNTAT.”
- William Feather -
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SISTEME STREASINA
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Sistemul de închidere de la streasina este realizat din PVC flexibil, care împiedică ruperea elementelor sub presiunea
tiglelor. Protejează zona de streașină și spațiul de acoperiș dedesubt de accesul păsărilor, rozătoarelor, insectelor,
precum și contra frunzelor și crenguțelor aduse de vant. Sistemul oferă o circulație excelentă a aerului intr-un spațiu
de acoperiș care protejează termoizolația în același timp. Este rezistent la influența factorilor de afara - nu devine
deformat sau decolorat.

STREA SINA

CoroKAP®

Aplicare:
• element închidere streasina care protejează zona de streasina și spațiul de acoperiș inferior
Aplicare:
• protejează zona de streașină și izoleaza termic, îngrădind accesul păsărilor, rozătoarelor, precum și al frunzelor și
crenguțelor suflate de vant
• asigură o aerisire excelentă a spațiului de acoperiș
• rezistent la rupere
• rezistent la diferite condiții meteorologice și raze UV

INALT.
55 mm

LUNG.
1000 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroKAP®

55 mm x 1r.m.

300 bucati

caramiz.

maro desc.

negru
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STREASINA

CoroKAP® V
Elementele de închidere sunt realizate din PVC flexibil, care împiedică ruperea elementelor pieptenilor sub presiunea
tiglelor. Protejează zona de streașină și spațiul de acoperiș dedesubt de accesul păsărilor, rozătoarelor, insectelor,
precum și al frunzelor și crenguțelor suflate de vant. Datorită unui element de ventilare încorporat, circulația aerului in
spațiul de acoperiș este îmbunătățită. Piciorușele speciale permit instalarea ușoară a cârligelor de jgheaburi.
Aplicare:
• sisteme de închidere a stresinilor care protejează zona acestora și spațiul de acoperiș inferior
Avantaje :
• creșterea spațiului de ventilație
• protejează zona de streasina și izolația termică, îngreunează accesul păsărilor, rozătoarelor și insectelor
• împiedică prezenta frunzelor și crengutelor
• rezistente la deteriorări mecanice
• rezistente la diferite condiții meteorologice și raze UV

INALT.
85 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroKAP® V

85 mm x 1r.m.

50 bucati

caramiz.
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LUNG.
1000 mm

maro desc.

negru

Un element de aerisire din PVC de înaltă calitate. Nu se deformează sub presiunea unei acoperiri. Protejează zona de
streașină împotriva intruziunii de contaminare. Este, de asemenea, rezistent la diferite condiții meteorologice și raze
UV.

STREASINA

CoroKAP® EV

Aplicare:
• element de evacuare a stresinii, protejând zona acesteia și spațiul din partea inferioară a acoperișului
Avantaje:
• ventilarea acoperisului din tigle simple ex. Tegalit
• protecția împotriva insectelor și a oricăror contaminări

Iinalt.
32 mm

LUNG.
1m

Nume

Marime

Pachet

CoroKAP® EV

32 mm x 1r.m.

100 bucati

caramiz.

maro desc.

negru
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STREASINA

CoroCRAT®
Plasa pentru streașină este realizată din PVC de înaltă calitate. Oferă o circulație adecvată a aerului sub acoperișul
finalizat, protejând în același timp zona de streașină și spațiul de acoperiș dedesubt de accesul păsărilor, rozătoarelor,
insectelor, precum și de frunzele și crenguțele suflate de vant. De asemenea, protejează izolația termică împotriva
deteriorărilor.
Aplicare:
• protecția zonei de streasina cu plasă speciala pentru streașină
Avantaje:
• acoperiș cu plăci ceramice ventilat
• protecția împotriva insectelor și a oricăror contaminări
• rezistenta la razele UV și procesele de îmbătrânire
• există în mai multe dimensiuni

LATIME
80 / 100 mm

LUNG.
5 r.m.

Nume

Marime

Pachet

CoroCRAT®

80mm x 5r.m.

20 bucati

CoroCRAT®

100mm x 5r.m.

20 bucati

caramiz.

70

maro desc.

negru

Scoc reflectorizant, din aluminiu. Se utilizează pentru a direcționa fluxul de apă de pe protectia inițiala a acoperișului,
precum și condensul de la foliile sistemului de scocuri. Este disponibil în mai multe culori, ceea ce permite adaptarea
produsului la culoarea protectiei acoperișului și a elementelor acoperișului.

