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Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

Informații tehnice
LAMBDA® 2.0 este
o versiune îmbunătățită a
panourilor de acoperiş uşoare
şi universale. Noua ofertă vă
propune mai multe opțiuni de
configurare și cele mai noi soluții
tehnologice, de asemenea este
perfect finisată din punct de
vedere estetic. Microprofilarea
longitudinală MICRO-RIB pe
întreaga suprafață a panoului
minimalizează riscul apariției
efectului de ondulare a tablei,

iar finisajul COVER-CAP
asigură durabilitatea și aspectul
impecabil al acoperișului.
Panourile de acoperiș sunt
forme moderne a căror
frumusețe constă în minimalism
și funcționalitate, motiv pentru
care se potrivesc bine atât în
arhitectura modernă, cât și în
cea tradițională.  
LAMBDA® 2.0 este disponibil în
două lățimi de panou (515 mm
și 307 mm - lățimi eficiente) și

patru tipuri de profilare, ceea ce
îi permite să fie perfect adaptat
la nevoile unei clădiri concrete.

LAMBDA® 2.0 – parametrii tehnici (în mm)

6

Denumire

L.2.0.515

L.2.0.307

Înălţimea falţului

25

25

Lăţimea efectivă
Lăţimea totală

515
~547

307
~339

Grosimea tablei

0,5 - 0,7

0,5 - 0,7

Lungimea foii

max. 10 000

Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

scanează
și vezi
galerie online

Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

MICRO-RIB [M]
Microprofilarea longitudinală MICRO-RIB pe
întreaga suprafață a panoului minimalizează
riscul apariției efectului de ondulare a tablei.

LW.2.0.515.M

515

M

25

Panoul de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu microprofilare longitudinală MICRO-RIB
și decupaj pentru îndoire.

LWZ.2.0.515.M

M

515

25

Panoul de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu microprofilare longitudinală MICRO-RIB
și îndoire BEND-LOCK.

10

Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

PROFILARE DE TIP [R]
Finisarea suprafeței panoului cu reprofilare
longitudinală cu canale simetrice.

LW.2.0.515.R

515

R

25

Panou de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu reprofilare dublă semicirculară
și decupaj pentru îndoire.

LWZ.2.0.515.R

515

R

Panou de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu reprofilare dublă semicirculară
și îndoire BEND-LOCK.

12

25

Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

PROFILARE DE TIP [T25]
Este o profilare specială longitudinală
în forma unui trapez.

LW.2.0.515.T25

515

T25

25

Panoul de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu reprofilare dublă trapezoidală
și decupaj pentru îndoire.

LWZ.2.0.515.T25

515

T25

Panou de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu reprofilare trapezoidală dublă
și îndoire BEND-LOCK.

14

25

Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

SUPRAFAȚĂ FĂRĂ
PROFILARE DE TIP [P]
Suprafața clasică a panoului fără profilare.

LW.2.0.515.P

515

P

25

Panoul de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu suprafață plană și decupaj pentru îndoire.

!
LWZ.2.0.515.P

P

515

25

Panoul de acoperiș LAMBDA® 2.0 cu suprafață plană și îndoire BEND-LOCK.

16

ATENŢIE!
Din cauza construcției
panourilor de acoperiș
este posibilă apariția
fenomenului de așanumită „ondulare”
a tablei de pe
învelitoare. Acesta este
un fenomen normal
pentru acest tip de
produse.

Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0
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și vezi
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Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

LW.2.0.307.M

M

LW.2.0.307.T25

T25

20

LWZ.2.0.307.M

307

25

M

LWZ.2.0.307.T25

307

25

T25

LW.2.0.307.R

307

25

R

LW.2.0.307.P

307

25

P

LWZ.2.0.307.R

307

R

25

LWZ.2.0.307.P

307

25

307

P

25

307

25
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Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

soluții
tehnice

Obturatorul COVER-CAP

Soluție care mărește suplimentar
funcționalitatea învelișului este elementul
COVER-CAP, adică capace cu două fețe
ale capătului panoului. Acest tip de prindere
îmbunătățește mult estetica acoperișului.

