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Vezi cum arată  
curtea ta cu  
Simulatorul  
Elis Pavaje!

OFERTĂ
DE PRODUSE



2 Prețurile nu includ TVA și transport. 3Prețurile nu includ TVA și transport.

Gala D2
grosime 6 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,56

kg/palet ~1400 

preț: albastru patinat 84 lei/mp

maro patinat 84 lei/mp

café 84 lei/mp dolomit 84 lei/mp

granit 84 lei/mp tempo 84 lei/mp

PAVELE ANTICO   |   GAMA PREMIUM 6 cm

alei 
pietonale

curți terase

parcuri alei / acces
auto

piețe

alei 
pietonale

curți terase

parcuri alei / acces
auto

piețe

PAVELE CROMATICA   |   GAMA PREMIUM 6 cm

PAVELE   |   GAMA PREMIUM 6 cm

preț: ambra 109 lei/mp negru verzui 109 lei/mp terra 109 lei/mp

Malo Antico
grosime 6 cm

buc/rând 6A + 12B +12C +12D
mp/rând 1,02

mp/palet ~10,18

kg/palet ~1350 23,8

A

6

14 19,8

B

6

14 14 17

C

6

14 12

D

6

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

Antico P6
grosime 6 cm

buc/mp 100

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1300
1010

6

preț: alb-crem 99 lei/mp antracit 99 lei/mp

gri ciment 99 lei/mp travertin 99 lei/mp

maro patinat 109 lei/mp

Antico D2
grosime 6 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1430
20

10

6

preț: alb-crem 99 lei/mp antracit 99 lei/mp

travertin 99 lei/mp maro patinat 109 lei/mp

1020

6

Conic Antico
grosime 6 cm

buc/mp 121

mp/palet ~9,92

kg/palet ~1170

9,7

105

6

preț: alb-crem 99 lei/mp

antracit 99 lei/mp travertin 99 lei/mp

preț: alb-crem 105 lei/mp antracit 105 lei/mp

gri deschis 105 lei/mp gri închis 105 lei/mp

Umbra P4
grosime 6 cm

buc/mp 6,25

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1330

4040

6

preț: alb-crem 105 lei/mp antracit 105 lei/mp

Umbra D2
grosime 6 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1430
20

10

6

1212

6

B

129

6

C

Maris Antico
grosime 6 cm

buc/rând 24A + 32B + 16C
mp/rând 1,15

mp/palet ~10,40

kg/palet ~1430

preț: alb-crem 99 lei/mp antracit 99 lei/mp travertin 99 lei/mp maro patinat 109 lei/mp

1812

6

A

22,313,8

6

A

14,813,8

6

B

Antico P3
grosime 6 cm

buc/mp 25

mp/palet ~10,80 

kg/palet ~1480

20

6

20

preț: alb-crem 99 lei/mp antracit 99 lei/mp

travertin 99 lei/mp maro patinat 109 lei/mp

Umbra P3
grosime 6 cm

buc/mp 25

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1470

2020

6

preț: alb-crem 105 lei/mp antracit 105 lei/mp

Gala P3
grosime 6 cm

buc/mp 25

mp/palet ~10,56

kg/palet ~1400 

20
20

6

preț: albastru patinat 84 lei/mp

maro patinat 84 lei/mp

café 84 lei/mp dolomit 84 lei/mp

granit 84 lei/mp tempo 84 lei/mp

Cromatica P3
grosime 6 cm

buc/mp 25

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1470

2020

6

preț: festival 74 lei/mp pastel 74 lei/mp

Cromatica D2
grosime 6 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1430

20
10

6

preț: festival 74 lei/mp pastel 74 lei/mp

Cromatica Floare 1
grosime 6 cm

buc/rând 23 + 2 jumătăți

mp/rând 0,92

mp/palet ~9,22

kg/palet ~1200

preț: pastel 74 lei/mp

24

6

24

6

preț: alb-crem 74 lei/mp antracit 74 lei/mp maro 74 lei/mp café 84 lei/mp

*Protecția Vivid Color disponibilă doar pentru nuanța café.

Rustic Clasic
grosime 6 cm

buc/rând 24A + 6B
mp/rând 0,86

mp/palet ~8,60

kg/palet ~1180

Rustic P4
grosime 6 cm

buc/mp 6,25

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1330

preț: alb-crem 74 lei/mp antracit 74 lei/mp

maro 74 lei/mp café 84 lei/mp

*Protecția Vivid Color disponibilă doar pentru nuanța café.

4040

6

Pietra
grosime 6 cm

buc/rând mix dim.

mp/rând 0,97

mp/palet ~9,70

kg/palet ~123033,4
17,2

6

preț: café 99 lei/mp granit 99 lei/mp



4 Prețurile nu includ TVA și transport. 5Prețurile nu includ TVA și transport.

PAVELE   |   GAMA PREMIUM 6 cm

Obs.: Produsele Trenova Romb Grande și Trenova D2 
se vând doar în combinație de cele trei nuanțe.

alei 
pietonale

curțiterase piețeparcuri

PAVELE   |   GAMA PREMIUM 8 cm

parcuripiețe

acces
camioane

drumuri
secundare

PAVELE   |   GAMA STANDARD 4 cm

Floare 2
grosime 4 cm

buc/rând 23 + 2 jumătăți

mp/rând 0,92

mp/palet ~13,83

kg/palet ~132024

4 4

24

Dreptunghi D1
grosime 4 cm

buc/mp 50

mp/palet ~16,20

kg/palet ~1420
20

10

4

alei 
pietonale

curți terase

parcuri alei / acces
auto

piețe

preț: gri ciment 39 lei/mp roșu 46 lei/mp

antracit 48 lei/mp galben 48 lei/mp

maro 50 lei/mp

Frunză F5
grosime 4 cm

buc/mp 40

mp/palet ~15

kg/palet ~1400

22
11

4

preț: gri ciment 39 lei/mp roșu 46 lei/mp

galben 48 lei/mp

preț: café 99 lei/mp dolomit 99 lei/mp granit 99 lei/mp tempo 99 lei/mp

preț: gri ciment 39 lei/mp roșu 46 lei/mp galben 48 lei/mp

CA DB E

Rondo Grande
grosime 6 cm

buc/rând mix dim.

mp/rând 0,90

mp/palet ~9

kg/palet ~1200

preț: alb-crem 74 lei/mp maro 74 lei/mp

13,58,5

6

12,5

13,55,5

6

15,3

13,913,9

6

13,911,9

6

13,913,9

6

6

Trenova D2
grosime 6 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1420

preț: antracit / gri deschis / gri închis 60 lei/mp

20
10

6

Trenova Romb Grande
grosime 6 cm

buc/mp 30

mp/palet ~9,22

kg/palet ~1320

preț: antracit / gri deschis / gri închis 60 lei/mp

19,5
6

33

Maris
grosime 6 cm

buc/rând 24A + 32B + 16C
mp/rând 1,15

mp/palet ~10,40

kg/palet ~14301812

6

A B

12

6

12 9

6

C

12

preț: alb-crem 84 lei/mp maro 84 lei/mp

Fantasia
grosime 6 cm

buc/rând 10A + 11B + 10C
mp/rând 1,12

mp/palet ~11,25

kg/palet ~1510
2525

6

12,5

6

12,525
12,5

6

A B C

preț: albastru patinat 84 lei/mp maro patinat 84 lei/mp café 84 lei/mp tempo 84 lei/mp

20
10

6

preț: alb subtil 65 lei/mp

negru temperat 65 lei/mp

Urbana D2
grosime 6 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1430

Melange
grosime 6 cm

buc/rând 10A + 11B + 10C
mp/rând 1,12

mp/palet ~11,25

kg/palet ~1510
2525

6

12,5

6

12,525
12,5

6

A B C

preț: vivace 74 lei/mp

Cortina D4
grosime 6 cm

buc/mp 16,66

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1480

30
20

6

preț: café 84 lei/mp dolomit 84 lei/mp

granit 84 lei/mp tempo 84 lei/mp

Cortina P4
grosime 6 cm

buc/mp 6,25

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1330
40

40

6

preț: café 84 lei/mp dolomit 84 lei/mp

granit 84 lei/mp tempo 84 lei/mp

Cortina P7
grosime 6 cm

buc/mp 11,11

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1430

3030

6

preț: café 84 lei/mp dolomit 84 lei/mp

granit 84 lei/mp tempo 84 lei/mp

Cortina D7
grosime 6 cm

buc/mp 5,55

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1560
60

30

6

preț: café 89 lei/mp dolomit 89 lei/mp

granit 89 lei/mp tempo 89 lei/mp

Decora 
grosime 8 cm

buc/rând 3A + 6B +3C + 6D
mp/rând 0,96

mp/palet ~8,64

kg/palet ~1590
39,926,6

8

A

8

26,6 26,6

B

8

13,3 26,6

C

8

13,3 13,3

D

PAVELE   |   GAMA PREMIUM 10 cm

parcuripiețe

acces
camioane

drumuri
secundare

Arcade
grosime 10 cm

buc/rând mix dim.

mp/rând 0,71

mp/palet ~3,55

kg/palet ~740
9,1

33,9
10

A1

9,8

34,4
A3

9,9

33,3

B3
12,6 18,3

E1

8,4

25,6

B1

9,3

25,2
A2

12,6 18,3

E2

9,2

25,7
B2

8,3

25,6
A4

9

33,9

B4

preț: granit 109 lei/mp maro patinat 109 lei/mp



6 Prețurile nu includ TVA și transport. 7Prețurile nu includ TVA și transport.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

PAVELE   |   GAMA STANDARD 6 cm

PAVELE   |   GAMA STANDARD 8 cm

PAVELE   |   GAMA STANDARD 8 cm

drumuri
secundare

platforme
logistice

benzinării acces
camioane

piețeparcuri

benzinării acces
camioane

drumuri
secundare

platforme
logistice

trafic
greu intens

PAVELE   |   GAMA STANDARD 10 cm

Elfix 3
grosime 10 cm

buc/mp 25

mp/palet ~8,40

kg/palet ~1900

2020

10

Dublu T T3
grosime 10 cm

buc/mp 34,50

mp/palet ~7,44

kg/palet ~1640

16,520

10

Floare 1
grosime 6 cm

buc/rând 23 + 2 jumătăți

mp/rând 0,92

mp/palet ~9,22

kg/palet ~120024
6

24

6

preț: gri ciment 47 lei/mp roșu 54 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Dublu T T5
grosime 8 cm

buc/mp 39

mp/palet ~7,90

kg/palet ~1400

1420

8

preț: gri ciment 55 lei/mp

roșu 62 lei/mp antracit 66 lei/mp

preț: gri ciment 63 lei/mp

roșu 70 lei/mp antracit 74 lei/mp
preț: gri ciment 71 lei/mp antracit 82 lei/mp

Pătrat P8
grosime 8 cm

buc/mp 4

mp/palet ~9

kg/palet ~1610
5050

8

preț: gri ciment 55 lei/mp antracit 66 lei/mp

Elfix 1
grosime 8 cm

buc/mp 16,66

mp/palet ~8,64

kg/palet ~1640
30

20

8

preț: gri ciment 63 lei/mp antracit 73 lei/mp

Elfix 2
grosime 8 cm

buc/mp 25

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1640
2020

8

preț: gri ciment 63 lei/mp antracit 73 lei/mp

Dublu T T2
grosime 8 cm

buc/mp 34,50

mp/palet ~8,37

kg/palet ~1420

16,520

8

preț: gri ciment 55 lei/mp

roșu 62 lei/mp antracit 66 lei/mp

Frunză F1
grosime 6 cm

buc/mp 40

mp/palet ~9

kg/palet ~1260

22
11

6

preț: gri ciment 47 lei/mp

roșu 54 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Dublu T T4
grosime 8 cm

buc/mp 71

mp/palet ~9

kg/palet ~1560

16,510

8

preț: gri ciment 55 lei/mp

roșu 62 lei/mp antracit 66 lei/mp

Dreptunghi D9
grosime 8 cm

buc/mp 34,01

mp/palet ~8,47

kg/palet ~1520

14 21

8

preț: gri ciment 55 lei/mp roșu 62 lei/mp

antracit 66 lei/mp

Pătrat P5
grosime 8 cm

buc/mp 25

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1750

20
20

8

preț: gri ciment 55 lei/mp antracit 66 lei/mp

Pătrat P2
grosime 8 cm

buc/mp 100

mp/palet ~8,80

kg/palet ~1560
1010

8

preț: gri ciment 55 lei/mp antracit 66 lei/mp

Frunză F4
grosime 8 cm

buc/mp 26,60

mp/palet ~9

kg/palet ~1570

22,522,2

8

preț: gri ciment 55 lei/mp antracit 66 lei/mp

Frunză F2
grosime 8 cm

buc/mp 40

mp/palet ~9

kg/palet ~1620

22
11

8

preț: gri ciment 55 lei/mp antracit 66 lei/mp

Vesta
grosime 8 cm

buc/rând 12A + 12B
mp/rând 0,75

mp/palet ~7,50

kg/palet ~136014,420,55

8

20,4224,65

8

A B

preț: gri ciment 55 lei/mp antracit 66 lei/mp

20
10

8

Dreptunghi D3
grosime 8 cm

buc/mp 50

mp/palet ~9,72

kg/palet ~1750

preț: gri ciment 55 lei/mp roșu 62 lei/mp

antracit 66 lei/mp galben 66 lei/mp

alb-crem 73 lei/mp

Dreptunghi D5
grosime 8 cm

buc/mp 12,50

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1780
40

20

8

preț: gri ciment 55 lei/mp roșu 62 lei/mp

antracit 66 lei/mp galben 66 lei/mp

alb-crem 73 lei/mp

Dreptunghi D7
grosime 6 cm

buc/mp 5,55

mp/palet ~10,80

kg/palet ~156060
30

6

preț: antracit 58 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Pătrat P6
grosime 6 cm

