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Catedrala Înălţarea Domnului, Bacău
tablă cupru TECU® Oxid KME

SOLUȚII ARHITECTURALE
REALIZATE ÎN ROMÂNIA 
ȘI ÎN LUME CU TABLE 
DIN CUPRU – gama KME

Ansamblul Mitropolitan, Iaşi
table şi rulouri din cupru natural KME

Biserica Sfânta Vineri, Piteşti, Argeş
tablă cupru natural  KME

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavril, Cluj-Napoca, Cluj
tablă cupru natural  KME



Parohia Ortodoxă Română
Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe, Orăștie, Hunedoara
tablă cupru 
natural KME

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Roman
Extindere clădiri administrative
tablă cupru TECU® Classic KME

Mănăstirea Sfânta Treime, Fărău, Alba
tablă cupru natural KME

Biserica reformată Feliceni, Harghita
tablă cupru natural KME

Mănăstirea Crucea Iancului 
”Sfinții Martiri Brâncoveni”, 
Comuna Mărișel, Cluj
tablă cupru natural KME

Mănăstirea Sfânta Treime, Fărău, Alba
tablă cupru natural KME



Palatul Cultural, Blaj, Alba
tablă cupru natural  KME

UBC Timișoara, Timiş, clădire birouri
tablă TECU® Classic KME

Sala cu Orgă, Chişinău
Republica Moldova
tablă cupru natural KME



Restaurant ”Villa Arena”, Amsterdam, Olanda
TECU® Patina

”Spanish City”, Whitley Bay, United Kingdom
TECU® Patina 

Muzeul de Arte, Ahrenshoop, Germania
TECU® Brass

Clădire birouri, “Forum”, Amsterdam, Olanda
TECU® Oxid

SOLUȚII ARHITECTURALE 
REALIZATE ÎN ROMÂNIA 
ȘI ÎN LUME CU TABLE 
DIN CUPRU – gama KME

Vila Ijsselzig, Olanda
TECU® Oxid



TABLE CUPRU ARHITECTURALE – gama KME

TECU® Classic 
La început, are aspectul tipic al cuprului roşu străluci-
tor, având luciu metalic, ca rezultat al laminării. După 
montaj, îşi păstrează un timp acest aspect, după care 
au loc multiple modificări graduale. Mai întâi îşi pierde 
strălucirea, suprafaţa devenind mată, apoi aceasta 
dezvoltă un strat de oxid, care sub efectul vremii trece 
prin diverse tonuri coloristice de la maro la maro-violet. 
În cele din urmă, procesul de colorare continuă până 
la faza finală, când ajunge la o patină verde, robustă, 
tipică pentru suprafeţele din cupru patinate natural.

TECU® Patina 
Se recomandă atunci când se doreşte expresivitatea 
patinei de culoare verde, tipice pentru cupru, fără să se 
aştepte schimbările graduale cauzate de îmbătrânirea 
naturală. Astfel, TECU® Patina poate fi utilizat imediat 
pentru a satisface cele mai înalte cerinţe estetice şi de 
design. Variantele coloristice pentru TECU® Patina sunt 
multiple, astfel încât pot fi utilizate pentru proiectele cu o 
arhitectură modernă. 

TECU® Oxid
Spre deosebire de TECU® Classic unde schimbările na-
turale asupra clădirii încep imediat rezultând în prima 
fază un strat de oxid de culoare brun-roşcată, TECU® 
Oxid este pre-oxidat într-un proces industrial patentat, 
pe ambele feţe, obţinându-se acelaşi aspect coloristic 
brun-roşcat, mult mai stabil în timp.