BEND-LOCK
Plierea specială a panoului în partea de
streașină a acoperișului maschează și
protejează marginea tăiată și elimină
necesitatea montării șuruburilor.  

Capacele COVER-CAP sunt pliate după
instalarea acoperirii, care ascunde îmbinarea
foilor vizibile în interiorul încuietorii și face
ca acoperișul chiar privind de aproape să
prezinte o suprafață uniformă și armonioasă.

22
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Panouri de acoperiș LAMBDA® 2.0

Linie de producție
inovatoare
Această linie de producție, complet
automatizată și foarte avansată din punct
de vedere tehnologic are în componență doi
roboți cu ajutorul cărora linia realizează procese
complexte de producție și împachetarea
panourilor pe verticală, fiind astfel mai ușor
de transportat. Acest sistem minimizează
riscul de deteriorare a produsului în timpul
transportului și a  manipulării pe șantier.
Robotizarea proceselor de producție ajută
la un control foarte bun a materialului rezultând
astfel un produs finit de cea mai înaltă calitate.







O linie unică echipată cu doi roboți integrați,
creșterea eficienței liniei de producție,
protecția în timpul transportului,
ambalare verticală,
repetabilitate aproape perfectă a parametrilor
produsului.

24
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Sistem pluvial din oțel

Descrierea elementelor
3
1

125/87
150/100
Utilizarea sistemului pluvial
adecvat permite scurgerea
eficientă a apei de pe
acoperiş, are astfel
o importanţă esenţială pentru
durabilitatea şi funcţionalitatea
acestuia. Protejează, de
asemenea, faţada clădirii
de pagubele cauzate de
umiditate.
Sistemele INGURI® 125/87
și 150/100, sunt sisteme
pluviale complete, fabricate

INGURI 125/87
INGURI 150/100
dimensiuni în mm

4

8

125
din oţel de cea mai bună
calitate, acoperit cu peliculă
protecție și vopsea pe ambele
părţi. Toate elementele
sistemului de drenaj sunt
ingenios proiectate și permit
cu ușurință ansamblarea
corectă a sistemului. Forma
şi adâncimea jgheaburilor
permit scurgerea eficientă
a apei chiar şi în timpul
precipitaţiilor intense şi de
lungă durată.

87
9
7
6

10

19

21

80

22
20
18

150
100

11

17

16

15
12

90

30

5

2

14

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jgheab
Prelucrare pe lungimea jgheabului
Colţar interior
Colţar exterior
Mască colţar
Conector jgheab
Stabilizatorul conectorului
Capac jgheab
Bazin colectare
Cot burlan
Burlan
Teu
Revizia
Ţeavă de scurgere
Mufă
Clemă cu dibluri cu șuruburi
Dibluri pentru clemă cu șurub
Brăţară burlan cu fixare fără diblu
Brăţară burlan cu fixare prin diblu
Dibluri pentru brăţări
Cârlig pe căprior
Cârlig universal

www.impro.ro

Sistem pluvial din oțel

Gama de culori

!

!
Condiţiile detaliate a
garanţiei sunt prevăzute
în certificatul de
garanţiel al fiecărui
produs.

INGURI®

Sitemul de denaj INGURI® este fabricat din
tablă zincată, care este acoperită cu multiple
straturi de protecţie anticoroziv şi cu peliculă
organică decorativă. Grosimea tablei este
de 0,6 mm. Stratul organic este poliuretan
– material cu rezistenţă foarte ridicată la
factorii atmosferici, la deteriorările mecanice
şi la acţiunea razelor solare (UV) care
cauzează decolorarea. Sistemele INGURI®
sunt fabricate, de asemenea, şi din tablă
Aluzinc 185 cu peliculă polimerică adiţională
Easyfilm®.

VIȘINIU  

GRAFIT

MARO
CIOCOLATĂ

Codul

INGURI
[PUR/
PUR]

Tehnologia de
imprimare nu permite
redarea exactă a
culorilor, din această
cauză culorile  mai sus
menţionate trebuie
tratate orientativ.

