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Rectangulară  •  Solzi  •  Hex  •  Tri

• Greutate redusă

• Rezistenţă crescută la vânt 

puternic şi furtună

• Foarte robustă - chiar şi la 

temeperaturi extreme

• Variante de modele creative

• Adecvate pentru aproape 

toate stilurile şi suprafeţele de 

acoperişuri

1. CE SUNT ŞINDRILELE?

Şindrilele, cunoscute şi ca şindrile bituminoase, 
sunt confecţionate dintr-o inserţie de fibră de 
sticlă impregnată pe ambele părţi cu bitum, 
rezultând astfel un material pentru acoperişuri 
de înaltă calitate, complet hidroizolant. 
Pe partea superioară este aplicat în timpul 
procesului de fabricaţie un strat de granule 
special colorate, rezistente la radiaţii UV. 
Şindrilele bituminoase pot fi montate pe 
acoperişuri cu diferite pante, începând  de la 
cele cu pantă mică de 15° până la cele cu pantă 
mare de 85°. 
Aproape toate garajele şi toate tipurile de  
foişoare sau căsuţe de vară pot fi acoperite cu 
şindrile, inclusiv cele de formă piramidală sau 
pavilion.

Rectangulară

1.  Pregătirea benzii de pornire:

 •  Tăiaţi formele şindrilelor (cu un cuţit pentru şindrilă) paralel cu linia superioară a plăcii

 • Fixaţi în cuie banda de pornire. Aceasta trebuie să depăşească cu 10 mm marginea streşinii. 

2. • Apoi fixaţi şindrilele în cuie astfel încât să formaţi o dispunere pe 

diagonală în trepte, tăind succesiv pentru fiecare rând câte o jumătate de 

formă apoi una întreagă, apoi iarăşi o jumătate, etc...

 • Îmbinarile plăcilor de şindrilă nu trebuie să se suprapună peste îmbinările 

plăcilor din rândul de dedesubt (vezi fig.).
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2. ŞINDRILELE NUMBER ONE OFERĂ 

AVANTAJE DEOSEBITE :

• Şindrilele sunt semnificativ mai uşoare decât 
învelitorile convenţionale ceea ce le recomandă 
ca fiind un material ideal pentru acoperişurile 
cu pantă pentru construcţiile uşoare, cum ar 
fi de exemplu foişoarele şi casele de vacanţă, 
garajele, piscinele acoperite, casuţele de vară şi 
grajdurile. 

• Şindrilele pot fi folosite în toate zonele 
climatice dovedindu-se a fi un material 
superior pentru acoperişurile din zone cu 
temperaturi extrem de scăzute ori ridicate sau 
în zone cu umiditate ridicată  sau vânt puternic.  

• Montarea şindrilelor peste scândurile de 
lemn ale asterelei  previne  pătrunderea prin 
membrană şi cuibărirea insectelor (cum ar fi 
păianjenii sau viespile) sub învelitoare.

• Granulele rezistente la radiaţiile UV de pe 
partea superioară a plăcii de şindrilă sunt 
disponibile în diverse culori şi pe lângă a 
conferi aspectul dorit, au rolul de a proteja şi 
asigura longevitatea produsului.

3. DE CE NUMBER ONE?

Şindrilele Number One sunt produse de înaltă 
calitate şi deci soluţia inteligentă pentru 
acoperişul Dumneavoastră. Şindrilele sunt 
marcate CE şi sunt conforme standardelor 
Europene. În plus, produsele sunt monitorizate 
în mod constant de diferite institute tehnice 
Europene.

Partenerul Dumneavoastră:

Tipărit pe hârtie reciclată
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Consultaţi normele si regulile locale cu privire la şindrilele pentru acoperişuri.

Cele 3 benzi de pe spatele plăcii de şindrilă
trebuie îndepărtate înainte de a bate cuiele.
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