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Când vine vorba de amenajări exterioare, prima impresie este 
cea care contează. Ca o haină bine croită, un pavaj de calitate 
transmite de la primul pas siguranță, încredere și o relație pe 
termen lung. 

Elis Pavaje este un business de familie care a pornit de la visul 
unui singur om și o companie cu 2 angajați. 31 de ani mai târziu, 
compania devine un punct de referință în amenajările exterioare, 
cu peste 500 de angajați, 200 de locații partenere și nenumărate 
proiecte de care să ne amintim cu mândrie.  
Am evoluat, am creat și ne-am reinventat pentru a fi mai 
aproape de așteptările clienților și partenerilor noștri.  
Ne place să credem că suntem creatori de amenajări exterioare 
de calitate, pe lângă produse oferind și servicii complete, de la 
consultanță la implementare. 

Catalogul acesta este dedicat celor care caută inspirație, 
calitate și rezistență în timp. 

Un pavaj Elis din beton prefabricat de calitate înseamnă 
responsabilitate, bun gust și o moștenire peste generații. Să 
transmitem dincolo de timp cât mai multe proiecte durabile și 
memorabile, aceasta este esența misiunii companiei noastre.  
Fiecare client al nostru devine un ambasador al spațiilor 
exterioare care trec proba timpului. 

De la noi, pentru viitor. 

Pavăm drumul 
spre viitor! 

5



De ce
Elis Pavaje?

Dorim ca tu să îți alegi confortabil modelele 
preferate și să începi să creionezi amenajarea 
care să îți bucure sufletul.

De restul ne ocupăm noi:  
îți oferim consultanță în alegerea produselor 
optime pentru amenajarea în stilul tău, te ajutăm să 
îți calculezi cantitatea de materiale astfel încât să 
ai pierderi minime, îți transportăm produsele până 
în curte și îți recomandăm cei mai experimentați 
montatori de pavele, parteneri Elis Pavaje, care vor 
ști să creeze adevărate opere de artă din produsele 
tale preferate.
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Experiența Elis
31 de ani de activitate reprezintă o primă garanție a 
succesului nostru de a transforma visele în realitate. 
Experiența dobândită în urma multitudinii și diversității 
proiectelor realizate în acest timp, ne-a ajutat să extindem 
și să îmbunătățim constant gama de produse și serviciile 
companiei. Elis Pavaje este recunoscut drept liderul pieței 
de pavaje din România.

Servicii integrate
Pentru a răspunde cerințelor clienților în amenajarea 
spațiilor cu pavaje, punem la dispoziție atât posibilități 
numeroase și creative de amenajare, cât și servicii de 
proiectare și montaj, care ne permit transformarea 
proiectelor din stadiul de schiță, până la construcția finală.

Inovație 
Avem o preocupare permanentă să conturăm noi tendințe, 
să adăugăm un plus de inspirație prin modul nostru de 
transpunere în realitate a amenajărilor. Studiem și urmărim 
evoluțiile la nivel mondial, căutăm în permanență să fim 
mai buni, pentru a veni cu ceva nou, în fiecare an.

Design
Din dorința de a oferi clienților libertate fără limite în 
amenajarea spațiilor exterioare, punem la dispoziţie o 
gamă de peste 600 de produse și nuanțe disponibile. 
Totul, pentru ca tu să ai posibilitatea de a alege stilul de 
amenajare potrivit ție, să te poți juca cu cromatica și să 
îmbini diverse texturi.

Încredere
Încrederea este esențială în modul în care ne desfășurăm 
activitatea și în conduita pe care o avem față de clienți. Ne 
place să îți ascultăm părerile, oferim sfaturi, asistență și 
știm că seriozitatea este o calitate care poate fi dobândită 
doar prin respectarea promisiunilor stabilite, de fiecare 
dată. Susținem reușita reciprocă în parteneriate de lungă 
durată ca principii de bază în afaceri, pe care le respectăm 
atât cu clienții, cât și cu partenerii noștri.

Aproape de tine
Ne dorim să fim și mai aproape de tine.  
De aceea, comercializăm produsele Elis Pavaje în întreaga 
țară, printr-o rețea de peste 150 de parteneri care îți stau 
la dispoziție pentru a-ți prezenta numeroasele posibilități 
de amenajare a suprafețelor. Nu ezita să ceri informații 
suplimentare despre produsele noastre sau recomandări 
pentru echipe de montaj.

Garanția calității
Noi livrăm calitate și ne asigurăm permanent că 
îndeplinim această promisiune. Pentru că avem încredere 
în materialele folosite, în tehnicile de prelucrare și în 
performanțele echipei, oferim 5 ani de garanție pentru 
produsele noastre.
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Creează-ți
propria curte de poveste!

