
Cere informații în rețeaua de parteneri din zona ta. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

Gala D2 Gala P3 Urbana D2

Elis Pavaje aniversează 30 de ani de la înființare și vine în întâmpinarea tuturor 
celor care doresc să își paveze curtea sau terasa. Sărbătorește și tu, amenajând  
curtea visurilor tale!

Între 17 mai și 30 iunie 2021 ai 30% discount pentru cele mai noi 
modele de pavaj: GALA D2, GALA P3 și URBANA D2.



Oferind o largă varietate de nuanțe,  aceste  
pavele cu margini ondulate vor crea, cu siguranță,  
o minunată alee perimetrală casei, o terasă sau  
vor colora curtea cu un detaliu de margine.  
 
Pavelele Gala pot fi combinate pe două forme, iar 
combinația acestora va estompa liniile prea clare ale 
unei curți realizate cu pavele dintr-o singură formă 
rectangulară, dând amenajării personalitatea pe 
care o dorești.

Gala D2 
Gala P3

D2 P3

grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 10 / 20 cm 20 / 20 cm

buc/mp 50 25

mp/palet ~10,56

suprafață beton colormix

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

albastru patinat maro patinat

dolomit

café

granit tempo

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto



Construcțiile contemporane sunt perfect 
puse în valoare dacă sunt însoțite la 
amenajarea exterioară de pavajul Urbana D2, 
cu linii drepte, suprafață netedă și nuanțe 
mixate de alb și gri ciment sau negru și gri 
ciment. 

Dacă ai o amenajare interioară în stil 
contemporan sau industrial, pavelele 
Urbana D2 vor fi o prelungire firească a 
stilului la exterior, fiind ușor adaptabile  
unui spațiu restrâns sau larg.

grosime 6 cm

dimensiuni 10 / 20 cm

buc/mp 50

mp/palet ~10,80

suprafață beton colormix

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alb subtil negru temperat

Urbana D2

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto
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Montajul corect al pavelelor din beton vibropresat este un alt element important, prin urmare, 
îți recomandăm să apelezi la o firmă specializată, ca să ai garanția unui montaj profesionist. 
Când stabilesti bugetul, trebuie să iei în calcul atât prețul pavelelor, cât și mâna de lucru și 
materialele auxiliare necesare execuției corecte a lucrării. 
De cele mai multe ori, montatorul are experiența necesară pentru a te ajuta să stabilești 
bugetul final, cu toate materialele și manopera incluse. Nu uita, trebuie să adaugi în buget și 
prețul bordurilor.

Alegerea pavelelor pentru  
curte este o decizie importantă,  
cu atât mai mult cu cât vrei să te poți bucura de ele cât mai mulți ani.  
De aceea, trebuie să te asiguri că alegi produse de calitate, certificate,  
care să reziste bine în timp și să arate impecabil chiar și după mulți ani de utilizare.

Recomandări în  
alegerea modelelor  
și culorilor pavelelor

De ce să alegi 
pavele din beton 
vibropresat?

Culorile casei, a acoperișului 
și a gardului sunt un factor 
important pe care e bine să îl iei 
în considerare atunci când alegi 
nuanța pavajului. Practic, prin 
modelul și culoarea pavajului 
poți adăuga stil și personalitate 
întregului ansamblu arhitectural. 
Poți evita monotonia combinând 
culori, modele, ce conferă 
personalitate. E bine să știi că nu 
totul trebuie să se armonizeze 
perfect. Viziunea ta contează 
foarte mult înainte de a începe 
lucrarea de amenajare. De 
asemenea, e bine să ții cont de 
unghiul, durata și intensitatea 
razelor solare, fiindcă lumina 
solară prea puternică afecteză 
culoarea pavelelor.
Recomandăm combinarea 
pavelelor cu tonuri similare pentru 
un efect armonizat. Culorile mai 
deschise reflectă lumina mai bine, 
culorile închise absorb lumina 
creând efectul opus. Folosirea 
mai multor culori oferă avantaje 
precum demarcarea spațiilor, iar 
folosirea combinată a acestora 
permite obținerea unui efect de 
camuflaj pentru eventualele pete 
ce pot apărea în timp.

Montarea pe strat de 
nisip permite desfacerea, 
recuperarea și refacerea 
pavajului în cazul 
intervențiilor subterane.

 Asigură o stabilitate 
foarte bună suprafețelor 
pavate datorită îmbinării 
pe mai multe muchii.

Au o rezistență foarte 
bună la uzură, risc  
redus de fisuri sau 
goluri de aer, datorită 
materialului dens, 
omogen, obținut prin 
vibropresare.

 Rezistența la cicluri de 
îngheț-dezgheț este 
foarte bună.

Permit aerisirea solului și 
un drenaj eficient printre 
rosturi.

Au un aspect deosebit, 
cu posibilități nelimitate 
de amenajare (linii curbe, 
ruperi de linii prin mixuri 
de modele).

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.

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.