buc/mp 100

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1300
10

6

10

preț: gri ciment 47 lei/mp roșu 54 lei/mp

antracit 58 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

20
10

6

Dreptunghi D2
grosime 6 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1430

preț: gri ciment 47 lei/mp

roșu 54 lei/mp antracit 58 lei/mp

galben 58 lei/mp maro 60 lei/mp

teracotă 60 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Dreptunghi D4
grosime 6 cm

buc/mp 16,66

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1480
3020

6

preț: gri ciment 47 lei/mp

roșu 54 lei/mp antracit 58 lei/mp

galben 58 lei/mp maro 60 lei/mp

teracotă 60 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Pătrat P3
grosime 6 cm

buc/mp 25

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1470

2020

6

preț: gri ciment 47 lei/mp

roșu 54 lei/mp antracit 58 lei/mp

galben 58 lei/mp maro 60 lei/mp

teracotă 60 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Dreptunghi D8
grosime 6 cm

buc/mp 34,01

mp/palet ~10,60

kg/palet ~1400
2114

6

preț: gri ciment 47 lei/mp

roșu 54 lei/mp antracit 58 lei/mp

alb-crem 65 lei/mp

Pătrat P4
grosime 6 cm

buc/mp 6,25

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1330
4040

6

preț: gri ciment 47 lei/mp

roșu 54 lei/mp antracit 58 lei/mp

alb-crem 65 lei/mp

Pătrat P7
grosime 6 cm

buc/mp 11,11

mp/palet ~10,80

kg/palet ~1430

3030

6

preț: gri ciment 47 lei/mp roșu 54 lei/mp

antracit 58 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Dublu T T1
grosime 6 cm

buc/mp 34,50

mp/palet ~9,30

kg/palet ~1260
16,520

6

preț: gri ciment 47 lei/mp roșu 54 lei/mp

antracit 58 lei/mp alb-crem 65 lei/mp

Conic
grosime 6 cm

buc/mp 121

mp/palet ~9,92

kg/palet ~1170

9,7

6

105

preț: gri ciment 47 lei/mp roșu 54 lei/mp

antracit 58 lei/mp alb-crem 65 lei/mp



8 Prețurile nu includ TVA și transport. 9Prețurile nu includ TVA și transport.

delimitări
de spații

PAVELE ÎNIERBATE   |   GAMA STANDARD

piețe parcări eco
autoturisme

BORDURI CAROSABILE  

delimitări
de spații

Bordură B2
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 42

kg/buc ~30,50

kg/palet ~1310

preț: gri ciment 14,5 lei/buc

50
12

25

8

10

Bordură B13
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 36

kg/buc ~39,70

kg/palet ~1460

preț: gri ciment 16,5 lei/buc

50
15

25

12

15

Bordură B12
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 42

kg/buc ~30,50

kg/palet ~1310

preț: gri ciment 14,5 lei/buc

50
12

25

9

15

Bordură B9
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 36

kg/buc ~39,40

kg/palet ~1450

preț: gri ciment 16,5 lei/buc

50
15

25

11,65

10

Bordură B3
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 24

kg/buc ~52,10

kg/palet ~1280

preț: gri ciment 19 lei/buc

50
20

25

Bordură B3.1
înălțime 25 cm

buc/m 10

buc/palet 144

kg/buc ~10,60

kg/palet ~1560

preț: gri ciment 6 lei/buc

1020

25

Bordură B3.2
înălțime 25 cm

buc/m 5

buc/palet 72

kg/buc ~21,50

kg/palet ~1580

preț: gri ciment 12 lei/buc

2020

25

Bordură B6.2
înălțime 25 cm

buc/m 5

buc/palet 72

kg/buc ~21,50

kg/palet ~1580

preț: gri ciment 12 lei/buc

2020

16

25
10

Bordură B6
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 24

kg/buc ~52,10

kg/palet ~1280

preț: gri ciment 19 lei/buc

50
20

16

25
10

Bordură B7
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 24

kg/buc ~52,10

kg/palet ~1280

preț: gri ciment 19 lei/buc

50
20

10
25

15

Bordură B14
înălțime 40 cm

buc/m 2

buc/palet 16

kg/buc ~89,40

kg/palet ~1460

preț: gri ciment 33 lei/buc

50
20

16
40

25

Bordură B6.1
înălțime 25 cm

buc/m 10

buc/palet 144

kg/buc ~10,60

kg/palet ~1560

preț: gri ciment 6 lei/buc

1020

16

25

10

Bordură B11
înălțime 25 cm

buc/m 1

buc/palet 12

kg/buc ~110

kg/palet ~1350

preț: gri ciment 38 lei/buc

100

20

16

25
10

Element rampă
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 24

kg/buc ~52,90

kg/palet ~1300

preț: gri ciment 19 lei/buc

50
25

25

10 25

Element racord stânga / dreapta
înălțime 25 cm

buc/m 2

buc/palet 24 (12 stânga / 12 dreapta)

