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Produse din lemn 

 

Lambriul din lemn de răşinoase este folosit 
pentru placarea pereţilor interiori şi tavanelor. 
Poate fi lăcuit sau băiţuit pentru a se integra 
perfect în decorul locuinţei. 

 Lungime: 0,8 m, 3 m şi 4 m; 

 Grosime: 12,5 mm, 14 mm, 19 mm; 

 Calitate: A/B şi B/C.  

        

Lambriul din lemn tip block-house este utilizat 
pentru placarea pereţilor exteriori. 

 Lungime: 4 m;  

 Grosime: 19 mm, 21 mm;                                             

Duşumeaua din lemn de răşinoase este folosită pentru placarea 
pardoselilor. 

 Lungime: 3 m şi 4 m;  

 Grosime: 19 mm; 

 Calitate: A/B şi B/C.        

 

Şipca pentru gard din lemn de răşinoase personalizează spaţiul din jurul locuinţei. 

• Lungime: 1 m, 1,1 m, 1,3 m, 1,5 m, 1,7 m, 3 m, 3,6 m şi 4 m;  
• Grosime: 17 mm, 18 mm; 
• Diverse modele. 

Pazia din lemn de răşinoase este folosită pentru 
închiderea marginală a acoperişurilor. 

 Lungime: 4 m;  

 Grosime: 20 mm.     

   
                    CX                           TAV                      H 

Accesorii pentru lambriu din lemn: colț exterior (CX), terminale 
superioare (TAV), baghete pentru îmbinare (H), colț interior (CI), plinte. 

 Lungime: 2,5 m, 3 m şi 3,5 m;    

 
                                                CI                         Plinte 

 

Produse din PVC 

    

Lambriul din PVC este utilizat pentru placarea pereților 
interiori și tavanelor. Este ușor de montat și întreținut. 

 Grosime placă: 6 mm; 

 Lungime: 3,95 m, 4 m; 

 Lățime: 200 mm.  

 

Accesoriile pentru lambriul din PVC oferă posibilitatea realizării unui montaj 
profesional într-o gamă coloristică diversă. 

 Variante: colț interior (CI), colț exterior (CX), terminale laterale (TER), terminale superioare (TAV), 
baghete pentru îmbinare (H); 

 Lungime: 3 m; 
 

Ştacheți / Şipcă metalică pentru gard 

 

Şipca de gard este realizată din oțel zincat și prevopsit, 
având grosimi diferite și o variată paletă de culori. 
Imită aproape perfect șipcile tradiționale din lemn, 
oferind în plus o durată de viață mult mai mare. 

 Lungime: între 300 mm și 2500 mm;  

 Grosime: 0.4 mm, 0,45 mm, 0,50 mm, 0,55 mm; 

 Lățime: 110 mm. 
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Produse pentru izolații 

 

Vată bazaltică este utilizată pentru izolarea termică și fonică a 
pereților interiori sau exteriori. 

 Grosime placă: 50 mm, 100 mm; 

 Lungime: 1000 mm; 

 Lățime: 600 mm. 

 

               

Adutub este un produs utilizat pentru izolația țevilor. 
 Dimensiuni: 15/6, 18/6, 22/6, 28/6, 35/6, 42/6; 

 Lungime: 2 m. 

Polistirenul extrudat este folosit pentru termoizolarea fundaţiilor, 
faţadelor, acoperişurilor, teraselor şi pereţilor interiori. 

 Grosime placă: 20 mm, 30 mm, 50 mm; 

 Lungime: 1250 mm;  

 Lățime: 580 mm.     

      

 

Foliile de difuzie sunt utilizate la acoperişuri, cu rol de protecţie împotriva 
umezelii. 

 Lungime: 50 m;  

 Lățime: 1500 mm. 
Variante:  

 Yellow foil - pe bază de ţesătură din polietilenă, microperforată, armată cu plasă PE; 

 Silver foil - pe bază de ţesătură din polietilenă, cu strat termo-reflectorizant, microperforat; 

 Difoil-s - folie de difuzie tristrat. 

Banda de rostuit autoadezivă se foloseşte la 
rostuirea structurilor din gipscaron şi are rolul 
de a împiedica formarea fisurilor. 

 Lungime: 20 m;                    

 Lățime: 5 cm.  
                                                                 

 

Diblurile PVC sunt utilizate pentru fixarea 
polistirenului şi a vatei bazaltice de faţadă. 

 Dimensiuni: 10/80, 10/140, 10/160, 10/200, 10/220; 

 
 

Şuruburi 

Şurub autoforant tablă  
 

Dimensiuni 
(D x L mm) 

Culoare RAL Ambalare 

4,8 x 19 3005, 3011, 8017, argintiu cutie 250 bucăţi 

4,8 x 25 3011, 8017, argintiu cutie 250 bucăţi 

4,8 x 35 3005, 3011, 8017, argintiu cutie 250 bucăţi 

             Şurub autoforant plat cu şaibă 
Dimensiuni 
(D x L mm) 

Ambalare 

4,2 x 14 cutie 1000 bucăţi 

4,2 x 16 cutie 1000 bucăţi 

4,2 x 19 cutie 1000 bucăţi 
 

Şurub gips carton                      Cu filet rapid 
       

Dimensiuni 
(D x L mm) 

Ambalare  
Dimensiuni 
(D x L mm) 

Ambalare 

3,5 x 25 cutie 1000 bucăţi  3,5 x 25 cutie 1000 bucăţi 

3,5 x 35 cutie 1000 bucăţi  3,5 x 35 cutie 1000 bucăţi 

3,5 x 45 cutie 1000 bucăţi  3,5 x 45 cutie 1000 bucăţi 

3,5 x 55 cutie 1000 bucăţi  3,5 x 55 cutie 1000 bucăţi 

                            Şurub autoforant bombat 
Dimensiuni 
(D x L mm) 

Ambalare 

3,5 x 9,5 cutie 1000 bucăţi 
 

 

Tablă 

Tabla cutată vopsită este folosită pentru acoperișuri, 
garduri metalice sau fațade. 

