Proiectul prinde contur
cu texturi și forme
Odată ce ai stabilit destinația și funcționalitățile
suplimentare necesare, poți alege dintr-o mulțime de
forme neregulate sau elemente geometrice, pentru a
le combina ȋn ansamblul dorit. Ne adaptăm dorințelor
tale și te ghidăm cu informații despre modalitățile de
inserție ale elementelor selectate, astfel ȋncât să se
integreze perfect, indiferent de forma sau
caracteristicile spațiului ales.

Îmbină culorile!
Cromatica deosebită și diversă precum dolomit sau
maro patinat transpune dorințele ȋn realitate,
indiferent că ȋți dorești un aspect elegant, modern sau
rustic. Gama coloristică diversiﬁcată Elis Pavaje elimină
bariere, lăsând doar imaginația să stabilească limite.

Desăvârșește-ți stilul!
Știm că ﬁecare are viziuni diferite și înțelegem
diversitatea dorințelor și așteptărilor tale. De aceea, îți
oferim soluția potrivită stilului cu care rezonezi și care
îți oferă confortul optim. Elementele speciﬁce,
precum combinațiile de forme, texturi și culori,
reprezintă amprenta ta unică asupra spațiului pe care
ȋl creezi.

Vizitează-ne pe www.elis.ro, unde poți vedea colecțiile noastre
și descoperi surse de inspirație pentru planurile tale.
Pentru sfaturi legate de proiectare, alegerea tipului de pavaj
sau ȋntrebări generale despre montaj, dorim să ȋți ȋmpărtășim
din experiența noastră de 26 de ani ȋn materie de amenajări cu
pavaje și ȋți oferim informații profesioniste pe blogul
www.desprepavaje.ro.
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Pavele
și dale
GAMA PREMIUM
Recunoscute pentru calitatea lor impecabilă,
pavelele Elis Pavaje se disting prin rezistență,
finisaje atente, cromatică deosebită și forme
interesante, care le conferă un aspect estetic
plăcut, dar și funcționalitatea adaptată spațiilor.
Sunt alegerea ideală pentru pavarea de zone
pietonale, curți, alei de grădină, terase, drumuri
de acces la dependințe, parcuri și piețe.
ANTICO D2
ANTICO P3/P6
ARENA D7/P8
MARIS ANTICO
CONIC ANTICO
CORTINA D7
CORTINA P4/P7
CROMATICA D2/D4/P3/DECCO
CROMATICA FLOARE 1
DECORA
FANTASIA
MARIS
MOZAIC 1/2/3/4/5
PIETRA
RONDO
RUSTIC P4
RUSTIC CLASIC
TRENOVA D2/ROMB
UMBRA D2
UMBRA P3
UMBRA P4
URBANA D7
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Antico D2 / alb-crem

Antico D2
Potrivite pentru o amenajare fără vârstă, produsele
de pavaj antichizate insuﬂă discret patina timpului în
spațiul amenajat. Disponibile în formă conică,
dreptunghiulară sau pătrată și nuanțe naturale,
Pavelele Antico sunt adaptabile oricărui spațiu.

D2
60 mm

grosime
dimensiuni

100 / 200 mm
~129,60

kg/mp
buc/mp

50
antichizată

suprafață
trafic

antracit

alb-crem

alei
pietonale

4

Bordură B4 / maro

trafic ușor (max. 3,5 t)

curți

terase

parcuri

travertin

alei / acces
auto

piețe

Antico D2 / travertin

Antico P3/P6
Pavelele Antico se realizează prin procedee clasice
de îmbătrânire a pavelelor de beton, obținându-se
astfel un aspect care exprimă trecerea timpului.
Când ai nevoie de un aer vintage pentru amenajarea
ta, pavelele Antico sunt prima noastră recomandare.

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

P3
60 mm

P6
60 mm

200 / 200 mm

100 / 100 mm

~134,30

~136,10

25

100

suprafață

antichizată

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

Antico P3 / P6 / D2 / alb-crem
antracit

alb-crem

travertin

ciment (Antico P6)

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Antico P6 / antracit

5

Arena D7
Modelul Arena D7 te duce cu gândul la o plajă
nesfârșită cu nisipul spulberat de vânt, cu valuri ce te
așteaptă să le îmblânzești. Dacă vrei să te simți liber
și neîngrădit, amenajarea cu Arena îți va crea
senzația de spațiu larg, proaspăt și plin de
posibilități.

Obs.: Modelul Arena D7 este disponibil exclusiv în variantă
fără șanfren.

D7
60 mm

grosime
dimensiuni

600 / 300 mm
~141,70

kg/mp
buc/mp

~5,5
beton colormix

suprafață
trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

gri pigmentat

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Arena D7 / gri pigmentat

Arena P8
De inspirație marină, cu o textură aparte ce-aduce
aminte de nisipul spulberat în vânt de pe o plajă
nesfârșită, Arena P8 este recomandat pentru zonele
cu traﬁc intens, dar deosebite din punct de vedere
estetic. Aceste caracteristici îl recomandă pentru
centre comerciale, parcuri, terase, piețe publice.

Bloc zid / alb crem

Obs.: Modelul Arena P8 este disponibil și în variantă fără șanfren.

