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terra cotta desert rose

Roca Toscana

chestnut

Roca Madera

Roca Rustica
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Culori standard

Not�! Culorile tipografice difer� de nuan�ele reale. Cere�i 
mostre de culoare de la distribuitorii Lindab

garnetteak

Roca Serena

cappucino tile red

Lindab Roca
Întoarcerea la natur�

Avantajele �iglelor Lindab Roca

  Pierderi minime de material

  Montaj rapid �i u�or

  Greutate redus� 7 Kg/m2

  Accesorii compatibile cu toate profilele

  Durat� mare de via��

  Garan�ie 50 de ani în sistem pro-rata



Roca Toscana 
Este alegerea ideal� pentru case cu arhitectur� 
mediteranean�, forma profilului reproducând modelul 
olanelor caracteristice acoperi�urilor Italiei dar nu numai.

Roca Madera
Inspirat� de acoperi�urile din �indril�, caracteristice 
cabanelor de munte, este alegerea perfect� pentru un 
acoperi� rezistent, în culori sobre.
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Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, 
dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercet�ri, prin 
perfec�ionarea continu� a formei �iglelor �i a 
tehnologiilor de acoperire pentru a ob�ine învelitori cu 
comportare impecabil� la ac�iunea factorilor de mediu 
(vânt, ploi sau z�pezi), p�strând în acela�i timp aspectul 
învelitorilor tradi�ionale.

Lindab Roca îmbin� rezisten�a mecanic� superioar�, 
elesticitatea �i suple�ea o�elului cu durata sporit� de 
via�� dat� de acoperirea cu Aluzinc; este de patru ori 
mai rezistent decât acoperirea galvanic�, aspectul 
natural fiind dat de straturile fine de granule de roc�.

Ai libertate deplin� de alegere pentru c� Lindab î�i pune 
la dispozi�ie cinci profile diferite: Roca Toscana, Roca 
Madera, Roca Prestige, Roca Serena �i Roca Rustica 
atât în culori standard cât �i în alte combina�ii pastelate. 
Oricare ar fi alegerea ta, noul acoperi� Lindab Roca va fi 
rezistent, atractiv �i î�i va proteja casa pentru mult timp 
de acum înainte.

Roca Serena
Reproduce într-o form� inedit� modelul �iglelor 
profilate, fiind modelul potrivit pentru construc�ii cu 
arhitectur� modern�.

Roca Rustica
Vine s� completeze gama de profile cu imaginea 
caracteristic� a �iglelor solzi, fiind alegerea potrivit� 
pentru case cu aspect tradi�ional.

Roca Prestige
Combin� într-un mod fericit rezisten�a unui acoperi� 
nou cu �armul �iglelor vechi, înnobilate de vreme.

Tehnologia de produc�ie
�igla metalic� Roca îmbin� într-un mod inspirat 
rezisten�a mecanic� �i greutatea redus� a o�elului cu 
aspectul natural al învelitorilor tradi�ionale.

Strat incolor de fixare 
�i protec�ie
Granule minerale
Strat de aderen��
Protec�ie de baz�
Aluzinc
Miez de o�el
Aluzinc
Protec�ie de baz�




