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Locuință pentru o singură familie (Pontevedra) AD+ Arquitectura
Țiglă curbată roșie Verea

Single family home (Pontevedra) AD+ Arquitectura 
Red Verea Barrel Roof Tile
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Locuință pentru o singură familie (Cerceda) Díaz y Díaz Arquitectos 
Țigla În Formă De „S” roșie Verea

Single family home (Cerceda) Díaz y Díaz Arquitectos 
Red Verea Spanish “S” Roof Tile
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About us
Despre noi

At Verea we produce Barrel roof tile, ‘S’ roof tile and Flat roof tile. Each of the three formats is available in 
a wide variety of finishes and measurements that adapt perfectly to different types of roof tile support systems

Exhaustive controls of the raw materials (consisting of the finest clays) and a sophisticated completely ro-
botized manufacturing process, allows us to guarantee a product that exceeds all quality standards. This is 
corrobated by our quality certificates.

Our Barrel roof tile is the most traditional and versatile type, as their design allows for different types of over-
laps. Our ‘S’ roof tile, clearly different of the conventional one-piece roof tile, offers a wide range of advan-
tages, which include their easy assembly and adaptability to conventional roof tile support systems. Our Flat 
roof tile stands out for their simple design and easy installation.

La Verea producem țigle curbate, țigle în formă de „S” și țigle plane; toate de o calitate extraordinară. Fie-
care dintre cele trei formate este disponibil într-o gamă variată de finalizări și măsurători care se adaptează 
perfect diferitelor tipuri de sisteme de suport pentru țigle.

Un control exhaustiv al materiilor prime (din cele mai bune argile) și un proces sofisticat de producție complet 
robotizat ne permite să asigurăm un produs care depășește toate standardele de calitate. Aceasta se corobo-
rează de către certificatele noastre de calitate.

Țigla curbată este cea mai tradițională și versatilă, deoarece designul acesteie permite diferite tipuri de su-
prapuneri. Țigla „S”, în mod clar diferită de țigla convențională mixtă, prezintă o gamă largă de avantaje față 
de aceasta, cum ar fi montarea cu ușurință și adaptabilitatea la sistemele de suport pentru țigle. Țigla plană 
iese în evidență prin designul său simplu, întocmai ca țigla „S”, prin montarea sa cu ușurință.

Luis Verea Taboada, fondatorul Tejas Verea, la ieșirea primelor plăci arse din noua linie de producție 2. Anul 1992.
Luis Verea Taboada, founder of Tejas Verea, at the exit of the first fired tiles from the new production line No. 2. Year 1992.

www.tejasverea.com
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Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil 
Țiglă curbată Ribeira Sacra Verea

Monastery of Santa Cristina of Ribas de Sil 
Rustic Verea Barrel Roof Tile
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Warranty
Garanția

Tejas Verea, as an expert manufacturer of a top quality product, offers the highest guarantee on the market at 
no additional cost: 50 years of tranquility following the Verea System guidelines.

Tejas Verea, în calitate de producător expert al unui produs de calitate superioară, oferă cea mai mare ga-
ranție de pe piață, fără costuri suplimentare: 50 de ani de liniște sufletească, urmând instrucțiunile de insta-
lare și întreținere ale Sistemului Verea.

Completați formularul disponibil la www.te-
jasverea.com

Trimiteți-l în termen de 60 de zile de 
la montarea țiglelor pentru acoperiș.

Fill in the form available on ou website
www.tejasverea.com

Send it within 60 days from the roof 
tile installation

DIT nº 622/16

DIT nº 590R/18

Realizați montarea și întreținerea conform Sistemului Verea

Realizați montarea și întreținerea conform Sistemului Verea Line

Do the installation and maintenance according to Verea System

Do the installation and maintenance according to Verea Line System

Dacă acoperișul dumneavoastră are plăci din fibră de ciment:

Dacă acoperișul dumneavoastră are plăci din asfalt:

If your roof has fibrocement board:

If your roof has Onduline:

Certificate de companie:
- Certificat de înregistrare a companiei ISO-9001 din 1999.
- Certificat de gestionare a mediului ISO-14001 din 2005.
- Reglementările EMAS din 2005.
- Certificat de înregistrare a amprentei de carbon din 2016.

