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Alei, trotuare
și alte căi de
acces
Cu pavelele Elis Pavaje se pot crea zone
pietonale care îmbunătățesc accesibilitatea,
orientarea și conectivitatea spațiilor.
Prin pavare, aleile și trotuarele din spațiile
publice lasă în urmă aspectul monoton
al betonului și devin zone estetice, care
înfrumusețează localitatea.
În plus, pavelele cu marcaj special ajută la
organizarea și fluidizarea traficului.
De exemplu, pavelele marcate cu simbol
bicicletă sunt recomandate pentru
semnalizarea benzilor pentru acces biciclete.

Pătrat P3 / P5
Acces Biciclete

Pătrat P3 Acces Biciclete

Pătrat P5 Acces Biciclete

grosime 60 mm

grosime 80 mm

dimensiuni 200 / 200 mm
kg/buc 7

dimensiuni 200 / 200 mm
kg/buc 9

Disponibil în culoarea antracit.
2

Therme București. Antico P6

Dreptunghi
D1 / D2 / D3
Iată un model clasic ce se păstrează an de an în
topul preferințelor, cu o utilizare extinsă datorită
calităților sale practice. Un spațiu amenajat cu
pavele dreptunghi devine în mod evident un spațiu
elegant, curat și eficient organizat.

Centru civic Zalău. Dreptunghi D2

D1

D2

D3

Obs.: p
 rodusul D2 este disponibil și în varianta fără șanfren
(suprafața oblică obținută prin teșire).

D1
grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp
suprafață
trafic

D2

40 mm

D3

60 mm

80 mm

100 / 200 mm 100 / 200 mm 100 / 200 mm
~85,80

~129,60

177

50

50

50

beton monocrom
trafic ușor
trafic greu
trafic pietonal
(max. 3,5 t)
redus

alb-crem

antracit

(D2, D3)

maro

(D1, D2)

ciment

roșu

galben

teracotă
(D2)
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ALEI, TROTUARE
ȘI ALTE CĂI DE ACCES

Dreptunghi
D4 / D5 / D7 / D8
Acest model clasic de dreptunghi este potrivit
oricăror spații, distingându-se prin linia simplă
și elegantă. Pentru un aspect deosebit, vă
recomandăm combinarea mai multor dimensiuni.

grosime
dimensiuni

D4

D5

60 mm

80 mm

200 / 300 mm

200 / 400 mm

kg/mp

~134,30

~182,30

buc/mp

~16,66

suprafață
trafic

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

~12,50
beton monocrom

trafic ușor (max. 3,5 t)

trafic greu redus

D7

D8

60 mm

60 mm

300 / 600 mm

140 / 210 mm

~141,70

129,25

~5,55

34

suprafață

beton monocrom

trafic

alb-crem

maro (D4)

trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit

ciment

roșu

galben (D4, D5)

teracotă (D4)

Obs.: p
 rodusul D5 este disponibil și în varianta fără șanfren,
produsul D7 este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.
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Pătrat
P4 / P7 / P8
Pătratele de dimensiuni mari P4 / P7 / P8 sunt
potrivite spațiilor largi, oferind amenajării un
aspect modern, o eleganță deosebită și senzația
de echilibru vizual.

P4

P7

P8

Obs.: P7 și P8 sunt disponibile și în varianta fără șanfren
(suprafața oblică obținută prin teșire).

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

P4

P7

P8

60 mm

60 mm

80 mm

400 / 400 mm 300 / 300 mm 500 / 500 mm
~135,40
~6,25

suprafață
trafic

trafic ușor
(max. 3,5 t)

alb-crem

antracit

~129,60

~175,60

~11,11

4

beton monocrom
trafic ușor
trafic greu
(max. 3,5 t)
redus

ciment

roșu
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ALEI, TROTUARE
ȘI ALTE CĂI DE ACCES

Oportunități
pentru persoane cu
dizabilități fizice
Elis Pavaje sprijină implementarea legislaţiei
privind adaptarea spaţiului urban la nevoile
persoanelor cu handicap prin îmbogăţirea
portofoliului cu produse ce creează condiţii
optime de deplasare pentru persoanele cu
dizabilităţi vizuale.
Pavelele Tactilo sunt de două tipuri:
de orientare pe trotuare și de semnalizare
traversare stradă.
Pentru accesibilitate în cazul diferențelor
de nivel între șosea și alei, recomandăm
folosirea produselor speciale: Element
Rampă.