Exteriorul care vorbește despre tine!
Din 1991, Elis Pavaje înseamnă produse de 
calitate, care prin durabilitate, aspect și siguranță 
fac diferența în amenajările exterioare. Detaliile 
pe care le integrăm în spațiul exterior sunt cartea 
noastră de vizită. Fie că vorbim de locuințe, 
instituții sau societăți comerciale, felul în care 
este amenajată curtea reprezintă valori și viziuni 
personale. 

Elis Pavaje adaugă amenajării elemente precum 
garduri, pavaje și mobilier de grădină, care trec 
proba timpului! 

Primul pas într-o amenajare exterioară este 
alegerea pavajului, piatra de temelie al oricărui 
concept de amenajare. Stilul, modul de aranjare 
a pavelelor și culoarea lor trebuie să se integreze 
perfect în ansamblul exterior. Odată montate, 
pavelele oferă flexibilitate pe termen lung, se pot 
înlocui sau combina în funcție de efectul dorit. 

Folosește acest catalog ca o sursă de inspirație, 
dar nu uita să profiți de avantajele randărilor 3D, 
pentru a contura un spațiu care să te reprezinte și 
să îți poarte amprenta. 

Profesioniștii noștri, consultanți, proiectanți, 
arhitecți sau colegii departamentului de montaj, 
fac mai scurtă și mai sigură calea ... de la vis la 
realitate! 

Ceea ce ne imaginăm azi, poate fi drumul pe care 
vom păși de mâine!

Ține cont de câteva 
elemente care pot 
influența amenajarea:

   Vremea poate să determine amânarea 
montajului.

   Vara și toamna, montatorii sunt cel mai 
ocupați. Planifică montajul cu câteva luni  
în avans, pentru a te asigura că la 
momentul oportun vei avea cu cine să 
realizezi amenajarea.

    Dă comandă de pavele și alte produse 
cu minim 3 săptămâni în avans, pentru 
a te asigura că vor fi disponibile când ai 
nevoie.

    Dacă ai lucrări în curtea din spate, 
realizează-le înaintea celor din curtea din 
fața casei.

    La finalizarea lucrării, parcurge întreaga 
suprafață amenajată cu montatorul, 
pentru a te asigura că totul este conform 
condițiilor contractate.

    Gândește pașii în avans. Dacă ai o lucrare 
mare, ia în considerare etapele lucrărilor 
pe parte electrică, instalații, drenaj și 
peisagistică.

Este firesc să acorzi aceeași importanță amenajării exterioare ca arhitecturii 
casei sau amenajării interioare. Iar alegerea pavajului și a celorlalte elemente 
de amenajare este cea mai importantă decizie, odată stabilită destinația 
fiecărei zone. 

De ce?  
Simplu: pășești mereu pe pavelele montate și le ai în permanență în raza ta 
vizuală, de la primul pas pe poarta casei. Reprezintă, putem spune, cartea de 
vizită a căminului tău.
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Planificare proiect!
Ia în considerare o medie de 4-6 săptămâni, în funcție de 
complexitatea lucrării. Gândește-te la destinația lucrării: 
terasă, parcare, curte sau alee pietonală. Alege stilul 
amenajării astfel încât să se potrivească cu casa și restul 
ambientului. Caută inspirație: facebook, website, catalog 
și accesează Simulatorul online pentru a realiza o proiecție 
vizuală a proiectului tău cu pavele Elis Pavaje. 

Alege grosimea și dimensiunile (în funcție de destinația 
lucrării), culoarea și forma (în funcție de stilul ales) și 
proiectează amenajarea zonei verzi! În final, stabilește un 
buget estimativ!

Selectează montatorul! 
Pentru această etapă, ia în considerare  
2-3 săptămâni, pentru a avea timp să primești oferte, 
să vizualizezi lucrări realizate de aceștia și să negociezi 
valoarea lucrării. 

Contactează cel puțin 3 montatori. 

De preferință, pornește de la recomandările prietenilor, 
familiei, vecinilor. În final semnează contractul și asigură-te 
că firma aleasă are disponibilitate când ai nevoie.

Realizează proiectul!
Timpul necesar depinde de complexitatea 
lucrării. Poate dura de la 2-3 zile până la 
câteva luni. 

Asigură-te în avans că materialele pot fi 
livrate înainte de venirea montatorului.

Asigură-te de calitatea, cantitatea, de 
manipularea și depozitarea produselor în 
bune condiții. 

Ține legătura cu montatorul, pentru a fi 
informat despre statusul lucrării.

După montaj!
La finalul lucrării parcurge toată 
suprafața, pentru a te asigura că este 
totul în regulă.

Solicită certificatul de garanție a lucrării 
pentru minim 1 an, pentru ca aceasta să 
treacă peste un ciclu de îngheț-dezgheț. 

