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DESPRE NOVATIK

>DESPRE NOI
NOVATIK este compania care produce sistemele de învelitori Novatik METAL 
(țiglă metalică în panouri mici), Novatik NATURA (țiglă metalică în panouri mici 
cu acoperire de rocă vulcanică), Novatik CLICK (tablă prefălțuită), Novatik FALȚ 
(tablă fălțuită) și sistemele de jgheaburi și burlane Novatik RONDA și QUADRA. 

Compania Novatik este și reprezentantul exclusiv în România al brandului 
DELTA – membrane de protecție pentru acoperișuri (folie anticondens, bariere 
de vapori)

>MISIUNE
Misiunea noastră este aceea de a oferi produse performante și inovatoare pentru 
acoperișuri, estetice și durabile, împreună cu servicii de calitate. Dorim astfel să 
fim alături de clientul nostru oferindu-i soluții inovatoare, care să-l ajute să se 
simtă în siguranță, confortabil, răsfățat și diferit.

>VALORI
- Calitate;
- Responsabilitate și încredere;
- Atitudine tânără și deschisă;
- Trend-setteri.
 
>REPERELE SUCCESULUI
- Produse inovatoare pe piața românească;
- Calitatea: concentrarea pe segmentul premium;
- Experiența de peste 15 ani pe piața de profil;
- Strategia de vânzare;
- Decizie și consecvență în abordarea pieţei;
- Buna comunicare cu partenerii, atât furnizori cât și distribuitori.

Produs de:
NOVATIK SRL

SEDIU CENTRAL:
Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova

Tel: +40 244 260 140
Fax: +40 244 260 145

office@novatik.ro
novatik.ro



2010
În a două jumătate a anului, compania demarează proiectul Novatik și investește în utilaje performante pentru producția 
de jgheaburi și burlane.

2006
Final Distribution a preluat distribuția țiglelor metalice cu acoperire de piatră naturală GERARD și a membranelor pentru 
acoperiș și fundații DELTA, devenind reprezentant exclusiv în România.

2004

Înființarea companiei Final Distribution.

2011
În februarie, se deschide prima linie de producție în Băicoi-Prahova. Final Distribution intră  puternic  pe segmentul de 
producție printr-un brand propriu de jgheaburi și burlane – Novatik.

2012
În luna iunie, se deschide cea de-a doua linie de producție, demarând astfel producția țiglei Novatik, prima țiglă metalică în 
panouri mici fabricată în România. În cea de-a doua jumătate a anului 2012 s-au concretizat primele exporturi în Slovenia, 
Franța și Spania. În prezent brandul Novatik se vinde atât pe piața internă cât și pe cea externă. În septembrie 2012, Final 
Distribution obține certificarea Sistemului de Management al Calității, conform standardului ISO 9001. Acesta este o dovadă 
a angajamentului pentru calitate, a existenței unei organizații cu obiective orientate spre satisfacția clienților și îmbunătățirea 
continuă a activității.

2013
În septembrie 2013, compania Final Distribution a primit Premiul “Exportatorul anului 2013 în piața materialelor de 
construcții” în cadrul Galei Business Construct.

2014
În luna aprilie, Final Distribution lansează un nou produs – Novatik AVANGARDE, prima țiglă metalică postpainted produsă în 
România.

2016
În luna martie, se lansează tabla prefălțuită Novatik CLICK, un produs în trend, la mare căutare pe piață locală. Tabla 
prefălțuită are un domeniu de aplicabilitate mai vast, des întâlnită în arhitectura modernă și contemporană și mai ales în 
vestul Europei.

2018
În luna ianuarie, brandul NOVATIK devine sponsor al echipei de handbal feminin CSM București. Performanța este cuvântul 
care definește cel mai bine echipa CSM București, parteneriatul încheiat venind ca o încununare naturală a unor sinergii și 
valori comune. Performanța este cea care a propulsat Final Distribution în business-ul cu acoperișuri și tot ea este cea care 
o menține în topul companiilor de profil.