Element rampă

50

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp
suprafață

100

250

250

0

250 mm
250 / 500 mm
~52,5
2
beton monocrom

ciment
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Tactilo 1 / 2
Spațiul și tot ce îl delimitează sunt importante
pentru noi în viața de zi cu zi.
Spațiul este elementul de comunicare universală și
fundamentală. Descartes spune: „Un orb ce atinge
pământul cu bastonul și observă o pietricică, nu
simte pietricica în raport cu corpul său, la capătul
mâinii ce ţine bastonul, de exemplu, ci acolo unde
ea există - pe pământ, la capătul bastonului pe
care îl ține”.
Informația tactilă detectată cu ajutorul picioarelor
sau a bastonului alb facilitează urmărirea unui
traseu, recunoașterea schimbării direcției de mers
sau ajungerea la punctul de destinație.

grosime
dimensiuni

1

2

50 mm

50 mm

300 / 300 mm

300 / 300 mm

kg/mp

~124,44

buc/mp

~11,11

suprafață
trafic

structurată monocrom
trafic pietonal

alb-crem

Tactilo 1 / alb-crem

7

Spații logistice
parcări și drumuri
secundare

Rolul parcărilor și al platformelor logistice este
de a răspunde în primul rând necesității de a
suporta sarcini mari și trafic intens. Pavelele
cu grosime de min. 80 mm au rol utilitar fiind
special concepute pentru a rezista la traficul
greu și intens. Își păstrează proprietățile chiar
și după o exploatare îndelungată.
Pentru delimitarea locurilor de parcare,
pavelele marcate cu simbolul P (parcare)
sunt o soluție întotdeauna accesibilă și facilă.
Pentru evidențierea locurilor de parcare
pentru persoane cu dizabilități sunt
disponibile pavele speciale marcate cu
simbolul respectiv.

Pătrat P3 / P5
Parcare
grosime

60 mm

dimensiuni

80 mm
200 / 200 mm

Accesibilitate
grosime
dimensiuni

60 mm

80 mm
200 / 200 mm

Disponibil în culoarea antracit.
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Platformă logistică, Stoenești

Grilă 1 / 2
Cub delimitare grilă
Este soluția perfectă pentru consolidarea solului
și întărirea terenurilor situate în pantă sau pentru
amenajarea parcărilor decorate cu zone de
verdeață.

1

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

2

1

2

80 mm

100 mm

cub
delimitare
80 mm

400 / 400 mm 400 / 600 mm 84 / 84 mm
~116,90
~6,25

suprafață
trafic

cub
delimitare

trafic greu
redus

antracit (cub)

~142,86

170

~4,16

~141,72

beton monocrom
trafic greu
trafic greu
intens
redus

ciment

roșu (cub)
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SPAȚII LOGISTICE
PARCĂRI ȘI DRUMURI SECUNDARE

Pătrat Eco
Este un pavaj permeabil datorită rosturilor mari
create prin punerea lui în operă.
Această soluție este deosebit de eficientă pentru
atenuarea și eliminarea scurgerilor de apă în
timpul ploilor torențiale, evitând astfel băltirea,
inundarea și formarea peliculelor de gheață în
timpul iernii.

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp
suprafață
trafic

80 mm
200 / 200 mm
~137,50
25
beton monocrom
trafic greu redus

antracit

10

ciment

Elfix 1 / 2 / 3
Este autoblocant, prevăzut cu elemente speciale
de îmbinare, care fac posibilă pavarea suprafețelor
pentru trafic greu, deoarece împiedică deplasarea
și deformarea pavelelor.
Sistemul Elfix, cu distanțiere integrate, permite
umplerea optimă a rosturilor dintre pavaje. Acest
sistem a fost dezvoltat special pentru spațiile cu
trafic greu, deoarece rosturile uniforme dintre
pavele nu permit deformări ale pavajului, deplasări
ale plăcilor sau degradarea canturilor.

Elfix 1

grosime
dimensiuni

Elfix 2

Elfix 3

Elfix 1

Elfix 2

Elfix 3

80 mm

80 mm

100 mm

200 / 300 mm 200 / 200 mm 200 / 200 mm

kg/mp

~186,30

167,7

222,6

buc/mp

~16,66

25

25

suprafață
trafic

alb-crem
(Elfix 1, 2)

trafic greu
redus

antracit

beton monocrom
trafic greu
trafic greu
redus
intens

ciment

roșu

(Elfix 1, 2)

Pentru alte produse pentru
infrastructură vizitați www.elis.ro
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SPAȚII LOGISTICE
PARCĂRI ȘI DRUMURI SECUNDARE

Vesta
Acest model vine în completarea soluțiilor de
pavare industrială cunoscute și des utilizate
(Dublu T), conferind un plus de ergonomie
spațiului. Prin forma dalelor și calitățile intrinseci
legate de rezistență, acest model permite îmbinări
perfecte, remarcabile și pe plan estetic.