Aceasta se coroborează de către certificatele noastre de calitate

Company certificates:
- ISO-9001 company registration certification since 1999.
- ISO-14001 environmental management certification since 2005.
- EMAS regulations certification since 2005.
- Carboon Footprint certificate since 2016.

Our certificates guarantee us

Certificate de produs:
- Certificatul mărcii de produse AENOR din 1993.
- Semnul CE din 2007.
- Certificatul Galicia Calidade din 2017.
- Certificatul Miami Dade County din 2009.
- Certificatul statului Florida (FBC) din 2013

Product certificates:
- AENOR product quality certification since 1993.
- CE Mark since 2007.
- Galicia Calidade certificate since 2017.
- Miami Dade County certification since 2009.
- Florida Building Code certification since 2013.

www.tejasverea.com
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Locuință pentru o singură familie (Miami, Florida)
Țigla Plană alb Verea

Single Family Home (Miami, Florida)
White Verea Flat Roof Tile
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Environment
Mediu

Tejas Verea is committed to the reduction of greenhouse gases, implementing energy efficiency actions:

• Energy reutilization from kiln to dryer
• Increase of the loading density of material in the kiln
• Replacement of transport vehicles
• Reduction of heat loss by improvement of kiln insulation

Verea roof tiles contibute to adding credits in different categories of sustainable construction certifications. 
Its environmental information has been included by the Green Building Council in its materials platform: a ser-
vice for professionals and companies that facilitates environmental information on products and construction 
systems, to publicize their environmental, social and economic benefits.

In addition, we are the first tile manufacturers to obtain the Carbon Footprint. The Carbon 
Footprint Registry seal recognizes Verea’s commitment to reduce its emissions and its 
contribution to the fight against climate change. 

Tejas Verea se angajează să reducă gazele de seră, implementând acțiuni de eficiență energetică:

• Reutilizarea energiei de la cuptor la uscător
• Creșterea încărcării densității materialului în cuptor
• Înlocuirea vehiculelor de transport
• Reducerea pierderilor de căldură prin îmbunătățirea izolației cuptorului

Țiglele Verea contribuie la adăugarea de credite în diferite categorii de certificări de construcții durabile. 
Informațiile sale de mediu au fost incluse de către Green Building Council în platforma sa de materiale: un 
serviciu pentru profesioniști și companii care facilitează informații de mediu privind produsele și sistemele de 
construcții, pentru a face publice beneficiile lor de mediu, sociale și economice.

În plus, suntem primii producători de țigle care au obținut amprenta de carbon. Sigiliul Car-
bon Footprint Registry recunoaște angajamentul Verea de a-și reduce emisiile și contribuția 
la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Combinația dintre apă, foc, 
pământ și aer dă naștere 

țiglelor Verea

Garantăm durabilitatea țiglelor 
Verea pentru cel puțin 50 

de ani

Țiglele Verea sunt un produs 
care nu poluează și sunt 

100% reutilizabile

Acoperișurile Verea au o 
mare izolare termică

Verea roof tile is the product 
of the combination of earth, 

water, air and fire

Verea roofs resist winds, 
frost and salinity; and the 

colors are unchanging

Verea roof tile is a 
non-polluting and 100% 

recyclable product

Verea roofs have great 
thermal insulation, which 

minimizes energy 
consumption in homes

Produs natural Eficienta energetica ReciclabilDurabilitate
Natural product Energy efficiency RecyclingDurability

www.tejasverea.com
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Hotel Majestic Mirage, Punta Cana 
Țigla În Formă De „S” roșie Verea

Hotel Majestic Mirage, Punta Cana
Red Verea Spanish “S” Roof Tile
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Characteristics
Caracteristici

Nr. 1 în eficiența energetică și termoizolare

Nr. 1 la rezistența la îngheț

Nr. 1 la rezistența la mediul salin

No.1 in energy efficiency and thermal insulation

No.1 in frost resistance

No.1 in resistance to saline environment

Verea roof tiles have a high SRI (solar reflectance index), allowing the execution of “Cool Roofs”: roofs with 
high solar reflectance and thermal emissivity, which contribute to reduce the urban heat island effect and im-
prove the energy efficiency on the roof reducing the energy consuption of buildings.