2020
Iunie - Din dorința de a menține un nivel ridicat al calității, de a extinde și perfecționa portofoliul de produse, compania 
decide să facă un upgrade profilului său emblemă: Novatik SLATE. S-a redesenat profilul astfel încât modalitatea de instalare 
să poată fi aleasă în funcție de stilul architectural.
Totodată, compania lansează un nou profil în gama țiglelor metalice cu acoperire de rocă vulcanică: Novatik NATURA STONE, 
profil creat din dorința de a dezvolta noi stiluri de acoperiș și de a reinterpreta imaginea inconfundabilă a acoperișurilor 
tradiționale din piatră. În aceeași lună, gama standard Novatik METAL se extinde. Astfel profilele SLATE și WOOD devin 
disponibile și în varianta High Coat. Se introduce noua variantă de acoperire FROST disponibilă pentru toată gama țiglelor 
metalice Novatik METAL. Caracteristici tehnice acoperire FROST: oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp și acoperire 
Polyurethan min. 60 microni, cu protecție Epoxid min. 7 microni pe fața inferioară a țiglei, garanție estetică 20 de ani și 
garanție tehnică 40 de ani.

2019
2019 – În luna august, compania își schimbă denumirea din Final Distribution în NOVATIK SRL. Schimbarea numelui 
companiei a făcut parte din strategia de comunicare și rebranding, această schimbare marcând 15 ani de la înființare și 8 
ani de la trecerea de la statutul de trader la cel de producător. A fost momentul oportun de a începe o nouă filă în istoria 
companiei, scopul principal fiind acela de a transforma brandul Novatik în cel mai puternic brand din România de pe piața 
acoperișurilor premium.

În luna septembrie compania lansează un nou produs: Novatik NATURA, țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică. Cei 
15 ani de experiență în comercializarea învelitorilor modulare cu acoperire de piatră ne-au dat încrederea și cunoștințele 
necesare pentru a dezvolta propria țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică. Practic, această decizie a venit odată cu 
împlinirea a 15 ani de activitate pe piața sistemelor de învelitori din România și 8 ani de la lansarea propriului brand: Novatik. 
În urmă cu 15 ani, când compania a adus pe piața din România prima țiglă metalică cu acoperire de piatră, nu mai exista 
un produs similar. A fost nevoie de câțiva ani în care compania a educat piața și a impus o nouă nișă pe piața sistemelor de 
învelitori din România. Practic pentru acest tip de produs, noi am fost cei care am creat piața și am dezvoltat cererea.

2017
În luna februarie, compania lansează Novatik SLATE. Noul profil a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei 
naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. La sfârșitul lunii mai, Final Distribution lansează 
un nou profil - Novatik WOOD. Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu Novatik WOOD, păstrând 
toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid și durabil, greutate redusă).
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NATURA

O NOUĂ GENERAŢIE 
DE ŢIGLE METALICE CU 
ACOPERIRE DE ROCĂ 
VULCANICĂ

În calitate de trend-setteri, Novatik NATURA vine ca o evolutie firească în 
dezvoltarea noastră … 15 ani de experință în comercializarea învelitorilor 
modulare cu acoperire de piatră naturală ne-au dat încrederea și 
cunoștințele necesare pentru a dezvolta propria țiglă metalică cu acoperire 
de rocă vulcanică. În tot acest timp am învățat și am înțeles ce înseamnă 
calitatea și care sunt nevoile clienților noștri.

Odată cu împlinirea a 15 ani de activitate pe piața sistemelor de învelitori 
din România și a 8 ani de la lansarea propriului brand: Novatik, a venit 
momentul să începem o nouă filă în istoria companiei, scopul principal 
fiind acela de a transforma brandul Novatik în cel mai puternic brand din 
România de pe piața acoperișurilor premium.
 
Cu ajutorul unuia dintre cei mai reputați furnizori de echipamente și 
tehnologii din domeniu am dezvoltat Novatik NATURA, produs care va face 
față celor mai ridicate standarde din piața acoperișurilor.

Învelitorile Novatik NATURA nu sunt doar simple acoperișuri, ele sunt 
simboluri ale longevității, calității și frumuseții. Marca Novatik® a fost creată 
din dorința de a oferi soluții premium pentru acoperișuri care să răspundă 
cerințelor estetice și tehnice, chiar și celor mai indrăznețe și inedite proiecte.