kg/buc ~66,70

kg/palet ~1630

preț: gri ciment 25 lei/buc

5025

25

25
50

25

Bordură B4
înălțime 20 cm

buc/m 2

buc/palet 96

kg/buc ~10,60

kg/palet ~104850
5

20

preț: gri ciment 5,8 lei/buc roșu 7,4 lei/buc

antracit 8,4 lei/buc galben 8,4 lei/buc

maro 10,5 lei/buc teracotă 10,5 lei/buc

alb-crem 14 lei/buc

Bordură B8 Antico
înălțime 13 cm

buc/m 2

buc/palet 70

kg/buc ~17,70

kg/palet ~127050
12

13

preț: antracit 15 lei/buc maro 18 lei/buc

travertin 18 lei/buc alb-crem 21 lei/buc

Bordură B10
înălțime 25 cm

buc/m 1

buc/palet 33

kg/buc ~39,10

kg/palet ~1320
100

7

25

preț: gri ciment 17 lei/buc roșu 19 lei/buc

antracit 23 lei/buc galben 23 lei/buc

maro 26 lei/buc teracotă 26 lei/buc

alb-crem 30 lei/buc

Cub delimitare grilă
grosime 8 cm

buc/palet 1040

kg/buc  ~1,20

kg/palet ~1280
8,48,4

8

preț: gri ciment 1 lei/buc antracit 1,5 lei/buc

roșu 1,5 lei/buc

Grilă 2
grosime 10 cm

buc/mp 4,16

mp/palet ~8,40

kg/palet ~1200

4060

10

preț: gri ciment 50 lei/mp

Grilă 1
grosime 8 cm

buc/mp 6,25

mp/palet ~8,64

kg/palet ~1010

4040

8

preț: gri ciment 43 lei/mp

Pătrat ECO
grosime 8 cm

buc/mp 25

mp/palet ~9,60

kg/palet ~1350

2020

8

preț: gri ciment 55 lei/mp antracit 66 lei/mp

Bordură B15
înălțime 30 cm

buc/m 2

buc/palet 24

kg/buc ~67,50

kg/palet ~165050
20

30

preț: gri ciment 23 lei/buc roșu 29 lei/buc

Bordură cilindrică
înălțime 20 cm

buc/m 2 mari

buc/palet 56 mari

+ 56 mici

kg/buc ~19,60

kg/palet ~1340

50

10

20

preț: gri ciment 11,5 lei/buc roșu 13,5 lei/buc

antracit 17 lei/buc galben 17 lei/buc

maro 20 lei/buc teracotă 20 lei/buc

alb-crem 23 lei/buc

BORDURI REZIDENȚIALE 

Bordură B1
înălțime 15 cm

buc/m 2

buc/palet 88

kg/buc ~16,80

kg/palet ~151050

10

15

preț: gri ciment 8 lei/buc roșu 10 lei/buc

antracit 12 lei/buc alb-crem 18 lei/buc

café 19 lei/buc dolomit 19 lei/buc

Bordură B8
înălțime 13 cm

buc/m 2

buc/palet 70

kg/buc ~17,70

kg/palet ~127050
12

13

preț: gri ciment 9,5 lei/buc

alb subtil 16 lei/buc negru temperat 16 lei/buc

Bordură B5
înălțime 15 cm

buc/m 2

buc/palet 88

kg/buc ~16,40

kg/palet ~147050

5

10

15

10

preț: gri ciment 8 lei/buc roșu 10 lei/buc

antracit 12 lei/buc alb-crem 18 lei/buc

café 19 lei/buc dolomit 19 lei/buc



10 Prețurile nu includ TVA și transport. 11Prețurile nu includ TVA și transport.

RIGOLE

colectare
ape pluviale

Obs.: Plăcile pereu se pot folosi în prelungirea modelelor de rigole R5, R6.
Plăcile rigole (nearmată, simplu armată, dublu armată) se pot folosi cu

Rigola R3 carosabilă.

