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Raw Power
Bel Proﬁle oferă prin gama de materii prime variate, opţiuni avantajoase destinate oricărui tip de proiect,
satisfăcând speciﬁcaţiile și exigenţele impuse de garanţie, durabilitate și estetică.

Sisteme complete de acoperiș

De ce să alegi sistemul pluvial Bel Proﬁle?

Alu Power

Sistem Pluvial
ACOPERIM

Material anticoroziv, ușor și rezistent, cu o durată de viaţă de peste 100 de ani în cele mai agresive condiţii de
mediu, aluminiul este 100% reciclabil. Aluminiul nu generează costuri de întreţinere, ﬁind un material economic
datorită duratei de exploatare lungi. Este un material maleabil, ce oferă posibilităţi multiple de a ﬁ folosit chiar și
împreună cu alte tipuri de metal.

E U R O P A

Îmbinare perfectă

Economic
Elementele sistemului sunt proiectate pentru a
reduce numărul de accesorii necesare la montajul lor.

Magne Power
Material natur care în timp capătă o patină nobilă oferind un aspect unic, zinc magneziu îmbină rezistenţa
oţelului cu protecţia anticorozivă a aliajului de zinc magneziu, mai sigur, mai stabil, cu o durată de viaţă mai
mare, limitând pierderile de zinc și oferind proprietăţi remarcabile de autoprotecţie.

Steel Power
Oţelul zincat prevopsit este standardul de referinţă în domeniul învelitorilor, oferind posibilităţi multiple de
utilizare datorită rezistenţei și gamei variate de culori. Cel mai longeviv material folosit în învelitori, îmbină
echilibrul perfect între rezistență, durabilitate și cost.

DIN

2001

Tehnologia ﬁnlandeză
de colectare a apelor pluviale

Elementele sistemului de colectare sunt realizate la
dimensiuni foarte precise, asigurând o etanșeitate
perfectă.

Reciclabilitate integrală

Montaj facil
Elementele sistemului se montează simplu și rapid, cu
minim de unelte de montaj, urmărind pașii prezentați
în ghidul de montaj.

Sistemul de colectare este integral reciclabil.

Adaptabilitate și eleganță

Color Collection
SunClear

RainDrop

MagneZinc

Sistemul este creat pentru a se adapta oricărui tip de
acoperiș.

PrinTech

glossy colors

printed colors

All colors

RAL
3009

RAL
9005

RAL
3011

RAL
9010

RAL
7016

Hairline
Copper

RAL
8017

Korten

Weathered

RAL
Alu 7016

Natur Lăcuit
Alu

Sistemele pluviale Bel Proﬁle sunt proiectate în trei variante dimensionale
pentru a obține eﬁciență adaptată ﬁecărui tip de acoperiș, în condiții
climatice diverse. Pentru o armonizare perfectă cu învelitoarea, sunt
disponibile într-o gamă extinsă de culori.

Magne
Zinc

Compania
BRAVO EUROPA SRL
Str. Muncii 55, Biroul nr.1, Fundulea,
915200, jud. Călărași, România.
T: +(40) 374 202 406, F: +(40) 374 202 407
E: office@bravo.eu, W: www.bravo-europa.eu

www.belproﬁle.eu
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Sistemul Pluvial 125/90 şi 165/100
125
165

1 Jgheab

11 Burlan

6

Este elementul principal al sistemului pluvial, cel
care colectează apa de ploaie de pe acoperiș și o
conduce către locul de scurgere.

2 Capac de jgheab

5

7

1

2

125
165

16

4

2

9

Elementul de închidere al tronsonului de jgheab,
se folosește acolo unde nu se mai dorește
continuarea sistemului printr-o altă îmbinare.

12 Cot evacuare

90
100

Este ultima piesă a sistemului pluvial în ordinea
curgerii apelor. Ea face evacuarea liberă a apelor
la nivelul trotuarului. Spre deosebire de cotul de
legătură, cotul de evacuare nu se poate folosi la
îmbinarea a două burlane. Diferența o face
bordurarea marginii de ieșire pentru spargerea
ﬂuxului de apă și pentru securitatea la atingere.

8
10

11

125
165

3 Brățară jgheab

10

Este piesa de îmbinare între două jgheaburi sau
între un jgheab și colțar. Are preîndoit un capăt în
forma literei Z pentru strângerea în jurul
jgheabului și ﬁxare.

