
Cea mai mediteraneeană ţiglă pentru 
acoperiş pe care o avem

MIXED "S"
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Arc dublu. Design şi funcţionalitate ale jgheaburilor şi 
articulaţiilor muchiilor. 
Instalare rapidă şi uşoară.
Îmbucarea dublă permite acoperişului să fie mai impermeabil.

Mare/Mică



Colors and finishes

Test de rezistenţ

ă la îngheţ
Test de rezisten

ţă la îndoire
Caracteristici 
geometrice

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024
Test de 

impermeabilitate

MIXED "S" MARE Dimensiuni*

Bucăţi pe m2/mp

Greutate bucată

Potrivire longitudinală**

Potrivire transversală**

Unit ăţi per palet

Greutate palet

A 470 mm / 18.5" 
B 286 mm / 11.26" 
C 75 mm / 2.95" 

10,5 

3.85 kg / 8.49 lbs

396 mm (+7 mm; -4 mm) / 15.6" (+0.28"; -0.16")

230 mm (±3 mm) / 9.05" (±0.12")

180 / 240

693 kg (1527,8 lbs) / 924 kg (2037,07 lbs)

MIXED "S" MICĂ

12,5 / 116

3.4 kg / 7.5 lbs

370 mm (±5 mm) / 14.6" (±0.2")

203 mm (±4 mm) / 8"(±0.16")

210 / 280

714 kg (1574,1 lbs) / 952 kg (2098,8 lbs)

*Dimensiunile ţ iglei indicate î n acest tabel permit o toleranţ ă de aproximativ 2%. **Valoare teoretică: aceasta trebuie recalculată pe ş antier, cu ţ iglele care urmează a fi utilizate.

MIXED "S" Mare/Mică
Încântaţi de cea mai mediteraneeană ţiglă pentru acoperiş pe care o avem.
Ţigla pentru acoperiş Mixed "S” Mare/Mică este o ţiglă cu îmbucare dublă – orizontală şi verticală – şi este disponibilă într-o 
gamă variată de culori.

Accesoriile şi componentele acoperişului au fost concepute pentru o instalare uşoară şi sigură.

Ţigla pentru acoperiş Mixed „S” Mare/Mică a fost dezvoltată cu cea mai avansată tehnologie, pentru a oferi produsului o 
garanţie de 35 de ani.

Caracteristici

*Doar pentru Mixed „S” Mare

* * *

**Pentru Mixed „S” Mică TPP şi TPE

**

TGBO

TGP-TPP

BOURGOGNE

PAJA

TGR-TPR

Roșu

TGJ-TPJ TGME

ROŞU JASPEE MEDITERRANEA

TGV-TPV

GALIA

TGO

TOSSAL
TGE-TPE

FLAMED PAJA

TGMI

MILENIUM

TGCS

CASTELL

TGG

MAIGMO

TGPN

SLATE
TGM-TPM

MARO

TGI

AITANA

TGL

LUCENTUM

TGH

HISPANIA

Dimensiuni*

/ 97

A 441 mm / 17.36" 
B 263 mm / 10.35" 
C 73 mm / 2.87" 

Bucăţi pe m2/mp

Greutate bucată

Potrivire longitudinală**

Potrivire transversală**

Unit ăţi per palet

Greutate palet
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