


Decra®

acoperisul perfect

Perfect etanş chiar şi la pante mici în cele mai dure condiţii meteo

Durabilitate de până la două generaţii cu garanţie non limitativă în primii 30 de ani

Rezistenţă mecanică ridicată, menită să facă faţă chiar şi fenomenelor meteo extreme

Estetic, Decra oferă toate formele tradiţionale de acoperiş într-o paletă coloristică debordantă

Cu doar 7 kg/mp, un acoperiş Decra de 150 mp încape pe un singur palet

Zgomot redus de până la 60 dB sub acţiunea ploii şi montaj pe sistem subventilat

Decra este numarul unu atât în Europa cât şi în întreaga lume

Reciclabil
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Decra® etanşeitate perfectă datorată dublei suprapuneri

3

Sistem de învelitoare ’deschisă’ / Sistem de învelitoare ‘închisă’

(simplă suprapunere unidirecţională) / (dublă suprapunere bidirecţională)



Decra® etanseitate perfectă a sistemului de fixare

Sistemul de fixare a ţiglelor Decra se montează în sens invers curgerii apei, fapt

pentru care organele de asamblare nu necesită nici un fel de garnituri sau sigilanţi.

Etanşeitatea acestuia este asigurată de curgerea naturală a apei, conform legilor

fizicii, şi nu este afectată de trecerea timpului prin îmbătrânirea vreunui sistem de

etanşare.
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spaţiu

striaţii sau filet cui sau holsurub

module tigla

sipca suport



Decra® greutate redusă

▪ Greutatea învelitorii pentru acoperiş joacă

un rol crucial în coborârea centrului de

greutate al casei cu implicaţii directe în

costurile aferente fundaţiei şi structurii de

rezistenţă. O situaţie specială o constitue

construcţiile pe structură uşoară (ex. lemn)

▪ Modul de ambalare şi greutatea implică

cheltuieli logistice direct proporţionale sub

toate aspectele (transport, manipulare,

depozitare).

▪ Indiferent de modelul Decra ales, greutatea

învelitorii va rămane sub 10 kg pe metrul

pătrat

Țiglă ceramică

Țiglă din beton

Decra®
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Decra® izolare fonică în concordanţă cu standardele Europene

Toate modelele Decra se încadrează 

în normativele europene referitoare la 

nivelul de zgomot produs sub acţiunea 

precipitaţiilor.

RESULTATUL TESTELOR DE ZGOMOT LA PLOAIE CSTB 10/02/2006 TIGLE ICOPAL 

Decra classic lie (with stone Decra Elegance acoustic 0,625 Decra Elegance acoustic Decra Elegance

chips) (double layer) metal strips
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Decra® adaugă un plus valoare imobiliară proiectului tău

Decra este numărul unu atât în Europa cât şi în întreaga lume
în domeniul ţiglei acoperite cu granule de piatră.

Dincolo de certificatele şi agrementele care însoţesc produsul,
considerăm că poziţia în piaţa de profil şi istoricul Grupului
sunt repere care constituie promisiunea de calitate pe care o
facem clienţilor noştri.
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Vă mulţumim pentru atenţie !

Pentru informaţii vă rugăm să ne contactaţi pe site-ul www.acoperisuri.info
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