Discută un plan de curățare și întreținere 
a lucrării cu montatorul.
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Îți propunem o serie de idei de amenajare care îți pot transforma, ca prin magie, 
curtea sau grădina, în povești pe care să le savurezi de câte ori te afli în mijlocul 
lor și cu care să trezești admirația sau chiar invidia celor care îți trec pragul. 

Dacă ești fascinat de simetrie și de linii curbe, stilul Iberic poate deveni clar favoritul tău. Caracterizat de 
cărări care se unduiesc printre straturile cu flori, plăcuțe din ceramică atinse de patina timpului, îndrăzneț 
colorate, vegetație luxuriantă, cât și fier forjat utilizat împreună cu piatra, stilul Iberic e un amalgam de 
influențe spaniole, islamice, persane și maure.

Ce alte elemente completează stilul Iberic:

  Mobilier de grădină din fier forjat 

  Plăcuțe de ceramică cu modele geometrice

  Multe ghivece cu flori roșii 

  Vase ceramice de teracotă

Stilul 
Iberic 
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Ce alte elemente completează stilul Nordic:

   Mobilier din lemn vechi, recondiționat în tonuri naturale

  Pături și perne colorate

Stilul Nordic, în schimb, se remarcă prin simplitate și funcționalitate. 

Cei care îl preferă, îl aleg de obicei pentru acel minim de elemente necesare care permit ca spațiul 
amenajat cu pavele sau dale din beton și alte elemente, să fie deopotrivă estetic și util.

  Plante care cresc liber

  Forme geometrice cu linii drepte

Stilul 
Nordic

Stiluri
de amenajare
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Ce alte elemente completează stilul Regal:

 Pergole și mobilier din metal sau lemn curbat

 Arbuști tunși, așezați simetric 

Dar poate nu ești mereu cu gândul la locuri de basm, îndepărtate, ci preferi mai degrabă un decor clasic, 
elegant și sofisticat. În acest caz, îți punem la dispoziție elementele stilului Regal. Îl caracterizează 
simetria, gazonul, gardul viu perfect tuns, rondourile sau jardinierele cu flori, spațiile largi și mobilierul 
rafinat, cu aspect prețios.

  Zone de grădină cu forme geometrice 
regulate, cercuri, poligoane, pătrate

Îți propunem o serie de idei de amenajare care îți pot transforma, ca prin magie, 
curtea sau grădina, în povești pe care să le savurezi de câte ori te afli în mijlocul 
lor și cu care să trezești admirația sau chiar invidia celor care îți trec pragul. 

Stilul 
Regal
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Ce alte elemente completează stilul Carpatin:

 Mobilier din lemn și piatră

  Focare și grătare îmbrăcate  
în pavaj antichizat

În caz că încă nu ești convins, mai avem un as în mânecă, și anume, stilul Carpatin.  
Are tente rustice și dacă tot e codrul frate cu românul, acest stil poate fi văzut ca o extensie a naturii 
înconjurătoare, în care românii se simt ca acasă.

  Elemente naturale: curgere de apă,  
movile de pământ și pietre,  
plante ce cresc liber

Stiluri
de amenajare

Stilul 
Carpatin
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  Fotografiază curtea și marchează un dreptunghi cu laturile măsurate  sau selectează în  
Google Maps perimetrul zonei de amenajat.

  Delimitează suprafața de pavat.

  Selectează tipul de pavaj, culoarea și modelul de amenajare.

  Selectează gazon și pietriș pentru zone adiacente.

  Vezi cum arată! Dacă vrei altă variantă, editează!

  Salvează proiectul și trimite-l pe facebook sau email.

  Cere o ofertă pentru proiectul tău direct din Simulator!

Folosește aplicația noastră și vezi cum vor arăta propriile tale idei de 
amenajare, direct de la tine de acasă! Simulatorul Elis Pavaje îți proiectează 
grădina, terasa sau aleile, utilizând pavajul ales de tine. 

Prin Simulatorul Elis Pavaje poți să ai o perspectivă corectă asupra planurilor 
tale, înainte ca ele să devină realitate. Este atât de simplu:

SIMULATOR

EXTERIORUL CARE VORBESTE DESPRE T INE!

VISEAZA SI 
REALIZEAZA!

14



Maris, Rondo Grande, Conic

   Suprafață rotunjită 
Suprafața este rotunjită în canturi pentru un 
aspect șlefuit.

Gard Siena, Gard Tandem, Blocheți, Blocuri zid, Elemente de 
treaptă, Palisadă Siena

   Suprafață piatră spartă  
Suprafața de piatră naturală se obține prin procedeul 
mecanic de spargere controlată a blocurilor de 
beton, scoțând în evidență granulațiile compoziției. 

Umbra D2, P3, P4, Mozaic 1 / 2 / 3 / 4 / 5

  Suprafață spălată  
Agregatele din stratul de finisaj sunt puse în 
valoare prin procesul de spălare al suprafeței. 