All of Verea roof tiles are classified as level 1, the highest level laid down in European regulations. Specially 
designed to withstand the most adverse climatic conditions, they have demostrated their durability by excee-
ding more than 500 ice-thaw cycles, in tests carried out in external laboratories approved by AENOR.

The salts that transports the sea breeze in zones of coast are introduced in the roof tiles, causing in its drying 
the crystallization of them. This process causes tensions that can lead to breaks.
The internal structure of Verea roof tiles allows the crystallization of these salts, without of the alternation of their 
properties in the least.

The microventilation under the Verea roof tiles provides warmth in winter and freshness in summer, also hel-
ping to evacuate moisture, preventing the appearance of condesation and other patrologies.

Țiglele Verea au un indice de reflecție solară (SRI) care permite implementarea „Acoperișurilor Reci”: acope-
rișuri cu reflectare solară ridicată și emisivitate termică, care contribuie la reducerea efectului de insulă urbană 
călduroasă și îmbunătățește eficiența energetică a acoperișului, reducând consumul de energie al clădirilor.

Microventilația de sub țiglele Verea asigură căldură în timpul iernii și prospețime în timpul verii, și, de aseme-
nea, ajută la evacuarea umidității, prevenind apariția condensării și a altor patologii.

Toate țiglele pentru acoperiș produse de către Verea sunt clasificate la nivelul 1,cel mai înalt nivel prevăzut 
în reglementările europene. Proiectate special pentru a rezista la cele mai nefavorabile condiții climatice, 
acestea și-au demonstrat durabilitatea prin depășirea a mai mult de 500 de cicluri îngheț-dezgheț (teste 
efectuate în laboratoare externe, aprobate de AENOR).

Sărurile care transportă briza mării spre zonele de coastă sunt introduse în țiglele acoperișurilor, cauzând 
prin uscarea acesteia cristalizarea lor. Acest proces cauzează tensiuni care pot duce la spargerea acestora.
Structura internă a țiglelor Verea permite cristalizarea acestor săruri, fără cea mai mică modificare a proprie-
tăților acestora
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Locuință pentru o singură familie “Entrelíneas” OLAestudio 
Țiglă curbată roșie Verea

House Between-Lines OLAestudio 
Red Verea Barrel Roof Tile



Țiglele noastre

our roof tiles

www.tejasverea.com
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Pensión para peregrinos “Abeiro da Loba”
Țiglă curbată roșie Verea

Pension for pilgrims “Abeiro da Loba“
Red Verea Barrel Roof Tile
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ȚIGLA CURBATĂ

