
Lucrări reprezentative realizate cu țiglă metalică 
cu acoperire din piatră naturală Decra

Învelitori metalice
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Învelitorile metalice cu granule din piatră naturală De-
cra, acoperite cu aluminiu-zinc sau zincare la cald, au 
proprietăți superioare din perspectiva rezistenței la facto-
rii atmosferici agresivi, a acusticii (straturile de acoperire și 
geometria suprafețelor reduc zgomotul făcut de ploaie), 
dar conferă și un aspect elegant construcției acoperite. 
Profilul învelitorii este definitoriu pentru îndepărtarea ra-
pidă a apei provenite din precipitații sau condens, cu efec-
te asupra duratei de viață a acoperișului; la fel de impor-
tant este profesionalismul montatorilor, care trebuie să ia 
în calcul fiecare detaliu al geometriei șarpantei, respectiv 
punctele critice unde pot apărea probleme. Vă prezentăm 
în continuare câteva lucrări de referință realizate cu acest 
tip de învelitoare, cu accent asupra rapidității execuției și 
a dificultăților întâmpinate (și depășite) de echipele Expo 
Test Construct. Grație acestor aspecte, acoperișurile reali-
zate cu Decra sunt garantate pentru o perioadă de 10 ani. 

Rezidențiale în Voluntari
Una dintre lucrările executate de Expo Test Construct 

a constat în acoperirea unui ansamblu format din 2 case 
înșiruite în Voluntari (Ilfov), construcții noi de circa 240 mp, 
care aveau nevoie de învelitori de calitate, cu un grad ridi-
cat de complexitate, fiind necesare toate tipurile de accesorii 
(dolii, coame, pazii, elemente de racord etc.). S-a optat pen-
tru o învelitoare metalica tip țiglă, cu acoperire de piatră na-
turală Decra Octava și protecție Al Zn, culoare „Provence“. 
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Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului
Cei care circulă prin zona centrală a Capitalei pot observa 

paraclisul din proximitatea Palatului Parlamentului, respectiv 
a șantierului deschis pentru ridicarea Catedralei Mântuirii 
Neamului. Este vorba de fapt despre un ansamblu format din 
biserica de 665 mp și o casă parohială cu suprafața de 172 mp. 
Acoperișul a beneficiat de o învelitoare Decra Classic AlZn 
de culoare „Mocha“, montată peste învelitoarea existentă 
din șindrilă bituminoasă care nu a fost îndepărtată. Gradul 
de complexitate a fost influențat de panta foarte mare a 
șarpantei bisericii de tip moldovenesc, ceea ce a impus lu-
crul în coardă pe toată durata execuției, respectiv montarea 
unei schele pentru învelirea turlei. Pentru o protecție reală 
a construcției, s-au utilizat toate tipurile de accesorii (coame 
înclinate, dolii, elemente de record), iar la vârfurile turlelor, în 
punctele de suport pentru cruci, au fost realizate hidroizolații 
speciale și acoperirea cu tablă plană. Casa parohială este o 
clădire cu acoperișul în două ape, la care s-a realizat și un coș 
de fum decorativ.   

Pe durata lucrărilor prezentate mai sus, beneficiarii s-au bu-
curat de consilierea echipei Expo Test Construct în privința 
materialelor potrivite pentru o execuție de calitate, respec-
tând preferințele acestora și bugetul disponibil.

Au fost montate de asemenea ferestre de acces pe acoperiș, 
ventilații sanitare, scări modulare din lemn pentru acces în 
pod. O situație specială a intervenit la realizarea sistemului 
de evacuare a apelor pluviale, etajul având o ieșire în consolă 
pronunțată; prin urmare, la solicitarea beneficiarului, burlane-
le au fost montate doar până la limita inferioară a etajului, în 
continuare fiind folosite lanțuri pentru coborârea apei.   

Tot în Voluntari, a fost realizat acoperișul în 4 ape al unui 
duplex de 306 mp folosindu-se țiglă metalică Decra Octava 
(cu acoperire de piatră naturală și protecție AlZn, de culoare 
„Teak“). S-au montat ferestre de acces pe acoperiș, ventilații 
sanitare, scară modulară din lemn pentru acces în pod, iar 
la nivelul podului nelocuibil s-a intervenit cu o termoizolație 
interioară pe  planșeul din lemn necirculabil.  

Lucrările realizate de firmă în Voluntari mai cuprind un nu-
măr mare de case înșiruite (peste 20, însumând mai mult de 
3000 mp de învelitoare, contract semnat și în derulare), cu 
acoperișul în două ape, la care executantul, pe lângă învelitori, 
a montat paziile din lemn, ferestrele de mansardă, ventilațiile 
sanitare, scara modulară din lemn pentru acces în pod, sortul 
tip capac atic.


