












Продължителност на живот 

Ако един покрив от метални цигли е монтиран правилно, според препоръките на 

специалистите, трябва да има същата продължителност на живота, както на сградата, 

на която е монтиран – минимум 50 – 60 години. Металната цигла е устойчива на дъжд, 

вятър, сняг, мухъл, така че покривът от метални цигли никога няма да бъде засегнат от 

тези. 

Тежест 

Устойчивостта и лекото тегло правят от металната цигла фаворит за титлата „най-добро 

откритие“. За покрив от 200 кв.м. се разполага тегло от 1.000 кг, в случай че са 

поставени метални цигли, за разлика от класическите цигли, с които разполагаемото 

тегло е 10.000кг. 

Непромокоемост 

Системата за захващане на модулите на металната цигла, чрез наслагване и захващане 

със самонарезни винтове, осигурява пълна непромокаемост и не позволява стичането 

на вода под покритието. 

Устойчивост на огън 

Висока степен на устойчивост срещу разпростиране на пожар. 

Естетичност 

Покривът трябва да подчертава красотата на сградата. Металната цигла е единственото 

решение за покритие, което предлага богата гама от цветове, материали и форма, 

които пасват на всеки тип конструкция, както и на архитектурния стил на общността, 

към която тя принадлежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Състав и структура на покритията 

 

 

Гланц 

1 защитно PVC фолио: дебелина 50 – 200 мкм (поставя се по поръчка) 

2 повърхностен слой лак: полиестер (PE) 25 мкм 

3 основен слой: полиестер (PE) мин. 5 мкм 

4 8 пасивиращ слой 

5 7 цинково покритие: 225 – 275 г/м² 

6стоманена ламарина 

9 основен слой: полиестер (PE) мин. 7 мкм 

10 слой срещу конденз (поставя се по поръчка) 

 



Матови 

1 защитно PVC фолио: дебелина 50 – 200 мкм (поставя се по поръчка) 

2 повърхностен слой лак: полиестер (PE) 35 мкм 

3 основен слой: полиестер (PE) мин. 5 мкм 

4 8 пасивиращ слой 

5 7 цинково покритие: 225 – 275 г/м² 

6стоманена ламарина 

9 основен слой: полиестер (PE) мин. 7 мкм 

10 слой срещу конденз (поставя се по поръчка) 

 

GrandeMat 

1 защитно PVC фолио: дебелина 50 – 200 мкм (поставя се по поръчка) 

2 повърхностен слой лак: полиестер (PE) 50 мкм 

3 основен слой: полиестер (PE) мин. 5 мкм 

4 8 пасивиращ слой 

5 7 цинково покритие: 275 г/м² 

6стоманена ламарина 

9 основен слой: полиестер (PE) мин. 12 мкм 

10 слой срещу конденз (поставя се по поръчка) 

 

 

 

 

Смолисто ЧерноRAL: 9005 
 

 

Огнено ЧервеноRAL: 3000 
 

 



 

 
Винено ЧервеноRAL: 3005 

 

 

Оксид ЧервенRAL: 3009 
 

 

Кафяво ЧервеноRAL: 3011 
 

 

Стоманено СиньоRAL: 

5010 
 

 

Мъхесто ЗеленоRAL: 6005 
 

 

Графитно СивоRAL: 7024 
 

 

Кафяв Клей RAL: 8003 
 

 

Медно Кафяво RAL: 8004 
 

 

Шоколадово Кафяво RAL: 

8017 

 
 

Алуминиево Бяло RAL: 9006 
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