R4 Șanț trapezoidal  
prefabricat din beton

înălțime 20 cm

buc/m 2,70

buc/palet 8

kg/buc ~75

kg/palet ~630

preț: gri ciment 30 lei/buc

37

90

41,6

20

R3 Rigolă carosabilă
înălțime 60 cm

buc/m 2,70

buc/palet 4

kg/buc ~177,50

kg/palet ~740

preț: gri ciment 79 lei/buc

37

30

65

60

R11 Rigolă pietonală
înălțime 25 cm

buc/m 3

buc/palet 36

kg/buc ~34

kg/palet ~1255

preț: gri ciment 25 lei/buc

3328,5

25

Element prefabricat pentru casiuri

înălțime 23 cm

buc/m 2

buc/palet 24

kg/buc ~37,50

kg/palet ~930

preț: gri ciment 25 lei/buc

5035

23

36

25
15

R5 Șanț trapezoidal  
prefabricat din beton

înălțime 24 cm

buc/m 3

buc/palet 15

kg/buc ~72,70

kg/palet ~1120

preț: gri ciment 31 lei/buc

33

24,5

10

54

76
24

R9 Șanț trapezoidal  
prefabricat din beton

înălțime 25 cm

buc/m 3

buc/palet 18

kg/buc ~47,80

kg/palet ~890

preț: gri ciment 26 lei/buc

33

8

35

25
59

R7 Rigolă de acostament
înălțime 25 cm

buc/m 3

buc/palet 18

kg/buc ~68,90

kg/palet ~1270

preț: gri ciment 29 lei/buc

33

15

60

25

R8 Șanț trapezoidal  
prefabricat din beton

înălțime 35 cm

buc/m 2

buc/palet 4

kg/buc ~137,50

kg/palet ~580

preț: gri ciment 57 lei/buc

5051,2

50

66
35

Placă rigolă carosabilă nearmată

grosime 15 cm

buc/m 3,30

buc/palet 32

kg/buc ~42,20

kg/palet ~1380

preț: gri ciment 20 lei/buc

3049

15

Placă rigolă carosabilă simplu armată

grosime 15 cm

buc/m 3,30

buc/palet 32

kg/buc ~42,50

kg/palet ~1390

preț: gri ciment 40 lei/buc

3049

15

Placă rigolă carosabilă dublu armată

grosime 15 cm

buc/m 3,30

buc/palet 32

kg/buc ~43,10

kg/palet ~1410

preț: gri ciment 45 lei/buc

3049

15

Placă pereu P.P.1
grosime 10 cm

buc/m 5

buc/palet 70

kg/buc ~15,10

kg/palet ~1090

preț: gri ciment 6 lei/buc

3320

10

4033

10

Placă pereu P.P.2
grosime 10 cm

buc/m 2,50

buc/palet 42

kg/buc ~30

kg/palet ~1290

preț: gri ciment 10 lei/buc

Placă pereu P.P.3
grosime 10 cm

buc/m 2

buc/palet 28

kg/buc ~37,50

kg/palet ~1080

preț: gri ciment 13 lei/buc

5033

10

R6 Șanț triunghiular
prefabricat din beton

înălțime 28,5 cm

buc/m 3

buc/palet 18

kg/buc ~60,60

kg/palet ~1120

preț: gri ciment 29 lei/buc

33

10

60

32 92

28,5

BOLȚARI

Bolțar zidărie BZ1
înălțime 19,5 cm

buc/mc ~42

buc/palet 54

kg/buc ~24,40

kg/palet ~1350

preț: gri ciment 7,3 lei/buc

4030

19,5

Bolțar zidărie BZ3
înălțime 19,5 cm

buc/mc ~50

buc/palet 60

kg/buc ~23,30

kg/palet ~1430

preț: gri ciment 7,1 lei/buc

4025

19,5

Bolțar fundație BF3
înălțime 19,5 cm

buc/mc ~50

buc/palet 72

kg/buc ~17,60

kg/palet ~1300

preț: gri ciment 5,2 lei/buc

50
20

19,5

Bolțar fundație BF1
înălțime 19,5 cm

buc/mc ~40

buc/palet 60

kg/buc ~18,80

kg/palet ~1160

preț: gri ciment 5,5 lei/buc

50
25

19,5

Bolțar fundație BF2
înălțime 19,5 cm

buc/mc ~33

buc/palet 48

kg/buc ~20,80

kg/palet ~1030

preț: gri ciment 5,9 lei/buc

50
30

19,5

Bolțar zidărie BZ2
înălțime 19,5 cm

buc/mc ~100

buc/palet 90

kg/buc ~13,20

kg/palet ~1220

preț: gri ciment 4,3 lei/buc

40
12,5

19,5

Bolțar zidărie BZ4
înălțime 19,5 cm

buc/mc ~62

buc/palet 72

kg/buc ~23,60

kg/palet ~1730

preț: gri ciment 6,8 lei/buc

40
20

19,5

ziduri mobilier
grădină /  

urban

R1 Rigolă scafă
înălțime 12 cm

buc/m 2,50

buc/palet 48

kg/buc ~30

kg/palet ~14704030

12

preț: gri ciment 15 lei/buc antracit 20 lei/buc

R10 Rigolă scafă
înălțime 8 cm

buc/m 2

buc/palet 96

kg/buc ~14,50

kg/palet ~142050
20

8

preț: gri ciment 11 lei/buc roșu 13 lei/buc

antracit 14 lei/buc

ziduri mobilier
grădină /  

urban

BLOCHEȚI

Standard III
înălțime 19,8 cm

buc/mp 11

buc/palet 30

kg/buc ~40,70

kg/palet ~1250

preț: gri ciment 41 lei/buc 

45,7
45,7

19,8

Compac III
înălțime 19,8 cm

buc/mp 11

buc/palet 40

kg/buc ~35,50

kg/palet ~1450
30,545,7

19,8

preț: gri ciment 35 lei/buc maro 41 lei/buc

teracotă 41 lei/buc

Capac Compac III Antico
grosime 10 cm

buc/m 2,68

buc/palet 56

kg/buc ~22,30

kg/palet ~128026,144,8

10

29,8

preț: antracit 45 lei/buc maro 45 lei/buc

teracotă 45 lei/buc

30,545,7

19,8

Compac III cu față dreaptă
înălțime 19,8 cm

buc/mp 11

buc/palet 40

kg/buc ~35,50

kg/palet ~1450

preț: gri ciment 35 lei/buc maro 41 lei/buc

teracotă 41 lei/buc

Capac Compac III
grosime 10 cm

buc/m 2,68

buc/palet 56

kg/buc ~22,30

kg/palet ~128026,144,8

10

29,8

preț: gri ciment 32 lei/buc maro 40 lei/buc

teracotă 40 lei/buc



12 Prețurile nu includ TVA și transport. 13Prețurile nu includ TVA și transport.

DALE  4,5 cm

alei 
pietonale

curți terase

Mozaic 3
grosime 4,5 cm

buc/mp 4

buc/palet 40

kg/buc ~24,30

kg/palet ~1000

preț: natur 17 lei/buc

5050

4,5

Mozaic 2
grosime 4,5 cm

buc/mp 4,16

buc/palet 40

kg/buc ~23

kg/palet ~950

preț: natur 18 lei/buc

6040

4,5

Mozaic 4
grosime 4,5 cm

buc/mp 2,67

buc/palet 25

kg/buc ~38

kg/palet ~980

preț: natur 28 lei/buc

7550

4,5

Mozaic 5
grosime 4,5 cm

buc/mp 2

buc/palet 25

kg/buc ~48,40

kg/palet ~1240

preț: natur 41 lei/buc

10050

4,5

Mozaic 1
grosime 4,5 cm

buc/mp 6,25

buc/palet 60

kg/buc ~15,80

kg/palet ~980

preț: natur 11 lei/buc

4040

4,5

GARD ANTICO   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

delimitări
de spații

garduri

GARD SIENA   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

delimitări
de spații

garduri

Obs.: Pentru gardurile splitate Siena  
se folosesc capacele de gard 1 sau 2.

delimitări
de spații

garduri

Obs.: Pentru gardurile Urbana  
se folosesc capacele de gard 1 sau 2.

GARD URBANA   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Element stâlp Siena
înălțime 18,5 cm

buc/m 5,40

buc/palet 50

kg/buc ~23,60

kg/palet ~12104020

18,5

Element stâlp dublu Siena
înălțime 18,5 cm

buc/m 5,40

buc/palet 30

kg/buc ~39

kg/palet ~1200
4040

18,5

Element gard de jumătate Siena
înălțime 18,5 cm

buc/mp 22,50

buc/palet 75

kg/buc ~13,10

kg/palet ~10102420

18,5

Element gard Siena
înălțime 18,5 cm

buc/mp 11,26

buc/palet 50

kg/buc ~25,60

kg/palet ~131048
20

18,5

preț: alb-crem 27,5 lei/buc

antracit 27,5 lei/buc

Element D6 Antico
grosime 6 cm

buc/mp 66,67

buc/palet 360

kg/buc ~3,50

kg/palet ~128025
12

6

preț: alb-crem 2,8 lei/buc antracit 2,8 lei/buc

maro 2,8 lei/buc travertin 2,8 lei/buc

delimitări
de spații

garduri

Capac gard 1
grosime 5 cm

buc/m 4,44

buc/palet 144

kg/buc ~5,50

kg/palet ~82022,5
28

5

Capac gard 3
grosime 4,2 cm

buc/m 3,30

buc/palet 80

kg/buc ~8,50

kg/palet ~7103030

4,2

CAPACE DE GARD   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Capac gard 2
grosime 6 cm