Antico D2, P3, P6, Conic Antico, Malo Antico, Maris Antico, 
Bordură B8 Antico, Gard Antico, Produse pentru grădină

   Suprafață antichizată 
Aspectul vintage este obținut prin finisarea în 
toba de îmbătrânire. Marginile sparte reproduc 
aspectul pietrelor vechi.

Anima D2, P3, Cortina D4, D7, P4, P7, Cromatica D2, P3, 
Cromatica Floare, Fantasia, Malo, Melange, Pietra, Urbana 
D2, Decora, Arcade, Bordură B1, B5, B8

   Suprafață Beton ColorMix 
Combinație de nuanțe plină de personalitate, pentru 
a reproduce imperfecțiunea coloristică a naturii.

Trenova, Pavele din Gama Standard, Pavele înierbate, 
Borduri, Bolțari, Gard Urbana, Capace Gard,  
Jardiniere 1 / 2 / 3 / 4, Rigole

   Suprafață Beton Monocrom 
Stratul de finisaj este realizat în nuanțe diferite 
folosind pigmenți rezistenți la UV și intemperii.

Anima D2, P3, Malo, Rustic Clasic, Rustic P4, Pietra, Rondo 
Grande, Decora, Palisadă Rustic, Tactilo

   Suprafață structurată 
Suprafața produselor este ușor rugoasă, 
marginile sunt neregulate, aspectul obținut 
fiind aproape de naturalețea pietrei, iar riscul de 
alunecare la temperaturi de îngheț este minim.

Produsele Elis Pavaje sunt realizate 
folosind procedee diferite de tratare 
a suprafețelor, pentru a se obține 
pavele, borduri și produse pentru 
grădină adecvate diferitelor stiluri de 
amenajare.

Texturi
suprafețe
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cromatică
Gama

Diversitatea culorilor pavelelor noastre este un atu care îți dă posibilitatea să 
alegi varianta care se potrivește cel mai bine ansamblului tău exterior. Poți 
să optezi pentru o singură nuanță sau să combini mai multe culori pentru un 
efect de mozaic. 

Culorile produselor puse la dispoziție de Elis Pavaje trebuie să se armonizeze 
cu aspectul exterior al construcției. E bine să ții cont de unghiul, durata și 
intensitatea razelor solare, fiindcă lumina solară prea puternică afectează 
culoarea pavelelor.

Notă: Eventualele diferențe de culoare ce pot apărea între imaginile produselor prezentate și 
produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.  
Vă recomandam să apelați la colaboratorii noștri pentru alegerea produselor după vizualizarea 
reperelor fizice.
Accesați www.elis.ro pentru lista completă a partenerilor noștri.

alb subtil albastru patinat ambraalb-crem

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

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.

Variații de 
culoare

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 în timp, în urma 
exploatării.

Eflorescența

16



negru temperat

tempo

umbra alb-crem

roșu

travertin

umbra gri închis

pastel

terra

umbra gri deschis

negru verzui

teracotă

umbra antracit

antracit dolomitcaféantracit / gri deschis / gri închis

gri închis mozaic naturmaro patinatmaro

festival gri cimentgranitgalben

vivace
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Pavele și dale
Gama premium
ANTICO D2
ANTICO P3 / P6
CONIC ANTICO
MARIS ANTICO 
MALO ANTICO 
ANIMA D2 / P3 
ARCADE 
CORTINA D4 / D7
CORTINA P4 / P7
CROMATICA D2 / P3 
CROMATICA FLOARE 1 
DECORA
FANTASIA
MALO
MARIS
MELANGE 
MOZAIC 1 / 2 / 3 / 4 / 5
PIETRA 
RONDO GRANDE 
RUSTIC P4 
RUSTIC CLASIC
TRENOVA D2 / ROMB GRANDE 
UMBRA D2 
UMBRA P3 
UMBRA P4 
URBANA D2
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Pavele și dale
Gama premium

Recunoscute pentru calitatea lor impecabilă, 
pavelele sau dalele Elis Pavaje se disting prin 

rezistență, finisaje precise, cromatică deosebită 
și forme variate, 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.
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Potrivite pentru o amenajare fără vârstă, 
produsele de pavaj antichizat insuflă discret 
patina timpului în spațiul amenajat. 
Disponibile în formă conică, dreptunghiulară sau 
pătrată și nuanțe naturale, pavelele antichizate 
sunt prima noastră recomandare pentru un spațiu 
elegant, în stil Regal.
Montează pavelele întrețesut sau în combinație 
de forme și dimensiuni diferite, pentru un aspect 
vizual variat.