P8
80 mm

grosime
dimensiuni

500 / 500 mm
~175,60

kg/mp
buc/mp

4
beton colormix

suprafață
trafic

trafic greu redus

Arena P8 / gri pigmentat

gri pigmentat

P

alei
pietonale

curți

terase

parcări

alei / acces
auto

piețe
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Maris Antico / maro patinat

Maris Antico
Datorită suprafețelor și canturilor neregulate,
precum și culorilor naturale, pavelele Maris Antico
trezesc nostalgia zilelor de altădată și creează un
spațiu boem, dar cu o personalitate puternică. Cu
aspect antichizat, produsele Maris Antico beneﬁciază
de o gamă de culori calde, naturale, cum ar ﬁ maro
antichizat, fumé sau travertin.

A

B

C

Obs.: Maris Antico se livrează doar ca multiplu de pachet A, B, C.

A
grosime 60 mm

B
60 mm

C
60 mm

dimensiuni 90 / 120 mm 120 / 120 mm 120 / 180 mm
kg/mp

125

buc&mp/rând

16 A + 32 B + 24 C (1,15 mp)

suprafață

antichizată

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

maro patinat

fumé

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

travertin

alei / acces
auto

piețe

Maris Antico / fumé

Conic Antico
Creează un decor în linii curbe ce invită la voie bună
cu acest model antichizat din gama Antico. Versatil și
plăcut vizual, datorită dimensiunii reduse, pavajul
Conic Antico este o alegere inspirată și eﬁcientă
pentru pavarea spațiilor cu forme atipice sau de mici
dimensiuni, precum și pentru demarcarea unor zone
diferite.

grosime

60 mm

dimensiuni

50 vârf / 97 bază / 100 mm

kg/mp

~123,50

buc/mp

130

suprafață

antichizată

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit

alb-crem

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

travertin

alei / acces
auto

piețe

Conic Antico / alb crem
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Gard Premium / alb-crem

Cortina D7
Cortina D7 este un model modern, datorită
dimensiunilor generoase, iar mixul de culori îi
conferă originalitate și personalitate. Viguros și
îndrăzneț, transformă spațiile pavate într-un ambient
elegant, aerisit și atemporal.
Culorile Dolomit și Café sunt pentru cei care preferă
nuanțele mai blânde, inspirate din natură, iar Granit
și Tempo sunt culori puternice, care imprimă
personalitate spațiului. Ușor de întreținut, pavelele
Cortina sunt o alegere ideală pentru curți, terase,
parcuri sau piețe.

Obs.: Modelul Cortina D7 este disponibil exclusiv în variantă
fără șanfren.

grosime

60 mm

dimensiuni

600 / 300 mm

kg/mp

~141,70

buc/mp

Cortina D7 / granit

~5,55

suprafață

beton colormix

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

dolomit

café

granit

tempo

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Cortina D7 / tempo

Cortina P4/P7
Impresionează prin mixul special de nuanțe și
formele drepte și simple ale dalelor. Modelul este
disponibil în trei nuanțe: dolomit, tempo și granit și
este ideal pentru a crea senzația unui spațiu larg,
aerisit și bine structurat. Ușor de întreținut, pavelele
Cortina sunt o alegere ideală pentru terase sau piețe.

grosime
dimensiuni
kg/mp

P4

P7

60 mm

60 mm

400 / 400 mm

300 / 300 mm

~135,40

~132,40

~6,25

buc/mp

~11,1

suprafață

beton colormix

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

Cortina P4 / dolomit
café (Cortina P7)

dolomit

granit

tempo

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Cortina P4 / granit
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Cromatica D2 / festival

Cromatica
D2/D4/P3/Decco
Inspirată din culorile calde ale toamnei, în nuanțe naturale, vibrante,
gama Cromatica este preferata celor cu personalitate puternică,
iubitori de natură și de toamnă, în aceeași măsură. Jocurile de culori
ale pavelelor te îmbie să recreezi o toamnă bogată, o natură sălbatică
sau un puzzle coloristic.

D2

D4

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

P3

D2

D4

P3

Decco

60 mm

60 mm

60 mm

100 / 200 mm

200 / 300 mm

200 / 200 mm

170 / 170 mm

~129,60

~134,30

~133,30

~140,60

50

~16,66

25

40

trafic ușor (max. 3,5 t)

festival

pastel (D2 / D4 / P3)

alei
pietonale

Cromatica D4 / pastel

beton colormix

trafic
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Decco

60 mm

suprafață

Cromatica D2 / festival

curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Cromatica Decco / festival

Bordură cilindrică / maro

Cromatica
Floare 1
Acest model plăcut și vesel insuﬂă o senzație de
prospețime spațiilor amenajate. Suprafața pavelelor,
în tonurile ruginii ale toamnei, se obține printr-o
tehnologie de colorare specială, astfel încât ﬁecare
pavea este unică din punct de vedere al coloritului,
datorită mixului aleatoriu de nuanțe. Forma
naturală de ﬂoare conferă amenajărilor cu acest
model un aspect deosebit, creativ și ospitalier.

Cromatica Floare 1

Cromatica Floare 1 jumătate

Obs.: Modelul Cromatica Floare 1 se livrează doar ca pachet
Floare 1 + 2 jumătăți.