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

grosime
dimensiuni

A

B

80 mm

80 mm

144 / 205,5 mm

204,2 / 246,5 mm

kg/mp

12 A + 12 B

suprafață

beton monocrom

trafic

trafic greu redus

alb-crem

12

~177,30

buc/rând

antracit

ciment

roșu

Dublu T
T1 / T2 / T3 / T4 / T5
Special concepute pentru a rezista la traficul
intens și greu, modelele Dublu T sunt destinate
amenajării spațiilor utilitare. Remarcabil este faptul
că pavelele își păstrează proprietățile chiar și după
o exploatare îndelungată.

Obs.: T1 / T2 / T3 sunt disponibile și în varianta fără șanfren
(suprafața oblică obținută prin teșire).

grosime
dimensiuni

Dublu T3 / ciment

T1

T2

T3

60 mm

80 mm

100 mm

165 / 200 mm 165 / 200 mm 165 / 200 mm

kg/mp

~132,30

~166,10

~216,40

buc/mp

~35,50

~35,50

~35,50

suprafață
trafic

trafic ușor
(max. 3,5 t)

beton monocrom
trafic greu
trafic greu
redus
intens

T4

T5

80 mm

80 mm

165 / 100 mm

140 / 200 mm

kg/mp

170

~173,40

buc/mp

71

39

grosime
dimensiuni

suprafață
trafic

alb-crem

beton monocrom
trafic greu redus
trafic greu redus

antracit

(T2/3/4/5)

ciment

roșu
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Piețe publice,
parcuri

Marile piețe sau parcuri publice, la fel
ca și alte locuri deosebite din orașe,
sunt destinații multi-utilizare. Acestea
atrag o gamă largă de persoane pentru
o experiență publică comună. Parcurile
și piețele oferă o serie de oportunități
de recreere precum: loc de întâlnire cu
prietenii, locuri de relaxare la umbră, locuri
de joacă, spații sportive sau alte spații cu
scop predefinit.
Este important ca zonele de acces între
toate aceste spații să fie bine conectate,
pavelele Elis Pavaje fiind o modalitate
versatilă de amenajare.
Produsele ornamentale precum palisadele,
elementele de treaptă, blocurile de zid
permit adaptări estetice ale terenurilor în
pantă sau delimitări de spații.

Mall Park Lake, București. Antico P6
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Palisadă
grosime
dimensiuni

150 mm
125 / 450 mm

kg/mp

18,10

buc/mp

~6,66

suprafață

piatră spartă

Palisadă

Bloc
de zid
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

~13,33

grosime
dimensiuni

suprafață

piatră spartă

Element
de treaptă
splitat
grosime
dimensiuni
kg/buc
buc/mp
suprafață

Bloc de zid

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

culorile disponibile:

alb-crem

antracit

travertin

Element treaptă
café

granit
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PIEȚE PUBLICE,
PARCURI

Floare 1 / 2
Unul dintre modelele marca Elis Pavaje, Floare se
distinge prin forma specială a pavelelor, care îl
recomandă mai ales pentru spațiile private, cu o
componentă armonioasă și intimă.

Obs.: modelul Floare se livrează doar ca pachet (1/2) + 2 jumătăți.

grosime
dimensiuni
kg/mp

1

2

jumătate

60 mm

40 mm

60 / 40 mm

240 / 240 mm 240 / 240 mm 120 / 240 mm
~119,6

buc/rând
suprafață
trafic

alb-crem (1)

16

93,2 kg
23 (1/2) + 2 jumătăți

trafic ușor
(max. 3,5 t)

ciment

beton monocrom
trafic
pietonal

galben (2)

roșu

Frunză F1 / F2 / F5
Datorită formei sale, inspirate din natură, acest
model creează o atmosferă vibrantă, ceea ce îl
face potrivit pentru orice tip de amenajare. Prin
montaj devine autoblocant, ceea ce îl face ideal
pentru zone cu trafic pietonal sau auto intens.

F1
grosime 60 mm

F2

F5

80 mm

40 mm

dimensiuni 110 / 220 mm 110 / 220 mm 110 / 220 mm
kg/mp ~136,70
buc/mp 40
suprafață
trafic

trafic ușor
(max. 3,5 t)

~176,70

~91,30

40

40

beton monocrom
trafic
trafic
greu redus
pietonal

Frunză F4
Se distinge prin forma autoblocantă a dalelor,
destinată a crește rezistența la traficul greu
și intens. Grație motivului vegetal, este
soluția eficientă și elegantă în amenajarea de
platforme industriale, sedii logistice, parcări de
supermarketuri sau benzinării.

grosime
dimensiuni

80 mm
222 / 225 mm

kg/mp

~171,10

buc/mp

~26,60

suprafață
trafic

beton monocrom
trafic greu redus

Muzeul Astra Sibiu. Frunză F4
alb-crem

(F1, F2, F4)

antracit
(F2, F4)

ciment

roșu

Frunza F5 este disponibil și pe culoarea galben.
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Amenajări
exterioare
pensiuni, sedii birouri
sau alte construcții

