
Pentru mai multe detalii de montaj privind mobilierul de grădină prezentat, vizitează www.elis.ro

Pavelele Decora, Cortina D7, Urbana D7, Arena D7 sunt disponibile doar în varianta fară șanfren (suprafață oblică obținută prin teșire).

Produsele noastre sunt livrate paletizat. Valoarea paletului și transportul nu sunt incluse în preț. 

Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA.

Te invităm să descoperi mai multe surse de inspirație pe www.desprepavaje.ro și facebook!
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Adresa: str. Zorilor, nr. 1, Petrești

Telefon: 0258 743 682, int. 113, 114

Fax: 0358 816 149

E-mail: office@elis.ro

Fabrica Secuienii Noi - jud. Neamț

Punct de lucru

Adresa: E85, km 318+967, Secuienii Noi

Telefon: 0747 052 496

E-mail:  office-nt@elis.ro

Fabrica Stoenești - jud. Prahova

Punct de lucru

Adresa: DN 72, nr. 26B, Ariceștii Rahtivani

Telefon: 0244 380 835/836/837, int. 213, 214

Fax: 0244 380 838

Email: office-ph@elis.ro



Montaj
Recomandarea noastră este să apelezi la un montator 

specializat, pentru a avea garanția unei lucrări de 

pavaj corect executate. Îți susținem însă interesul de a 

te implica în amenajare și de a urmări corectitudinea 

execuției și îți prezentăm principalele etape care 

trebuie parcurse pentru pavarea unei suprafețe cu 

destinație pentru trafic pietonal sau trafic ușor (vezi 

poze dreapta jos). Mai multe detalii, pe:  

www.elis.ro/etape-de-montaj

 

1. Executarea terasamentului

2. Realizarea bordurilor

3. Nivelarea patului de nisip

4. Montarea pavelelor

5. Aplicarea rosturilor

Întreținere
Se recomandă lucrări de întreținere cel puțin o dată 

pe an. Murdăria obișnuită - praf, depuneri de pământ, 

excremente de pasăre sau mușchi - se poate îndepărta 

cu ajutorul mijloacelor manuale de curățare, cum ar fi 

mătura sau peria de frecat. De asemenea, soluțiile de 

curățare existente în locuința ta , cu un ph între 5 și 9, 

pot fi folosite fără riscuri, prin diluarea lor în apă. O 

altă metodă eficientă este utilizarea curățitoarelor cu 

presiune, fară a exista riscul de a deteriora suprafața 

pavelelor din beton. Atenție însă în zona rosturilor, 

deoarece acestea sunt deseori deschise în zonele 

exterioare și nu pot fi spălate prin presiune ridicată. 

Mai multe detalii, pe: 

www.elis.ro/recomandari-de-intretinere-a-pavajului

Apariția eflorescenței
Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe 

de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul 

tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de 

reclamație deoarece calitatea produsului nu este 

afectată. Dispare după un timp datorită intemperiilor 

și uzurii.

Variații de culoare
În producerea pavelelor și a bordurilor se folosesc 

materii prime naturale, fapt ce determină variații de 

culoare care nu pot fi evitate. Soluția în practică: se 

vor monta alternativ produse din mai mulți paleți 

(min. 3) pentru a crea un efect optic plăcut.

Garanție
Produsele Elis Pavaje beneficiază de 5 ani garanție, în 

condițiile respectării recomandărilor producătorului 

privind manipularea, depozitarea, montajul și     

întreținerea. Obține BONUS 1 an de extragaranție la 

înregistrarea pe pagina www.elis.ro/garantia-calitatii 



Fiecare proiect este unic și depinde de o serie de 

factori: accesibilitatea locației, condițiile terenului și 

complexitatea lucrării. Pentru a ști cu ce să începi, ține 

cont de câteva recomandări. După ce contactezi Elis 

Pavaje, un reprezentant al companiei va măsura și 

evalua spațiul, după care îți va propune un proiect și 

câteva produse.