buc/m 4

buc/palet 72

kg/buc ~13,90

kg/palet ~10302550
41

6

9

20

preț: gri ciment 12,5 lei/buc

alb-crem 19 lei/buc antracit 19 lei/buc

maro 19 lei/buc

GARD TANDEM   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

delimitări
de spații

garduri

Bloc gard Tandem
înălțime 14 cm

buc/mp 22

buc/palet 64

kg/buc ~24,30

kg/palet ~1585

24

14

32,5

Capac gard Tandem
grosime 10 cm

buc/m 3,10

buc/palet 72

kg/buc ~19,80

kg/palet ~1455

preț: alb-crem 10 lei/buc antracit 10 lei/buc

café 10 lei/buc maro 10 lei/buc

preț: alb-crem 14 lei/buc antracit 14 lei/buc

café 14 lei/buc maro 14 lei/buc

Element gard de 
jumătate Urbana

înălțime 16 cm

buc/mp 31,25

buc/palet 144

kg/buc ~9,55

kg/palet ~1405
20

16

20

preț: gri închis 5 lei/buc maro 5 lei/buc

preț: alb-crem 16 lei/buc

antracit 16 lei/buc

preț: alb-crem 30 lei/buc

antracit 30 lei/buc

preț: alb-crem 60 lei/buc

antracit 60 lei/buc

preț: gri ciment 5 lei/buc

alb-crem 7 lei/buc antracit 7 lei/buc

maro 7 lei/buc

preț: gri ciment 7 lei/buc

alb-crem 11 lei/buc antracit 11 lei/buc

Element  
gard Urbana

înălțime 16 cm

buc/mp 15,63

buc/palet 72

kg/buc ~17,44

kg/palet ~1286

20
40

16

preț: gri închis 9 lei/buc maro 9 lei/buc

32,530

10



14 Prețurile nu includ TVA și transport. 15Prețurile nu includ TVA și transport.

MOBILIER MODULAR   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

mobilier
grădină /  

urban

ZIDURI ORNAMENTALE   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

ziduri delimitări
de spații

garduriconstrucții
în trepte

Bloc zid de colț Siena
înălțime 15 cm

buc/mp 13,33

buc/palet 32

kg/buc ~39,70

kg/palet ~130050
25

15

Bloc zid Siena
înălțime 15 cm

buc/mp 13,33

buc/palet 32

kg/buc ~41,25

kg/palet ~135050
25

15

PLĂCI SOCLU   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

ziduri

Pin
lungime 13,3 cm

diametru 1,25

buc/blochet 2

preț: 0,8 lei/buc

13,3

1,25

PRODUSE AUXILIARE

ziduri mobilier
grădină /  

urban

Argilă expandată
sac 7 l

destinație rol decorativ

preț: 6 lei/sac

Nisip cuarțos 
sac 25 kg nisip

nisip granulație  
0-2 mm 

preț: 7 lei/sac

Focar Quadra
înălțime 38,5 cm

kg/buc ~767

suprafață antichizată

kit complet 216 buc  
Element D6 Antico,
1 cuvă metalică,
1 sac adeziv

139,5

38,5

139,5

preț: alb-crem 1700 lei/buc

antracit 1700 lei/buc maro 1700 lei/buc

travertin 1700 lei/buc

Focar Ronda
înălțime 41,5 cm

kg/buc ~981,20

suprafață antichizată

kit complet 44 buc Capac 
Compac III Antico,
1 cuvă metalică,
5 tuburi silicon

160

41,5

160

preț: antracit 3200 lei/buc

maro 3200 lei/buc

teracotă 3200 lei/buc

Bancă Resto
înălțime 45 cm

kg/buc ~568

suprafață antichizată

kit complet 160 buc Element D6 
Antico, 1 sac adeziv, 
tije metalice, 1 șezut 
lemn (8 scânduri)

331

76

45

preț: alb-crem 1100 lei/buc

antracit 1100 lei/buc

maro 1100 lei/buc travertin 1100 lei/buc

preț: alb-crem 43 lei/buc antracit 43 lei/buc

café 46 lei/buc maro patinat 46 lei/buc

Palisadă Rustic
înălțime 40 cm

buc/m 7,15

buc/palet 60

kg/buc ~15,03

kg/palet ~932

40

12 14

preț: antracit 10 lei/buc maro 12 lei/buc

alb-crem 15 lei/buc

preț: alb-crem 40 lei/buc antracit 40 lei/buc

café 43 lei/buc maro patinat 43 lei/buc

Palisadă Siena
înălțime 45 cm

buc/m 6,67

buc/palet 64

kg/buc ~19,10

kg/palet ~1250

45

12,5 15

preț: alb-crem 27,5 lei/buc

antracit 27,5 lei/buc café 31 lei/buc

maro patinat 31 lei/buc

Element de treaptă Siena
grosime 15 cm

buc/m 2

buc/palet 24

kg/buc ~60,40

kg/palet ~14805037,5

15

preț: alb-crem 50 lei/buc antracit 50 lei/buc

café 57 lei/buc maro patinat 57 lei/buc

mobilier
grădină /  

urban

JARDINIERE   |   PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Jardinieră J4
înălțime 30 cm

buc/palet 16

kg/buc ~31,60

kg/palet ~535

62
43

30

preț: gri ciment 34 lei/buc roșu 40 lei/buc

maro 44 lei/buc

Jardinieră J2
înălțime 25 cm

buc/palet 16

kg/buc ~30

kg/palet ~510

4060

25

preț: gri ciment 31 lei/buc roșu 38 lei/buc

maro 41 lei/buc

Jardinieră J1
înălțime 25 cm

buc/palet 24

kg/buc ~20

kg/palet ~510
40

30

25

preț: gri ciment 21 lei/buc roșu 25 lei/buc

maro 27 lei/buc

Placă soclu Siena tip A
înălțime 18,5 cm

buc/mp 28,45

buc/palet 400

kg/buc ~2,93

kg/palet ~120019
4

18,5

preț: alb-crem 1 lei/buc antracit 1 lei/buc

Placă soclu Siena tip B
înălțime 18,5 cm

buc/mp 13,86

buc/palet 144

kg/buc ~7,43

kg/palet ~110039
5

18,5

preț: alb-crem 2 lei/buc antracit 2 lei/buc

Jardinieră Ronda
înălțime 32 cm

kg/buc ~82,88

suprafață antichizată

kit complet 85 buc  
Conic Antico,
1 sac adeziv

54

32

54

preț: alb-crem 200 lei/buc

antracit 200 lei/buc

travertin 200 lei/buc

Bancă Robusta
înălțime 45 cm

kg/buc ~362

suprafață antichizată

kit complet 102 buc Element D6 
Antico, 1 sac adeziv, 
tije metalice, 1 șezut 
lemn (10 scânduri)

155,5 
54,5

45

preț: alb-crem 800 lei/buc

antracit 800 lei/buc maro 800 lei/buc

travertin 800 lei/buc

Jardinieră Quadra
înălțime 51,5 cm

kg/buc ~284

suprafață antichizată

kit complet 80 buc  
Element D6 Antico,
1 sac adeziv76

51,5

76

preț: alb-crem 390 lei/buc

antracit 390 lei/buc maro 390 lei/buc

travertin 390 lei/buc

Jardinieră J3
înălțime 30 cm

buc/palet 16

kg/buc ~26

kg/palet ~445

50
40

30

preț: gri ciment 27 lei/buc roșu 32 lei/buc

maro 35 lei/buc

preț: alb-crem 430 lei/buc

antracit 430 lei/buc maro 430 lei/buc

travertin 430 lei/buc

Jardinieră Combi
înălțime 38,5 cm

kg/buc ~383

suprafață antichizată

kit complet 108 buc  
Element D6 Antico,
1 sac adeziv126,5126,5

38,5

Obs.: Plăcile soclu sunt disponibile 
doar pe comandă specială.



16 Prețurile nu includ TVA și transport. 17Prețurile nu includ TVA și transport.

PAVELE ȘI BORDURI DIN PIATRĂ ANDEZITPLĂCI CERAMICE EXTERIOR MEISSEN   |   PRODUSE DE STOC 

Obs.: Produse de stoc. Ambalarea este în cutii: 2 buc/cutie, 30 de cutii/palet. 
  
PRODUSE CU DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ ÎN ROMÂNIA.

Obs.: Produsele din piatră cubică prezintă toleranțe dimensionale de + / - 10 - 15 mm 
pentru dimensiuni plane, +/- 3-5 mm pentru planeitate și +/- 10-20 mm pentru 
diagonalele suprafețelor. Produsele pot fi transportate în camioane cu prelate, 
ambalate în saci de cca. 1 tonă sau vrac în autobasculante.
Piatra cubică din andezit este disponibilă și în formă antichizată (cu marginile tocite). 
Prețul pe tonă pentru antichizare este cu 100 lei mai mare față de prețul produselor 
standard.

