
 

ȚIGLA LATERALĂ 1/1 

REVIVA 
 
Cu ajutorul țiglei laterale se pot înveli estetic, profesional și economic 

terminațiile paziei. Este im portant ca distanta dintre șipci să fie de 

minim 28 cm pentru a putea folosi țiglele laterale.  

Utilizarea țiglelor laterale presupune stabilirea lățimii șarpantei ținând 

cont de lățimea de acoperire a țiglelor laterale dreapta/stânga și de 

suprapunere (3 cm). Dacă pazia laterală nu se desfășoară într-un unghi 

drept față de streașină și coamă, atunci montarea țiglelor laterale nu 

este posibilă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATE TEHNICE  

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici 

Modele: Reviva 

Culori: antic, antracit, maro, roșu cărămiziu 

Dimensiuni: 330 x 420 mm 

Lățime activă: 

- laterală dreapta 

- laterală stânga 

 

300 mm 

330 mm 

Greutate: 6.5 kg/buc. 

Acoperire laterală: 145 mm 

Ambalare: 40 buc / palet 

Necear: 

în funcție de gradul de înclinație al 

acoperișului cca. 1.8 buc. de țiglă 1/1 și 

1.8 buc de țiglă 3/4  pe ml de țiglă 

laterală 
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Țiglă laterală dreapta 1/1 

Țiglă laterală stânga 1/1 
Atenție: 

Obligatoriu țiglele laterale se fixează cu elemente de 

fixare specifice. Țiglele laterale se vor monta distanțat 

la 1 cm între scândura de pazie sau căpriori. 

i 
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Info: 

Se montează alternativ, un rând începând cu 1/1 

următorul cu 3/4, astfel obținându-se decalajul de 1/4 

între rânduri, decalaj obligatoriu la montajul țiglei 

Reviva. 

i 

Antic Antracit Maro Roșu 
cărămiziu 



 

ȚIGLA LATERALĂ 3/4 

REVIVA  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

DATE TEHNICE  

Material: nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici 

Modele: Reviva 

Culori: antic, antracit, maro, roșu cărămiziu 

Dimensiuni: 255 x 420 mm 

Greutate: 4 kg/buc. 

Acoperire laterală: 125 mm 

Ambalare: 60 buc / palet 

Necear: 

în funcție de gradul de înclinație al 

acoperișului cca. 1.8 buc. de țiglă 1/1 și 

1.8 buc de țiglă 3/4  pe ml de țiglă laterală 
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Info: 

Se montează alternativ, un rând începând cu țigla 

laterală 1/1, iar următorul cu țigla laterală 3/4, astfel 

obținându-se decalajul între rânduri, decalaj obligatoriu 

la montajul țiglei Reviva. 
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Țiglă laterală dreapta 1/1 

Țiglă laterală stânga 1/1 

Antic Antracit Maro Roșu 
cărămizi
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