CĂRĂMIZIU

MARO ÎNCHIS

ALB*

NEGRU

Grosimea
stratului de
acoperire
cu lac

Grosimea
Rezistență
stratului de Rezistență
la acțiunea
acoperire
la coroziune
razelor UV
cu zinc

50 µm

275 g/m2

C4

RUV3

Perioada
de garanție
(ani)

30

Materii
prime
Furnizorii materiei prime pentru
producția Sistemului pluvial
INGURI® sunt oțelării renumite
din lume , care furnizează oțel de
cea mai înaltă calitate.  Alegerea
atentă a furnizorilor materiei prime
are o influență majoră asupra
calității și durabilității produsului.
Se exprimă prin rezistența sa la
coroziune și  Sistemele INGURI®
au o rezitență sporita  la coroziune
și de aceea putem oferi o garanție
pe mulți ani.

Secţiunea tablei acoperite cu peliculă

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Este o tablă din oțel acoperită pe ambele părți
cu aliaj de aluminiu și zinc în procesul
asemănător celui de zincare la cald. Datorită
acestui lucru îndeplinește cele mai stricte
cerințe de rezistență ale tablei la coroziunea
atmosferică și la coroziunea în mediile umede.
În mod suplimentar posedă un strat de
acoperire de protecție cu polimeri Easyfilm®,
care protejează, de asemenea, marginile
oțelului în rulouri, și îmbunătățește estetica
suprafeței.

Legendă
AZ
Strat organic

Codul
Aluzinc
[AZ 185]

Grosimea
stratului
de acoperire
185 g/m2

Rezistență
la coroziune
C3

Rezistență
la acțiunea
razelor UV
nu se referă

Perioada
de garanție
(ani)
15

Vopsea de grunduire
Vopsea anticoroziune
Strat metalic
Miez de oţel

* Culoarea ALBĂ este disponibilă pentru sistemul INGURI® 150/100.
32
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Elemente de închidere pentru acoperiș și alte accesorii

Elemente
de închidere

15

120

25

25

180

137

85

85

20

20

17

175

5

15

15

BORDURĂ FRONTON I

PRELUNGIRE BORDURA FRONTON

BORDURĂ PERETE I

DOLIE

60

Coamele și elementele de închidere din tablă
constituie elemente inseparabile ale fiecărei
învelitoare de acoperiș.
Aceste elemente protejează acoperișul
împotriva scurgerii apei și bătăii vântului,
dar de asemenea înbunătățesc și estetica
acoperișului. Elementele prelucrate sunt
executate din diverse table, dintr-o largă paletă
de culori și straturi de acoperire, folosinduse aceeași materie primă ca în cazul țiglelor
metalice sau tablelor cutate produse în
fabricile noastre.

10

5

20
95

180
30

85
100

100

90
70

15

20

SORŢ STREAŞINA I

15

215
COAMĂ TIP TRAPEZ

ȘORȚ STREAȘINĂ LAMBDA® 2.0

SORŢ STREAŞINA II

52

26

99

i
81

15
OPRITOR ZĂPADĂ

36

10

29

*Nu se aplică capacelor
de coamă și parazăpezilor.

25

22

15

Accesoriile standard sunt
de 2 m lungime și 0,5 mm
grosime. Accesoriile nonstandard pot fi realizate
până la 8 m lungime și
până la 2 mm grosime.*

30

12

25

ELEMENT UNIVERSAL DE VENTILAȚIE

85

CONECTOR DE PANOURI LAMBDA® 2.0
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Elemente de închidere pentru acoperiș și alte accesorii

Element universal
de ventilație
Asigurarea unei ventilații
adecvate a acoperișului este de
o importanță crucială pentru
funcționalitatea completă
a acestuia. Împiedică formarea
condensului pe partea inferioară
a foii, ceea ce are un efect negativ
atât pe scheletul acoperișului, cât
și pe acoperirea în sine. Elementul
universal de ventilatie este un

40

produs care datorita structurii sale
este utilizat ca accesoriu special sub
coama pentru panourile de acoperis
LAMBDA® 2.0. Acesta nu numai că
permite o ventilare corespunzătoare
a spațiului de sub acoperire, dar
protejează perfect acoperișul
împotriva pătrunderii sub înveliș
a rozătoarelor și păsărilor mici.

