
Suntem devotați proiectelor tale și avem soluții pentru
oricare din cerințele tale!



Echipă de 15 montatori 
profesionişti

Peste 1500 ferestre 
de mansardă 

montate

Peste 50000 metri 
liniari de sisteme 

de colectare 
montate

90% din proiecte 
realizate în urma

recomandărilor primite 

Cea mai mare provocare
Mega Image Băneasa

3000 mp acoperişuri 
ceramice montate

Cel mai mare proiect:
Piaţa Rustic Berceni –

1800 mp 

Cel mai complex proiect:
Sediul SGS

Peste 300000 mp
acoperiș montați

Peste 2000 de proiecte realizate 

DE 10 ANI PE PIAȚĂ



SERVICII

CONSULTANȚĂ

VÂNZARE

LIVRARE

MONTAJ

GARANȚIE

Timp de 15, 25, 30 
sau chiar 50 de ani
– oricand vei avea
nevoie, vom
asigura servicii de 
garantie si post-
garantie!

Începem fiecare
proiect cu servicii de 
consultanță, 
acordate gratuit. 
Discutăm și alegem, 
împreună, cele mai
potrivite soluții 
pentru acoperire
pentru proiectul tău.

Ai ales ce soluții 
pentru acoperire vrei
să folosești? Noi ți le 
punem la dispoziție, 
la cele mai bune
prețuri, direct de la 
producători
internaționali de top.

Venim noi și aducem
toate materialele
necesare proiectului
tău! Livrăm totul în
cele mai bune
condiții și mai ales, 
în siguranță!

Specialiștii noștri în
servicii de montaj
au o experiență
vastă și pun totul la 
punct, pentru
proiectul tău.

Acoperire de succes în 5 pași simpli:



Partenerul nostru Lindab este un concern internațional care dezvoltă, 
produce și promovează produse și soluții moderne pentru construcții civile
și industriale. 

Produse:
 Acoperișuri fălțuite: SRMax, SRP Click, tablă cupru, tablă moale PLX, 

tablă semidură FAP;
 Acoperișuri din tiglă metalică: Nordic 400, Goodlock, LTM 300, Maxima 

35, Maxima 40, Prima 35/40, Skane, Smart;
 Acoperișuri din tiglă metalică cu acoperire de granule minerale: Roca 

Madera, Roca Prestige, Roca Rustica, Roca Serena, Roca Toscana; 
 Accesorii pentru acoperiș: Craft, Protectline, Rainline, Safety, sisteme

pentru degivrare.

ACOPERIŞURI METALICE



Partenerul nostru TONDACH este un producător de top in materie de țiglă
ceramică si oferă numeroase soluții atât pentru construcții noi, cât și pentru
renovare.
Țiglele și accesoriile ceramice sunt disponibile în numeroase modele și 
culori.

Acoperișuri ceramice:
 Ţiglă ceramică: Bolero, Carmen, Figaro Deluxe, Mediteran Plus, Mulde, 

Rumba, Sulm, Tango, Tango Plus, Ţiglă profilată Transilvania, Ţiglă tip 
olan, Twist, Jupiter, Saturn, Venus, Şindra Plus-Naturaş

 Solzi ceramici: Cedonia, Clasic Sibiu, Solzi cu falţuri, Solzi cu falţuri Plus, 
Solzi cu tăiere semicircularăş

 Accesorii pentru acoperiş: închidere acoperiş, străpungere acoperiş, 
sisteme parazăpadă, ventilare acoperiş.

ACOPERIŞURI CERAMICE



Partenerul nostru FAKRO este cel mai dinamic producător
de ferestre de mansardă din lume.
FAKRO are o ofertă generoasă de produse, care sporesc
confortul şi frumuseţea mansardelor, uşurează accesul la 
pod sau facilitează accesul pe acoperiş.

Timp de peste 75 de ani, partenerul nostru VELUX a creat
condiții mai bune de locuit, aducând lumina naturală şi
aerul proaspăt în interiorul mansardei. 
Gama completă de produse cuprinde modele de ferestre de 
mansardă pentru toate tipurile de clădiri și funcționalități.

FERESTRE DE MANSARDĂ



Proiect MEGA IMAGE
 Tip proiect: comercial;

 Suprafaţă: 800 m²;

 Finalizare proiect: 2015;

 Soluţia tehnică utilizată: tablă falțuită din cupru, cu grosime 0.70mm, 
KME Germany, furnizată de Lindab România;

PORTOFOLIU

Proiect SGS

 Tip proiect: comercial;

 Suprafață: 700 m²;

 Finalizare proiect: 2015;

 Soluţia tehnică utilizată: tablă moale dublu-fălţuită (550 m²), solzi
metalici (150 m²) culoare Silver, grosime 0.60mm și sistem de 
degivrare, furnizate de Lindab România.



Proiect CLOPOTARI

 Tip proiect: comercial;

 Suprafaţă: 250 m²;

 Finalizare proiect: 2015;

 Soluţia tehnică utilizată: tablă moale dublu-falțuită, culoare gri, grosime
0.60mm şi parazăpezi Safety, furnizate de Lindab România;

PORTOFOLIU

Proiect CORAVU

 Tip proiect: rezidenţial;

 Suprafață: 200 m²;

 Finalizare proiect: 2015;

 Soluția tehnică utilizată: tablă fălțuită și solzi metalici culoare albă – RAL 
9002, grosime 0.50mm, furnizate de Lindab România și ferestre de 
mansardă, furnizate de Velux.



VĂ MULŢUMIM!
Adresă: Șos. București-Urziceni, nr. 239, Afumați, jud. Ilfov
Telefon: 0752 219 000
Email: office@cover-grup.ro
Website: www.cover-grup.ro