Denumire Grosime
(mm)

Lăţime
(mm)

Diametru 
interior (mm)

Greutate
rulou

(kg/rulou)

 BANDĂ CUPRU

    Tip material: 
Cu-DHP

Stare: 1/2 Tare

0,50 / 0,55 / 
0,60 / 0,70 670/1000 500 100 - 150 kg/rulou

Denumire

Dimensiune tablă
Greutate specifică

kg/tablăGrosime
(mm)

Lăţime
(mm)

Lungime 
(mm)

TABLĂ CUPRU

Tablă cupru                       
Tip material: Cu-DHP

Stare: 1/2 Tare

0,50 1000 2000 8,94

0,55 1000 2000 9,83

0,60 1000 2000 10,73

0,70 1000 2000 12,52

Pe bază de comandă se pot aduce și alte dimensiuni.

Reședință privată, Madrid, Spania

Universitatea Tehnică Cottbus, Germania

Institutul de Tehnologie Mayo, Galway, Ireland



MATERIALE PENTRU FAŢADE ŞI DESIGN INTERIOR

TECU® Gold
Este obţinut dintr-un aliaj de cupru şi aluminiu, utilizat 
în special pentru placarea faţadelor. La scurt timp după 
montaj, deşi nu este strălucitor, păstrează aspectul auriu, 
cald, inconfundabil, care aminteşte de metalul preţios, 
asigurând o calitate deosebită, plăcută şi unică. TECU®   
Gold îşi schimbă foarte puţin aspectul în timp, iar modi-
ficările de culoare, datorită proceselor de oxidare, sunt 
greu de observat pe faţadele clădirilor. 

TECU® Brass
Este un material extrem de robust, obținut dintr-un aliaj 
de cupru şi zinc, utilizat în special pentru placarea fațade-
lor, care se schimbă extrem de mult, asemenea cuprului 
natural. Expunerea schimbă rapid culoarea aurie a TECU® 
Brass în nuanțe de maro și violet, ajungând spre final la 
un maro cald. Pe suprafețe înclinate, apare după o lungă 
perioadă de timp patina verde specifică cuprului, însă în 
cazul TECU® Brass, este foarte diferită.
TECU® Brass are o rezistență deosebită la abraziuni meca-
nice, rezistență extrem de mare la coroziune, precum și o 
excepţională durabilitate, stabilitate și rigiditate.

TECU® Design Punch
TECU® Patina Punch
Perforaţiile oferă multe posibilităţi noi pentru un de-
sign individual. În acest mod, pot fi create diferite nive-
luri de transparenţă: de la transparenţă aproape com-
pletă la transluciditate. 

TECU® Design Mesh
Oferă atât transparenţă şi luminozitate, cât şi protecţie 
mecanică.  

TECU® Classic Flatmesh
Aduce o lejeritate plăcută faţadei, datorită structurii 
sale, oferind o impresie fascinantă în ceea ce priveşte 
designul. Atunci când este instalat în faţa zonelor din 
sticlă oferă securitate într-o formă estetică plăcută.

Liceul La Fare Les Oliviers, Marseille, Franța

Casa Walpole, London, UK



2016, IULIE, TIMIŞOARA
Conferinţă: „Timpul nu mai are răbdare cu clădirile de patrimoniu”

Locaţie: Showroom Tempini 
Organizator: Firma COLOR METAL
Prezentări:

ing. Godra Zsolt, COLOR METAL:
„Soluţii arhitecturale realizate în România şi în lume cu ajutorul 
materialelor nobile din cupru şi zinc - produse oferite de COLOR METAL”.
ing. Eduardo Garcia, ASTURIANA DE LAMINADOS SA, Spania:
„Proiecte şi produse titan-zinc”, marca elZinc
ing. Alin Popescu, KME GERMANY GMBH: 
„Soluţii arhitecturale din cupru”, produse marca KME
Ilyés Szabolcs, REGIOCONSULT:
„Reabilitarea clădirilor patrimoniale” surse de finanţare nerambursabile

2016, DECEMBRIE, BUCUREŞTI
Lansarea numărului din decembrie a revistei ”Zeppelin” 