Antico D2

alb-crem antracit maro patinat travertin

grosime 6 cm
dimensiuni 10 / 20 cm

buc / mp 50
mp / palet ~10,80

kg / mp ~129,65
suprafață antichizată

trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B8 Antico Gard Antico Mobilier grădină
pagina 145 pagina 114 pagina 102

20 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Antico D2 / alb-crem

Antico D2 / travertin
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Pavelele Antico se realizează prin procedee 
clasice de îmbătrânire a pavelelor de beton, 
obținându-se astfel un aspect care exprimă 
trecerea timpului. 
Când vrei să imprimi un aer Regal pentru 
amenajarea ta, pavelele Antico sunt prima noastră 
recomandare.

Antico  
P3 / P6

P3 P6
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 20 / 20 cm 10 / 10 cm
buc / mp 25 100

mp / palet ~10,80 ~9,60
kg / mp ~134,25 ~132,30

suprafață antichizată
trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit

gri ciment
(Antico P6)

travertinmaro patinat

P6P3

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B8 Antico Gard Antico Mobilier grădină
pagina 145 pagina 114 pagina 102

22 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Antico P3, P6 / maro patinat

Antico P6 / alb-crem, antracit, gri ciment
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Creează un decor în linii curbe pentru rondouri 
elegante de flori, cu acest model antichizat din 
gama Antico. 
Versatil și plăcut vizual, datorită dimensiunilor 
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. 
Pentru a împrospăta o amenajare mai veche, 
trasează noi contururi sau adaugă zone în forme 
inedite din pavaj Conic Antico.

Conic Antico
grosime 6 cm

dimensiuni 5 vârf / 9,7 bază / 10 cm
buc / mp 121

mp / palet ~9,92
kg / mp ~119,95

suprafață antichizată
trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit travertin
rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B8 Antico Gard Antico Mobilier grădină
pagina 145 pagina 114 pagina 102
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Conic Antico / travertin

Conic Antico / antracit
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Datorită suprafețelor și canturilor neregulate, 
precum și a culorilor naturale, pavelele 
Maris Antico trezesc nostalgia zilelor de altădată 
și creează un spațiu boem, dar cu o personalitate 
puternică. 
Cu aspect antichizat, pavajul Maris Antico 
beneficiază de o gamă de culori calde, naturale, 
cum ar fi maro antichizat, alb-crem, antracit și 
travertin.

Maris 
Antico

CBA

alb-crem antracit maro patinat travertin

Obs.:  Modelul Maris Antico se livrează doar  
ca multiplu de buc / rând: A, B, C.

A B C
grosime 6 cm 6 cm 6 cm

dimensiuni 12 / 18 cm 12 / 12 cm 9 / 12 cm
buc & mp / rând 24A + 32B + 16C (1,15 mp)

mp / palet ~10,40
kg / mp ~134,60

suprafață antichizată
trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B8 Antico Gard Antico Mobilier grădină
pagina 145 pagina 114 pagina 102
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Maris Antico / maro patinat
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Obs.:  Modelul Malo Antico se livrează doar ca multiplu de buc / rând: A, B, C, D.

A B C D
grosime 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

dimensiuni 14 / 23,8 cm 14 / 19,8 cm 14 / 17 cm 14 / 12 cm
buc & mp / rând 6A + 12B + 12C + 12D (1,02 mp)

mp / palet ~10,18
kg / mp ~129,65

suprafață antichizată
trafic ușor (max. 3,5 t)

CBA D

Cu nuanțe naturale și aspect de piatră 
îmbătrânită de timp, pavelele Malo 
Antico au o notă de naturalețe ce 
convinge amatorii amenajărilor fără 
vârstă. 
Combinația din patru forme rupe 
liniaritatea și încadrează mai bine 
pavajul în orice mediu natural.
Utilizare: alei pietonale, acces 
autoturisme, curți, parcuri, trotuare.

Malo 
Antico

ambra negru verzui terra
rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B8 
Antico

Gard  
Antico

Mobilier  
grădină

pagina 145 pagina 114 pagina 102
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Malo Antico / negru verzui
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D2 P3
Oferind o largă varietate de nuanțe, aceste pavele 
robuste vor crea, cu siguranță, o minunată alee 
perimetrală casei, o terasă sau vor colora curtea 
cu un detaliu de margine. 
Pavelele Anima pot fi combinate pe două forme, 
iar marginile ondulate vor estompa liniile prea 
clare ale unei curți realizate cu pavele dintr-o 
singură formă rectangulară, oferind amenajării 
personalitatea pe care vrei să o imprimi.

Anima D2 / P3
Obs.:  Modelele Anima D2 și Anima P3 sunt disponibile 

 exclusiv în varianta fără șanfren.