barrel roof tile

www.tejasverea.com

15

Distribuitor Oficial
 Europa de Est



Culori și dimensiuni disponibile
Characteristics and available finishes

40x15 40x17

40x20

50x21

45x20

Talón 50x21 50x21 Step

L

L

L

L

L

L

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

Dimensiuni
Dimensions

Dimensiuni
Dimensions

Dimensiuni
Dimensions

Dimensiuni
Dimensions

Dimensiuni
Dimensions

Dimensiuni
Dimensions

Kg/Ud

Kg/Ud

Kg/Ud

Kg/Ud

Kg/Ud

Kg/Ud

Ud/palet

Ud/palet

Ud/palet

Ud/palet

Ud/palet

Ud/palet

Kg/palet

Kg/palet

Kg/palet

Kg/palet

Kg/palet

Kg/palet

*Ud/m2

*Ud/m2

*Ud/m2

*Ud/m2

*Ud/m2

[1]Ud/m2

L

A

B

400 mm

400 mm

500 mm

400 mm

450 mm

500 mm

1,35 kg

1,95 kg

2,50 kg

1,65 kg

2,20 kg

2,80 kg

624 uds

384 uds

216/432 uds

624 uds

200 uds

240 uds

842 kg

749 kg

540/1080 kg

1030 kg

440 kg

672 kg

33 uds

25 uds

18 uds

29 uds

22 uds

9 uds

150 mm

200 mm

210 mm

170 mm

200 mm

210 mm

115 mm

150 mm

160 mm

130 mm

150 mm

160 mm

[1] Același număr de plăci va fi necesar 50x21
[1] The same number of 50x21 blanket tiles will be necessary

1 3 4 5 6 7 10 13

13

7

5

5 6 7

4
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1

1

1

1

* Variabilă în funcție de suprapunere
* Variable according to overlap

Certificatul mărcii de produse AENOR din 1993

Semnul CE din 2007

Certificatul Galicia Calidade din 2017

Certificatul Miami Dade County din 2009

Certificatul statului Florida (FBC) din 2013

Produse dezvoltate în BIM

AENOR product quality certification since 1993

CE mark since 2007

Galicia Calidade certificate since 2017

Miami Dade County certificate since 2009

Florida Building Code certification since 2013

Products developed in BIM
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ȚIGLA CURBATĂ

barrel roof tile
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Verificați valabilitatea altor culori și dimensiuni pentru comenzile mai mari
Check availability of other colors and sizes

1

4

7

10

12

13
11

2

5

8

3

6

9

Roșu

Maro

Grafit

Ribeira Sacra

Piersică

Jacobea

Roșu Ohio

Vintage

Capcana

Fumé

Añeja

Mocha

Santiago

Este posibil ca culoarea tipărită în acest catalog să nu se potrivească cu cea reală.
The color printed in this catalog may not match the actual color. www.tejasverea.com
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Marca AENOR de producto desde 1993

Marcado CE desde 2007

Certificado Galicia Calidade desde 2017

Certificado Miami Dade County desde 2009

Certificado del Estado de Florida (FBC) desde 2013

Productos desarrollados en BIM

AENOR product quality certification 
since 1993

CE mark since 2007

Galicia Calidade certificate since 2017

Miami Dade County certificate since 2009

Florida Building Code certification since 2013

Products developed in BIM
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Hípica Wellington (Florida)
Țigla În Formă De „S” Blend Verea

Horse Farm Wellington (Florida) 
Blend of Verea Spanish “S” Roof Tile
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ȚIGLA ÎN FORMĂ DE „S”

“S” roof tile

www.tejasverea.com
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Spanish “S”

Caribbean “S”

L

L

A

A

Dimensiuni
Dimensions

Dimensiuni
Dimensions

Kg/Ud

Kg/Ud

Ud/palet

Ud/palet

Kg/palet

Kg/palet

*Ud/m2

*Ud/m2

L
A

500 mm

477 mm

3,50 kg

3 kg

378/189 uds

378/189 uds

1323/662 kg

1134/567 kg

10 uds

10 uds

280 mm

275 mm

toate culorile all the colors

1
A

P
TO

 P
A

R
A

 C
LI

MA DE MONTAÑA   SU
ITA

B
LE

 FO
T MOUNTAIN CLIMATE

RE
S

IS
T

EN
TE A LA HELADA

    FR
O

ST RESISTENT

EF
IC

IE
N

C
IA

 ENERGÉTICA     A
IS

LA
M

IENTO TÉRMICO

RE
S

IS
T

E
N

CI
A 

AL AMBIENTE SALIN
O

      S
A

LINE EVIORENMENT 

Culori și dimensiuni disponibile
Characteristics and available finishes

* Variabilă în funcție de suprapunere
* Variable according to overlap

Certificatul mărcii de produse AENOR din 1993

Semnul CE din 2007

Certificatul Galicia Calidade din 2017

Certificatul Miami Dade County din 2009

Certificatul statului Florida (FBC) din 2013

Produse dezvoltate în BIM

AENOR product quality certification since 1993

CE mark since 2007

Galicia Calidade certificate since 2017

Miami Dade County certificate since 2009

Florida Building Code certification since 2013

Products developed in BIM

ȚIGLA ÎN FORMĂ DE „S”