Floare 1
60 mm

grosime
dimensiuni

Floare 1 jumătate
60 mm

240 / 240 mm

kg/mp

120 / 240 mm

~119,60

buc&mp/rând

23 + 2 jumătăți (0,92 mp)

suprafață

beton colormix

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

pastel

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Cromatica Floare 1 / pastel
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Decora

Decora / dolomit

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, dar modern și
original, datorită ﬁnisării în degradeuri raﬁnate.

Obs.: Decora se livrează doar ca multiplu de pachet A, B, C, D.
Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime
dimensiuni

A

B

C

D

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

266 / 399 mm

266 / 266 mm

133 / 266 mm

133 / 133 mm

kg/mp

184

buc&mp/rând

3A + 6B + 3C + 6D (0,96 mp)

suprafață

beton colormix

trafic

trafic greu redus

café

granit

dolomit

tempo

P

alei
pietonale
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curți

terase

parcări

alei / acces
auto

piețe

Decora / café

Fantasia
Unul dintre modelele preferate de clienții noștri,
datorită aerului distins și boem, Fantasia este alcătuit
din trei pavele de dimensiuni variate, care se îmbină
perfect. Designul rezultat din combinația de forme și
degradeuri conferă un aspect atins de patina
timpului, dar cu un farmec ce dăinuie peste generații.

A

B

Fantasia / albastru patinat

C

Obs.: Fantasia se livrează doar ca multiplu de pachet A, B, C.

A
grosime 60 mm

B
60 mm

C
60 mm

dimensiuni 250 / 250 mm 125 / 250 mm 125 / 125 mm
kg/mp

~131,60

buc&mp/rând

10 A + 11 B + 10 C (1,12 mp)

suprafață

beton colormix

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

gri patinat

maro patinat

albastru patinat

café

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Fantasia / maro patinat
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Maris
Unul dintre produsele deosebite marca Elis Pavaje
este și pavajul Maris, disponibil în nuanța alb-crem.
Este alegerea estetică deosebită pentru grădina,
curtea sau terasa casei tale, garantând obținerea
unui design unic și a unui stil propriu, inedit, diferit.

Bordură cilindrică / maro

A

B

C
Maris / alb-crem

Obs.: Maris se livrează doar ca multiplu de pachet A, B, C.

grosime
dimensiuni

A
60 mm

B
60 mm

C
60 mm

120 / 180 mm

120 / 120 mm

90 / 120 mm

kg/mp

~134,60

buc&mp/rând

24 A + 32 B + 16 C (1,15 mp)

suprafață

rotunjită monocrom

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem

alei
pietonale
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curți

terase

maro

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Mozaic
1/2/3/4/5
Dalele Mozaic au intrat în portofoliul Elis Pavaje
datorită numeroaselor solicitări din partea clienților.
Disponibil într-o gamă largă de plăci de diverse
dimensiuni și având un plus de rezistență asigurat de
suprafața specială, spațiile amenajate cu Dalele
Mozaic aduc un plus de valoare, stil și eleganță
desăvârșită.

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

1
45 mm

2
45 mm

3
45 mm

400 / 400

400 / 600

500 / 500 mm

99

~95,80

97

~6,25

~4,17

4

spălată

suprafață

trafic pietonal

trafic

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

Bordură B4 / ciment

4
45 mm

5
45 mm

500 / 750 mm

500 / 1000 mm

~101,30

~96,80

~2,67

2
spălată

suprafață

trafic pietonal

trafic

natur

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

piețe

Mozaic / natur
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Pietra
Aspectul pavajului Pietra se inspiră din forma și
suprafața neregulată ale pietrei naturale. Textura și
variantele cromatice disponibile îl fac să ﬁe alegerea
perfectă pentru alei, terase sau spații care abordează
o atmosferă rustică și naturală.

Obs.: Pietra se livrează doar ca mix de 7 tipodimensiuni.
Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime

60 mm

dimensiuni

max. 172 / 334 mm

kg/mp

~124,70

buc&mp/rând

mix dimensiuni (0,97 mp)

suprafață

structurat colormix

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

granit

café

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Pietra / café

Rondo
Unul dintre cele mai frumoase și ﬂexibile modele,
Rondo se distinge prin forma specială a pavelelor,
care se îmbină într-o combinație de câte cinci dale, de
formă pătrată și trapezoidală. Fiind modular, se
integrează perfect în spații de forme variate, ﬁind
potrivit pentru pavarea aleilor din parcuri, a teraselor
și a piețelor circulare.

grosime
dimensiuni

A
60 mm

B
60 mm

C
60 mm

115 / 172

115 / 115

70 / 115 / 115

~136,84

kg/mp
buc&mp/rând

mix dimensiuni (0,86 mp)

suprafață

rotunjită monocrom

trafic

trafic ușor (max. 3,5t)

grosime
dimensiuni

D
60 mm

E
60 mm

53 / 86 / 115 mm

57 / 115 mm

kg/mp

Rondo / alb-crem

~136,84

buc&mp/rând

mix dimensiuni (0,86 mp)

suprafață

rotunjită monocrom

trafic

trafic ușor (max. 3,5t)

Obs.: Rondo se livrează doar ca mix A, B, C, D, E.

alb-crem

alei
pietonale

curți

terase

maro

parcuri

alei / acces
auto

piețe
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Rustic P4
Forma simplă și aspectul natural, calități conferite de
suprafața neregulată și dimensiunea mare au plasat
acest model în topul preferințelor clienților noștri
încă de la lansare. Cu acest pavaj cu farmec
atemporal obții un sentiment plăcut de apropiere de
natură și armonie în grădini, parcuri sau pe terase.

