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Evacuare apă de pe acoperiş
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PractIc, IntelIgent, magIstral!

sortimentul de produse oferit de Zambelli pentru evacuarea apei de pe acoperiş
se potriveşte ideal la necesităţile ţiglarilor, tinichigerilor şi instalatorilor. Pentru
că noi vă oferim atât inovaţii practice cât şi soluţii isteţe.
Totul la cerinţele ridicate de calitate ale unor uzine germane care sunt aşi ai meseriei.
Astfel întregul nostru sortiment constă din articole de marcă destinate unui montaj
de specialitate al unor sisteme de calitate de evacuare apă de pe acoperiş.
Acest lucru face ca Zambelli să fie un partener veritabil al meseriaşilor.

Zambelli ştie ce işi doresc meseriaşii
Montaj rapid, prelucrare simplă şi fiabilitate în funcţionare. Zambelli lucrează de mai 
multe decade la aceste probleme şi astfel poate oferi în mod regulat inovaţii în 
domeniul produselor. De remarcat este faptul că la produsele destinate evacuării 
apei de pe acoperiş nu trebuie să mai efectuaţi nituiri şi lipiri migăloase. Îmbinările 
elaborate cu clic şi cu strângere vă uşurează munca.

tradiţie în manufactură
Totuşi ciocanul de lipit şi cleştele de nit nu aparţin încă trecutului. Tehnici tradiţionale, 
dimensiunile precise şi forma produselor de evacuarea apei de pe acoperişi Zambelli 
constituie condiţia de bază a nituirilor, bordurării şi lipirii profesionale. Calitatea 
prelucrării este indiciul competenţei unui meseriaş!

acum puteti gasi clipurile noastre de 

montaj sub  

www.clipuri-de-montaj.zambelli.de



Program comPlet

Jgheab
Jgheab, element de îmbinare jgheaburi, cârlig pentru jgheaburi,
suport pazie, protecţie la frunze, sită jgheab

colţare pentru jgheab
Colţar interior, colţar exterior, coltar dreptunghiular, colţar cu
flanc de 500 mm, cu rază mică, cu o bombare de 14 mm

capac jgheab
Capac ornamental, capac lipit, capac jgheab cu clic şi lipit,
capac cu clic, sfert de bilă, capac dreptunghiular, capac
dreptunghiular de lipit

racord jgheab-burlan
Racorduri jgheab-burlan ornamentale, cu logo, oblice,
articulate, pentru jgheab normal, pentru jgheab dreptunghiular,
cutie pentru acumularea apei

Burlane
Burlan, racord burlan, reducţie burlan, adaptor burlan, brăţară
burlan, ramificaţie burlan, racord la canalizare, mufă burlan

coturi de evacuare
Cot ornamental de 40 de grade, de 60 de grade, de 72 şi 85 de
grade, cot soclu, cot bombat, cot unghiular, cot dreptunghiular,
cot ornamental variabil

accesorii
Lărgire, colector de apă, capac de apă pluvială, capac coş,
protecţie coş, umflătură, capace pentru şuruburi, ştifturi,
adeziv DICHT 7



accesorII necesare

necesarul de bază

Pentru lărgirea ţevilor
Maşină de găurit şi conuri de lărgire

Pentru lipit
Ciocan de lipit

Pentru nituit 
Cleşte pentru nituri tubulare
cu dorn de tragere

Cleşte pentru îndoirea
cârligului jgheabului

Ciocan Ciocan de plastic Foarfecă pentru
tăiat tablă

Nivelă



FIxare / îmBInare JgheaB

montare suport jgheab

îmbinare jgheab

nituire şi lipire

Pantă 1...5 mm/m
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caPac JgheaB
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Bordurare
Capac ornamental

lipire
Capac lipit

Prin clic
Capac cu clic
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racordurI şI racordurI JgheaB-Burlan
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montaj racorduri 
jgheab-burlan

montaj racord

Fixare cu sârmă Nituire Îmbinare în 3 puncte
Rotativ şi amovibil
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Burlane

îmbinări burlane
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Lărgire

Mufă burlan



meserIaşul sPune

cu produsele Zambelli oferiţi clienţilor dvs. produse de marcă şi de calitate!
Oferiţi-i clientului dvs. materiale şi soluţii alternative. Aici vă pot ajuta mostre
practice de material şi broşurile Zambelli întitulate „Sfaturi pentru beneficiari” .
În plus, pentru determinarea rapidă a necesarului puteţi folosi şi şabloanele
practice de calcul.

mostre de materiale Zambelli
Mostra de material Zambelli este practică în formă de evantai. Pusă pe masă face clar 
gama de metale cât şi diferenţele dintre materiale.

Broşura „sfaturi pentru beneficiari”
Diferitele variante de metale şi de realizare sunt 
folosite de beneficiari şi de arhitecţi în primul rând 
ca mijloace de stil. Broşura noastră intitulată „Sfaturi 
pentru beneficiari” conţine exemple de aplicaţii 
impresionante cât şi accesorii extrem de practice 
pentru beneficiari.

şabloane de calcul
Determinaţi dimensinile nominale şi debitele eva-
cuate dintro singură mişcare. Şablonul de calcul vă 
permite acest lucru. Citirea rezultatelor se face mai
rapid decât efectuarea calculelor.

mostrele de materiale, brosura „ghidul constructorului“ si tabelul „asamblarea 
metalelor“ le veti gasii gratis la distribuitorii produselor noastre sau le puteti 
primi direct de la Zambelli.



sortIment dIversIFIcat Pentru comPanIa dvs.
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gama de culori

materiale

Testa di Moro

Cupru

galvanizat

Titan-Zinc

RAL 8017 Maro ciocolatiu

RAL 9005 Negru

RAL 3011 Roșu

RAL 3009 Roșu vișiniu

Gama Zambelli nu cunoaște compromisuri. 
Pătrat, rotund, mic, mare, standard sau personalizat – unde alții se opresc, acolo 
începem noi cu adevărat. Produse noi: produse moderne vopsite, să aducem culorile 
în joc. O reală alternativă pentru scumpele produse din ultimii ani ca cuprul și zincul.
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Capac jgheab

Capac jgheab (versiunea mare)

Carlig jgheab

Carlig pazie

Jgheab

Stut

Imbinare jgheab

Coltar

Sita burlan

Cot

Ramificatie burlan
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12 Burlan

Cot de evacuare

Curbura S

Colector de apa

Capac burlan 

Conector burlan

Clapeta pentru apa

Bratara burlan cu dorn

Bratara burlan cu mufa pt. surub M10

Protecție gutter stark®

Vazon
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 telefon +40 3674 08703
 Fax +40 3674 08704
 www zambelli.com

Zambelli metal s.r.l.
str. constructorilor nr. 2
ro-520077 sfantu gheorghe

magazinul dvs. de specialitate:

Sisteme de acoperişuri
metalice RIB-ROOF

Sistemul de evacuare a
apei de pe acoperiş

Sisteme de rafturi Prelucrarea industrială
a metalului