D2 P3
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 10 / 20 cm 20 / 20 cm
buc / mp 50 25

mp / palet ~10,56
kg / mp ~129,75

suprafață structurată colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B1, B5 
café, dolomit

paginile 140, 141

rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic ușor 
(max. 3,5 t)maro patinat

albastru patinat

dolomit granit tempo

café

D2 P3
Oferind o largă varietate de nuanțe, aceste pavele 
robuste vor crea, cu siguranță, o minunată alee 
perimetrală casei, o terasă sau vor colora curtea 
cu un detaliu de margine. 
Pavelele Anima pot fi combinate pe două forme, 
iar marginile ondulate vor estompa liniile prea 
clare ale unei curți realizate cu pavele dintr-o 
singură formă rectangulară, oferind amenajării 
personalitatea pe care vrei să o imprimi.

Anima D2 / P3
Obs.:  Modelele Anima D2 și Anima P3 sunt disponibile 

 exclusiv în varianta fără șanfren.

D2 P3
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 10 / 20 cm 20 / 20 cm
buc / mp 50 25

mp / palet ~10,56
kg / mp ~129,75

suprafață structurată colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B1, B5 
café, dolomit

paginile 140, 141

rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic ușor 
(max. 3,5 t)maro patinat

albastru patinat

dolomit granit tempo

café

30 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Anima D2 / dolomit

Anima D2 / tempo

31



Obs.:  Modelul Arcade se livrează doar ca mix de 10 tipodimensiuni.  
Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime 10 cm
dimensiuni mix de 10 tipodimensiuni – vezi Oferta de produse

buc & mp / rând 3A1 + 3A2 + 3A3 + 3A4 +  
3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3E1 + 3E2 (0,71 mp)

mp / palet ~3,55
kg / mp ~200

suprafață beton colormix
trafic greu intens

Model de pavaj inspirat din 
dispunerea tradițională în formă de 
arc de cerc a pietrei naturale, Arcade 
se remarcă prin rezistența în timp, 
datorită grosimii și modului întrețesut 
de montaj a 10 tipodimensiuni. 
Tehnologia modernă de producție și 
suprafața netedă oferă un confort în 
utilizare mult mai mare comparativ 
cu suprafețele din piatră. Este potrivit 
pentru zone cu trafic intens, în piețe, 
parcuri sau zone de parcare a unor 
spații comerciale.

Arcade

granit maro patinat
rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic  
greu intens 
 (max. 40 t)

32 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Arcade / maro patinat

Arcade / granit
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Cortina D4 sau D7 sunt modele contemporane 
prin prisma dimensiunilor generoase și a mixului 
de culori, fiind prima recomandare pentru 
spații largi, fără trafic de mașini. Transformă 
spațiile pavate într-un ambient elegant, aerisit și 
atemporal. 
Culorile café și dolomit sunt pentru cei care 
preferă nuanțele mai calde, inspirate din natură, 
iar granit și tempo sunt culori puternice, care 
imprimă personalitate spațiului. 
Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt o alegere 
ideală pentru amenajări în stil minimalist.

Cortina 
D4 / D7

Obs.:  Modelul Cortina D4 este disponibil și în varianta fără șanfren. 
Modelul Cortina D7 este disponibil exclusiv în varianta fără 
șanfren.

D4 D7
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 20 / 30 cm 30 / 60 cm
buc / mp 16,66 5,55

mp / palet ~10,80 ~10,80
kg / mp ~134,25 ~141,65

suprafață beton colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B1, B5 
café, dolomit

paginile 140, 141

café dolomit granit tempo

D4 D7

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

protecție
Vivid Color

34 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Cortina D7 / café

Cortina D7 / tempo
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café dolomit granit tempo

Cortina impresionează prin mixul special de 
nuanțe și formele drepte și simple ale dalelor.
Modelul este disponibil în patru nuanțe: café, 
dolomit, granit, tempo și este ideal pentru a crea 
senzația unui spațiu larg, aerisit și bine structurat, 
în stilul amenajărilor nordice. 
Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt alegerea 
ideală pentru amenajări ale unor suprafețe mari. 
Poți combina mai multe forme de pavaj Cortina 
pentru un efect de estompare a liniilor și o lucrare 
cu mai multă rezistență.

Cortina 
P4 / P7 

Obs.:  Modelul Cortina P7 este disponibil  
și în varianta fără șanfren.

P4 P7
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 40 / 40 cm 30 / 30 cm
buc / mp 6,25 11,11

mp / palet ~9,60 ~10,80
kg / mp ~135,40 ~129,65

suprafață beton colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Bordură B1, B5 
café, dolomit

paginile 140, 141

P4 P7

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

protecție
Vivid Color

36 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Cortina P4 / café

Cortina P4 / tempo
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festival pastel 

Inspirată din culorile calde ale toamnei, în nuanțe 
naturale, vibrante, gama Cromatica este preferata 
celor care iubesc freamătul vieții și al naturii. 
Jocurile de culori ale pavelelor te îmbie să recreezi 
o toamnă bogată, o natură sălbatică sau un puzzle 
coloristic. 
Pentru o amenajare în stil Iberic, sunt cea mai 
potrivită alegere. 
Folosește-ți imaginația și combină mai multe 
dimensiuni, pentru un plus de impact.