Ce înseamnă Novatik? Esența brandului rezidă în jurul ideii de inovație și 
aspirație, iar numele compus creativ, Novatik, a fost alcătuit prin alipirea 
cuvintelor: “nou/novator” – făcând trimitere la caracterul inovativ al 
produselor – și “atic” – cu polivalență “parte superioară a acoperișului” și 
“frumusețe, bun-gust”.  

Gama Novatik NATURA cuprinde cinci profile distincte: STONE, SLATE, 
ROMAN, WOOD și CLASSIC. Varietatea de culori și profile Novatik NATURA 
reprezintă o “promisiune onorată” a companiei Novatik, de a crea un produs 
inteligent și bine conceput care să ofere investiției un plus de valoare și de 
a satisface cele mai ridicate exigențe în materie de design și funcționalitate. 
Materiile prime folosite și controlul calității fac din Novatik NATURA o soluție 
excelentă pentru nevoile și tendințele piețelor de acoperișuri din lume. 
Combinația dintre rezistența sporită și greutatea redusă, oferă acoperișurilor 
Novatik NATURA beneficii multiple:

DURABILITATE

ESTETICĂ    
DESĂVÂRȘITĂ

INSTALARE 
RAPIDĂ 

MANIPULARE 
UȘOARĂ 

CONFORT 
FONIC SPORIT

REZISTENŢĂ 
LA INTEMPERII

ETANȘARE  
SUPERIOARĂ

ÎNTREŢINERE 
REDUSĂ 

PIERDERI 
REDUSE DE 
MATERIAL 
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BAZALT (ROCĂ VULCANICĂ)

Fie că vorbim de un cămin nou sau de renovarea unei locuințe, alegerea 
acoperișului potrivit reprezintă pentru mulți dintre noi o decizie pe care o 
luăm o singură dată în viață. Deoarece renovarea sau construirea unei case 
noi implică un consum însemnat de resurse financiare și timp, este necesar 
să existe un echilibru între interiorul și exteriorul casei.

Acoperișul devine astfel unul dintre elementele importante ce își va 
amortiza în timp costurile de achiziție, deci trebuie privit ca o investiție 
pe termen lung, ce va proteja întreaga locuință. Pe lângă aspectul vizual, 
acoperișul fiind considerat “a cincea fațadă a casei”, este cel care oferă 
protecție împotriva condițiilor meteo extreme.

Piatra, rezistentă și dură, cel mai vechi material de construcție din toate 
timpurile, a fost aleasă pentru a înnobila panourile metalice Novatik 
NATURA, împrumutându-i atât aspectul natural, cât și rezistența la 
încercările vremii.

Novatik NATURA înseamnă un panou din oțel de cea mai bună calitate, 
protejat anticoroziv cu Al-Zn pe ambele fețe, peste care, cu ajutorul unei 
rășini acrilice, este aplicată roca vulcanică tratată termic (până la 900 C⁰), 
tratament ce oferă culorii stabilitate sporită la ultraviolete. Ultimul strat 
de lac acrilic transparent conferă strălucire și rezistență mecanică sporită. 
Faptul că profilarea este anterioară aplicării stratului de piatră, generează 
o acoperire controlată și uniformă ce exclude apariția microfisurilor în 
straturile aplicate.

Grație acoperirii cu rocă vulcanică, Novatik NATURA este unul dintre cele 
mai silențioase acoperișuri metalice și reprezintă una dintre cele mai sigure 
și eficiente soluții împotriva căderilor abundente de zăpadă și grindină. 
Sistemul de fixare cu prindere paralelă cu planul acoperișului oferă o 
rezistență sporită împotriva vânturilor extreme, iar dimensiunea redusă a 
modulelor Novatik NATURA minimizează efectele dilatării și contractării 
generate de diferențele mari de temperatură.

Rezultatul este o învelitoare durabilă, care conferă avantajele estetice ale 
acoperișurilor tradiționale, cum ar fi șindrila de lemn, țigla sau ardezia, 
păstrând în același timp toate avantajele unui acoperiș metalic:
-rezistență sporită la coroziune și greutate redusă;
-ușor de instalat, extrem de durabil;
-aspect estetic peste așteptări, necesită îngrijire minimă;
-forme și profile distincte;
-respect pentru natură: 100 % reciclabil.

