


FATRAFOL
Membrane impermeabile PVC și accesorii, 
soluții complete pentru diferite tipuri de 
acoperișuri și construcții: terasamente, fundaţii 
sau iazuri şi rezervoare. Calitate premium, 
eficienţă dovedită, rezistenţă sporită împotriva 
umezelii şi a factorilor chimici.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Catalog-produse-Fatrafol.pdf


ACOPERIȘURI 
INDUSTRIALE

MEMBRANE ANCORATE 
MECANIC
Membrane de impermeabilizare fixate 
mecanic prin ancorarea la structura de 
susținere a acoperișului.

SISTEME ADEZIVE
Adeziv aplicat pentru a asigura 
aderența membranelor hidroizolante 
la suprafața de contact.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Catalog-produse-Fatrafol.pdf


ACOPERIȘURI VERZI
MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ
Acoperiri unistrat pentru acoperișuri 
plate încărcate cu pietriș, strat 
operațional sau strat de vegetație.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Catalog-produse-Fatrafol.pdf


Membrane hidroizolante pentru iazuri 
de grădină, iazuri de pește, biotopuri și 
alte structuri (piscine, rezervoare 
pentru hidranți etc), ușor de sudat în 
orice formă și dimensiune.

LACURI ȘI 
IAZURI

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Catalog-produse-Fatrafol.pdf


Membrane de terasament pentru 
impermeabilizarea solului.FUNDAȚII

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Catalog-produse-Fatrafol.pdf


CREATON
Țiglă ceramică, țiglă din beton și accesorii. 
Soluții complete pentru acoperiș, diversitate de 
materiale, culori și forme. Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/08/%C8%9Aigl%C4%83-ceramic%C4%83-Creaton.pdf


ȚIGLĂ CERAMICĂ

DURABILITATE
Realizată din materii prime naturale.
Design atractiv, siguranță și longevitate 
susținute de garanția de 50 de ani.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/08/%C8%9Aigl%C4%83-ceramic%C4%83-Creaton.pdf


ȚIGLĂ DIN BETON
DURABILITATE
Țiglele din beton sunt mai rezistente la spargere, 
mai solide, iar riscul de formare al mușchiului este 
mai mic.

PROTECȚIE OPTIMĂ
Nervura dublă oferă protecție împotriva 
pătrunderii apei, iar muchiile inferioare 
împiedică adunarea umezelii pe șipci.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/catalog-produse-tigla-beton-creaton.pdf


ACCESORII DIN CERAMICĂ
Sisteme ceramice de trecere prin acoperiș ce 
păstrează designul și asigură impermeabilitatea.

ACCESORII ȚIGLĂ

Download catalog

ACCESORII ALUMINIU
Suprafețe antiderapante, opritoare de zăpadă sau sisteme de prindere. 
Fiabilitate și rezistență  în condiții meteorologice deosebite.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/catalog-produse-tigla-ceramica-creaton.pdf


ACCESORII

Download catalog

FOLII ANTICONDENS

Protejează acoperișul împotriva 
umidității interioare și a 
factorilor externi.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/catalog-produse-tigla-beton-creaton.pdf


CEDRAL-ETERNIT
Soluții moderne. Plăci din fibrociment, 
pentru acoperiș și pentru fațadă. Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-Cedral-Eternit.pdf


PLĂCI DE FIBROCIMENT

VERSATILE
Plăcile pot fi aplicate atât pe fațadă cât și 
pe acoperiș.

UȘURINȚĂ ÎN MONTARE
Dimensiuni standard ce permit montarea 
cu ușurință.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-Cedral-Eternit.pdf


PLĂCI ONDULATE DIN 
FIRBOCIMENT

REZISTENȚĂ ȘI FIABILITATE
Produs rezistent la acțiunea corozivă 
generată de materiale chimice. 
Instalare rapidă datorată numărului 
redus de puncte de fixare și domeniilor 
de ajustare laterală.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-Cedral-Eternit.pdf


FIBRIS
Plăci izolatoare din fibră de lemn. Izolație 
acustică și termică premium. Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/08/catalog-fibris.pdf


PLĂCI DE IZOLARE DIN 
FIBRĂ DE LEMN

IZOLARE PREMIUM
Produs ecologic, izolare termică și fonică 
excelentă. Folosite în izolarea pereților și 
acoperișurilor. 