O clădire cu rol turistic poate fi pusă în
valoare inclusiv prin realizarea unor spații
exterioare nu doar funcționale, ci și estetice.
În gama Premium de pavele Elis Pavaje veți
găsi un model adecvat indiferent de stilul
construcției: rustic, vintage, modern. Iar
completând cu elemente de mobilier urban,
precum: bănci, focare, jardinere puteți crea
zone de relaxare care vor crește numărul de
beneficii oferite.
Clădirea de birouri este cartea de vizită a
companiei și primul impact este realizat la
intrarea în curte sau parcare.
Un spațiu exterior bine amenajat, care
atrage din prima clipă, va crea întotdeauna
acea impresie pozitivă, cu beneficii pe
termen lung.

Pensiune Mărtinie, pavaj Pietra
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Pătrat
P2 / P3 / P5 / P6
Forma pătrată a pavelelor este plăcută și elegantă,
modelul oferind senzația de echilibru vizual
spațiilor amenajate prin crearea de stabilitate și
rigoare geometrică. Dimensiunile mici asigură
acestor produse o mare versatilitate, putând fi
folosite pentru destinații diferite, precum borduri,
delimitări sau pentru crearea unor lucrări deosebite
din punct de vedere estetic, rezultate din folosirea
combinată a mai multor culori și dimensiuni.

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

P2

P3

80 mm

60 mm

100 / 100 mm

200 / 200 mm

~173,90

~133,30

100

25

suprafață
trafic

grosime
dimensiuni
kg/mp
buc/mp

beton monocrom
trafic greu redus

trafic ușor (max. 3,5 t)

P5

P6

80 mm

60 mm

200 / 200 mm

100 / 100 mm

~179,20

~130,60

25

100

suprafață
trafic

beton monocrom
trafic greu redus

trafic ușor (max. 3,5 t)

Obs.: P3 și P6 sunt disponibile și în varianta fără șanfren
(suprafața oblică obținută prin teșire).

alb-crem

antracit

ciment

galben (P3, P5)

Magazin Agricol, Sebeș. Pătrat P6
maro (P3)

teracotă (P3)

roșu
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Mobilier
urban

Aspectul ambiental îmbogățește clădirile,
străzile, reperele orașului și îi conturează
identitatea.
Alegerea adecvată a modelului de pavele,
precum și a elementelor de mobilier urban
– bănci, jardiniere asigură un tot unitar, care
mărește confortul vizual pentru locuitorii sau
vizitatorii localității.
Indiferent de stilul pieței, parcului sau
ansamblului construit: medieval, antebelic,
sau contemporan, oferta Elis Pavaje include o
varietate largă de produse.
Pentru iluminarea zonelor publice o soluție este
includerea în pavaj a sistemelor de iluminat,
disponibile în varianta cu încărcare solară sau cu
cablu de alimentare.
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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, 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

Banca RESTO

Banca ROBUSTA

450 mm

450 mm

760 / 3310 mm

385 / 1530 mm

pachet
suprafață

alb-crem

conține pavele, șezut din lemn și adeziv
antichizată

antracit

travertin
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MOBILIER
URBAN

Jardinieră
Ronda

înălțime
dimensiuni
pachet
suprafață

320 mm
540 / 540 mm
pavele și adeziv
antichizată

Jardinieră Ronda

alb-crem

antracit

travertin

Jardinieră
Quadra / Combi

înălțime
dimensiuni
pachet
suprafață

Quadra

Combi

515 mm

385 mm

760 / 760 mm

1265 / 1265 mm

pavele și adeziv

pavele și adeziv

antichizată

antichizată

Jardinieră Combi
alb-crem

22

antracit

travertin

Pătrat P3 lampă
led cu fir / solară

Pătrat P3
1 Wat
lampă led cu fir
grosime 60 mm
diametru 65 mm
pachet

60 mm

5W Wat
7W Wat
60 mm

9W Wat
12W Wat
60 mm

80 mm

130 mm

180 mm

3 Wat

pavea P3 + lampă

suprafață

P3 - beton monocrom

Pătrat P3
lampă led solară
grosime 60 mm
diametru 100 mm
pachet

pavea P3 + lampă

suprafață

P3 - beton monocrom

Lampă led solară P6

Disponibile în culoarea antracit, alb-crem, travertin,
maro, teracotă și ciment.