Învelitorile metalice cu acoperire de rocă vulcanică sunt considerate de 
mulți ca fiind cele mai durabile, păstrând însă aspectul natural și fiind 
eficiente din punct de vedere energetic și ecologic.

NATURA

LAC ACRILIC TRANSPARENT

STRAT DE BAZĂ

PRIMER ACRILIC 2 MICRONI

STRAT DE PROTECŢIE ALUMINIU-ZINC

STRAT DE PROTECŢIE ALUMINIU-ZINC

PRIMER ACRILIC 2 MICRONI

OŢEL

FINISAJ TEXTURAT 
(ROCĂ VULCANICĂ)
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1. DESIGN DEOSEBIT ȘI VERSATILITATE
Popularitatea crescândă a învelitorilor din oțel cu acoperire de rocă vulcanică se 
datorează în primul rând soluției oferite de aceste sisteme, alături de o gamă variată 
de stiluri și modele disponibile. În gama Novatik NATURA am ales cinci profile care 
recreează aspectul învelitorilor consacrate:  NATURA STONE – profil ce amintește 
de imaginea inconfundabilă a acoperișurilor tradiționale din piatră, NATURA SLATE 
– de aspectul deosebit al ardeziei, NATURA ROMAN – de arhitectura acoperișurilor 
mediteraneene, NATURA WOOD – de frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă 
de lemn și NATURA CLASSIC - de țigla tradițională de pretutindeni.
Acoperișul Novatik NATURA imprimă un caracter unic, care rezonează perfect cu 
persoanele aflate în căutarea unui stil diferit ce poate să le scoată din anonimat. 

2. GARANŢIE TEHNICĂ - 50 DE ANI 
În timpul procesului de producție, panourile Novatik NATURA sunt supuse unor 
proceduri și teste multiple de control al calității, rezultând unul dintre cele 
mai durabile și rezistente sisteme de acoperiș de pe piață, fiind susținut de o 
garanție tehnică de 50 de ani în sistem pro-rata. Acoperișurile Novatik NATURA 
sunt proiectate să reziste testului timpului, fiind recomandate atât în proiecte 
rezidențiale cât și comerciale.

3. GARANŢIE ESTETICĂ - 20 DE ANI
Fiecare modul Novatik Natura este finisat cu rocă bazaltică, acoperită cu un strat 
ceramic ce trece printr-un proces de stabilizare a culorii la temperaturi de peste 
900 grade Celsius, rezultând un acoperiș a cărui culoare este durabilă și puternic 
rezistentă la ultraviolete. Alegând una din culorile Novatik, te vei bucura de NATURA 
chiar la tine acasă. Garanția estetică este de 20 de ani în sistem pro-rata.

4. DURABILITATE
Modulele Novatik NATURA sunt realizate din oțel protejat anticoroziv pe ambele fețe 
cu aliaj Aluminiu-Zinc, finisate cu rocă vulcanică și au o rezistență superioară de până 
la 8 ori mai mare la coroziune decât alte acoperișuri din oțel. Cu Novatik NATURA ai 
siguranța că în cazul fenomenelor meteo severe (temperaturi extreme, precipitații 
abunente) modulele nu se vor deforma din cauza dilatării/contractării și nu vor 
absorbi apa, evitând astfel riscul de a îngreuna învelitoarea. Acoperișurile noastre sunt 
avansate din punct de vedere tehnic, performante în condiții de vreme extremă, iar 
îmbinarea perfectă a modulelor asigură o etanșare optimă împotriva intemperiilor.

AVANTAJE
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5. PROTECŢIE ȘI SIGURANŢĂ ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE 
Țigla metalică Novatik NATURA este produsă în panouri mici (module) 
pentru a vă proteja casa chiar și în cazul fenomenelor naturale majore cum 
ar fi grindina, incendiile și cutremurele. Fixarea solidă în planul învelitorii, 
realizată prin cuie, face aproape imposibilă smulgerea acestora în cazul 
vânturilor puternice sau a furtunilor. Datorită structurii și materialelor 
folosite în compoziție, modulele Novatik NATURA nu sunt combustibile 
și nu se vor aprinde în cazul incendiilor. O greutate mai mică a învelitorii 
influențează pozitiv comportamentul în ansamblu al clădirii, reducând 
semnificativ riscul prăbușirii în cazul cutremurelor.