Download catalog

MAI MULT CONFORT
Datorită componentelor naturale, placa 
reglează microclimatul în camere izolate 
și asigură un confort ridicat.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/08/catalog-fibris.pdf


LINDAB
Gamă completă de țigle metalice și 
accesorii pentru acoperiș.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Brosura-Lindab-Solutii-pentru-destinatii-rezidentiale.pdf


ȚIGLĂ METALICĂ
Suprapunere ușoară și invizibilă. 
Durată de viață de până la 50 de 
ani.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/brosura-tigla-metalica-lindab.pdf


TABLĂ CUTATĂ

Download catalog

VERSATILE
Tablă cutată cu profil pentru perete, 
pentru acoperiș și trapezoidală cu 
profil înalt.

DIVERSE
Varietate de culori și profile la cele 
mai înalte standarde de calitate 
Lindab.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/brosura-tabla-cutata-lindab.pdf


TABLĂ PLANĂ FĂLȚUITĂ

DIVERSITATE ÎN UTILIZARE
Atât învelirea acoperișurilor cât și 
placarea pereților se pot realiza la un preț 
accesibil.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/brosura-tabla-faltuita-lindab.pdf


ACCESORII
Folii anticondens pentru 
protecție împotriva umidității și 
jgheaburi și burlane la cele mai 
înalte standarde de calitate.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Brosura-Lindab-Solutii-pentru-destinatii-rezidentiale.pdf


ROCKWOOL
Vată minerală pentru izolarea tuturor 
tipurilor de clădiri. Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/catalog-produse-vata-minerala-rockwool.pdf


PLĂCI TERMOIZOLANTE

DIVERSITATE ÎN UTILIZARE
Plăci rigide din vată bazilică, pentru 
izolarea acoperișurilor plane și de tip 
terasă, a fațadelor, a pereților interiori, 
plafoanelor și a planșeelor.

SIGURANȚĂ
Produs durabil și totodată reciclabil. 
Rezistență la foc, la temperaturi de 
până la 1000°C. Izolare fonică foarte 
bună.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2019/05/catalog-produse-vata-minerala-rockwool.pdf


SEMMELROCK
  Soluții complete de amenajare exterioară.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-produse-pavaje-Semmelrock-2021.pdf


PAVAJE. DALE. DESIGN 
DE GRADINĂ
Pavaje din marmură cu forme clare și 
simple. Rezistență ridicată la factori 
climatici și la uzură. Ușurință în montare.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-produse-pavaje-Semmelrock-2021.pdf


SINIAT
Plăci de gips carton, glet și tencuială de interior. 
Produse rezistente la umezeală, foc și cu o 
izolație fonică mai bună. Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/09/Catalog-produse-placi-gips-carton-Siniat-2020.pdf


PLĂCI DE 
GIPS-CARTON
DIVERSITATE DE PRODUSE
Plăci de gips-carton rigide sau flexibile 
cu miez de gips aditivat cu fibră de 
sticlă.
Rezistență la foc și umiditate și o 
izolare acustică excelentă.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/09/Catalog-produse-placi-gips-carton-Siniat-2020.pdf


SWISSPOR
Download catalog

Polistiren expandat și sisteme de termoizolații.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Catalog-produse-Swisspor-2020.pdf


PLĂCI DE POLISTIREN

UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE
Plăci de polistiren prevăzute cu falț pe 
toate canturile, pentru eliminarea punților 
termice și cu amprente caracteristice ce 
măresc aderența la lipire și facilitează 
drenajul.