4 Colțar exterior 90°

9

14

Piesa de legătură care îmbunătățește rezistența în
zona de îmbinare a două elemente de jgheab,
nemaiﬁind necesară suprapunerea jgheaburilor
pentru asigurarea rezistenței îmbinării.

125
165

Este o piesă care contribuie la funcționalitatea dar
și la estetica clădirii. Colțarul conduce apele
colectate de jgheab pe un traseu curb, în acest fel
evitând amplasarea burlanelor pe fațade, în locuri
care ar ﬁ inestetice.

15 Racord canalizare
9 Racord jgheab-burlan

125
165

90
100

10 Cot 60°

16 Stabilizator jgheab

RAL
3011

RAL
7016

Jgheabul Bel Proﬁle 125 și 150, cu ranforsare către exterior, are formă clasică,
versatilă pentru construcții noi și renovate.

RAL
8017

RAL
9005

RAL
9010

Hairline
Copper

Korten

Weathered

RAL
Natur Lăcuit
Alu 7016
Alu

125
90

Element de stabilizare care sporește rezistența
jgheabului în condițiile de încărcare cu gheață și
zăpadă, sporind capacitatea de rezistență și
siguranță.

Color Collection
RAL
3009

90
100

Accesoriu folosit pentru racordul sistemului
de scurgere cu cel de canalizare al clădirii.

Este piesa de îmbinare care ajută la schimbarea
direcției a două componente ale traseului de
coborâre a apelor pluviale spre nivelul solului.
De regulă, cotul de legătură îmbină racordul jgheabburlan de prelungitorul burlan sau două burlane între
ele.

125
165

90
100

Accesoriu opțional folosit pentru a capta
apa pluvială în vederea folosirii acesteia în
gospodărie.

12

Este piesa de colectare a apelor din jgheab și
trimiterea lor spre burlan, pentru conducerea spre
nivelul solului.

Este elementul de poziționare, susținere și ﬁxare
al jgheabului. Acest produs trebuie să ﬁe suﬁcient
de rezistent ca să susțină avalanșele de zăpadă
pornite de pe acoperiș, gheață formată pe timpul
iernilor și chiar să protejeze lucrătorii care execută
sau întrețin acoperișul.

14 Colector ape pluviale

125
165

8 Întăritor jgheab

90
100

Este elementul de legătură dintre burlan și
peretele construcției. Se poziționează, de regulă,
la îmbinarea dintre piesele de pe traseul coloanei
burlan pentru mascarea în acest fel a îmbinărilor.
Se asamblează prin montarea mai întâi pe
peretele construcției a colierului, îmbrăcarea
burlanului cu brațele acestuia și strângerea prin
piesa de închidere trapezoidală, tip ”coadă de
rândunică”.

13

125
165

Este elementul de pozițonare, susținere și ﬁxare al
jgheabului. Folosit cu precădere în cazul renovărilor,
neﬁind nevoie de demontarea acoperișului pentru
montaj.

125
165

Este o piesă care contribuie la funcționalitatea
dar și la estetica clădirii. Colțarul conduce apele
colectate de jgheab pe un traseu curb, în acest fel
evitând amplasarea burlanelor pe fațade, în
locuri care ar ﬁ inestetice.

5 Colțar interior 90°

13 Brățară burlan

15

7 Cârlig pazie

6 Cârlig jgheab

Este piesa prin care apele pluviale sunt conduse
spre nivelul solului. Recomandăm atenție la
alegerea culorii burlanelor și a locului de
amplasare pe pereții construcției, acestea ﬁind
determinante într-o estetică bună a ansamblului
construcției.

16
3

90
100

Magne
Zinc

Cârligul Bel Proﬁle, disponibil în 3 tipodimensiuni (pentru acoperișuri noi sau renovate), este încadrat în
clasa H conform Standard European En1462, corespunzătoare cârligelor proiectate pentru sarcină grea,
care pot susține cantități mari de zăpadă/gheață, fapt ce îl recomandă pentru a ﬁ utilizat în zone cu cele
mai dure condiții de mediu.
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Sistemul Pluvial 150/90
1 Jgheab

150

7 Ramiﬁcație Y

5

Este elementul principal al sistemului pluvial, cel
care colectează apa de ploaie de pe acoperiș și o
conduce către locul de scurgere.