Lampă led
solară D2 / P6

Lampă led solară
grosime
dimensiuni

D2

P6

60 mm

60 mm

195 x 100 mm

100 x 100 mm

Lampă led
solară semnalizare
grosime
dimensiuni
carcasă
destinație

23 mm

Lampă led solară D2

100 x 100 mm
aliaj de aluminiu
marcaj lumină intermitentă
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Delimitări
spații
Borduri carosabile
Bordurile delimitează spațiile create și
finisează proiectul, valorizând întregul
ambient.
Ele încadrează și dau formă concretă
aleilor, străzilor, parcărilor sau platformelor
industriale. De asemenea, prin formele
interesante, redau un contur frumos și
elegant aleilor din grădini, teraselor, curților
sau drumurilor de acces la dependințele din
jurul caselor.

Element racord stânga / dreapta
înălțime 250 mm
250

dimensiuni (l/L) 250 / 500 mm
kg/buc ~66,7
buc/m 2
50 0

250

2 50

ciment
50 0

24

2 50

Pentru detalii privind gama de borduri
rezidențiale vizitați www.elis.ro

Bordură B2

Bordură B3

80

50 0

250

kg/mp ~30,5

100

dimensiuni (l/L) 120 / 500 mm

50 0

înălțime 250 mm

buc/m 2

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm
kg/buc ~52,1

250

înălțime 250 mm

buc/m 2
20

120

Bordură B3.1

0

Bordură B3.2

10 0

înălțime 250 mm

20 0

înălțime 250 mm

kg/mp ~10,6

250

dimensiuni (l/L) 200 / 200 mm

250

dimensiuni (l/L) 200 / 100 mm

kg/buc ~21,5

buc/m 10

buc/m 5
20 0

20 0

Bordură B6

Bordură B6.1

160

50 0

buc/m 2

20 0

100

kg/buc ~52,1

buc/m 5

250

100

buc/m 2

20 0

Bordură B9
50 0

150
20 0

Bordură B11

116,5

dimensiuni (l/L) 200 / 1000 mm
250

kg/buc 110

100

100

buc/m 2

160

10 0 0

înălțime 250 mm
250

înălțime 250 mm

buc/m 1
20 0

150

Bordură B12

Bordură B13

90

50 0

50 0

120

înălțime 250 mm

înălțime 250 mm
250

dimensiuni (l/L) 150 / 500 mm
kg/buc ~39,7

150

150

dimensiuni (l/L) 120 / 500 mm

buc/m 2

buc/m 2

150

120

Bordură B14

50 0

160

250

400

înălțime 400 mm
dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm
kg/buc 89,6

250

250

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

kg/buc 21,5

kg/buc ~30,5

10 0

50 0

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 200 mm

kg/buc ~39,4

20 0

Bordură B7

160

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 150 / 500 mm

kg/buc 10,6
buc/m 10

20 0

Bordură B6.2

dimensiuni (l/L) 200 / 100 mm

250

kg/buc 52,1

250

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

160

înălțime 250 mm
100

înălțime 250 mm

10 0

buc/m 2
20 0

Produsele din gama Borduri
Carosabile sunt disponibile în culoarea:
ciment
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Preluări ape
pluviale

Alegerea sistemului de rigole depinde
de construcția clădirii și de cantitatea de
apă care trebuie colectată (cantitatea
de precipitații specifică zonei geografice
respective), de numărul tronsoanelor
de rigolă, de numărul evacuărilor, de
pavajul ales, de modalitatea de așezare a
tronsoanelor de rigolă și de tipul de rigolă
aleasă (lățimea și adâncimea rigolei).

R2 Rigolă pietonală

50 0

kg/buc ~48,3

250

grosime 250 mm
dimensiuni (l/L) 500 / 285 mm
buc/m 2

2 85

R7 Rigolă de acostament
33 0

grosime 250 mm

250

dimensiuni (l/L) 330 / 600 mm
kg/buc ~68,9
150

buc/m ~3

600

Oferta Elis Pavaje include și
rigole scafă R1 și R10 (culori: ciment și antracit).
Pentru detalii vizitați www.elis.ro
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R3 Rigolă carosabilă