Pe ce criterii aleg un montator?
Alegerea montatorului este un pas important. Ai în 

vedere să fie un montator cu experiență care îți poate 

pune la dispoziție un certificat de garanție pentru 

lucrarea de montaj (certificatul de garanție pentru 

montaj este diferit de certificatul de garanție al 

produselor Elis Pavaje). Poți cere recomandări sau 

poți solicita să vizualizezi una sau mai multe lucrări ale 

acestuia. Elis Pavaje îți poate recomanda o listă de 

montatori, disponibilă pe site-ul nostru:

www.elis.ro/distribuitori-montatori

  

Cum aleg culorile?
Culorile pavelelor fabricate de Elis Pavaje trebuie să 

se armonizeze cu aspectul exterior al construcției. 

Poți evita monotonia combinând culori, modele ce 

conferă personalitate. E bine să știi că nu totul trebuie 

să se armonizeze perfect. Viziunea ta contează  foarte 

mult înainte de a începe lucrarea de pavaj. De      

asemenea, e bine să ții cont de unghiul, durata și 

intensitatea razelor solare, fiindcă lumina solară prea 

puternică afectează culoarea pavelelor.

Recomandăm combinarea pavelelor cu tonuri similare 

pentru un efect armonizat. Culorile mai deschise 

reflectă lumina mai bine, culorile închise absorb 

lumina, creând efectul opus. Folosirea mai multor 

culori oferă avantaje precum demarcarea spațiilor, iar 

folosirea combinată a acestora permite obținerea 

unui efect de camuflaj pentru eventualele pete ce pot 

apărea în timp. 

Cum aleg stilul pavelelor?
Cum preferi: natural, tradițional sau modernist? Cu 

noi, ai libertatea de a-ți realiza viziunea în amenajarea 

exterioară. Din dorința de a oferi clienților libertate 

fără limite în amenajarea spațiilor exterioare, îți 

punem la dispoziție o gamă de peste 200 de modele și 

nuanțe disponibile. Totul, pentru ca tu să ai posibili-

tatea de a alege dintre mai multe stiluri, să te poți juca 

cu cromatica și să îmbini diverse texturi.



Sistemele de iluminat asigură o atmosferă 

ambientală de efect. Spoturile încastrate în 

pavele Pătrat P3 au formă rotundă și sunt    

realizate din oțel inoxidabil, aluminiu și sticlă 

securizată. Sunt recomandate pentru utilizare 

la exterior (clasa de protecție IP 67). Se 

alimentează de la o sursă de curent de 12V/ 

220V.

PAVELE ȘI DALE PREMIUM

grosime(mm)

Decora

80

A

266 x 399

80

C

133 x 266

80

B

266 x 266

80

D

133 x 133

kg/mp

3A + 6B +3C+ 6D

180.5

dimensiune lxL(mm)

buc/pachet

dimensiune Lxl(mm)

Urbana

600 x 300

60grosime(mm)

buc/mp 5.55

kg/mp 141.7

Construcțiile contemporane sunt perfect puse 

în valoare dacă sunt însoțite la amenajarea    

exterioară de pavajul Urbana D7, cu aspect 

modern, suprafață netedă și o nuanță sticloasă 

de gri deschis.

Bucură-te de farmecul retro al acestui model 

de pavaj, inspirat din arhitectura imperiului 

roman. Cele 4 dimensiuni diferite de pavele se 

montează întrețesut, evocând celebrele 

drumuri romane. Amenajările realizate cu pavaj 

Decora impun un aer aristocratic datorită 

finisării în degradeuri rafinate.

Lampă led solară

intensitate luminoasă 120 lumeni

preț/buc 110 lei 85 lei

dimensiune Lxl(mm)

D2 P6

195  x 100 x 60 100 x 100 x 60

intensitate luminoasă 120 lumeni

diametru(mm)

Lampă led Pătrat P3

preț/buc

180

9/12W

185/200 lei

65 

1W

75 lei

80

3W

95 lei

130

5/7W

140/150 lei

Preț: 74 LEI/mp

DECORA

Preț: 59 LEI/mp

URBANA Gri deschis

Culoare carcasă: gri
Clasa de protecție: IP68 
(rezistentă la umiditate)

alei pietonale terase acces
autoturisme

acces
camioane

alei pietonale terase acces
autoturisme

Folosirea energiei solare asigură o soluție 

optimă pentru iluminarea aleilor sau teraselor. 

Produse de calitate superioară, cu panoul solar 

din silicon policristalin, sunt rezistente la 

condiții extreme de mediu.  Luminează timp de 

8-10 h după o încărcare solară completă (4.5 h).