“S” roof tile
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1

4

7

10 11 12

2 3

5 6

8 9

Santiago

Jacobea

Fumé

Vintage Añeja

Capcana Mocha

Verificați valabilitatea altor culori și dimensiuni pentru comenzile mai mari
Check availability of other colors and sizes

Este posibil ca culoarea tipărită în acest catalog să nu se potrivească cu cea reală.
The color printed in this catalog may not match the actual color. 

Roșu

Maro

Grafit Piersică

Roșu Ohio

www.tejasverea.com
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Locuință pentru o singură familie (Florida) 
Țigla Plană alb Verea

Single family home (Florida)
White Verea Flat Roof Tile
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ȚIGLA PLANĂ

flat roof tile

www.tejasverea.com
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Țigla Plană Verea Flat

L ADimensiuni
Dimensions

Kg/Ud

Ud/palet

Kg/palet

*Ud/m2

L

A

400 mm

3,00 kg

344 uds

1032 kg

12,5 uds

255 mm
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Dimensiuni
Dimensions

ȚIGLA PLANĂ

flat roof tile

Certificatul mărcii de produse AENOR din 1993

Semnul CE din 2007

Certificatul Galicia Calidade din 2017

Certificatul Miami Dade County din 2009

Certificatul statului Florida (FBC) din 2013

Produse dezvoltate în BIM

AENOR product quality certification since 1993

CE mark since 2007

Galicia Calidade certificate since 2017

Miami Dade County certificate since 2009

Florida Building Code certification since 2013

Products developed in BIM
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1

4

2 3Roșu

Ardeziu TX

Grafit Ardeziu

Verificați valabilitatea altor culori și dimensiuni pentru comenzile mai mari
Check availability of other colors and sizes

Este posibil ca culoarea tipărită în acest catalog să nu se potrivească cu cea reală.
The color printed in this catalog may not match the actual color. www.tejasverea.com
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Mănăstire Santa Cristina de Ribas de Sil 
Țiglă curbată Ribeira Sacra Verea

Monastery of Santa Cristina of Ribas de Sil 
Rustic Verea Barrel Roof Tile
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sistemul verea

verea system

www.tejasverea.com
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Ce este Sistemul Verea?

Tejas Verea are un sistem de instalare aprobat în Spania, sistemul Verea, care crește atât durabilitatea plăcilor, cât și performanța 
acoperișului. Ușor de instalat, acest sistem complet de acoperiș oferă o eficiență energetică mai mare și reduce umiditatea și con-
densul în clădiri.

Avantajele sistemului Verea includ: reducerea umidității, deoarece este un acoperiș ventilat care depășește vânturile de peste 180 
km / h; și asamblarea sa ușoară, bazată pe crearea unui capac micro-ventilat cu o instalație uscată, folosind cârlige metalice, șuru-
buri cu tratament anticoroziv și spumă poliuretanică.

Verea System este un sistem de construcție în conformitate cu Codul tehnic al construcțiilor din Spania, ale cărui specificații sunt 
incluse în documentele de adecvare tehnică DIT nr. 622/16 (Verea System) și nr. 590R / 18 (Verea Line System).

Tejas Verea has an installation system approved in Spain, the Verea System, which increases both the durability of the tiles and the 
performance of the roof. Easy to install, this comprehensive roof system provides greater energy efficiency and reduces humidity 
and condensation in buildings.

Among the advantages of the Verea System are: humidity reduction, since it is a ventilated roof that overcomes winds of more than 
180 km/h; and its easy assembly, based on the creation of a micro-ventilated cover with a dry installation, using metal hooks, screws 
with anti-corrosion treatment and polyurethane foam.

Verea System is a construction system in accordance with the Spanish Technical Building Code, the specifications of which are 
included in the Technical Suitability Documents DIT No. 622/16 (Verea System) and No. 590R/18 (Verea Line System). 