1

1

Piesa de îmbinare burlan care facilitează
preluarea într-un singur tronson de burlan a
apelor pluviale de pe două pante adiacente.

6

2
2 Capac de jgheab

1
8 Racord jgheab-burlan

3

150

1

Elementul de închidere al tronsonului de jgheab,
se folosește acolo unde nu se mai dorește
continuarea sistemului printr-o altă îmbinare.

Este piesa de îmbinare între două jgheaburi sau
între un jgheab și colțar. Are preîndoit un capăt în
forma literei Z pentru strângerea în jurul
jgheabului și ﬁxare.

4 Colțar exterior 90°

9 Burlan

4

150

90

Este piesa prin care apele pluviale sunt conduse
spre nivelul solului. Recomandăm atenție la
alegerea culorii burlanelor și a locului de
amplasare pe pereții construcției, acestea ﬁind
determinante într-o estetică bună a ansamblului
construcției.

10

150

10 Cot 60°

9

7

Este o piesă care contribuie la funcționalitatea
dar și la estetica clădirii. Colțarul conduce apele
colectate de jgheab pe un traseu curb, în acest fel
evitând amplasarea burlanelor pe fațade, în
locuri care ar ﬁ inestetice.

90

Este piesa de colectare a apelor din jgheab și
trimiterea lor spre burlan, pentru conducerea
spre nivelul solului.

2

8
10

3 Brățară jgheab

90

90

Este piesa de îmbinare care ajută la schimbarea
direcției a două componente ale traseului de
coborâre a apelor pluviale spre nivelul solului.
De regulă, cotul de legătură îmbină racordul
jgheab - burlan de prelungitorul burlan sau două
burlane între ele.

12
5 Colțar interior 90°

11 Cot evacuare

150

Este o piesă care contribuie la funcționalitatea dar
și la estetica clădirii. Colțarul conduce apele
colectate de jgheab pe un traseu curb, în acest fel
evitând amplasarea burlanelor pe fațade, în locuri
care ar ﬁ inestetice.

90

Este ultima piesă a sistemului pluvial în ordinea
curgerii apelor. Ea face evacuarea liberă a apelor
la nivelul trotuarului. Spre deosebire de cotul de
legătură, cotul de evacuare nu se poate folosi la
îmbinarea a două burlane. Diferența o face
bordurarea marginii de ieșire pentru spargerea
ﬂuxului de apă și pentru securitatea la atingere.

9

11
6 Cârlig jgheab

12 Brățară burlan

150

Este elementul de poziționare, susținere și ﬁxare
al jgheabului. Acest produs trebuie să ﬁe suﬁcient
de rezistent ca să susțină avalanșele de zăpadă
pornite de pe acoperiș, gheață formată pe timpul
iernilor și chiar să protejeze lucrătorii care execută
sau întrețin acoperișul.

Color Collection
RAL

3009

RAL
3011

RAL
7016

Cârligul Bel Proﬁle, disponibil în 3 tipodimensiuni (pentru acoperișuri noi sau renovate), este încadrat în clasa
H conform Standard European En1462, corespunzătoare cârligelor proiectate pentru sarcină grea, care pot
susține cantități mari de zăpadă/gheață, fapt ce îl recomandă pentru a ﬁ utilizat în zone cu cele mai dure
condiții de mediu.

RAL
8017

RAL
9005

RAL
9010

Hairline
Copper

Korten

J g h e a b u l B e l P ro ﬁ l e 1 5 0 , c u
ranforsare către interior, împiedică
revărsarea apei pluviale chiar și în
timpul celor mai abundente ploi.

Weathered

Magne
Zinc

90

Este elementul de legătură între burlan și
peretele construcției. Se poziționează, de regulă,
la îmbinarea dintre piesele de pe traseul coloanei
burlan pentru mascarea în acest fel a îmbinărilor.
Se asamblează prin montarea mai întâi pe
peretele construcției a colierului, îmbrăcarea
burlanului cu brațele acestuia și strângerea prin
piesa de închidere trapezoidală, tip ”coadă de
rândunică”.