Teracota

Alb-crem Travertin

înălțime(mm) 385

Quadra

dimensiune lxL(mm) 1395 x 1395

antichizatăsuprafață

înălțime(mm) 415

Ronda

diametru(mm) 1140 x 1140

suprafață antichizată

dimensiune Lxl(mm)

Arena

buc/mp

kg/mp

grosime(mm)

P8

4

500 x 500

175.6

80

D7

5.5

600 x 300

141.7

preț/mp 94 lei89 lei

60

Cortina D7

dimensiune Lxl (mm) 600 x 300

grosime (mm) 60

buc/mp 5.55

kg/mp 141.7

Preț: de la 89 LEI/mp

ARENA D7/P8

Preț: 69 LEI/mp

CORTINA D7
Maro



Alb-crem Travertin

Alb-crem Travertin Alb-crem Travertin

Alb-crem Travertin

înălțime(mm) 515385

Jardinieră QuadraCombi

dimensiune lxL(mm) 760 x 7601265 x 1265

preț/buc 330 lei 250 lei

suprafață antichizată antichizată

înălțime(mm) 320

Ronda

diametru lxL(mm) 540 x 540

suprafață antichizată
înălțime(mm) 450

Robusta

dimensiune lxL(mm) 385 x 1530

suprafață antichizată

înălțime (mm)

Resto

dimensiune lxL (mm)

450

760 x 3310

suprafață antichizată

Pentru spațiile cu dimensiuni generoase,             

jardinierele Combi sau Quadra sunt o alegere 

inspirată, atât ca funcționalitate, cât și datorită 

design-ului modern, elegant. Plantează în ea 

un arbust sau un copac ornamental și încon-

joară-l cu flori în culori vii și, cu siguranță, va 

deveni un centru de atracție al amenajării. 

Ideală pentru a crea o oază de relaxare în curte, 

această bancă este rapid și simplu de construit 

de către oricine. Din îmbinarea celor două 

texturi atât de diferite, pavele din beton vibro-

presat, cu aspect natural și lemn lăcuit, ia 

naștere o piesă de mobilier originală, de o 

eleganță clasică, plină de personalitate.
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pavele Pătrat P3 au formă rotundă și sunt    

realizate din oțel inoxidabil, aluminiu și sticlă 
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alimentează de la o sursă de curent de 12V/ 

220V.
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Folosirea energiei solare asigură o soluție 

optimă pentru iluminarea aleilor sau teraselor. 

Produse de calitate superioară, cu panoul solar 

din silicon policristalin, sunt rezistente la 

condiții extreme de mediu.  Luminează timp de 
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Fiecare proiect este unic și depinde de o serie de 

factori: accesibilitatea locației, condițiile terenului și 

complexitatea lucrării. Pentru a ști cu ce să începi, ține 

cont de câteva recomandări. După ce contactezi Elis 

Pavaje, un reprezentant al companiei va măsura și 

evalua spațiul, după care îți va propune un proiect și 

câteva produse.

Pe ce criterii aleg un montator?
Alegerea montatorului este un pas important. Ai în 

vedere să fie un montator cu experiență care îți poate 

pune la dispoziție un certificat de garanție pentru 

lucrarea de montaj (certificatul de garanție pentru 

montaj este diferit de certificatul de garanție al 

produselor Elis Pavaje). Poți cere recomandări sau 

poți solicita să vizualizezi una sau mai multe lucrări ale 

acestuia. Elis Pavaje îți poate recomanda o listă de 

montatori, disponibilă pe site-ul nostru:

www.elis.ro/distribuitori-montatori

  

Cum aleg culorile?
Culorile pavelelor fabricate de Elis Pavaje trebuie să 

se armonizeze cu aspectul exterior al construcției. 

Poți evita monotonia combinând culori, modele ce 

conferă personalitate. E bine să știi că nu totul trebuie 

să se armonizeze perfect. Viziunea ta contează  foarte 

mult înainte de a începe lucrarea de pavaj. De      

asemenea, e bine să ții cont de unghiul, durata și 

intensitatea razelor solare, fiindcă lumina solară prea 

puternică afectează culoarea pavelelor.