Rustic P4 / alb-crem

Obs.: Rustic P4 este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime

60 mm

dimensiuni

400 / 400 mm

kg/mp

~135,40

buc/mp

~6,25

suprafață

structurat monocrom, colormix

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit

alb-crem

maro

café

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Rustic P4 / café

Rustic Clasic
Pavelele Rustic au suprafață neregulată și o
coloristică naturală, prin care se accentuează
trăsătura tradițională a spațiilor în care este integrat.
Datorită dimensiunilor mici, Rustic Clasic este
recomandat în special pentru alei și căi de acces în
parcuri, grădini, curți, oferind spațiilor înguste un
farmec natural, plin de căldură.

A

B

Obs.: Rustic Clasic se livrează doar ca multiplu de pachet A, B.
Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime
dimensiuni

A
60 mm

B
60 mm

138 / 148 mm

138 / 223 mm

kg/mp

~133,70

buc&mp/rând

6 A + 24 B (0,86 mp)

suprafață

structurat monocrom / colormix

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit

alb-crem

Rustic Clasic / alb-crem

maro

café

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Rustic clasic / maro

21

Trenova Romb / trei tonuri de gri

Trenova
D2/Romb
Alege combinația din trei nuanțe de gri pentru a
conferi spațiului un efect vizual tridimensional,
foarte bine structurat, şi un aer modern, plin de
energie. Modelul este disponibil în două variante de
formă: dreptunghi – pentru o eleganță atemporală,
și romb – pentru iubitorii stilului avangardist, vibrant.

D2
60 mm

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

Romb
60 mm

100 / 200 mm

150 / 250 mm

~129,60

134

50

suprafață

51

Trenova D2 / trei tonuri de gri

beton monocrom combi

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

trei tonuri de gri

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Umbra D2
Forma alungită, textura și culorile raﬁnate ale dalelor
fac ca acest model să ﬁe preferat pentru amenajarea
spațiilor moderne din jurul clădirilor cu arhitectură
futuristă. Datorită dimensiunilor sale, poate ﬁ utilizat
atât în spațiile private, cât și în cele publice.

grosime

60 mm

dimensiuni

100 / 200 mm

kg/mp

~129,60

buc/mp

50

Umbra D2 / antracit, alb-crem

spălată colormix

suprafață
trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit

alb-crem

alei
pietonale

Umbra D2 / antracit

curți

terase

parcuri

teracotă

alei / acces
auto

piețe

Umbra D2 / alb-crem
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Umbra P3

Umbra P3 / antracit, alb-crem

Se evidențiază prin suprafața și textura deosebite.
Prin forma sa, modelul induce o senzație de ordine,
armonie și echilibru în spațiile clasice sau moderne în
care e utilizat. În combinație cu celelalte dimensiuni
și mixând tipurile de nuanțe se pot crea spații foarte
interesante din punct de vedere vizual.

Umbra P3 / antracit, alb-crem

grosime

60 mm

dimensiuni

200 / 200 mm

kg/mp

~136,10

buc/mp

25
spălată colormix

suprafață
trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit

alb-crem

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

teracotă

alei / acces
auto

piețe

Umbra P4
Este o opțiune perfectă pentru a realiza un spațiu
larg și aerisit. Datorită dimensiunilor sale mari,
înnobilează ambientul cu un aer actual și bine
organizat. Suprafața structurată, cu aspect de
criblură, conferă rezistență sporită și utilizări variate:
piețe, parcuri, piscine, terase.

grosime

60 mm

dimensiuni

400 / 400 mm

kg/mp

~135,40

buc/mp

~6,25

suprafață

spălată colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

trafic

antracit

alb-crem

gri deschis

alei
pietonale

Umbra P4 / alb-crem

curți

terase

teracotă

gri închis

parcuri

alei / acces
auto

piețe
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Focar Quadra

Urbana D7
Amenajările cu Urbana D7 pun perfect în valoare
construcțiile contemporane cu geometrii atent
studiate. Aspectul modern și suplu al pavajului este
conferit de suprafața netedă, îmbogățită cu o nuanță
sticloasă de gri deschis, ﬁnă și elegantă.

Obs.: Urbana D7 este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime

60 mm

dimensiuni

Urbana D7 / gri deschis

600 / 300 mm

kg/mp

~141,70

buc/mp

~5,55

suprafață

netedă monocrom

trafic

trafic ușor (max. 3,5 t)

gri deschis

alei
pietonale
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curți

terase

parcuri

alei / acces
auto

piețe

Mortar pentru
rosturi pavele
•
•
•
•
•

permeabil la apă
ușor de amestecat
nu pătează pavajul
se livrează kit: nisip și adeziv lichid
pe bază de rășină epoxidică