Locaţia: Concrete House - coworking house arhitecţi
Organizator: Revista Zeppelin 
Parteneri: Firma COLOR METAL, Firma EGGER
Prezentări: 

arh. Ştefan Ghenciulescu, redactor şef Revista Zeppelin:
„Tradiţie. Regiune. Acum”
ing. Godra Zsolt, COLOR METAL: 
„Soluţii arhitecturale realizate în România şi în lume cu ajutorul 
materialelor nobile din cupru şi zinc” - produse oferite de COLOR METAL.
ing. Cristian Verescu, arhitect advisor EGGER:
„Colecţia EGGER de produse decorative”

2017, MARTIE, BUCUREŞTI
Conferinţă: „Soluţii arhitecturale realizate în România şi în lume cu 
ajutorul materialelor nobile din cupru şi zinc”

Locaţie: Hotel Cişmigiu - Centrul Cervantes 
Organizator: Firma COLOR METAL
Prezentări:

ing. Godra Zsolt, COLOR METAL: 
„Soluţii arhitecturale realizate în România cu ajutorul materialelor nobile 
din cupru şi zinc” - produse oferite de COLOR METAL.
ing. Stephen Chapman, Asturiana de Laminados SA, Spania:
„Proiecte şi produse titan-zinc”, marca elZinc
arh. Herbert Mock, KME Germany Gmbh: 
„Soluţii arhitecturale din cupru”, produse marca KME
arh. Florian Stanciu, de la Biroul de arhitectură Starh, Bucureşti:
”Curtea Monumentului Concurs MNIR”. 

Motto: “Trăim într-o epocă a renaşterii... oraşele revin la viaţă, după o 
îndelungată neglijare.” - Daniel Libeskind

2017, MARTIE – BUCUREŞTI
Curs tehnic pentru montatori şi arhitecţi: 
”Tehnici şi metode de montaj pentru faţade şi acoperişuri din titan-zinc”

Locaţie: Romexpo 
Organizator: Firma COLOR METAL
Prezentări:

ing. Stephen Chapman, Asturiana de Laminados SA, Spania:
„Proiecte şi produse titan-zinc”, marca elZinc

▶ finisaje disponibile, patinarea zincului
▶ tehnici şi sisteme de montaj pentru realizarea învelitorilor din titan-zinc
▶ compatibilitatea titan-zincului cu alte materiale

2018,  MARTIE – CLUJ-NAPOCA
Conferință:  „Timpul nu mai are răbdare cu clădirile de patrimoniu”

Locație: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Sala Tonitza
Organizator: Firma COLOR METAL
Prezentări:

ing. Godra Zsolt, COLOR METAL: 
„Soluții arhitecturale realizate în România  cu ajutorul materialelor nobile 
din cupru și zinc ”- produse oferite de COLOR METAL;
ing. Stephen Chapman, Asturiana de Laminados SA, Spania:
„Proiecte și produse titan-zinc” , marca elZinc;
arh. Herbert Mock, KME Germany Gmbh: 
„Soluții arhitecturale din cupru”, produse marca KME;
arh. Szabolcs István Guttmann, Președinte al Ordinului Arhitecților din 
România Filiala Transilvania: 
„Restaurarea învelitorii din tablă metalică, experiențe din Sibiu și 
Cluj-Napoca”;
arh. Ioan Ștefan Paskucz, Președinte al Ordinului Arhitecților din România 
Filiala teritorială Nord-Vest, 9 Opțiune: 
”Proiectul de reabilitare al Coloniei Pictorilor din Baia Mare”

EVENIMENTE DEDICATE ARHITECŢILOR ŞI MONTATORILOR

COLOR METAL CALL CENTER
Tel: +40 266 206 050    Fax: +40 266 206 051    E-mail: direct@color-metal.ro
DEPARTAMENTUL SOLUȚII ARHITECTURALE
Tel: 0747282780    E-mail: cana.mihai@color-metal.ro