R4 Șanț trapezoidal prefabricat din beton
300

dimensiuni (l/L) 370 / 900 mm
kg/buc 75

buc/m ~2,7

buc/m ~2,7
650

R6 Șanț triunghiular prefabricat din beton

R5 Șanț trapezoidal prefabricat din beton
760
0
33

24
5

600

540

R9 Șanț trapezoidal prefabricat din beton

660

grosime 350 mm

500

350

dimensiuni (l/L) 500 / 660 mm
kg/buc ~137,5
50
0

grosime 150 mm

buc/m ~3,3

490
30 0

30 0

dimensiuni (l/L) 300 / 490 mm
kg/buc 45

150

buc/m ~3,3

Element prefabricat pentru casiuri
360

490

dimensiuni (l/L) 500 / 360 mm
kg/buc ~37,5
buc/m 2

2 50

50 0

35 0

Placă pereu P.P.2

Placă pereu P.P.1
grosime 100 mm

grosime 100 mm

dimensiuni (l/L) 330 / 200 mm

buc/m ~2,5

330

400

20 0

kg/buc 30

10 0

buc/m 5

dimensiuni (l/L) 330 / 400 mm
10 0

kg/buc ~15,1

230

30 0

grosime 230 mm

150

kg/buc 45,5

350

150

dimensiuni (l/L) 300 / 490 mm

33 0

grosime 150 mm

490

Placă rigolă carosabilă simplu armată
grosime 150 mm

kg/buc ~49,5
buc/m ~3

Placă rigolă carosabilă nearmată

kg/buc 46
buc/m ~3,3

590

512

Placă rigolă carosabilă dublu armată
dimensiuni (l/L) 300 / 490 mm

grosime 250 mm
dimensiuni (l/L) 330 / 590 mm

250

R8 Șanț trapezoidal prefabricat din beton

buc/m 2

kg/buc ~60,6
buc/m ~3

80

buc/m ~3

24 0

kg/buc ~72,7

33 0

grosime 320 mm
dimensiuni (l/L) 330 / 600 mm

10
0

32 0

grosime 240 mm

0

100

37 0

dimensiuni (l/L) 330 / 760 mm

37

416

150

kg/buc ~177,5

600

dimensiuni (l/L) 370 / 650 mm

900

grosime 200 mm

200

grosime 600 mm

330

Placă pereu P.P.3
grosime 100 mm

buc/m 2

10 0

kg/buc ~37,5

50 0

dimensiuni (l/L) 330 / 500 mm

330

Produsele din gama Rigole
sunt disponibile în culoarea:
ciment
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Ziduri
de sprijin

Blocheții sunt elemente modulare destinate
construcțiilor.
Fie că sunt folosiți la amenajarea de curți
interioare, fie că iau parte la o structură de
pământ armat care preia încărcări majore,
blocheții seria Compac III sunt ideali pentru
orice proiect în domeniul consolidărilor
de teren, dar și al creării unor arhitecturi
spectaculoase.
Se montează ușor, au aspect estetic plăcut,
iar fiabilitatea sistemului îi recomandă
pentru utilizarea în cele mai diverse aplicații.
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Compac III / Standard III
Blocheţii Compac III prezintă un design îmbunătăţit, apreciat atât de constructori cât şi de proiectanţi.
Golurile mărite din corpul blochetului asigură suficient spaţiu pentru agregat, reduc greutatea elementelor
pentru uşurinţa manipulării şi îmbunătăţesc forţele de legătură cu geogrilele. Blocheţii Elis Pavaje sunt
realizaţi sub licenţă Keystone (SUA).
COMPAC III
grosime
dimensiuni (l/L)

203 mm
305 / 457 mm

kg/buc

~35,3

buc/m

11

STANDARD III
grosime 203 mm
dimensiuni (l/L) 457 / 457 mm
kg/buc ~40,7
buc/m 11

CAPAC COMPAC III

PIN

grosime

grosime

dimensiuni (l/L)

100 mm
261 / 448 mm

dimensiuni (l/L)

12,5 / 133 mm

kg/buc

~22,3

kg/buc

-

buc/m

~2,68

buc/m

2 buc / blochet

ciment

teracotă

capac și
compac III

maro

capac și
compac III

Compac III cu față dreaptă
Blocheţii sunt realizaţi din beton de înaltă rezistenţă, cu absorbţie scăzută de apă, pentru structuri cu o
lungă durată de viaţă. Toate elementele structurale sunt interconectate folosind pini din fibră de sticlă, de
rezistenţă mărită, pentru asigurarea unor forţe puternice de legătură. Pinii de conectare permit o aliniere
mai uşoară a elementelor şi asigură o conexiune mecanică suplimentară cu materialele folosite la armarea
solului. Sistemul cu pini, patentat, reprezintă diferenţa majoră, furnizând siguranţă şi securitate unei soluţii
structurale pentru ziduri de sprijin.
Compac III cu față dreaptă
grosime
dimensiuni (l/L)

203 mm
305 / 457 mm

Capac compac III
grosime
dimensiuni (l/L)

100 mm
261 / 448 mm

kg/buc

~35,8

kg/buc

~22,3

buc/m

11

buc/m

~2,68

Capac Compac III antico

PIN

grosime

grosime

dimensiuni (l/L)

100 mm
261 / 448 mm

dimensiuni (l/L)

12,5 / 133 mm

kg/buc

~22,3

kg/buc

-

buc/m

~2,68

buc/m

2 buc/blochet

antracit

capac antico

ciment

capac și compac
III cu față dr.