Recomandăm combinarea pavelelor cu tonuri similare 

pentru un efect armonizat. Culorile mai deschise 

reflectă lumina mai bine, culorile închise absorb 

lumina, creând efectul opus. Folosirea mai multor 

culori oferă avantaje precum demarcarea spațiilor, iar 

folosirea combinată a acestora permite obținerea 

unui efect de camuflaj pentru eventualele pete ce pot 

apărea în timp. 

Cum aleg stilul pavelelor?
Cum preferi: natural, tradițional sau modernist? Cu 

noi, ai libertatea de a-ți realiza viziunea în amenajarea 

exterioară. Din dorința de a oferi clienților libertate 

fără limite în amenajarea spațiilor exterioare, îți 

punem la dispoziție o gamă de peste 200 de modele și 

nuanțe disponibile. Totul, pentru ca tu să ai posibili-

tatea de a alege dintre mai multe stiluri, să te poți juca 

cu cromatica și să îmbini diverse texturi.
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trebuie parcurse pentru pavarea unei suprafețe cu 

destinație pentru trafic pietonal sau trafic ușor (vezi 

poze dreapta jos). Mai multe detalii, pe:  

www.elis.ro/etape-de-montaj

 

1. Executarea terasamentului

2. Realizarea bordurilor

3. Nivelarea patului de nisip

4. Montarea pavelelor

5. Aplicarea rosturilor

Întreținere
Se recomandă lucrări de întreținere cel puțin o dată 

pe an. Murdăria obișnuită - praf, depuneri de pământ, 

excremente de pasăre sau mușchi - se poate îndepărta 

cu ajutorul mijloacelor manuale de curățare, cum ar fi 

mătura sau peria de frecat. De asemenea, soluțiile de 

curățare existente în locuința ta , cu un ph între 5 și 9, 

pot fi folosite fără riscuri, prin diluarea lor în apă. O 

altă metodă eficientă este utilizarea curățitoarelor cu 

presiune, fară a exista riscul de a deteriora suprafața 

pavelelor din beton. Atenție însă în zona rosturilor, 

deoarece acestea sunt deseori deschise în zonele 

exterioare și nu pot fi spălate prin presiune ridicată. 

Mai multe detalii, pe: 

www.elis.ro/recomandari-de-intretinere-a-pavajului

Apariția eflorescenței
Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe 

de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul 

tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de 

reclamație deoarece calitatea produsului nu este 

afectată. Dispare după un timp datorită intemperiilor 

și uzurii.

Variații de culoare
În producerea pavelelor și a bordurilor se folosesc 

materii prime naturale, fapt ce determină variații de 

culoare care nu pot fi evitate. Soluția în practică: se 

vor monta alternativ produse din mai mulți paleți 

(min. 3) pentru a crea un efect optic plăcut.

Garanție
Produsele Elis Pavaje beneficiază de 5 ani garanție, în 

condițiile respectării recomandărilor producătorului 

privind manipularea, depozitarea, montajul și     

întreținerea. Obține BONUS 1 an de extragaranție la 

înregistrarea pe pagina www.elis.ro/garantia-calitatii 



Pentru mai multe detalii de montaj privind mobilierul de grădină prezentat, vizitează www.elis.ro

Pavelele Decora, Cortina D7, Urbana D7, Arena D7 sunt disponibile doar în varianta fară șanfren (suprafață oblică obținută prin teșire).

Produsele noastre sunt livrate paletizat. Valoarea paletului și transportul nu sunt incluse în preț. 

Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA.

Te invităm să descoperi mai multe surse de inspirație pe www.desprepavaje.ro și facebook!

Fabrica Petrești - jud. Alba

Sediu central

Adresa: str. Zorilor, nr. 1, Petrești

Telefon: 0258 743 682, int. 113, 114

Fax: 0358 816 149

E-mail: office@elis.ro

Fabrica Secuienii Noi - jud. Neamț

Punct de lucru

Adresa: E85, km 318+967, Secuienii Noi

Telefon: 0747 052 496

E-mail:  office-nt@elis.ro

Fabrica Stoenești - jud. Prahova

Punct de lucru

Adresa: DN 72, nr. 26B, Ariceștii Rahtivani

Telefon: 0244 380 835/836/837, int. 213, 214

Fax: 0244 380 838

Email: office-ph@elis.ro