Solid Stone 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940

preț: beige 169 lei/mp

59,3

2

59,3

Solid Beton 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940

preț: white 169 lei/mp

59,3

2

59,3

Solid Newstone 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940

preț: grey 169 lei/mp

59,3

2

59,3

Bordură din piatră andezit
dimensiune 26 x 13 x 13 cm

ml/tonă 22,3-24

buc/ml 3,7

kg/ml 43

preț: natur 1200 lei/tonă

13
26

13

alei 
pietonale

curți terase

alei 
pietonale

curți terase

parcuri alei / acces
auto

alei 
pietonale

curți terase

piețe

Solid Atakama 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940
59,3

2

59,3

preț: beige 169 lei/mp light grey 169 lei/mp

Solid Gigant 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940

preț: mud 169 lei/mp

59,3

2

59,3

PLĂCI CERAMICE EXTERIOR MEISSEN   |   PRODUSE COMANDĂ EXTERNĂ 

59,3

2

59,3

Solid Optimum 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940

preț: light grey 169 lei/mp cream 169 lei/mp

Solid Slate 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940
59,3

2

59,3

preț: grey 169 lei/mp graphite 169 lei/mp

Solid Gptu 2004 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940
59,3

2

59,3

preț: cream 169 lei/mp light grey 169 lei/mp

Solid Gptu 2005 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940
59,3

2

59,3

preț: light grey 169 lei/mp

preț: light grey 169 lei/mp

Solid Grava 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940
59,3

2

59,3

Solid Wood 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940
59,3

2

59,3

preț: brown 169 lei/mp preț: white 169 lei/mp graphite 169 lei/mp

Solid Quenos 2.0
grosime 2 cm

buc/mp 2,84

mp/palet ~21

kg/palet ~940
59,3

2

59,3

Bordură din piatră andezit
dimensiune 20 x 10 x 10 cm

ml/tonă 40-42

buc/ml 4,7

kg/ml 24

preț: natur 1300 lei/tonă

1020

10

Piatră cubică andezit
dimensiune 10 x 10 x 10 cm

mp/tonă 5-5,4

buc/mp 77-82

kg/mp 182

preț: natur 700 lei/tonă

1010

10

Piatră cubică andezit
dimensiune 5 x 5 x 5 cm

mp/tonă 10-11

buc/mp 270-290

kg/mp 92

preț: natur 1000 lei/tonă

55

5

Piatră cubică andezit
dimensiune 8 x 8 x 8 cm

mp/tonă 5,8-6,2

buc/mp 120-130

kg/mp 161

preț: natur 800 lei/tonă

88

8

Piatră cubică andezit
cu o față tăiată 

dimensiune 10 x 10 x 10 cm

mp/tonă 5-5,4

buc/mp 77-82

kg/mp 182

preț: natur 1000 lei/tonă

1010

10

Piatră cubică andezit
cu o față tăiată 

dimensiune 8 x 8 x 8 cm

mp/tonă 5,8-6,2

buc/mp 120-130

kg/mp 161

preț: natur 1100 lei/tonă

88

8

1010

5

Piatră andezit
cu o față tăiată 

dimensiune 10 x 10 x 5 cm

mp/tonă 9-10

buc/mp 77-82

kg/mp 95

preț: natur 1200 lei/tonă

Piatră cubică andezit
dimensiune 10 x 10 x 5 cm

mp/tonă 9-10

buc/mp 77-82

kg/mp 95

preț: natur 900 lei/tonă

1010

5

Obs.: Termenul de livrare se solicită la comandă.  
Ambalarea este în cutii: 2 buc/cutie, 30 de cutii/palet. 

PRODUSE CU DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ ÎN ROMÂNIA.

Piatră andezit
cu o față tăiată 

dimensiune 20 x 14 x 10 cm

mp/tonă 4,5-5

buc/mp 28

kg/mp 210

preț: natur 1350 lei/tonă

1420

10

Piatră andezit
cu o față tăiată 

dimensiune 15 x 15 x 7 cm

mp/tonă 6,5-7

buc/mp 35

kg/mp 146

preț: natur 1300 lei/tonă

1515

7

Piatră andezit
cu o față tăiată și flamată

dimensiune 20 x 14 x 10 cm

mp/tonă 4,5-5

buc/mp 28

kg/mp 210

preț: natur 1500 lei/tonă

1420

10

Piatră andezit
cu o față tăiată și flamată

dimensiune 15 x 15 x 7 cm

mp/tonă 6,5-7

buc/mp 35

kg/mp 146

preț: natur 1450 lei/tonă

1515

7

Bordură din  
piatră andezit

dimensiune 20 x 12 x 12 cm

ml/tonă  26-29

buc/ml 4,7

kg/ml 36

preț: natur 1200 lei/tonă

1220

12



18 Prețurile nu includ TVA și transport. 19Prețurile nu includ TVA și transport.

PAVELE DE MARCAJ - ATENȚIONARE  |   PRODUSE AUXILIARE

PAVELE DE GHIDAJ   |   PRODUSE AUXILIARE

MORTARE, LIANT   |   PRODUSE AUXILIARE

alei 
pietonale

piețeparcuri alei / acces
auto

Pătrat P3 Parcare
grosime 6 cm

kg/buc ~5,70

include P3 marcat

preț: antracit 30 lei/buc

2020

6

Pătrat P5 Parcare
grosime 8 cm

kg/buc ~7,30

include P5 marcat

preț: antracit 35 lei/buc

2020

8

Pătrat P5 Accesibilitate
grosime 8 cm

kg/buc ~7,30

include P5 marcat

preț: antracit 35 lei/buc

2020

8

Pătrat P5 Acces Biciclete
grosime 8 cm

kg/buc ~7,30

include P5 marcat

preț: antracit 35 lei/buc

2020

8

Mortar pentru
rosturi pavele MR1

kit 25 kg nisip + 1,8 kg adeziv

consum pentru  
pavaj 200 x 20 cm

cca 2,5 kg /mp

destinație trafic mediu

preț: 189 lei/kit

Mortar pentru
rosturi pavele MR2

kit 25 kg nisip + 2,5 kg adeziv

consum pentru  
pavaj 200 x 20 cm

cca 2,5 kg /mp

destinație trafic intens 

preț: 220 lei/kit

Liant pentru
agregate decorative

kit 5 kg adeziv

consum între 5-8% din greutate 
agregat (3-36 mm)

destinație trafic pietonal 

preț: 480 lei/kit

Tactilo 1
grosime 5 cm

buc/mp 11,11

buc/palet 96

kg/buc ~10,90

kg/palet ~1075

preț: alb-crem 7 lei/buc

3030

5

Tactilo 2
grosime 5 cm

buc/mp 11,11

buc/palet 96

kg/buc ~11,90

kg/palet ~1170

preț: alb-crem 7 lei/buc

3030

5

piețealei 
pietonale

parcuri

LĂMPI  |   PRODUSE AUXILIARE

alei 
pietonale

curți piețeparcuriterase

Obs.: La cerere, lămpile cu fir se pot livra cu alt model de pavele (dimensiuni minime 
20x20 cm), prețul se va solicita reprezentatului de vânzări. Pentru punerea în  
funcțiune a lămpilor este necesară conectarea la un transformator 220V-12V.