STREASINA

CoroRAN®*

Aplicare:
• pe partea reflectorizanta a scocului care protejeaza partea din față
Avantaje:
• protejează împotriva ploii și a zăpezii în spațiul de protectie a acoperișului
• protejeaza zona de acoperiș din partea inferioară și stresinile impotriva umezelii precum și de crearea de zone umede la
altitudine
• rezistent la radiații UV și îmbătrânire

GROSIME
0,58 mm

LUNG.
2000 mm

LATIME
70 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroRAN®

70mm x 2r.m.

20 bucati

7016
antrracit

8004

8012

8017

9005

caramiziu

castaniu

maro desc.

negru

* La cerere.
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STREASINA

CoroBIRD®
Un modul de protecție este realizat din ace de oțel inoxidabil instalate pe o bază policarbonat. Este folosit ca o barieră
care împiedică păsările să stea și să construiasca un cuib în locuri unde Corobird este fixat. Modulele pot fi combinate
în orice clasă de protecție pe lungime.

Aplicare:
• protecția împotriva prezenței păsărilor pe acoperișuri, praguri și balcoane
Avantaje:
• protejează zonele alese
• elimină contaminarea pe cornișe, pervazuri și balcoane făcute de păsări

CoroBIRD® PRO

CoroBIRD®

INALT.
120 mm

LUNG.
330 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroBIRD®

120mm x 330mm x 110mm

100 bucati

CoroBIRD® PRO

120mm x 330mm x 130mm

100 bucati

transparent
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„VIZEAZA-TI OBIECTIVUL ,
PENTRU A-L ATINGE.”
- Karol Bunsch -

R
OOF
ME
MB
RA
NES

SISTEME DE ASAMBLARE

Cataramele sunt fabricate din aluminiu de înaltă calitate, acoperite cu vopsea poliesterică. Acestea oferă o fixare
durabilă și solidă. În ofertă există cele mai populare tipuri și culori disponibile.

Aplicare:
• Suport universal pentru fixare Rooftile

CLEME SI CATARAME

CoroKAL®

Avantaje:
• o fixare ușoară și stabilă a țiglei
• protejează împotriva influenței nefavorabile a vântului

RŐBEN*
UNI

KORAMIC 11*

KORAMIC CERAMIC TILE 3*
KORAMIC CERAMIC TILE 2*

Nume

Pachet

CoroKAL® UNI

1000 bucati

7016
antracit

8004
caramiziu

8019
maro desc.

9005
negru

La cerere.
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CLEME SI CATARAME

CoroSPIN®
Plăcuțele pentru țigle sunt fabricate din sârmă acoperită cu fier și zinc-aluminiu. Ele sunt rezistente la coroziune și la
influența precipitațiilor atmosferice. Fiecare tip de dispozitiv de fixare a tiglelor este disponibil în diferite dimensiuni.
Aplicare:
• elemente de fixare a tiglelor
Avantaje:
• o instalare ușoară și stabilă a plăcilor
• protejează împotriva influenței nefavorabile a vântului
• o gamă largă de elemente de fixare a tiglelor, adaptate la diferite tipuri de tigle

TYPE U

TYPE Nordmark

TYPE 417

TYPE J / 435

TYPE 416

TYPE 409

Nume

Pachet

CoroSPIN® tipul 513

25 bucati

CoroSPIN® tipul 417

100 bucati

CoroSPIN® tipul Nordmark 2-2

100 bucati

CoroSPIN® tipul 416

100 bucati

CoroSPIN® tipul J/435

100 bucati

CoroSPIN® tipul U

100 bucati

CoroSPIN® tipul 409

200 bucati

galvanizat/*inox
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TYPE 513

„SINGURUL MOD DE
DEZVOLTARE ESTE
RIDICAREA
CONTINUA A
STANDARDELOR,
SINGURA MASURA A
SUCCESULUI
ESTE
MUNCA PE CARE O
DEPUNEM PENTRU A
LE ATINGE.”
- Bruce Lee -

ME
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NE
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SISTEME COMUNICARE ACOPERIS
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Scandura de protectie din tablă de oțel zincat. Perforațiile anti-alunecare și marginile exterioare profilate sporesc siguranța
utilizării. Element pentru deplasarea pe acoperiș, paralel cu coama.
Aplicare:
• o scandura de protectie pentru deplasare pe acoperiș în condiții de siguranță

COMUNICARE ACOPERIS

CoroLAV®

Avantaje:
• non-alunecare
• ușor de instalat (sistem Corolav)
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

GROSIME
2,0 mm

LUNGIME
400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000 mm

LATIME
250 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroLAV®

400mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

600mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

800mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

1000mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

1200mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

1500mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

2000mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

2500mm x 250mm

2 bucati

CoroLAV®

3000mm x 250mm

2 bucati

3009
castaniu

7016
antracit

8004

8017

9005

caramiz.

maro desc.

negru

Alte culori, la cerere.
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COMUNICARE ACOPERIS

CoroLAV® L
Cuplaj special din tablă de oțel zincat. Element destinat conectării plăcilor de protectie în serie.