NOU

Utilizare: Se amestecă 25 kg de nisip (spălat, uscat și fără praf) cu adeziv și apă
(pentru unele produse) într-un mixer de beton timp de cel puțin 5 minute.
Suprafața trebuie să ﬁe pregătită în funcție de traﬁcul estimat. Se udă
suprafața înainte de aplicare pentru. Se toarnă și distribuie folosind o lopată
sau tija de nivelare. Utilizați o racletă de cauciuc pentru a introduce materialul
între rosturi. Evitați apariția apei în articulațiile proaspăt așezate asigurând o
pantă suﬁcientă. Curățați cu atenție suprafața pavată imediat după aplicare cu
o mătură.
Timp de uscare: 24h
cod
produs
MR1
MR2
MR3
MR4

kit

componenta

25 kg nisip + adeziv
25 kg nisip + adeziv
25 kg nisip + adeziv
25 kg nisip + adeziv

adeziv Uni-component
adeziv Bi-component
adeziv Bi-component
adeziv Bi-component

consum / mp pentru pavaj
20 x 20 mm
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg

destinație / tip
trafic
pietonal (max. 1,5 t)
ușor (max. 3,5 t)
mediu (max. 7,5 t)
greu (max. 24 t)

Adeziv pentru
agregate decorative
•
•
•
•
•
•

pentru traﬁc pietonal
rezistent la îngheț și dezgheț
ușor de folosit, permeabil la apă
fără miros deranjant
întărește aproape orice fel de agregate
nu permite creșterea buruienilor

NOU

Utilizare: se stabilizează suprafața la o adâncime de cel puțin 30 mm.
Suprafețele adiacente, care nu trebuie decorate, trebuie să ﬁe mascate.
Spălați pietrișul și lăsați-l să se usuce complet. Se amestecă pietriș curat și
uscat cu adeziv, timp de cel puțin 5 minute. Se toarnă și distribuie folosind o
lopată sau racleta de nivelare. Utilizați racletă de cauciuc pentru a introduce
materialul între rosturi. Suprafața proaspăt decorată trebuie protejată
împotriva ploii timp de 24 de ore.
Notă importantă: Pietrișul spălat trebuie uscat complet deoarece adezivul se
poate umﬂa în combinație cu umiditatea.
cod produs
ADZ1
ADZ2

flacon
adeziv Unicomponent
adeziv Bi-component

consum kg / mp
în funcție de granulație și grosime strat agregate
în funcție de granulație și grosime strat agregate

destinație / tip trafic
trafic pietonal (piatră albă 5 - 56 mm)
trafic pietonal (piatră colorată 2 - 10 mm)
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Pavele
standard
Gama de produse Elis Pavaje include și pavele
standard, într-o gamă extinsă de culori și
forme. Versatile, deoarece se pot monta întro mare varietate de forme, reprezintă o
alegere practică și accesibilă în același timp.
CONIC
DREPTUNGHI D1/D2/D3
DREPTUNGHI D4/D5/D7/D8
DUBLU T - T1/T2/T3/T4/T5
ELFIX 1/2/3
FLOARE 1/2
FRUNZĂ F1/F2/F5
FRUNZĂ F4
GRILĂ 1/2. CUB DELIMITARE
PĂTRAT ECO
PĂTRAT P2/P3/P5/P6
PĂTRAT P4/P7/P8
VESTA

Pentru mai multe detalii despre
oferta completă Elis Pavaje,
vizitați site-ul: www.elis.ro.
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Borduri
Pentru delimitarea spațiilor create folosiți
bordurile Elis Pavaje. Acestea redau un
contur frumos și elegant aleilor din curte sau
grădini, finisează terasele sau parcările,
valorizând întregul ambient.

BORDURĂ B1
BORDURĂ B2
BORDURĂ B3
BORDURĂ B3.1
BORDURĂ B3.2
BORDURĂ B4
BORDURĂ B5
BORDURĂ B6
BORDURĂ B6.1
BORDURĂ B6.2
BORDURĂ B7
BORDURĂ B8
BORDURĂ B9
BORDURĂ B10
BORDURĂ B11
BORDURĂ B12
BORDURĂ B13
ELEMENT RAMPĂ
ELEMENT RACORD DREAPTA
ELEMENT RACORD STÂNGA
BORDURĂ CILINDRICĂ
BORDURĂ B8 ANTICO

Pentru mai multe detalii despre
oferta completă Elis Pavaje,
vizitați site-ul: www.elis.ro.
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Produse
pentru
grădină
Gardurile, zidurile de înălțime mică și medie,
palisadele, treptele, jardinierele au fost
folosite încă din cele mai vechi timpuri la
delimitarea proprietăților sau ca elemente
decorative în amenajarea spațiilor exterioare.
Produsele ornamentale Elis Pavaje se
realizează din beton vibropresat, beneficiind
de aspectul deosebit al pietrei sparte sau
uzate.
BANCĂ RESTO
BANCĂ ROBUSTA
BLOCURI DE ZID
ELEMENT DE TREAPTĂ SPLITAT
GARD PREMIUM
GARD ANTICO
GARD CLASIC
FOCAR QUADRA
FOCAR RONDA
PALISADĂ
PLĂCI SOCLU
JARDINIERĂ RONDA
JARDINIERE QUADRA / COMBI
JARDINIERE J1, J2
PĂTRAT P3 LAMPĂ LED CU FIR / SOLARĂ
LAMPĂ LED SOLARĂ D2 / P6
LAMPĂ LED SOLARĂ SEMNALIZARE
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Bancă Resto
Bancă Robusta
Mobilierul exterior poate ﬁ realizat din elemente
originale, dar elegante și practice. De exemplu,
Banca Resto, cu suprafața de lemn susținută pe două
jardiniere, este comodă și este rezistentă în timp.
Obții în acest fel un produs estetic, cu dublă
funcționalitate și la costuri accesibile.
Banca Robusta, ideală pentru a crea o oază de liniște
și răcoare în curte, este rapid și simplu de construit
de către oricine. Din îmbinarea celor două texturi
atât de diferite, pavele din beton vibropresat, cu
aspect natural, antichizat, și lemn lăcuit ia naștere o
piesă de mobilier originală.