 Lungime: 1,5 m si 2 m;  

 Grosime: 0,22 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,35 mm; 

 Lățime: 900 mm. 

    
RAL 3011          RAL 3005          RAL 8017          RAL 5010 

Tabla cutată acoperită cu AL/ZN sau ZN 
prezintă o bună protecţie împotriva coroziunii. 

 Lungime: 1,5 m si 2 m; 

 Grosime: 0,19 mm, 0,21 mm, 0,30 mm, 0,35 mm; 

 Lățime: 900 mm.  

Tabla lisă acoperită cu ZN 
 Lungime: 2 m; 

 Grosime: 0,30 mm;  

 Lățime: 900 mm.  
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Accesorii gips carton 

Profilele UD sunt folosite la realizarea scheletului metalic de susţinere a tavanelor 
suspendate, pereţilor și pentru realizarea de amenajări interioare cu placi de gips-carton. 

 Lungime: 4 m; 

 Grosime: 0,35 mm, 0,40 mm, 0,50 mm; 

 Lățime: 26 mm.  

                                              

Profilele CD formează infrastructura construcţiilor din gips-carton. 
 Lungime: 4 m; 

 Grosime: 0,35 mm, 0,40 mm, 0,50 mm; 

 Lățime: 60 mm. 

 

Cărămidă decorativă 

       

         

Cărămida decorativă este recomandată pentru coșuri de fum, grătare (cu 
șamotă la focar), garduri și zidărie aparentă în cadrul sistemului de zidărie 
dublă, ca strat exterior. 

 Dimensiuni: 250 mm x 120 mm x 65 mm; 

 Culori: roșu, piersică, piersică deschisă, maro. 

                   
 

Piatră naturală decorativă 

Piatra naturală decorativă se utilizează pentru placări verticale pe 
pereţi exteriori de faţadă şi interiori, temelii şi stâlpi garduri, 
coloane, pivniţe, decoraţiuni ornamentale, şeminee, decoraţiuni 
de grădină; 

 Lățime: 30 mm, 60 mm; 

 Culori: galben, roşu, albastru închis. 

 

 

Amenajări interioare/exterioare și accesorii 

 

Șina pentru perdea se livrează împreună cu accesoriile necesare montării și cu 
cârligele pentru perdea. 

 Lungime: 1,5 m, 2 m,  2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m; 

 Culori: alb; 

 Număr canale: 2. 

Adezivul tip clei TITAN PLUS (1,5 kg) pentru polistiren se utilizează pentru montajul baghetei de 
polistiren şi a plăcilor decorative de polistiren, pe tavan şi pereţi. 

 
Uși de interior 

 Culori disponibile:      
 Lăţime: 60 cm, 70 cm, 80 cm. 

         
       Model 108    Model 109     Model 308      Model 309    Model 404 

Uși metalice 

            
Model 137                Model Y141 

Tapet vinil/relief – 
diverse modele 
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Profile PVC pentru protecţia colţurilor 
de zidărie expuse șocurilor mecanice  

 
 Dimensiune: 30 mm * 30 mm * 2750 mm; 

 Culori: fag, stejar, brad, alb; 

Colţar aluminiu cu plasă 

     
 Lăţime: 7 cm; 

 Lungime: 2m, 2,5 m, 3 m; 

Colţar aluminiu perforat 

  
 Lungime: 2,5 m, 3 m; 

Colţar PVC  

 
 Lungime: 2,5 m; 

Colţar PVC arcadă 

  
 Lungime: 2,5 m; 

Colţar PVC cu plasă 

 
 Lăţime: 7 cm; 

 Lungime: 2 m; 

Izolaţia pentru parchet sub formă de plăci din polistiren extrudat 
reprezintă substratul suport care se aplică înainte de montarea unei 
pardoseli laminate. 

 Dimensiune: 1 m * 0,5 m; 

 Grosime: 5,5 mm; 

 Culoare: verde;  

Plintă parchet 

 
 Diverse culori 

Tavanul fals din polistiren poate fi utilizat pentru decorarea spaţiilor de locuit, birourilor, spaţiilor publice. 

         
                              Model 001       Model 003        Model 004        Model 008        Model 039        Model 057         Model 66          Model 107 

 Culori:       
                         01             04             05            07             08            18 

 Dimensiune: 50 cm * 50 cm. 

Bagheta din polistiren se aplică la colţurile interioare dintre tavan şi pereţi. 

        
    Model V-25         Model V-26        Model V-29           Model E-07              Model E-14                    Model M2                   Model M6                 Model M12 

 Culori:       
                02 – Pin alb   03 - Fag  07 – Mamorat    08 – Alb        R – Roz         Z - Vernil 

 Lungime: 2 m. 

Capacele de canalizare şi gurile de vizitare pentru cămine sunt 
realizate din compozit, prezintă rame şi mecanism de blocare cu 
şurub. 

    

Rigole şi grătare 
din compozit 
pentru 
colectarea apei 
pluviale.  

 

Diverse 
Discuri pentru debitare 

 

Electrozi sudură 
 

 

Bandă adezivă 
 

 

Mobilier 

 

Echipament protecţie

   
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.  
Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu creează obligaţii contractuale. 