What is Verea System?

De ce să alegeți Sistemul Verea?

Deoarece este singurul sistem aprobat în prezent în Spania care respectă toate cerințele prevăzute în Codul Spaniol Tehnic 
al Clădirilor.

Țigla curbată sau Țigla „S” pe Fibră din ciment Țigla curbată sau Țigla „S” pe Onduline

Deoarece este proiectat pentru a vă proteja casa în cele mai extreme condiții, depășind cu succes ploile torențiale de 360 
l/m2, vânturi de 180 km/h și temperaturi de -20°C.

Deoarece dispune de toate materialele necesare pentru executarea pe uscat a acoperișului: reparații mecanice, benzi 
impermeabile, profile ale coamei...

Deoarece se adaptează la toate tipurile de suport de sub țigle. Acest fapt îl face să fie cel mai versatil sistem și în reabilitare

Deoarece elimină utilizarea mortarului, utilizând reparații mecanice care asigură ventilarea perfectă între toate elementele 
componente ale acoperișului, garantând controlul optim al comportamentului hidrotermic al acoperișului

Deoarece reduce costurile de montare și întreținere

Because it is the first system approved in Spain according to the Spanish Technical Building Code.

Barrel or “S” roof tile with fibrocement sheet Barrel or “S” roof tile with Onduline sheet

Because it is designed to protect your home in the most extreme conditions, successfully overcoming torrential rains of 
360 l/m2, winds of 180 km/h and temperatures of -20ºC.

Because it has all the necessary materials for the execution of the roof: mechanical fixings, waterproof bands, ridge 
profiles...

Because it adapts to all the types of support under tile. This makes it the most versatile system also in rehabilitation.

Because it eliminates the use of mortar, using mechanical fixings that ensure the perfect ventilation between all the ele-
ments that maje up the roof, guaranteeing optimal control of the hygrothermal behavior of the roof.

Because it reduces installation and maintenance costs.

Why choose Verea System?

1

2

4

6

5

3

DIT Nº 622/16 DIT Nº 590R/18

Verea System Verea Line System
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Ce este Sistemul Verea?

Este un acoperiș cu multe straturi format din două elemente fundamentale: țiglă din ceramică și placă gofrată (fibră din ciment sau 
asfalt). Țigla este așezată cu spumă din poliuretan și fixată mecanic cu cleme din oțel inoxidabil.

În plus, în toate zonele individuale de pe acoperiș (streașini, finisaje laterale, coamă, țiglă coamă), țiglele sunt fixate cu șuruburi cu 
tratament Geomet 500B, eliminând utilizarea mortarului.

Verea System is a multilayer roof composed of two fundamental elements: ceramic roof tile and corrugated board (fibrocement or 
Onduline). The roof tile is placed with polyurethane foam and mechanically fixed with stainless-steel clips.

Additionally, in all the singular areas of the roof (eaves, lateral finishes, ridge, hipsters...), the roof tile are fixed with screws with 
anti-corrosion, eliminating the use of mortar.

What makes up Verea System?

1 2 3
Impermeabilitate Fixare fără mortar Ventilarea streașinei și a coamei
Waterproofing Fixation without mortar Eave and ridge ventilation

DIT Nº 622/16 DIT Nº 590R/18

Onduline

BT-150Imperline BT-200235230200190177

40x15

40x17

40x20

45x20

50x21

BT-235Perfil
mixto

Fibră din ciment
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Țigla „S”

Fibrocement
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“S” roof tile

Corespondența tip țiglă – suport
Correspondence roof tile - board

Verea System Verea Line System

www.tejasverea.com
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Hip starter
Colțul coamei

Plană Curbată și în „S”
flat tile barrel and “S” tile

Piesă care unește muchia 
din îmbinare cu streașina.

Piece specially designed to 
finish the hip in the meeting 
with the eaves. 

Bird stop
Capac coamă circulară

Piesă care ridică țigla pentru streașină pen-
tru a avea aceeași alunecare pe care o au 
celelalte țigle, umplând gaura dintre acestea 
și panoul de suport.