înălțime
dimensiuni
pachet
suprafață

alb-crem

Banca RESTO

Banca ROBUSTA

450 mm

450 mm

760 / 3310 mm

385 / 1530 mm

conține pavele, șezut din lemn și adeziv
antichizată

antracit

mobilier
grădină / urban

32

Bancă Resto

travertin

Bancă Robusta

Blocuri de zid
Folosirea blocurilor de zid, superioare soluțiilor
clasice din piatră, beton monolit, lemn, datorită
timpului scurt de montaj, manoperei mai puțin
costisitoare și a durabilității în timp, conferă spațiului
amenajat distincție și acuratețe a detaliului vertical,
ﬁind mult mai atractive decât soluțiile clasice.

Bloc de zid

grosime
dimensiuni

Bloc de zid de colț

Bloc de zid

Bloc de zid de colț

150 mm

150 mm

250 / 500 mm

250 / 500 mm

kg/buc

~41,25

~41,25

buc/mp

~13,33

suprafață

~13,33
piatră spartă

antracit

alb-crem

granit

café

ziduri
sprijin

travertin

garduri

delimitări
de spații
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Element de
treaptă splitat
Elementele de treaptă din beton au o rezistență
mecanică ridicată. Elementele de treaptă reprezintă
o soluție rapidă de montaj pentru a rezolva problema
diferenței de nivel.

grosime
dimensiuni
kg/buc
buc/mp
suprafață

150 mm
375 / 500 mm
~60,40
2
piatră spartă

antracit

alb-crem

granit

café

construcții
în trepte
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travertin

Element treaptă / alb-crem

Gard Premium
Linia elegant - naturală a produsului este dată de
suprafața neregulată a acestuia, realizată prin
splitare (aspect de piatră obținut prin despicarea
controlată a blocului de beton). Fabricate din beton
vibropresat, blocurile modulare care compun
produsul dau frâu liber imaginației tale în realizarea
gardului mult visat. Folosit ca perete plin sau în
combinaţie cu ﬁer forjat, efectul estetic al gardului
ce împrejmuiește proprietatea, apărând-o în același
timp, este unul deosebit.

Obs.: Capac gard 1 este disponibil si in nuantele:ciment, teracota, maro..

grosime
dimensiuni
kg/buc
suprafață

Element gard

Element gard de jumătate

Element stâlp

Element stâlp dublu

Capac gard 1

185 mm

185 mm

185 mm

185 mm

50 mm

200 / 480 mm

200 / 240 mm

200 / 400 mm

400 / 400 mm

225 / 280 mm

25,60

13,10

23,60
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5,50

buc/mp ~ 11,26

buc/mp ~ 22,5

buc/m ~ 5,4

buc/m ~ 5,4

buc/m ~ 4,44

piatră spartă

piatră spartă

piatră spartă

piatră spartă

beton monocrom

alb-crem

garduri

antracit

delimitări
de spații
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Gard Antico
Gardul Antico a fost creat datorită feluritelor moduri
în care se poate folosi pavajul. Astfel, s-a pornit de la
pavajul Antico D6, care are forma unei cărămizi și,
prin creativitatea designerilor Elis, s-a ajuns la o nouă
întrebuințare a sa, sub formă de gard. Gardul Antico
aduce o eleganță deosebită și conferă un aspect
țesut, riguros și trainic, creând armonie între casă,
grădină și curte.

Capac gard 2

Element gard Antico

Obs.: Capac gard 2 este disponibil și în culoarea ciment.

Capac gard 2

Element gard Antico

60 mm

60 mm

250 / 500 mm

120 / 250 mm

kg/buc

13,90

3,50

buc/m

4

grosime
dimensiuni

suprafață

alb-crem

beton monocrom

antracit

garduri
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antichizată

delimitări
de spații

travertin

Gard clasic / teracotă

Gard Clasic
La îndemâna oricui, Gardul Clasic poate ﬁ folosit în orice context, în
special în curțile și grădinile obișnuite și mai puțin pretențioase.
Aceasta poate ﬁ soluția ideală pentru cei care vor o împrejmuire
rapidă și economică.

Gard clasic / maro

Element stâlp gard clasic

Element gard clasic

Capac gard 1

Obs.: Capac gard 1 este disponibil și în nuanțele antracit, alb-crem, ciment.

grosime
dimensiuni
kg/buc
buc

Element stâlp gard clasic
195 mm

Element gard clasic
195 mm

Capac gard 1
50 mm

200 / 500 mm

125 / 400 mm

225 / 280 mm

17,60

13,20

5,50

/m 100

/mp ~4,4

/m 50

suprafață

beton monocrom

teracotă

garduri

maro

delimitări
de spații
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Focar Quadra
În serile alături de prieteni, focarul poate deveni
punctul de atracție. Folosit pentru un foc viu, ca bar
sau ca masă, ne strângem în jurul lui să depănăm
amintiri, să ne bucurăm de viață. Realizat din pavele
din beton vibropresat, este prevăzut cu o cuvă
metalică specială, rezistentă la foc intens.