Cromatica 
D2 / P3

D2 P3
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 10 / 20 cm 20 / 20 cm
buc / mp 50 25

mp / palet ~10,80 ~10,80
kg / mp ~129,65 ~133,30

suprafață beton colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

D2 P3

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

protecție
Vivid Color

38 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Cromatica D2 / festival
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pastel 

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 
distribuire a nuanțelor. 
Forma naturală de floare conferă amenajărilor un 
aspect vesel, creativ și ospitalier. 
Culorile și forma îl recomandă pentru stilul de 
amenajare Iberic.

Cromatica 
Floare 1

Obs.:   Modelul Cromatica Floare 1 se livrează doar  
ca multiplu de buc / rând.

Floare 1 jumătate
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 24 / 24 cm 12 / 24 cm
buc & mp / rând 23 + 2 jumătăți (0,92 mp)

mp / palet ~9,22
kg / mp ~126,90

suprafață beton colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

1 jumătate

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

protecție
Vivid Color

40 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Cromatica Floare 1 / pastel
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Obs.:  Modelul Decora se livrează doar ca multiplu de buc / rând: A, B, C, D. 
Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

A B C D
grosime 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

dimensiuni 26,6 / 39,9 cm 26,6 / 26,6 cm 13,3 / 26,6 cm 13,3 / 13,3 cm
buc & mp / rând 3A + 6B + 3C + 6D (0,96 mp)

mp / palet ~8,64
kg / mp ~180,55

suprafață structurată colormix
trafic greu redus

CBA D
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.

Decora

se potrivește 
cu produsele

Bordură B1, B5  
café, dolomit

paginile 140, 141

café dolomit

tempogranit
rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

42 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Decora / granit

Decora / café

43



Obs.:  Modelul Fantasia se livrează doar ca multiplu de buc / rând: A, B, C.

A B C
grosime 6 cm 6 cm 6 cm

dimensiuni 25 / 25 cm 12,5 / 25 cm 12,5 / 12,5 cm
buc & mp / rând 10A + 11B + 10C (1,12 mp)

mp / palet ~11,25
kg / mp ~131,55

suprafață beton colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

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 ușor de integrat în spațiul 
ambiental înconjurător.

Fantasia

se potrivește 
cu produsele

Bordură B1, B5  
café, dolomit

paginile 140, 141
albastru patinat 

maro patinat tempo

café

CBA

rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

Fantasia / maro patinat

44 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.
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Obs.:  Modelul Malo se livrează doar ca multiplu de buc / rând: A, B, C, D.

A B C D
grosime 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

dimensiuni 14 / 23,8 cm 14 / 19,8 cm 14 / 17 cm 14 / 12 cm
buc & mp / rând 6A + 12B + 12C + 12D (1,02 mp)

mp / palet ~10,18
kg / mp ~129,65

suprafață structurată colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

CBA D

Pavelele Malo, alcătuite dintr-un mix 
din 4 forme, înlocuiesc liniaritatea 
monotonă a unei curți, datorită 
canturilor neregulate și suprafeței 
texturate. Dacă ești în căutatea unor 
culori noi pentru amenajarea curții, în 
ton cu arhitectura casei și cu mediul 
ambiental, îți propunem modelul Malo 
cu nuanțe pământii, mixuri de verde 
cu negru sau nuanțe galben ruginii 
și, cu siguranță, vei fi cu un pas mai 
aproape de natură.

Malo

ambra negru verzui terra
rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

46 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Malo / ambra

Malo / terra

47



Obs.:  Modelul Maris se livrează doar ca multiplu de buc / rând: A, B, C.

A B C
grosime 6 cm 6 cm 6 cm

dimensiuni 12 / 18 cm 12 / 12 cm 9 / 12 cm
buc & mp / rând 24A + 32B + 16C (1,15 mp)

mp / palet ~10,40
kg / mp ~134,60

suprafață rontunjită monocrom
trafic ușor (max. 3,5 t)

Unul dintre produsele deosebite 
marca Elis Pavaje este și pavajul 
Maris, disponibil în nuanțele alb-crem 
și maro. 
Este alegerea estetică deosebită 
pentru grădina, curtea sau terasa 
casei tale, garantând obținerea unui 
design unic și a unui stil propriu, 
inedit, diferit. 
Formele speciale ale acestui model îl 
recomandă pentru stilul de amenajare 
pedant, îngrijit până la nivel de 
detaliu.

Maris 

se potrivește 
cu produsele

Bordură cilindrică
pagina 145

maroalb-crem

CBA

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

48 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Maris / alb-crem

49



Obs.:  Modelul Melange se livrează doar ca multiplu de buc / rând: A, B, C.