Aplicare:
• cuplajul plăcii de protectie
Avantaje:
• ușor de instalat (sistem Corolav)
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

INALT.
20 mm

LATIME
100 mm

Nume

Marime

Pachet

CoroLAV® L

20mm x 100mm x 180mm

2 bucati

3009
castaniu

Alte culori, la cerere.
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LUNG.
180 mm

7016
antracit

8004

8017

9005

caramiziu

maro desc.

negru

Suporturi pentru plăcile de protectie din oțel zincat galvanizat. Modelul suportului este adaptat tipului acoperișului.
Fiecare set este echipat cu un set de șuruburi din oțel inoxidabil, șaibe și piulițe.

Aplicare:
• o placă de protectie pentru deplasare pe acoperiș în condiții de siguranță

COMUNICARE ACOPERIS

CoroLAV® W

Avantaje:
• non-alunecare
• ușor de instalat (sistem Corolav)
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

Corolav® W Ceramic Tile „D” Type

Corolav® W Ceramic Tile

Corolav® W Plain Tile

Nume

Pachet

CoroLAV® W Placi ceramice tip "D"

5 bucati

CoroLAV® W Placi ceramice

5 bucati

CoroLAV® W Placi ceramice

5 bucati

3009
castaniu

7016
antracit

8004

8017

9005

caramiz.

maro desc.

negru
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COMUNICARE ACOPERIS

CoroLAV® W
Suporturi pentru plăcile de protectie din oțel zincat galvanizat. Modelul suportului este adaptat tipului acoperișului.
Fiecare set este echipat cu un set de șuruburi din oțel inoxidabil, șaibe și piulițe.
Aplicare:
• suportul placa de protectie sau prindere
Avantaje:
• ușor de instalat (sistem Corolav)
• o gamă largă de sisteme suport adaptate diferitelor tipuri de plăci
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

Corolav® W Metal Tile

Corolav® W Standing Seam Roofing*

Nume

Pachet

CoroLAV® W Placa de metal

5 bucati

CoroLAV® W Tip de capac "U" t

5 bucati

CoroLAV® W Acoperis asamblare verticala *

5 bucati

3009
castaniu

Alte culori si marimi la cerere.
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Corolav® W Flat Cover „U” Type*

7016
antracit

8004

8017

9005

caramiziu

maro desc.

negru

Suport de placa protectie din tablă de oțel galvanizat. Este un element care atașează plăcile de protectie pe partea coșului. Echipat cu
un set de 2 șuruburi din oțel inoxidabil M8 x 50.

Aplicare:
• element de fixare pentru placa de prindere atașată la construcțiile de piatră
Avantaje:
• ușor de instalat (sistem Corolav)
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

3009
castaniu

Nume

Pachet

CoroLAV® K

5 bucati

7016
antracit

8004

8017

9005

caramiz.

maro desc.

negru

COMUNICARE ACOPERIS

CoroLAV® K

Alte culori, la cerere.
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COMUNICARE ACOPERIS

CoroLAV® M
Element de fixare pentru placa de prindere din oțel zincat plat. Fixează plăcuța de protectie la suport sau țiglă
ajustată. Acesta permite reglarea în funcție de unghiul suprafeței acoperișului. Setul include 2 șuruburi din oțel
inoxidabil M8 x 50 cu șaibe și piulițe.

Aplicare:
• element de fixare pentru plăcuța de prindere atașată la suport sau tigla ajustată
Avantaje:
• ușor de instalat (sistem Corolav)
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

3009
castaniu

Alte culori, la cerere.
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Nume

Pachet

CoroLAV® M

5 bucati

7016
anhracit

8004

8017

9005

caramiziu

maro desc.

negru

Sistem curatare cos cu suport din oțel plat galvanizat. Se compune din partea de montaj, treapta și mânerul. Asigura deplasarea
prin suprafața verticală a acoperișului. Perforațiile anti-alunecare și marginile exterioare profilate sporesc siguranța utilizării.
Aplicare:
• suport picioare care facilitează accesul la acoperiș

COMUNICARE ACOPERIS

CoroSTEP®

Avantaje:
• profilate
• ușor de instalat (sistem Corolav)
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

3009
castaniu

Nume

Pachet

CoroSTEP®

5 bucati

7016
antracit

8004

8017

9005

caramiz.

maro desc.

negru

Alte culori, la cerere.
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COMUNICARE ACOPERIS

Corotop® SET
Sistemul de comunicare al acoperișului este format din placă de prindere, 2 elemente de fixare și 2 placi protectie și 2
seturi de șuruburi din oțel inoxidabil. Tip de sistem ajustat la tipul de țiglă.