înălțime
dimensiuni
suprafață
pachet

alb-crem

385 mm
1395 / 1395 mm
antichizată
pavele, adeziv, cuvă metalică, silicon

antracit

mobilier
grădină / urban
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travertin

Focar Ronda
Potrivit în special pentru amenajările cu tentă
rustică, atât ca materiale, cât și ca gamă cromatică,
acest focar este soluția ce înlocuiește șemineul din
serile de iarnă, pentru a petrece împreună cu familia
sau prietenii clipe relaxante.

Pătrat P6 / antracit, ciment, alb crem

înălțime
dimensiuni
suprafață
pachet

antracit

415 mm
1140 / 1140 mm
antichizată
pavele, adeziv, cuvă metalică, silicon

maro

mobilier
grădină / urban

teracotă

Cortina D7 / tempo
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Palisadă
Palisadele se folosesc la delimitarea spațiilor cu
funcțiuni diferite (cum ar ﬁ delimitarea spațiilor verzi
de cele destinate circulației), precum și la preluarea
unor diferențe mici de nivel (15-35 cm) în vederea
amenajării terenului în trepte. Palisadele se obțin
prin despicarea controlată a unui bloc de beton,
formându-se astfel două fețe cu suprafața
neregulată care dau senzația de piatră naturală.

Palisadă / alb-crem

Umbra P3 / alb-crem

grosime
dimensiuni

150 mm
125 / 450 mm

kg/buc

18,10

buc/mp

~6,66

suprafață

piatră spartă

antracit

alb-crem

granit

café

delimitări
de spații
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travertin

construcții
în trepte

Placă soclu
tip A/B
Plăcile de soclu Elis Pavaje sunt elemente decorative
care întregesc designul casei. Sunt foarte rezistente
la uzură și impact mecanic, ceea ce, pe lângă ușurința
în aplicare, este un mare avantaj față de alte
materiale.

grosime
dimensiuni
kg/buc
buc/mp

A

B

40 mm

50 mm

185 / 190 mm

185 / 390 mm

3

7,4

~28,45

~13,86

suprafață

piatră spartă

antracit

alb-crem

ziduri

Placă soclu tip B / alb-crem
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Jardinieră Ronda

Jardinieră Ronda
Elemente decorative de tip jardiniere pot ﬁ realizate din diverse tipuri
de pavele, pentru a crea combinații adecvate spațiului tău. Construit
din bucăți de pavele Conic Antico, modelul Ronda este recomandat
pentru spațiile cu linii rotunjite, cărora le imprimă un aer romantic.

înălțime
dimensiuni
pachet
suprafață

320 mm
540 / 540 mm
pavele și adeziv
antichizată

alb-crem

antracit

mobilier
grădină / urban
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travertin

Jardinieră
Quadra / Combi
Pentru spațiile cu dimensiuni generoase, jardinierele Quadra sau
Combi reprezintă o alegere inspirată, atât ca funcționalitate, cât și
datorită design-ului modern, elegant. Plantează în ea un arbust sau
un copac ornamental și înconjoară-l cu ﬂori în culori vii și, cu
siguranță, va deveni un centru de atracție al amenajării.

Quadra
înălțime
dimensiuni
pachet
suprafață

515 mm
760 / 760 mm
pavele și adeziv
antichizată

Combi
înălțime

1265 / 1265 mm

pachet

pavele și adeziv

suprafață

alb-crem

385 mm

dimensiuni

antracit

mobilier
grădină / urban

antichizată

travertin

Jardinieră Combi
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Jardinieră J1 / J2
Fiecare spațiu amenajat poate ﬁ îmbogățit estetic prin decorarea cu
ﬂori și plante. Având forme creative și plăcute, jardinierele sunt
elemente de decor ideale pentru curți, străzi, alei din parcuri sau
parcări.

J1
grosime
dimensiuni
kg/buc
suprafață

130 mm
230 / 270 mm
Jardinieră J1 / ciment

9,44
beton monocrom

J2
grosime
dimensiuni
kg/buc
suprafață

240 / 360 mm
17,6
beton monocrom

ciment

alb-crem

roșu

maro

teracotă

mobilier
grădină / urban

44

200 mm

Jardinieră J2 / ciment

Pătrat P3 lampă led
cu ﬁr / solară
Sistemele de iluminat oferă o lumină difuză, creând 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 12 V / 220 V.

Pătrat P3
lampă led cu fir

1 Wat

3 Wat

5W / 7W Wat

9W / 12W Wat

grosime

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

diametru

65 mm

80 mm

130 mm

180 mm

pachet

pavea P3 + lampă

suprafață

P3 - beton monocrom

Pătrat P3
lampă led solară
grosime

60 mm

diametru

100 mm

pachet

pavea P3 + lampă

suprafață

alb-crem

alei
pietonale

P3 - beton monocrom

antracit

ciment

maro

teracotă

curți

terase

parcuri

travertin

piețe

Pentru speciﬁcații complete ale lămpilor accesați ﬁșele tehnice ale
produselor pe www.elis.ro.