Download catalog

SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU ACOPERIȘURI
Plăci rigide de tip pană, coamă sau dolie.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/Catalog-produse-Swisspor-2020.pdf


TOP WET
Sisteme pentru drenarea acoperișurilor. 
Receptori și aerisiri pentru acoperișuri.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/TopWet_Catalog-produse_2020.pdf


SISTEME PENTRU ACOPERIȘURI

GURI DE SCURGERE
Realizate din materiale dure, cu rezistență 
la factori climatici și la radiații UV

Download catalog

AERISIRI ȘI DEFLECTOARE
Puncte pentru ancorarea fermă în 
structura acoperișului. Turbine de aerisire 
pentru aerisirea continuă a locuinței, ce 
asigura temperaturi stabile și elimină 
umezeala.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/06/TopWet_Catalog-produse_2020.pdf


VELUX
Ferestre de mansardă, rulouri decorative și 
parasolare. Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-solu%C8%9Bii-velux-pentru-o-mansard%C4%83-inspirat%C4%83-2021.pdf


FERESTRE DE 
MANSARDĂ

Download catalog

CONFORT ÎN UTILIZARE
Operarea de sus permite amplasarea pieselor de 
mobilier sub fereastră și este cea mai 
recomandată. Operarea de jos este utilă atunci 
când se dorește amplasarea ferestrei la înălțime.

MATERIALE DIVERSE
Disponibile în varianta din lemn lăcuit, lemn vopsit 
alb sau cu finisaj de poliuretan alb, pentru integrare 
perfectă cu design-ul casei.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-solu%C8%9Bii-velux-pentru-o-mansard%C4%83-inspirat%C4%83-2021.pdf


FERESTRE DE 
MANSARDĂ ELECTRICE

Download catalog

OPERARE ELECTRICĂ
Control confortabil de la distanță. Senzori 
speciali ce închid automat fereastra atunci 
când plouă.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2021/04/Catalog-solu%C8%9Bii-velux-pentru-o-mansard%C4%83-inspirat%C4%83-2021.pdf


ENERGOCELL
Cu proprietăți și caracteristici unice, sticla 
celulară reprezintă una dintre cele mai eficiente 
modalități de izolare actuale.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/05/brosura-sticla-celulara-energocell.pdf


STICLĂ CELULARĂ

Download catalog

DIVERSITATE IN UTILIZARE
Datorită proprietăților unice, granulele de sticlă celulară pot 
fi folosite în aplicații precum construcții supraterane, 
fundații, reabilitări, pot avea scop decorativ sau pot acționa 
ca separator.

REZISTENȚĂ ÎN TIMP
Sticla celulară nu este supusă unor transformări fizice, 
chimice sau biologice semnificative, fapt ce determină o 
durată de viață mult mai ridicată, comparativ cu alte 
metode de izolare.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/05/brosura-sticla-celulara-energocell.pdf


HOLZ TECHNIC
Gamă variată de scule și unelte pentru prelucrarea 
lemnului și fixarea construcțiilor din lemn. Soluții 
complete pentru izolarea și etanșarea construcțiilor.

Download catalog

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/05/catalog-holz-technic-ht-it-en.pdf


SOLUȚII COMPLETE PENTRU 
CONSTRUCȚIILE DIN LEMN

Download catalog

FIXAREA CONSTRUCȚIILOR
Șuruburi și conectori pentru interior și 
exterior, suporturi terase și suporturi 
pentru stâlpi, corniere, saboți, plăci 
perforate și sisteme de ancorare pentru 
beton.

IZOLARE ȘI ETANȘARE
Sisteme și accesori pentru izolarea 
acoperișului, benzi adezive, folii și 
membrane izolatoare și de etanșare.

SCULE ȘI UNELTE
Scule pentru dulgherie și măsurare, 
sisteme pentru siguranța muncii și 
instrumente pentru prelucrarea lemnului.

https://imperium.ro/imperium-content/uploads/2020/05/catalog-holz-technic-ht-it-en.pdf


Str. Dr.Grigore T. Popa Nr.36 
(fosta Câmpina), Timișoara

T: 0256 243 750
F: 0256 476 070

W: info@imperium.ro 

TE AȘTEPTĂM 
SĂ CONSTRUIM 
ÎMPREUNĂ

mailto:info@imperium.ro
https://www.facebook.com/imperiumtimisoara/

