
Compania RoofArt



SCURT ISTORIC

2001
•Se înființează la Brașov, firma RoofArt Romania, distribuitor național al 
sistemului pluvial produs de compania Conluxart din Rep. Moldova

2004
•Se fac primii pași spre o politică de export, în prezent produsele RoofArt se 
comercializează în 10 țări europene 

2008
•Incepe colaborarea cu compania suedeză SSAB, furnizor de materie primă 
pentru sistemul pluvial

2009
•RoofArt Romania își stabilește punctul de lucru în loc. Sîntionlunca, jud. 
Covasna

2010
•Se obțin certificatul de marcă înregistrată Scandic® și

Certificatele de Conformitate pentru sistemul pluvial

2013
•RoofArt România își extinde aria de activitate și inaugurează o linie de 
producție țiglă metalică și accesorii pentru acoperiș 

2014
•Se obține certificatul de marcă înregistrată pentru țigla metalică Umbrella®

•Se lansează în piață un produs inovativ, țigla metalică dublu-modulară

2016

2016

•Re-branding RoofArt. Compania adopta un logo nou, un slogan inspirat si o 
imagine fresh.

•Se obtine marcajul CE pentru gama de produse de acoperis Umbrella®, 
realizate din otel suedez SSAB

2015
•Se obține certificarea ISO 9001:2008 Sistemul de Management al Calitatii



GAME DE PRODUS

Tigla metalică
Umbrella®

Sistemul pluvial
Scandic®



ROOFART IN EUROPA



FABRICILE

Linia de productie Sistem pluvial Scandic® – Rep. Moldova

Linia de productie Tigla metalica Umbrella® – Romania



FILM PREZENTARE

https://www.youtube.com/watch?v=ydOHF2zhBGw
https://www.youtube.com/watch?v=ydOHF2zhBGw
https://www.youtube.com/watch?v=5UdsAEczxng
https://www.youtube.com/watch?v=5UdsAEczxng


Sistemul pluvial Scandic®



ELEMENTE COMPONENTE

• Sistem complet accesorizat

• Testat si imbunatatit continuu

• Fiabil in exploatare

• Usor de montat



MATERIA PRIMA

Fotograph: Pär K Olsson © Copyright by SSAB

Linie de productie SSAB Suedia

μ
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GARANTIA SSAB



DATE TEHNICE

 Dimensiuni

 Culori



FILM DE MONTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=v5IjnWjNpO4
https://www.youtube.com/watch?v=v5IjnWjNpO4
https://www.youtube.com/watch?v=v5IjnWjNpO4
https://www.youtube.com/watch?v=v5IjnWjNpO4


Țigla metalică Umbrella®



CARACTERISTICI

Ambutisare pentru suprapunerea a 4 foi

Doua canale laterale de scurgere

Taiere 3D

20 mm inaltimea cutei



TIGLA METALICA CU PRINDERI ASCUNSE

• Usor de transportat, depozitat si de 
manevrat

• Conceputa special pentru usurinta 
lucrului la inaltime

• Fara imbinari vizibile

• Economie (spatiu de depozitare redus, 
pierderi de material diminuate)

• Posibilitate de a demonta/inlocui usor 
orice panou de tigla

Suruburi orizontale

Suruburi ascunse



FILM MONTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=u51koBQsx10
https://www.youtube.com/watch?v=u51koBQsx10


GreenCoat – Oțel de calitate nordică
pentru condiții aspre de climă și o viață mai sănătoasă



GREENCOAT

 GreenCoat® este marca SSAB de soluţii inovative şi ecologice din oţel vopsit pentru industria
construcţiilor şi a altor componente.

 GreenCoat înglobează o tehnologie pe bază bio (BT) patentată, în care o parte substanţială a 
materialului tradiţional pe bază de produse fosile este înlocuit cu o componentă pe bază bio.

 Tehnologia inovatoare contribuie la protecţia mediului şi reduce emisiile de noxe în aer.

 Produsele GreenCoat îşi păstrează culoarea şi au o suprafaţă durabilă, rezistentă la rugină, 
oxidare, radiaţii UV, cât şi la zgâriere şi acumularea prafului, pentru o întreţinere redusă.

 40 de ani de teste în cele mai aspre condiţii de climă



10 MOTIVE PENTRU A ALEGE GREENCOAT

Combinaţie
unică de oţel şi
vopsea

Tehnologie bio 
patentată, pentru o 
viaţă mai ecologică

Suprafaţă superioară
durabilă, pentru
orice condiţii de 
climă

Proprietăţi 
excelente de 
formare – chiar şi 
manual

O paletă cromatică
variată

Posibilitate de 
formare până la 
-15° C

Repetabilitate a 
culorilor de la 
un lot la altul

40 de ani de teste
riguroase în
mediul extern

Cel mai curat oţel, cu 
cele mai restrânse 
toleranţe şi cea mai 
bună densitate

Performanţe
garantate



GREENCOAT MICA

• GreenCoat Mica reprezintă gama de produse destinate învelitorilor metalice

• Disponibilă pentru producția țiglei metalice și a accesorilor Umbrella® 
începând cu ian 2017, în următoarele culori:

RAL 8017, 8019, 9005

• Înlocuirea stocurilor Nova Matt 0.5mm pe măsură ce acestea se epuizează



CERTIFICARI ALE PRODUSELOR ROOFART



Acoperișul durabil