6. ZGOMOT REDUS ȘI REZISTENŢĂ LA ZĂPADĂ
Acoperirea cu rocă vulcanică a țiglelor metalice Novatik NATURA actionează 
ca o barieră fonică eficientă, reducând semnificativ zgomotul produs de 
ploaia torențială, furtună sau grindină. De asemenea, finisajul texturat al 
modulelor asigură aderenţa zăpezii, fără a mai fi nevoie de parazăpezi, 
aceasta fiind reținută pe acoperiș până când se topește în mod natural, 
eliminându-se astfel pericolul alunecărilor de zăpadă.

7. GREUTATE REDUSĂ ȘI MONTAJ FACIL
Panourile metalice Novatik NATURA sunt ușoare, având o greutate de 6 
kg/mp. Fiind o învelitoare cu greutate redusă este alegerea perfectă atât 
pentru clienții care optează să-și renoveze acoperișul, cât și pentru cei care 
aleg instalarea unor noi sisteme de învelitori rezistente. Un acoperiș ușor 
reduce costurile materialelor în ansamblu, costurile și timpul de execuție al 
montajului și limitează disconfortul produs în timpul renovărilor. Sistemele 
Novatik NATURA sunt recomandate pentru pante de minim 12 grade. 

8. PRIETENOS CU MEDIUL 
Oțelul 100% reciclabil, ecologic și eficient din punct de vedere energetic este 
unul dintre puținele materiale de construcție cu adevărat prietenoase cu 
mediul. Am dezvoltat acoperișurile Novatik NATURA respectând una dintre 
cele mai importante valori care ne caracterizează: respectul pentru oameni 
și mediu. Gândim în perspectivă, gândim responsabil!

NATURA

Cu toții căutam locul perfect în care să ne simțim în de-
plin confort și siguranță. De cele mai multe ori, realizăm 
că acel loc este pur și simplu … acasă. Acoperișul Novatik 
NATURA reprezintă o investiție pe termen lung în calitate, 
durabilitate și o estetică deosebită.
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NOVATIK.RO

NATURA STONE
LOOK AUTENTIC, DESIGN APARTE, 
REZISTENŢĂ GARANTATĂ
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Consecvența în procesul de producție și dorința de a 
dezvolta noi stiluri de acoperiș ne-au impulsionat să 
introducem în gama țiglelor metalice cu acoperire de rocă 
vulcanică: profilul Novatik NATURA STONE. Am creat profilul 
Novatik NATURA STONE pentru a reinterpreta imaginea 
inconfundabilă a acoperișurilor tradiționale din piatră. 
Modulul Novatik NATURA STONE este realizat din oțel, 
protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj Aluminiu-Zinc, 
profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică, 
obținând astfel o rezistență superioară la coroziune, de până 
la 8 ori mai mare decât alte acoperișuri din oțel. Acoperișul 
Novatik NATURA STONE dă o notă extraordinară oricărei 
case, oferindu-i un look autentic, un design aparte și detaliile 
originale pe care le are un acoperiș tradițional din piatră. 

LUNGIME TOTALĂ
LUNGIME UTILĂ MODUL
LĂȚIME UTILĂ MODUL
NUMĂR MODULE / MP
PANTĂ ACOPERIȘ
GREUTATE / MP
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ
FINISAJ TEXTURAT