Colțarul Bel Proﬁle 150 dispune de garnituri
încorporate, care asigură etanșeizarea zonei
de îmbinare cu jgheaburile și elimină
necesitatea de utilizare a brățărilor si
cârligelor pentru ﬁxarea în această zonă.
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Materie primă
1
2
3
4
5

Tablă oțel
Tip material:

• tablă de oţel zincat, prevopsită pe ambele fețe
• tablă de oțel cu protecție zinc magneziu

Grosime tablă:

0,6 mm

Testul de alungire:

Rezistenţa de curgere ~220N/mm²

Rezistenţa la rupere:

~300N/mm²

Elongație:

42%

Grosimea vopselei:
(atât partea superioară,
cât şi cea inferioară)

Greutatea stratului
de protecție:

Avantaje sistem
de vopsire HBPE:

• HBPE 35+35µm,
• PrinTech 35+15 µm (culori speciale)

1

2

3

4

5

• Zinc 275 g/m²
• ZnMg 120 g/m²

192 N/mm²
10 %
Poliester 20+20µm

2

50

1

2

2

0m

0m

-13

7

0-1

13

165/100
2

2

m

0
-10

2

90

125/90

1 - tablă aluminiu
2 - primer
3 - strat ﬁnal de vopsea:
Poliester

169 N/mm²

150/90

Alegerea sistemului de colectare se face în
funcţie de suprafaţa faldelor acoperișului,
coroborată cu lungimea de jgheab şi
numărul de burlane (tronsoane verticale)
pentru care se optează.

Stabilitate sporită în timp a culorii
Rezistență bună la zgâriere
Rezistență foarte bună a luciului în timp
Sistem de acoperire ce oferă protecție suplimentară
straturilor de protecție anticorozivă

0.70 mm

Sistem pluvial 125/90 si 150/90
Grosime 0.60 mm

Se va folosi schiţa alăturată pentru alegerea
dimensiunii jgheaburilor şi a numărului de
tronsoane de burlan necesare drenării
eﬁciente a apei pluviale.

Tablă aluminiu
Grosimea
materiei prime:
Limita de curgere/
test de alungire:
Rezistența la rupere:
Elongație:
Grosimea stratului
de vopsea:

- tablă de oțel
- protecție anticorozivă
- strat pasivare
- grund
- strat ﬁnal vopsea HBPE

Detalii tehnice

Alegerea sistemului de colectare în funcție de
dimensiunile acoperișului

0

10

10

5
0-1

MagneZinc

Materie primă

Oțel galvanizat

Strat protecție
zinc

ZnMg 120 g/m
(doar 125/90)

Strat protecție
vopsea

RainDrop

2

PrinTech

Oțel galvanizat la cald prevopsit

SunClear
Aluminiu

275 g/m2

275 g/m2

-

-

HBPE 35+35 μm

Printech 35+15 μm

Poliester 20+20 μm

Culori RAL

MagneZinc

3005, 3009, 3011, 7016
7024, 8004, 8016, 8017,
8019, 9005, 9006, 9010

Hairline Copper,
Korten,
Weathered

Alu 7016, Natur
Lăcuit Alu

GOLD

SILVER

SILVER

GOLD

Garanții

20

15

10

20

Durata de viață

100

100

60

100

ANI

ANI

ANI

ANI

ANI

ANI

ANI

ANI

2

0m

m

0
-15

Finisaj

Grosime 0.70 mm

m

0
-20

0

15

Sistem pluvial 165/100

3

Grosime 0.60 mm
Finisaj

MagneZinc

Materie primă

Oțel galvanizat

Strat protecție
zinc

ZnMg 120 g/m2

275 g/m2

275 g/m2

-

Strat protecție
vopsea

-

HBPE 35+35 μm

Printech 35+15 μm

Poliester 20+20 μm

Culori RAL

MagneZinc

3005, 3009, 3011, 7016
7024, 8004, 8016, 8017,
8019, 9005, 9006, 9010

Hairline Copper,
Korten,
Weathered

Alu 7016, Natur
Lăcuit Alu

GOLD

SILVER

SILVER

GOLD

Garanții

20

15

10

20

Durata de viață

100

100

60

100

ANI

ANI

ANI

ANI

ANI

RainDrop

Grosime 0.70 mm
PrinTech

Oțel galvanizat la cald prevopsit

ANI

ANI

SunClear
Aluminiu

ANI