Pătrat P3 lampă led
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Lampă led
solară D2 / P6
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).
Intensitate luminoasă: 14 lumeni. Culoare carcasă: gri. Este rezistentă
la umiditate - clasa de protecție IP 68.

Lampă led solară D2

Lampă led solară
grosime
dimensiuni
carcasă

D2

P6

60 mm

60 mm

195 x 100 mm

100 x 100 mm

plastic

plastic

Lampă led
solară semnalizare

NOU

Lămpile solare de semnalizare au rol de marcaj cu lumină intermitentă,
pe suprafețele pavate.

grosime
dimensiuni
carcasă
destinație

alei
pietonale
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23 mm
100 x 100 mm
aliaj de aluminiu
marcaj lumină intermitentă

curți

terase

parcuri

piețe

Lampă led solară P6

Avantajele pavelelor vibropresate:
rezistență, calitate și eleganță
Alegerea materialelor pentru amenajarea
curții sau a grădinii implică atât decizii
creative, cât și pragmatice. De ce? Simplu:
produsele pentru care optezi îți dorești să
ﬁe rezistente și de calitate certiﬁcată, dar
totodată să pună în valoare arhitectura
locuinței, să îți ofere confortul și intimitatea
necesare.
Pe piață există însă mai multe tipuri de
suprafețe pentru amenajarea exteriorului, ﬁe
că e vorba despre curte, terasă, bucătărie de
vară, foișor sau parcare. Unele tradiționale,
ca asfaltul și betonul, folosite în special
pentru căile de acces auto și pentru parcare,
dar și pentru a cosmetiza rapid si ieftin
aspectul curții. Altele, mai moderne, necesită
un buget consistent și sunt mai greu de
montat datorită dimensiunilor și greutății –
piatra naturală, de exemplu, este diﬁcil de
tăiat la dimensiune și de manevrat, din cauza
greutății ﬁecărei bucăți.
Pavelele din beton vibropresat de la Elis
Pavaje sunt o soluție performantă pentru
amenajarea curții, cu durabilitate probată în
timp și cu aspect elegant și modern. Iată, pe
scurt, avantajele acestor pavele față de alte
suprafețe sau materiale disponibile pe piață.

Rustic clasic

Pavele vibropresate versus asfalt
Asfaltarea necesită costuri ridicate de
execuție, riscuri în realizarea lucrării și poate
suferi deformări / erodări cauzate de
condițiile meteo din timpul sezonului rece. În
schimb, folosirea pavelelor este o soluție
sigură, cu implicații mai mici, fără urme
vizibile în cazul reparațiilor. În plus, când vei
dori să extinzi zona amenajată sau să schimbi
modelul, va ﬁ foarte simplu: adaugi pavaj
lângă cel existent sau reutilizezi pavelele
pentru a crea un nou model, în combinație cu
alt tip de pavaj, de aceeași grosime ca cel
existent.
Pont: pentru a nu ﬁ vizbilă ușoara diferență
de nuanță dintre pavajul vechi și cel nou,
alege pentru completare un model într-o altă
culoare.

Mozaic
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Pavele vibropresate versus beton
simplu
Dacă prețul de achiziție este principalul
criteriu pe care îți bazezi alegerea
materialelor pentru amenajarea spațiului
dorit, este posibil să te îndrepți într-o primă
fază spre betonul simplu. Însă astfel renunți la
o amenajare modernă, estetică și durabilă. În
plus, faci o falsă economie, deoarece suma
economisită acum o vei cheltui în anii
următori din cauza ﬁsurilor și a crăpăturilor
cauzate de ciclurile îngheț – dezgheț. În plus,
orice intervenție sub suprafața betonată –
spartul unei țevi, racordarea la o nouă
utilitate etc-este costisitoare și lasă urme
inestetice, spre deosebire de amenajările cu
pavaj, fără urme vizibile în cazul reparațiilor.
În plus, pavelele se pot schimba foarte ușor
bucată cu bucată, dacă este necesar, fără să
ﬁe nevoie de o intervenție pe suprafețe de
mari dimensiuni.

Pavele vibropresate versus pavele
amprentate
Alegerea pavelelor amprentate, realizate în
matrițe simple, nu prin tehnologia de
vibropresare, înseamnă concesii în
defavoarea durabilității, eleganței și stilului. În
plus, presupune înlocuirea lor la câțiva ani,
deoarece nu sunt rezistente la uzură. Spre
deosebire de acestea, pavelele vibropresate
Elis Pavaje sunt rezistente la crăpături,
spărturi și cicluri repetate îngheț – dezgheț,
iar culorile își păstrează frumusețea în timp.

Cromatica Floare 1

Pavele vibropresate versus piatră
naturală
O alee din piatră creează un cadru impunător,
natural. Culorile sunt însă limitate, iar
manopera este costisitoare atât ca bani, cât și
ca timp de execuție, deoarece bucățile de
piatră naturală sunt greu de manevrat și de
tăiat la dimensiuni mici, pentru a umple
colțuri sau linii curbe.
Alege pavele vibropresate Elis Pavaje și obții
același efect vizual, la un buget mai mic. În
plus, te bucuri de o gamă coloristică mai
bogată, mai multe forme din care să alegi, iar
montajul va ﬁ mai ieftin, mai ușor și mai rapid.
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