Elemente de închidere pentru acoperiș și alte accesorii

Accesorii
Accesoriile vin în completarea ofertei
noastre de produse.
Acestea permit montajul şi
protejarea acoperişului sau faţadei.
În oferta curentă avem produse de
calitate superioară al unor renumiţi
producători:
 benzi (inclusiv cele decontractante),
 garnituri de etanşare,
 sisteme de fixare,
 silicoane de tinichigerie,
etanşatoare,
 coş de aerisire,
 guler de etanşare,
 benzi de etanşare,
 membrane de acoperiş,
 șuruburi dedicate pentru panourile
fălțuite de acoperiș LAMBDA® 2.0,
 șuruburi TORX.

 eminee
Ş
și ferestrele de acoperiş
Ventilaţia corespunzătoare a
acoperişului are semnificaţie
esenţială pentru disiparea
excesului de aburi din
clădire, ceea ce previne, de
asemenea, condensarea
acesteia în încăperi.
Oferta noastră cuprinde
şeminee de ventilaţie cu
toate accesoriile care
permit instalarea etanşă
pe suprafaţa acoperişului
precum şi accesorii adiţionale:
comutatoare antenă şi fante
aer.

Șurub de montaj L 4,2 x 19 mm
pentru oțel    

Șurub de montaj L 4,2 x 30 mm
pentru lemn

Fiecare model de şemineu a
fost adaptat special pentru
instalare pe tipul respectiv de
ţiglă pentru acoperiş:

Comunicaţia de
acoperiş
Comunicaţia de acoperiş
o constituie elementele
echipamentului de acoperiş, a
căror instalare permite accesul
în siguranţa la coşurile de fum,
deflectoare şi antene. Accesul
este posibil în orice anotimp,
nefiind împiedicat nici măcar
de straturile de zăpadă
acumulate. După instalarea
sistemului de comunicaţie de
acoperiş, dispare şi pericolul
unor deteriorări mecanice
(îndoire) ale învelişului.
Toate elementele componente
enumerate sunt executate din
oţel de calitate înaltă, zincat
şi vopsit prin pulverizare.
Acestea garantează utilizarea
îndelungată fără necesitatea
revopsirii sau completării
pierderilor provocate
de coroziune. Datorită
construcţiei lor, elementele

42

suportă sarcini mari cauzate
de vânt. Efectul acumulării
zăpezii şi gheţii contravine
suprafaţa special proiectată
în forma unor nervuri,
care împiedică alunecarea
persoanelor ce păşesc pe ea.
Produsele sunt disponibile
într-o gamă bogată de culori,
ceea ce permite asortarea
culorii învelitorii cu podurile
metalice şi alte componente
ale sistemului.

RAL 3004

RAL 8012

RAL 7016

RAL 8017

RAL 8004

 șemineuri de ventilație
pentru țigla metalică
modulară,
 șemineuri de ventilație
pentru țiglele metalice
compacte și țiglele metalice
clasice,
 şeminee prevăzute pentru
acoperişuri plate, cu tablă
trapezoidală, şi panouri de
acoperiş LAMBDA® 2.0.

RAL 9005
Şemineele oferite de
noi sunt disponibile, de
asemenea, şi în versiunea

!
Tehnologia de imprimare nu
permite redarea exactă a
culorilor, din această cauză
culorile  mai sus menţionate
trebuie tratate orientativ.

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7036

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

cu încălzire adiţională ce
previne condensarea apei
în sistemul de ventilaţie.
Sunt recomandate în special
pentru ventilarea încăperilor
cu umiditate ridicată cum ar fi
bucătăria, baia sau garajul.
Ferestrele de acoperiş –
utilizarea ferestrelor de
acoperiş oferite de noi
permite finisarea mansardelor,
garantând deplina lor
iluminare.
Independent de unghiul
de înclinare al acoperişului
sau distanţa de la căprior,
se pot alege ferestrele

RAL 9005

care corespund nevoilor
şi aşteptărilor clienţilor. În
plus, oferim ferestre speciale
destinate spaţiilor cu umiditate
ridicată, cu unghiuri mici sau
cu comandă electrică.
Posibilitatea rotirii ferestrei
facilitează  menţinerea ei
curată, iar protecţia potrivită
a lemnului încă din timpul
producţiei permite utilizarea
îndelungată, fără necesitatea
intervenţiilor de conservare
suplimentare.

