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Sistemul complet pentru acoperiș BILKA, pe lângă învelitoare și sistemul pluvial, include și accesorii și elemente de siguranță care nu trebuie să lipsească niciunui

acoperiș. Acestea au rolul de a completa instalarea asigurând protecția acoperișului. Accesoriile marca BILKA pentru RETRO PANEL sunt fabricate din materiale de cea

mai bună calitate și cu tehnologie de ultimă generație.

BILKA propune o serie întreagă de accesorii pentru acoperișurile realizate cu învelitoarea RETRO PANEL:

Accesorii Țiglă metalică Accesorii Retro Panel Accesorii auxiliare Sisteme de fixare
Solicită
ofertă

Țiglă Metalică | Retro Panel | Tablă Fălțuită | Sistem Pluvial | Accesorii acoperiș | Folie acoperiș | Șipcă de gard | Ferestre



Coamă unghiulară

Închide acoperișul în partea

superioară la intersecția a două

ape, acționând ca un scut

împotriva infiltrațiilor.

Semicoamă

Închide acoperișul în partea

superioară și împiedică infiltrațiile

sub învelitoare. Se montează la

acoperișurile cu o singură apă.

Suport coamă

Se montează sub coama

unghiulară, pentru a facilita și

masca prinderea coamei.

Dolie

Se montează sub învelitoare la

intersecția a două ape și permite

dirijarea apei către sistemul

pluvial.

Bordură streașină mare

Face legătura cu sistemul de

drenaj, permițând scurgerea apei

de pe învelitoare în jgheab.

Element suprapunere mare

Se folosește la îmbinarea panoului

de RETRO PANEL cu ruperea

pantei.

Bordură streașină mică

Face legătura cu sistemul de

drenaj, permițând scurgerea apei

de pe învelitoare în jgheab.

Bordură perete laterală

Se folosește la intersecția apelor

cu pereți calcan, ziduri

despărțitoare. Împiedică apa să se

infiltreze pe lângă perete.

Bordură perete orizontală

Se folosește la intersecția apelor

cu pereți calcan, ziduri

despărțitoare. Împiedică apa să se

infiltreze pe lângă perete.

Bordură fronton

Închide acoperișul în părțile

laterale, acoperind marginile

șarpantei. Se montează peste

scândura de pazie, după ce au

fost fixate plăcile de țiglă.

Element suprapunere mic

Se folosește la îmbinarea a două

foi Retro Panel, în cazul în care

acoperișul este mai lung și este

necesară utilizarea a două

panouri de tablă.

Opritor zăpadă

Se montează pe învelitoare și

previne alunecările de zăpadă de

pe acoperiș.

Bandă butilică

Bandă flexibilă auto-adezivă

izolatoare, recomandată pentru

hidroizolare și protecție anti-

umezeală.

Ruperea pantei concavă și

convexă

Se folosește în zonele în care

apele acoperișului își modifică

panta.
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Set coș fum

Se montează la baza coșului de

fum, împiedică apa să se infiltreze

pe lângă pereții coșului.

Holțșurub

Fixează plăcile de tablă și

accesoriile pe șipcă.

Bandă universală de etanșare

Se aplică pe dolie și sub coamă.

Are rol de etanșare.

Coș pentru ventilare

Sistem complet utilizat pentru

aerisirea și ventilarea acoperișurilor

plane. Pachetul contine coș de

ventilare, adaptor profilat prevăzut

cu bandă butilică de etanșare si

șuruburi în culoarea sistemului de

ventilare.

Disponibil in culorile RAL 3009,

RAL 8017, RAL 9005.

Companie specializată în producția și dezvoltarea de

sisteme complete pentru acoperișuri. Cea mai mare

fabrica de acoperisuri din Estul Europei.

ANPC / GDPR / Termeni si condiții

CONTACT

SEDIU CENTRAL BRAȘOV

Du-mă acolo!

Adresă: str. Henri Coandă, nr. 17
Brașov, jud. Brașov
Tel: +40 733.30.30.30
Fax: +40 268 548 116
E-mail: office@bilka.ro

SEDIU SIBIU

Du-mă acolo!

Adresă: Șoseaua Sibiului, nr. 73
Șelimbăr, jud. Sibiu
Tel: +40 733.05.05.05
Fax: +40 269 227 636
E-mail: sibiu@bilka.ro

SEDIU CLUJ

Du-mă acolo!

Adresă: Str. Clujului, nr. 95
Sânnicoară, jud. Cluj
Tel: +40 720.21.21.21
Fax: +40 268 548 116
E-mail: cluj@bilka.ro

CERTIFICATE DE CONFORMITATE

Certificat
ISO 9001

Certificat
ISO 14001

Certificat
ISO 45001
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