Piece that lifts the eave toof tile to have the 
same slope that the rest of the tiles, filling the 
hole between them and the support sheet. teja “S”

teja curva

“S” tile

barrel tile

Piesele ceramice speciale sunt proiectate special de Tejas Verea pentru finalizarea perfectă a unui acoperiș micro-ventilat instalat 
la uscat și sunt perfecte pentru a evita tăieturile inutile la fața locului.

Piese Speciale

Plană Curbată și în „S”
flat tile barrel and “S” tile

Ridge end
Capătul coamei

1

1

3

2
5

5

Piesă proiectată pentru reali-
zarea finisajelor pentru mar-
ginile coamei.

Piece specially designed 
to make the finishing of the 
ends of the ridge.

Curbat 50x21 și ‘S’

Curbat

50x21 and “S” tile

barrel tile

Under ridge & hip
Sub coamă și muchie

Piesă care umple spațiul rămas sub muchie 
și coamă. Aceasta este, de asemenea, utili-
zată pentru a opri ciocnirea dintre partea de 
sus a acoperișului și zid.

Piece that fills the space that remains bellow 
the hip & ridge roof tile. It is also used to re-
solve the encounter between the top of the 
field of roof and wall.

Eave roof tile
Țigla pentru streașină

4

6

7

Țiglă care este plasată în streașină 
cu o gaură executată dinainte, 
proiectată pentru a avea înclinarea 
corespunzătoare în fronton

Pre-drilled roof tile designed to be 
placed on the eaves with the inten-
tion of achieving the proper slope in 
the gable. 

“S”

Curbat

“S” tile

barrel tile
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3

2

Chimney
Piesă formă șemineu

Piesă proiectată pentru a rezolva ieșirea 
conductei de aer de pe acoperiș.

Piece designed to solve the exit of the 
ventilation ducts. 

The special ceramic pieces are specifically designed by Tejas Verea for the perfect completion of a dry-installed micro-ventilated roof, 
also avoiding unnecessary cuts on site.

Special ceramic pieces

Straight rake
Țigla coamă dreaptă

PlanăCurbată și în „S”
flat tilebarrel and “S” tile

universal

4

6

7

8

8

Piesă care formează marginile frontonului, cu un sistem de 
blocare special proiectat pentru țiglele curbate, în formă de 
„S” și cele plane.

3/4-way ridge
Coamă cu 3/4 căi

3 căi: Piesă care unește îmbinările 
coamei cu două muchii
4 căi: piesă care unește îmbinările 
a patru muchii

3-way ridge: piece that solves the 
joint of the ridge with two hips.
4-way ridge: piece that solves the 
joint of four hips.

Hip-ridge & rake
Coama acoperișului

PlanăCurbată și în „S”
flat tilebarrel and “S” tile

Țiglă care previne trecerea apei peste muchii și linia coamei.

Roof tile that prevent water infiltration over the hips and the 
ridge line.

Piece that forms the border lines of the gable, with a locking 
system specially designed for barrel, “S” and flat roof tiles.

Plană

Curbată și în „S”

flat tile

barrel and “S” tile

Decorative tile
Țiglă decorativa

Lollipop

Piesă formă 
acadea

Hórreo brick
Cărămidă

Lattice/banisterBottle rack
ZăbreleBotellero

Ceramic panel
Panou ceramic

www.tejasverea.com
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La Tejas Verea avem toate materialele necesare pentru executarea la uscat a acoperișului: fixări mecanice, benzi impermeabile, 
profile de creastă...

Accesorii pentru montare

Verea PU-Foam

Roof tile screw

Spuma de poliuretan Verea

Șurub pentru țigla de streașină

Adeziv creat de către Verea pentru a asigura 
fixarea țiglelor pe suporturi. Doar spumă reco-
mandată de Sistemul Verea.
Culori: gri și teracotă / Format: pistol și tubular

Șurub cu tratament Geomet 500B cu dimensiuni 
de 4.5x70 mm proiectat pentru atașarea primului 
rând de țigle.