În ofertă posedăm
 bănci de coșuri de fum,
 trepte de coșuri de fum,
 bariere împotriva zăpezii.

www.impro.ro
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Informații tehnice

Caracteristicile
peliculelor

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt
prevăzute de certificatul de garanţie
individual al produsului. În cazul panourilor
de acoperiș modulare MODULAR SERIES
și a țiglelor metalice compacte COMPACT
SERIES garanția intră în vigoare după
înregistrarea pe pagina de internet
www.warranty.impro.ro.

Lista de mai jos este orientativă.
Grosimea peliculei

Coroziunea
(rezistenţă)

Radiaţii UV
(rezistenţă)

Perioadă
de garanţie (ani)

POLIESTER Standard [RAL]

25 µm

C3

RUV2

10

ULTIMAT [UTK]

35 µm

RC4

RUV4

20 [ZET®/IZI®- 30*]
[COMPACT SERIES+
INGURI® - 30**]

Aluzinc [AZ 185]

185 g/m2

C3

nu se referă

25

MAT 35 ZM [TKep]

35 µm

C3

RUV4

30

ICE COVER® ZM [ICep]

35 µm

C3

RUV4

35

HERCULIT® [HC]

35 µm

C4

RUV4

40  [ZET®/IZI® - 55*]

Codul

SOUNDCONTROL
pelicula acustică
®

!

* Se referă la țiglelele modulare din tablă pentru acoperiș IZI® şi ZET®
** Perioada de garanție se prelungește cu până la 30 de ani pentru seturile COMPACT SERIES cu înveliș ULTIMAT [UTK]
cumpărate împreună cu sistemul de jgheaburi INGURI® în culorile acoperite de garanția culorii constante.

Instrucţiuni
de montare

SOUNDCONTROL®
pelicula acustică
Utilizarea peliculei acustice
SOUNDCONTROL® pe tabla
de oţel pentru acoperiş şi
faţadă, ridică cu siguranţă
nivelul de izolare acustică.
Rezultatul constă atât în
reducerea zgomotului produs
de căderile de precipitaţii
atmosferice asupra învelitorii
cât şi propagarea sunetelor în
interiorul clădirii. Învelitorile cu
peliculă SOUNDCONTROL®
sunt folosite în toate tipurile
de clădiri, care din cauza
dimensiunilor sau a destinaţiei
necesita standarde acustice
ridicate, cum ar fi: hale de
producţie, sportive, clădiri
agrare şi locuinţe.
Datorită posibilităţii
foarte ridicate a peliculei
SOUNDCONTROL® privind
absorbţia de umiditate, acesta

îndeplineşte de asemenea rolul
de membrană anticondens.
Pelicula acustică va fi aplicat
pe banda tablei plate înainte
de profilare. Acest lucru
asigură o aderare ideală pe
întreaga suprafață a învelișului
de acoperiș.

În timpul montajului,
stratul anti-condens
SOUNDCONTROL® trebuie
absolut înlăturat din locuri
care nu asigură evacuarea
aerului umed. Acest lucru se
referă în special la:
1. Porţiuni de învelitori care
se află direct deasupra
peretelui sau în exteriorul
clădirii;
2. Locul de îmbinare a foilor
– în cazul când învelitoarea
este compusă din mai multe
foi îmbinate de-a lungul
bavurii.