teracotă

maro
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Elemente de
zidărie

Produși din beton, bolțarii au aplicații atât în
construcțiile civile, cât și în cele industriale,
de la ziduri de orice tip - interioare sau
exterioare, la garduri, dependințe și anexe
din jurul unei gospodării, până la clădiri
industriale, hale sau ferme.
Fie că sunt utilizați pentru fundațiile
clădirilor sau a zidurilor neportante, bolțarii
oferiți de Elis Pavaje sunt recunoscuți
pentru rezistența sporită, ușurința în zidărie,
dar și economia de timp și resurse.
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Bolțari de zidărie
Bolţarii de zidărie se folosesc la construcţia de garaje, magazii, grajduri, ferme, garduri înalte, atât pentru
zidurile exterioare, cât şi pentru cele interioare. Deşi calităţile termoizolante ale acestui material sunt
deficitare, datorită perfecţionării tehnologiilor de aplicare a polistirenului pe exteriorul clădirilor, se pot
realiza şi construcţii civile cu destinaţia de locuinţă.
BZ1
grosime
dimensiuni (l/L)

BZ2
195 mm
300 / 400 mm

grosime 195 mm
dimensiuni (l/L) 125 / 400 mm

kg/buc

~24,4

kg/buc ~13,2

buc/m

42

buc/m 100

BZ3
grosime
dimensiuni (l/L)

BZ4
195 mm
250 / 400 mm

grosime
dimensiuni (l/L)

195 mm
200 / 400 mm

kg/buc

~23,3

kg/buc

~23,6

buc/m

50

buc/m

62

Bolțari de fundație
Domeniul prioritar de utilizare a acestor bolţari cu goluri este construcţia de ziduri portante la pivniţe,
garaje, clădiri agricole, ateliere, clădiri industriale şi alte clădiri. Ca betonare suplimentară a acestor bolţari
se poate turna beton monolit şi beton armat în zidărie, respectiv coloane (stâlpi) fără o cofrare prealabilă.
BF1
grosime
dimensiuni (l/L)

BF2
195 mm
250 / 500 mm

grosime
dimensiuni (l/L)

195 mm
300 / 500 mm

kg/buc

~18,8

kg/buc

~20,8

buc/m

40

buc/m

33

BF3
grosime
dimensiuni (l/L)

195 mm
200 / 500 mm

kg/buc

~17,6

buc/m

50

Produsele din gama bolțari
sunt disponibile în culoarea:
ciment
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Spațiile publice necesită atenție pentru a
răspunde nevoilor și schimbărilor continue ale
comunității.
Dotările se uzează, au nevoie de schimbare
într‑un mediu urban. Produsele Elis Pavaje
răspund nevoii de schimbare și asigură
flexibilitate proiectelor de amenajare exterioară.

Avantajele
alegerii produselor
Elis Pavaje
Sustenabilitate
Produsele Elis Pavaje au un impact redus
asupra mediului și pot fi înlocuite cu ușurință.
Cost
Având în vedere gradul mare de utilizare
și uzură la care sunt expuse, raportul preț
versus utilitate și durabilitate este favorabil
produselor Elis Pavaje. Asigurați‑vă că
aveți costurile atent detaliate, urmăriți
derularea proiectului pentru a evita costurile
suplimentare de construcție și întreținere.
Estetică
Folosind materiale simple, robuste și potrivite
pentru a fi proiectate multifuncțional
Elis Pavaje asigură spații plăcute vizual.
Produsele Elis Pavaje pot fi folosite
pentru multiple funcții, doar imaginația
proiectanțiilor fiind limita.
Ofertă completă
Elis Pavaje produce pavele, borduri, rigole,
mobilier urban, blocheți pentru realizarea
infrastructurii și amenajarea spațiului
ambiental exterior.
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Livrarea și transportul
Produsele noastre sunt livrate paletizat pe paleți din lemn. Valoarea paletului și transportul nu
sunt incluse în preț.
Transportul este gratuit până la depozitul sau șantierul Beneficiarului în cazul unei comenzi de cel
puțin 22 tone, însă fără a depăși masa maximă autorizată a vehicului de transport.
În cazul în care se solicită livrări la bucăți sau fracție de palet, se plătește suplimentar o taxă de
20 de lei pentru manipulare pentru fiecare palet fracționat (excepție categorii produse: dale,
produse pentru grădină, elemente canalizare, auxiliare).
Paleții se vor factura la prețul de 30 lei/buc + TVA, iar în cazul în care ei vor fi returnați, se va
întocmi factura de stornare, pe întreaga valoare a paleților returnați, cu condiția ca aceștia să
fie intacți, nedeteriorați și să fie returnați în depozitele Furnizorului. Cheltuielile de restituire a
paleților cad în sarcina Beneficiarului. Paleții trebuie returnați în termen de max. 90 de zile de la
data livrării.