Lampă led solară D2
înălțime 6 cm

pachet lampă led

carcasă plastic

preț: gri 140 lei/buc

19,5
10

6

Alimentator lămpi  
12V/150W

transformare 220V- 12V

destinație pentru 
conectarea  
a max  
10 lămpi

preț: 330 lei/buc

Pătrat P3 Accesibilitate
grosime 6 cm

kg/buc ~5,70

include P3 marcat

preț: antracit 30 lei/buc

2020

6

Pătrat P3 Acces Biciclete
grosime 6 cm

kg/buc ~5,70

include P3 marcat

preț: antracit 30 lei/buc

2020

6

Lampă led solară P6
înălțime 6 cm

include lampă led

carcasă plastic

preț: gri 120 lei/buc

1010

6

preț: alb-crem 260 lei/buc

antracit 260 lei/buc gri ciment 260 lei/buc
maro 260 lei/buc teracotă 260 lei/buc

Pătrat P3 lampă led solară
grosime 6 cm

pachet P3 + lampă

led 2.5V

Ø 100

2020

6

preț: alb-crem 170 lei/buc

antracit 170 lei/buc gri ciment 170 lei/buc

maro 170 lei/buc teracotă 170 lei/buc

cu alimentare energie electrică

Pătrat P3 lampă led 7W
grosime 6 cm

pachet P3 + lampă

led 7W Ø 130

2020

6

preț: alb-crem 90 lei/buc

antracit 90 lei/buc gri ciment 90 lei/buc

maro 90 lei/buc teracotă 90 lei/buc

cu alimentare energie electrică

Pătrat P3 lampă led 1W
grosime 6 cm

pachet P3 + lampă

led 1W Ø 65

2020

6

preț: alb-crem 110 lei/buc

antracit 110 lei/buc gri ciment 110 lei/buc

maro 110 lei/buc teracotă 110 lei/buc

cu alimentare energie electrică

Pătrat P3 lampă led 3W
grosime 6 cm

pachet P3 + lampă

led 3W Ø 80

2020

6

preț: alb-crem 210 lei/buc

antracit 210 lei/buc gri ciment 210 lei/buc

maro 210 lei/buc teracotă 210 lei/buc

cu alimentare energie electrică

Pătrat P3 lampă led 9W
grosime 6 cm

pachet P3 + lampă

led 9W Ø 180

2020

6

preț: alb-crem 160 lei/buc

antracit 160 lei/buc gri ciment 160 lei/buc

maro 160 lei/buc teracotă 160 lei/buc

cu alimentare energie electrică

Pătrat P3 lampă led 5W
grosime 6 cm

pachet P3 + lampă

led 5W Ø 130

2020

6

preț: alb-crem 230 lei/buc

antracit 230 lei/buc gri ciment 230 lei/buc

maro 230 lei/buc teracotă 230 lei/buc

cu alimentare energie electrică

Pătrat P3 lampă led 12W
grosime 6 cm

pachet P3 + lampă

led 12W 

Ø 180

2020

6

Lampă led solară  
semnalizare

înălțime 2,3 cm

include lampă led

carcasă aluminiu

destinație marcaj cu 
lumină 
intermitentă

preț: gri 110 lei/buc

1010

2,3
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Pentru mai multe detalii vizitează www.elis.ro.
Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA și transport.
Te invităm să descoperi mai multe surse de inspirație
pe Facebook, Instagram și Pinterest!

www.elis.ro

Fabrica Petrești - jud. Alba
Sediu central
str. Zorilor, nr. 1, Petrești, 515850
tel. 0258 743 682, fax 0258 743 284
office@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
DN2 (E85), nr. 66, Secuienii Noi, 617415
tel. 0370 501 199/129
office-nt@elis.ro

Fabrica Vințu de Jos - jud. Alba
Punct de lucru
str. Devei, nr. 17, Vințu de Jos, 517875
tel. 0258 743 682
office-ab@elis.ro

Produse fără șanfren*

*Șanfren: suprafața oblică obținută prin teșire.
Restul pavelelor din ofertă sunt disponibile
exclusiv în varianta cu șanfren.

Produs Fără 
șanfren

Cu 
șanfren

Cu 
micro-
șanfren

Dreptunghi D2 √ √ –
Dreptunghi D5 √ √ –
Dublu T T1 v √ –
Dublu T T2 v √ –
Dublu T T3 √ √ –
Pătrat P3 √ √ –
Pătrat P6 √ √ –
Pătrat P7 – √ √
Pătrat P8 – √ √
Dreptunghi D7 – – √
Dreptunghi D4 – √ √
Cortina D4 – √ √
Cortina D7 – – √
Cortina P7 – √ √
Gala D2 √ – –
Gala P3 √ – –
Urbana D2 √ √ –
Pietra √ – –
Rustic √ – –
Decora √ – –
Arcade √ – –

Protecția culorii cu 

Pavelele Elis Pavaje cu mixuri de 
nuanțe sunt protejate pentru 
exploatare ulterioară prin aplicarea 
unui impregnant Vivid Color, pe 
durata procesului de fabricaţie. 
Pavelele îşi păstrează nuanțele 
vii un timp îndelungat, iar petele 
cauzate de vin, frunze sau alte 
substanțe sunt mai ușor de curățat.

Variații de culoare
În producerea pavelelor și 
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.

Livrarea și transportul
Produsele noastre sunt livrate 
paletizat pe paleți din lemn.
Valoarea paletului și transportul  
nu sunt incluse în preț.

În cazul în care se solicită livrări la 
fracție de palet, se plătește o taxă 
suplimentară de 50 de lei (plus 
TVA) pentru manipularea fiecărui 
palet fracționat (excepție dale, 
produse pentru grădină, elemente 
canalizare, auxiliare).
Beneficiarul este obligat la data 
livrării să dea la schimb Furnizorului 
ELIS PAVAJE un număr identic de 
paleți.
În situația în care Beneficiarul 
NU deține cantitățile de paleți 
necesari efectuării schimbului, 
acesta va achita o garanție bănească 
în schimbul paleților primiți. 
Garanția nu este purtătoare de TVA, 
iar valoarea este de 60 de lei.

În cazul în care Beneficiarul 
returnează pe parcursul anului în 
curs un număr identic de paleți, 
furnizorul se obligă să restituie 
garanția reținută. Condiția este ca 
aceștia să fie intacți, nedeteriorați 

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, 
borduri, produse de grădină, plăci 
ceramice și 2 ani garanție pentru 
rigole, bolțari, blocheți.

2

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

Certificate

SR EN ISO
9001:2015

SR EN ISO
14001:2015

SR OHSAS
18001:2008

Produse compuse
Produsele compuse din 2 sau mai 
multe tipodimensiuni se vând la 
rânduri întregi de palet, conform 
mix de tipodimensiuni rezultate din 
producție. Pentru fiecare produs de 
acest fel sunt specificate în oferta 
de produse: buc/rând și mp/rând  
de palet.

Eflorescența
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, ca urmare a uzurii de 
exploatare. Acest fenomen apare 
și ulterior, aleatoriu, în funcție de 
umiditatea mediului și se vede mai 
pronunțat pe pavajele de culoare 
închisă.
Eflorescența face ca pavajul să pară 
mai decolorat, dar după curățare și 
uscare, acesta va reveni la culoarea 
inițială. Este recomandat să curățati 
cât mai des pavajul acționând 
asupra zonelor afectate cu apă și 
o perie, sau prin aplicarea unor 
produse de curățat.

și să fie returnați în depozitele 
Furnizorului. Cheltuielile de 
restituire a paleților cad în sarcina 
Beneficiarului.