GROSIME TOTALĂ
GARANȚIE ESTETICĂ
GARANȚIE TEHNICĂ

1310 mm
1250 mm
370 mm

2.15 module/mp
Min. 16˚

6.23 kg/mp
370 mm

S280GD+AZ150 / 0.40 mm
Strat de protecție AlZn 150 g/mp

Rășină acrilică + 
Rocă Vulcanică (Bazalt) + 

Lac protecție
Aproximativ 1.50 mm

20 ani
50 ani

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

20
GARANŢIE 
TEHNICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

50

DATE TEHNICE

NATURA STONE

CULOARE

DARK MOON
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NOVATIK.RO

NATURA SLATE
ASPECT MINIMAL CU  PROTECŢIE 
MAXIMĂ PENTRU ACOPERIȘUL TĂU
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Învelitori moderne cu un design minimalist, 
ce oferă aspectul plăcilor de ardezie, îmbinat 
perfect cu rezistența oțelului. Imaginea de 
ansamblu a acoperișului NATURA SLATE 
este atipică pentru țiglele metalice datorită 
designului modulelor ce permite crearea 
unei configurații care te duce cu gândul la 
învelitorile din plăci de ardezie. Acest profil 
plat se pretează atât placărilor verticale 
cât și acoperișurilor înclinate, reprezentând 
soluția ideală pentru construcțiile cu un 
design modern, contemporan, dar și pentru 
renovări. Învelitorile plate în culori neutre 
reprezintă principalele tendințe în arhitectura 
modernă, fiind ușor de integrat în proiectele 
contemporane.

LUNGIME TOTALĂ
LUNGIME UTILĂ MODUL
LĂȚIME UTILĂ MODUL
NUMĂR MODULE / MP
PANTĂ ACOPERIȘ
GREUTATE / MP
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ
FINISAJ TEXTURAT

GROSIME TOTALĂ
GARANȚIE ESTETICĂ
GARANȚIE TEHNICĂ

1310 mm
1250 mm
370 mm

2.15 module
Min. 16˚

6.23 kg/mp
370 mm

S280GD+AZ150 / 0.40 mm
Strat de protecție AlZn 150 g/mp

Rășină acrilică + 
Rocă Vulcanică (Bazalt) + 

Lac protecție
Aproximativ 1.50 mm

20 ani
50 ani

GAMĂ DE CULORI

DATE TEHNICE

NATURA SLATE

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

20
GARANŢIE 
TEHNICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

50

DARK MOON SILVER MOON
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NATURA ROMAN
UN ACOPERIȘ CU AER MEDITERANEAN

NOVATIK.RO
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Designul special al profilului NATURA ROMAN oferă un farmec mediteranean 
unic, cu performanțe imbatabile și aspect desăvârșit. Arhitectura acoperișurilor 
mediteraneene presupune culori calde, naturale, pante line și curbe ample, 
atribute pe care Novatik NATURA ROMAN le-a redefinit printr-o soluție 
inteligentă și versatilă.

LUNGIME TOTALĂ
LUNGIME UTILĂ MODUL
LĂȚIME UTILĂ MODUL
NUMĂR MODULE / MP
PANTĂ ACOPERIȘ
GREUTATE / MP
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ
FINISAJ TEXTURAT

GROSIME TOTALĂ
GARANȚIE ESTETICĂ
GARANȚIE TEHNICĂ

1320 mm
1270 mm
370 mm

2.15 module
Min. 16˚

6.23 kg/mp
370 mm

S280GD+AZ150 / 0.40 mm
Strat de protecție AlZn 150 g/mp

Rășină acrilică + 
Rocă Vulcanică (Bazalt) + 

Lac protecție
Aproximativ 1.50 mm

20 ani
50 ani

NATURA ROMAN

DATE TEHNICE

DARK MOON BROWN EARTH TERRA ROSSA

GAMĂ DE CULORI

SAND

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

20
GARANŢIE 
TEHNICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

50
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NOVATIK.RO

NATURA WOOD
COMBINAŢIA PERFECTĂ ÎNTRE METAL, 
LEMN ȘI PIATRĂ
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Acoperișul Novatik NATURA WOOD 
reinterpreteză aspectul natural al șindrilei 
de lemn, prin tehnologii moderne, montaj 
simplu și rapid. Acoperirea cu rocă vulcanică 
redă farmecul natural și oferă un rezultat 
architectural deosebit oricărei construcții, 
fiind alegerea ideală pentru orice tip de 
locuință ce dorește să amintească de 
specificul acoperișurilor din șindrilă de lemn. 
Lipsa întreținerii, spre deosebire de șindrilele 
tradiționale, face ca șindrila metalică Novatik 
NATURA WOOD să devină o soluție extrem 
de eficientă și economică.

