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Lungimea acoperișului se măsoară între linia streșinii și linia coamei,
panourile de țiglă calculându-se ca multiplu al lungimii unui modul (35 sau 40cm).

1. Dimensionarea acoperișului

350mm

Șipcă de lemn
25x50mm

2 rânduri de șipci de lemn
25x500mm

320mm

Șipcă de lemn
25x50mm

Șorțul de jgheab se montează pe patul de lemn (suport pentru sistemul de
colectare) după montajul sistemului de colectare, însa înainte de fixarea foliei anti-condens.

2. Montajul șorțului de jgheab
45.5mm

Așezarea panourilor se efectuează de la dreapta la stânga, din josul pantei în
sus. Înainte de începerea montajului se va urmări determinarea unghiului dintre linia 
streșinii și cea a frontonului. În funcție de rezultatul obținut, panourile vor fi debitate 
pentru a obține o dispunere perpendiculară a lor pe streașină.

5. Montajul panourilor de țiglă
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2
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Șorțul cornier de margine se folosește pentru colectarea apei de pe extremitățile
laterale ale acoperișului.

4. Montajul celorlalte elemente cu rol colector. Șorțul cornier de margine

Elementele de tinichigerie cu rol colector se montează înainte de dispunerea
panourilor de țiglă metalică. Se fixează cu cleme, fiind interzisă găurirea lor.
Dolia se montează la intersecția a 2 versanți ai acoperișului.

3. Montajul celorlalte elemente cu rol colector. Dolia

Cornierul de margine se montează peste țigla metalică și scândura ce
mărginește acoperișul (pazie) și se fixează cu șuruburi autoforante din 70 în 70 cm.

6. Montajul cornierului de margine

Coamele se fixează cu șuruburi autoforante în punctele de tangență cu panorile
de țiglă.

7. Montajul coamei nervurate

Ghid de instalare pentru ţigla metalică



Se folosesc la închiderea capacelor coamelor nervurate, prevăzute cu perforații pentru
asigurarea unei bune ventilații a sistemului de acoperiș.

8. Montajul capacelor de coamă

Opritoarele de zăpadă se montează în cazul acoperișurilor cu pante pronunțate,
la o distanță de 70 cm față de marginea inferioară a acoperișului.

9. Montajul opritoarelor de zăpadă

Parazăpezile se montează în triunghi pentru a tăia treptat masa de zăpadă care alunecă 
pe acoperiș.

10. Montajul parazăpezilor
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