Adhesive formulated by Verea to ensure the fixa-
tion of the tiles to their support. The only foam 
recommended for the Verea System. Available 
with gun or cannula and in grey or terracota.

Waterproof ridge sheet BM3 
Membrană pentru respirație impermeabilă BM3

Special conceput pentru impermeabilizarea coamelor și a ți-
glelor coamă ( 5 m lungime x 37,5 cm lățime).

Flexible, breathable waterproof sheet 
available in 50 m long and 37.5 cm 
wide rolls to waterproof ridge and hip. 

Stainless-steel fixing clip
Cleme de fixare din oțel inoxidabil

1 5

2

3

7

Ancoră mecanică disponibilă din oțel inoxi-
dabil AISI 304 și AISI 316 pentru a fixa țiglele 
unele de altele. Aceasta face montarea mai 
ușoară și previne deplasarea țiglelor.

Stainless steel mechanical anchors with an-
ti-corrosion treatment that allows to fix the 
tiles themselves, facilitating their assembly 
and avoiding their displacement. 

Ridge screws and profiles
Șuruburi și profiluri de coame

Toate elementele necesare pentru a realiza o montare uscată 
și ventilată a coamei: Suport, Clemă de fixare a țiglelor, Șurub 
pentru suport, Șurub pentru țigle, Profil, Uniunea profilului.

All the necessary elements to carry out a dry and ventilated 
installation of the ridge with anti-corrosion treatments: braket, 
tile fixing clip, braket screw, tile screw, profile and profile 
union. 

4.8x38 mm screw with anti-corrosion treatment 
designed to hold some rows of tile on the gable in 
case of large slopes. 

4
Rubber valley
Dolie de cauciuc

Piese prefabricate din cauciuc, proiectate 
pentru a preveni circularea laterală a apei.

Prefabricated rubber pieces, designed to 
prevent laterally water circulation.

Noutate!

Self-adhesive aluminum sheet
Bandă autoadezivă din aluminiu

6

Bandă autoadezivă din aluminiu, proiectată 
pentru sigilarea  oricărui tip de îmbinare (șe-
mineu, lucarnă...)

Aluminum and butyl self-adhesive strip with 
great adaptability to all types of surfaces, 
even irregular ones. Especially suitable for 
vertical meetings, fireplaces...

Noutate!
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At Verea we have all the necessary materials for the dry execution of the roof: mechanical fixings, waterproof bands, ridge profiles ... 

Installation accesories

Metal drip edge

Waterproof sheet BM3 

Margine de metal pentru apă

Sub țiglele de acoperiș

Piesă de metal proiectată pentru a ascunde pachetul de izo-
lare al acoperișului și a preveni scurgerea apei prin fațadă.

Special conceput pentru impermeabilizarea întregului acope-
riș. Disponibil în role (5mt lungime x 1,5mt lățime).

Eave ventilation grill
Grilaj pentru ventilarea streașinii

10

11

8

9

Piesă din oțel inoxidabil lăcuită cu culoarea maro, proiectată 
pentru o ventilație corectă între țigle și suport (valabil pentru 
toate modelele)

Fixing piece Onduline-tile
Piesă de fixare a țiglelor din Onduline

Piesă proiectată și brevetată de Verea să asi-
gure fixarea mecanică corectă a țiglelor de 
placa de acoperiș Onduline BT-150 în punc-
tele conveniente (linia streașinei, coama...)

Piece designed and patented by Verea to 
ensure a correct mechanical fixing of the ti-
les to the Onduline BT150 roofing board in 
convenient points (eave line, ridge...).

Piece of AISI 304 stainless steel lacquered in brown designed 
for proper ventilation between tile and support. Available for 
barrel tile and “S” tile. 

Metal piece designed to hide the insulation package of the 
roof and prevent water runoff from the facade. 

Flexible breathable waterproof sheet 
that comes in rolls of 50 m long and 
1.50 m wide to waterproof roofs. 

www.tejasverea.com
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