Aplicare:
• un set de siguranță pe acoperiș pentru deplasare în siguranță pe suprafața acoperișului
Avantaje:
• soluție completă
• instalare ușoară a sistemului
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații
• o gamă largă de sisteme ajustate la diferite tipuri de tigla

Nume

Pachet

Corotop® SET - Plăci ceramice de susținere a
bancului
Corotop® SET - Suport pentru placi ceramice "D" tip

1 set

3009
castaniu

Alte culori si marimi, la cerere.
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7016
antracit

1 set
8004

8017

9005

caramiziu

maro desc.

negru

ARRI
B

APOU
V

„CALITATEA NU ESTE
COINCIDENȚĂ –
TREBUIE PLANIFICATĂ.”
- Joseph Juran -

87

SISTEME DE PROTECTIE PENTRU ZAPADA

88

Barieră pentru zăpadă din oțel zincat nitat. Se folosește pentru a asigura sistemul scocului înainte de a se rupe, ca
urmare a alunecării zăpezii de pe suprafața acoperișului. Poate fi folosit pe acoperișuri acoperite cu plăci metalice sau
tradiționale.

PROTECTIE ZAPADA

CoroSNOW®

Aplicare:
• protejarea frontului streșinilor și a spațiului de deasupra intrărilor externe
• în cazul utilizării mai multor elemente de protecție împotriva zăpezii în siruri de elemente ar trebui conectate împreună de
CoroSNOW ® L
Avantaje:
• asigură siguranța și previne pierderea de zăpadă necontrolată
• previne deteriorarea scocurilor
• protejat împotriva coroziunii cauzate de precipitații

Corosnow® L

GROSIME
2 mm

LUNGIME
1200/2000/3000 mm

Nume

LATIME
200 mm

Marime

Pachet

CoroSNOW® *

200mm x 1200mm

5 bucati

CoroSNOW®

200mm x 2000mm

5 bucati

CoroSNOW®

200mm x 3000mm

5 bucati

CoroSNOW® L

25mm x 25mm x 60mm

6 bucati

3009
castaniu

Alte culori si marimi, la cerere.

7016

8004

8017

9005

.caramiz.

antrracit
c
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PROTECTIE ZAPADA

CoroZAPADA® W
Suportul de protecție împotriva zăpezii este realizat din tablă de oțel și reprezintă elementul de instalare pentru
protecția împotriva zăpezii. Fiecare reținere este ajustată la un anumit tip de plăci.

Aplicare:
• un dispozitiv de protecție împotriva zăpezii
Avantaje:
• transferă presiunea zăpezii acumulate
• o gamă largă de bariere pentru zăpadă, ajustată la diferite tipuri de plăci
• instalare simplă și convenabilă

Corosnow® W Ceramic Tile

Corosnow® W Metal Tile

Nume

Pachet

CoroSNOW® W Placa de metal

5 bucati

CoroSNOW® W Placa de ceramica

5 bucati

CoroSNOW® W Placa de ceramica

5 bucati

3009
castaniu

Alte culori, la cerere.
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Corosnow® W Plain Tile

7021
antracit

8004
caramiziu

8017
maro desc.

9005
negru

Suportul de protecție împotriva zăpezii este realizat din tablă de oțel și reprezintă elementul de instalare pentru
protecția împotriva zăpezii. Fiecare reținere este ajustată la un anumit tip de plăci.

PROTECTIE ZAPADA

CoroZAPDA® W

Aplicare :
• un dispozitiv de protecție împotriva zăpezii
Avantaje:
• transferă presiunea zăpezii acumulate
• o gamă largă de bariere pentru zăpadă, ajustată la diferite tipuri de plăci
• instalare simplă și convenabilă

Corosnow® W Flat Cover „U” Type*

Corosnow® W Standing Seam Roofing*

Nume

Pachet

CoroSNOW® W Tip plafon "U" Tip *

5 bucati

CoroSNOW® W Acoperis vertical *

5 bucati

3009
castaniu

7016
antracit

8004

8017

9005

caramiziu

maro desc.

negru

Alte culori, la cerere.
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Corotop® România
Calea Feldioarei 60A, Brașov
(în spatele reprezentanței Ford)
0268 421 223 / 0752 365 008
contact@corotop.ro

WWW.COROTOP.RO
96
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