Garanție
Asigurarea controlului calității, încrederea în procesele
proprii de producție și în performanțele echipei permit
companiei Elis Pavaje să ofere 5 ani garanție pentru
pavele, dale și borduri.

Certificate
Sistem de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
Sistem de management al mediului SR EN ISO 14001:2015;
Sistem de management al sănătății și securității
ocupaționale SR OHSAS 18001:2008.

SR EN ISO
9001:2015

SR EN ISO
14001:2015

SR OHSAS
18001:2008

Toate produsele fabricate de Elis Pavaje SRL dețin
certificat de conformitate.

Declarația de
performanță
Producătorii din domeniul construcțiilor au obligația de
a elibera Declarații de performanță pentru produsele
fabricate, prin care producătorul atestă calitatea și
performanțele produsului, în conformitate cu normele
europene în vigoare.
Declarația de performanță a fiecărui produs Elis Pavaje,
în care se regăsesc caracteristicile produsului descrise
normativ, este disponibilă pe site-ul nostru, www.elis.ro,
pe pagina produsului, în secțiunea Descarcă fișiere.
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Centrul Civic Alba Iulia. Umbră P4
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Elis Pavaje România
Multitudinea si diversitatea de proiecte realizate în decursul timpului au dus la dobândirea unei
experienţe considerabile în domeniu. Cunoaşterea tuturor detaliilor privind recomandarea tipurilor
de produse (pavele, dale, rigole, borduri, blocheţi, jardiniere, bolţari) şi de montaj specifice fiecărei
destinaţii în parte, în funcţie de trafic sau uzură, au consacrat şi au făcut din producătorul
Elis Pavaje un veritabil consultant în amenajările cu pavaje.

ECHIPA DE VÂNZĂRI
Fabrica şi sediul central ELIS PAVAJE:
str. Zorilor nr. 1, Petreşti 515850, jud. Alba, tel. 0258.743.682, fax 0258.743.284
office@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
Fabrică şi punct de lucru ELIS PAVAJE:
DN 72, nr. 26 B, sat Stoeneşti, comuna Ariceştii Rahtivani, 107028, jud. Prahova
tel. 0244.380.835, 0244.380.836, 0244.380.837, fax: 0244.380.838
office-ph@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
Fabrică şi punct de lucru ELIS PAVAJE:
E 85, nr. 66, Secuienii Noi, jud Neamț, tel. 0747.052.495, 0747.052.496,
office-nt@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
George FILIP 0749.272.973, georgefilip@elis.ro BH

MM

SM

Adrian ROMANUL 0742.007.370, adrianromanul@elis.ro

CJ

MS

SJ

BN

Ciprian IONESCU 0749.272.972, ciprianionescu@elis.ro

AR

CS

HD

TM

Ionuţ PRISĂCARIU 0749.272.974, ionutprisacariu@elis.ro AG

SB

VL

Béla TIKOSI 0749.272.971, belatikosi@elis.ro BV

CV

HR

Marius RĂDULESCU 0755.139.370, mariusradulescu@elis.ro DJ
Ciprian LUNGU 0755.093.449, ciprianlungu@elis.ro B
IF

GV

MH

OT

Marius GRECU 0749.025.385, mariusgrecu@elis.ro

B
IF
GR TR
Alexandru TROIA 0755.093.447, alexandrutroia@elis.ro CL CT
IL
Daniel DUMITRU 0747.050.278, danieldumitru@elis.ro DB PH
Ionuţ VÂLCU 0755.093.445, ionutvalcu@elis.ro GL BZ BR TL

Vienuşa PAVEL 0755.093.444, vienusapavel@elis.ro

IS
VS
BT SV
Adrian CHISCĂNEANU 0740.090.543, adrianchiscaneanu@elis.ro BC NT

VN
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Pentru mai multe detalii vizitează www.elis.ro.
Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA.
Te invităm să descoperi mai multe surse de inspirație
pe www.desprepavaje.ro și Facebook!

RO 1771593, J01/948/1991
RO97 BTRL 0010 1202 4139 76XX Banca Transilvania Sebeș
RO89 BACX 0000 0030 2934 8000 Unicredit Bank Alba
RO39 TREZ 0025 069X XX00 3163 Trezoreria Alba Iulia
Fabrica Petrești - jud. Alba
Sediu central
str. Zorilor, nr. 1, Petrești, 515850
tel. 0258 743 682, fax 0258 743 284
office@elis.ro

www.elis.ro

Fabrica Stoenești - jud. Prahova
Punct de lucru
DN 72, nr. 26B, Ariceștii Rahtivani, 107028
tel. 0244 380 835/836/837, fax 0244 380 838
office-ph@elis.ro

Fabrica Secuienii Noi - jud. Neamț
Punct de lucru
E85, nr. 66, Secuienii Noi
tel. 0747 052 496, 0747 052 495
office-nt@elis.ro