LUNGIME TOTALĂ
LUNGIME UTILĂ MODUL
LĂȚIME UTILĂ MODUL
NUMĂR MODULE / MP
PANTĂ ACOPERIȘ
GREUTATE / MP
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ
FINISAJ TEXTURAT

GROSIME TOTALĂ
GARANȚIE ESTETICĂ
GARANȚIE TEHNICĂ

1375 mm
1315 mm
370 mm

2.09 module/mp
Min. 16˚

6.06 kg/mp
370 mm

S280GD+AZ150 / 0.40 mm
Strat de protecție AlZn 150 g/mp

Rășină acrilică + 
Rocă Vulcanică (Bazalt) + 

Lac protecție
Aproximativ 1.50 mm

20 ani
50 ani

DARK MOON BROWN EARTH

GAMĂ DE CULORI

DATE TEHNICE

NATURA WOOD

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

20
GARANŢIE 
TEHNICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

50
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NOVATIK.RO

NATURA CLASSIC
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU 
UN ASPECT RAFINAT
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Modulele Novatik NATURA CLASSIC își păstrează versatilitatea și eleganța 
prin designul simetric și liniile curbe ale profilului. Așa cum însuși numele 
sugerează, longevitate și rezistență în timp, frumusețea atemporală a profilului 
Novatik NATURA CLASSIC reprezintă soluția ideală atunci când se dorește 
păstrarea stilului tradițional al acoperișului. 

LUNGIME TOTALĂ
LUNGIME UTILĂ MODUL
LĂȚIME UTILĂ MODUL
NUMĂR MODULE / MP
PANTĂ ACOPERIȘ
GREUTATE / MP
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ
FINISAJ TEXTURAT

GROSIME TOTALĂ
GARANȚIE ESTETICĂ
GARANȚIE TEHNICĂ

1340 mm
1270 mm
370 mm

2.15 module
Min. 12˚

6.23 kg/mp
370 mm

S280GD+AZ150 / 0.40 mm
Strat de protecție AlZn 150 g/mp

Rășină acrilică + 
Rocă Vulcanică (Bazalt) + 

Lac protecție
Aproximativ 1.50 mm

20 ani
50 ani

DATE TEHNICE

NATURA CLASSIC

GAMĂ DE CULORI

DARK MOON BROWN EARTH TERRA ROSSA SAND RED CLAY ANTIC JADSILVER MOON GALAXY BLUE

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

20
GARANŢIE 
TEHNICĂ

ÎN SISTEM PRO-RATA

ANI

50
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COAMĂ UNGHIULARĂ

COAMĂ ROTUNDĂ 3 ELEMENTE

ELEMENT RACORD PERETE

PAZIE

CAPAC COAMĂ ROTUNDĂ

COAMĂ ROTUNDĂ COAMĂ RECTANGULARĂ

DOLIE

ȘORŢ DE COAMĂ (PROFIL ROMAN) ȘORŢ PICURĂTOR

ȘORŢ DE STREAȘINĂ 

CAPAC COAMĂ UNGHIULARĂ

ACCESORII

STONE
SLATE
ROMAN
WOOD
CLASSIC

NATURA
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TABLĂ PLANĂ VENTILAŢIE DE CÂMP

KIT RETUȘ BANDĂ ETANȘARE ȘIPCĂCUIE 1.5 KG / CUTIE

VENTILAŢIE SANITARĂ

MEMBRANĂ ANTICONDENS
NOVATIK 115, 140, 160

ELEMENT DE VENTILAŢIE ȘI 
PROTECŢIE ÎMPOTRIVA PĂSĂRILOR

Novatik oferă un program complet de accesorii pentru acoperiș. Utilizarea 
corectă a accesoriilor asigură o ventilare și o etanșeitate perfectă acoperișului 
și completează aspectul estetic al acestuia.
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CULORI DISPONIBILE

BROWN EARTHNATURA

DARK MOONNATURA

RED CLAYNATURA

SANDNATURA

SANDNATURA

TERRA ROSSANATURA

SILVER MOONNATURA

ANTIC JADNATURA

GALAXY BLUENATURA

(*DISPONIBIL PENTRU PROFILUL ROMAN)

(*DISPONIBIL PENTRU PROFILUL CLASSIC)



21

Culorile tipărite pot diferi de cele reale.*

NATURA
STONE   SLATE   ROMAN   WOOD   CLASSIC

DARK MOON

BROWN EARTH

RED CLAY

SILVER MOON

ANTIC JAD

GALAXY BLUE

SAND

TERRA ROSSA
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>NOTIŢE
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>NOTIŢE
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