2
1

!
Îmbinarea este
durabilă. Materialul
SOUNDCONTROL®
nu poate fi înlăturat
şi relipit. La aplicarea
SOUNDCONTROL® pe
învelitori ale clădirilor
agricole se recomandă

spălarea acestuia cu un
produs fungicid, cel puţin
o dată pe an. La montarea
învelitorii trebuie eliminat  
fenomenul de  ascensiune
capilară. De aceea trebuie
îndepărtat manual stratul
SOUNDCONTROL® din zona

de streaşină şi coamă (min
10 cm de distanţă). Tablele cu
stratul anti-condens aplicat
trebuie să adere strâns de
suporturi şi cadrul construcţiei.
De aceea indiferent de profil
trebuie fixate de suporturi în
fiecare val inferior.

Tabla cu peliculă MAT 35 ZM şi ICE COVER® ZM nu necesită protejarea cu lac a marginilor tăiate.
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Informații tehnice

Gama de culori

i

!

Suplimentar, la cererea
individuală sunt disponibile
culori şi pelicule non-standard,
din afară gamei prezentate.

POLIESTER Standard [RAL]

MAT 35 ZM [TKep]

[0.7]

RAL
1002

RAL
1015

RAL
3000

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

RAL
3005

RAL
3009

[0.7]

[0.7]

RAL
3011

RAL
5010

RAL
8017

RAL
6005

[0.6]
[0.7]

[0.7]

RAL
8004

Tehnologia de imprimare
nu permite redarea exactă
a culorilor, din această cauză
culorile  mai sus menţionate
trebuie tratate orientativ.

RAL
8019

RAL
9002

RAL
9005

RAL
6011

RAL
6020

RAL
6029

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

TKep
11

TKep
23

TKep
24

TKep
28

TKep
31

TKep
32

HC 7016

HC 8004

HC 8017

ICep
23

HC 9005

Pelicula metalică
[0.6] - [1.0]

Table tip tăblie

[0.7]
[1.0]

ZINCATE ALUZINC
[ZN]
[AZ]
Marker Chalkboard
Board
[C]
[M]

ULTIMAT [UTK]

UTK 23

UTK 24

UTK 27

UTK 28

UTK 29

UTK 31

UTK 32

UTK 33

ICep
32

ICep
33

ICep
750

[0.5]

[0.6]

SL252
Winchester

[0.6]

SL55
Venge

UTK 750

Grosimea standard a tablei este de 0.5 mm
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ICep
28

Plăci din oțel cu décor imitație lemn
acoperite cu strat de acoperire
MULTILAYER [SP35/MULTI]
[grosimi disponibile]

GO-4
Golden Oak 3D
UTK 11

TKep
750

ICE COVER® ZM [ICep]

HERCULIT® [HC]

HC 3009

TKep
33

[0.6]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.6 mm

[0.7]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.7 mm

[0.8]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.8 mm

[1.0]

Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 1.0 mm

  [0.5 ]*
[0.6]

  [0.5 ]*
[0.6]

SL59
Dark Oak

SL65 Golden Oak

* Disponibil și într-o
versiune acoperită
pe ambele părți:
SH59 / SH59

*Disponibil și într-o
versiune acoperită
pe ambele părți:
SH65/SH65
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Contact

Notițe

S.C. IMPRO® S.R.L.
Centrul de producție şi logistică
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
tel. 
fax 
Tel. mobil 
e-mail 

0264 484 849
0264 484 829
0735 164 764
office@impro.ro

Producție (panouri termoizolante)
DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
tel. 
fax 
Tel. mobil
e-mail 

0356 461 461
0356 461 460
0720 038 671
timisoara@impro.ro

https://www.facebook.com/IMPRO.RO

www.impro.ro
BLACHPROFIL 2® SP. Z O.O.
Centrul de producție şi logistică
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
Producție (profile pentru constructie)
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
www.bp2.eu

Toate valorile şi caracteristicile fizico-chimice
ale produselor prezentate în catalog au un
caracter orientativ şi de opinie.
Se rezervă dreptul apariţiei greşelilor sau
erorilor în redactare şi imprimare, precum
şi a modificărilor parametrilor tehnici ale
produselor.
Broşura de faţă constituie o invitaţie de
depunere a ofertei în înţelesul art. 14 pct. 2 al
Convenţiei Naţiunilor Unite privind contractele
de vânzare internaţională a mărfurilor.
Copyright © 2021 IMPRO® Toate drepturile
rezervate.
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