A B C
grosime 6 cm 6 cm 6 cm

dimensiuni 25 / 25 cm 12,5 / 25 cm 12,5 / 12,5 cm
buc & mp / rând 10A + 11B + 10C (1,12 mp)

mp / palet ~11,25
kg / mp ~131,55

suprafață beton colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

Un model de pavaj vesel, obținut prin 
combinația a trei forme, ce poate 
înviora orice amenajare urbană 
monotonă. 
Pavajul Melange dă impresia unui joc 
de nuanțe în ton cu culorile toamnei. 
Indiferent cât de tristă poate fi uneori 
toamna, tonurile pavajului Melange te 
vor umple de optimism.

Melange

vivace

CBA

rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

50 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Melange / vivace
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1 2 3 4 5
grosime 4,5 cm 4,5 cm 4,5 cm 4,5 cm 4,5 cm

dimensiuni 40 / 40 cm 40 / 60 cm 50 / 50 cm 50 / 75 cm 50 / 100 cm
buc / mp 6,25 4,16 4 2,67 2

buc / palet 60 40 40 25 25
kg / mp ~15,85 ~23 ~24,25 ~38 ~48,40

suprafață spălată
trafic pietonal

Dalele Mozaic au intrat în 
portofoliul Elis Pavaje datorită 
numeroaselor solicitări din 
partea clienților. Disponibile într-o 
gamă largă de plăci de diverse 
dimensiuni și având un plus de 
rezistență asigurat de suprafața 
specială, Dalele Mozaic pun 
foarte bine în valoare terasa sau 
curtea ta. Se integrează perfect 
în amenajări cu aer rustic, dar și 
în spații elegante. Încearcă să îl 
combini cu pietriș alb sau negru, 
pentru un efect vizual inedit.

Mozaic  
1 / 2 / 3 / 4 / 5

mozaic natur

4 5

1 2 3

se potrivește 
cu produsele

Gard Siena Trepte Siena Palisadă Siena Zid Siena
pagina 116 pagina 108 pagina 122 pagina 106

rezistență  
la îngheț

trafic  
pietonal
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Mozaic 5 / natur
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Aspectul pavajului Pietra se inspiră din forma și 
suprafața neregulate ale pietrei naturale. 
Textura și variantele cromatice disponibile îl fac 
să fie alegerea perfectă pentru alei, terase sau 
spații amenajate în stil Rustic, bine încadrate în 
natură. 
Sunt cele mai potrivite pentru stilul de amenajare 
Carpatin, se combină perfect cu mulci colorat sau 
plante viguroase.

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

grosime 6 cm
dimensiuni max. 17,2 / 33,4 cm

buc & mp / rând mix 7 dimensiuni (0,97 mp)
mp / palet ~9,70

kg / mp ~123,70
suprafață structurată colormix

trafic ușor (max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Palisadă Rustic
pagina 122

granitcafé
rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Pietra / café

Pietra / granit
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Obs.: Modelul Rondo Grande se livrează doar ca multiplu de buc / rând: A, B, C, D, E.

A B C D E
grosime 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

dimensiuni 13,9 / 13,9 cm 11,9 / 13,9 cm 8,5 / 12,5 / 13,5 cm 5,5 / 15,3 / 13,5 cm 13,9 / 13,9 cm
buc & mp / rând 13A + 10B + 30C + 2D + 1E (0,90 mp)

mp / palet ~9
kg / mp ~130

suprafață structurată monocrom
trafic ușor (max. 3,5t)

Unul dintre cele mai frumoase și flexibile modele, 
Rondo Grande se distinge prin forma specială a 
pavelelor, care se îmbină într-o combinație de cinci 
forme, rotundă, pătrată și trapezoidală. Modular, se 
integrează perfect în spații de forme variate, fiind 
potrivit pentru pavarea aleilor șerpuite, a teraselor și 
a piețelor circulare. 
Fii creativ, dă amenajării un aer regal! Creează cu 
acest model ruperi vizuale de linii și culori.

Rondo Grande

D EC

A B

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)maroalb-crem
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Rondo Grande / alb-crem, maro

Rondo Grande / maro
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Forma simplă și aspectul neregulat al suprafeței, 
inspirat de natură, au plasat acest model în topul 
preferințelor clienților noștri încă de la lansare. 
Cu acest pavaj obții un sentiment contradictoriu 
de apropiere de sălbăticia naturii și armonie 
conferită de formele geometrice liniare. 
O variantă foarte potrivită pentru amenajări în stil 
Carpatin.

Rustic P4

alb-crem antracit café* maro

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

grosime 6 cm
dimensiuni 40 / 40 cm

buc / mp 6,25
mp / palet ~9,60

kg / mp ~135,40
suprafață structurată monocrom / colormix

trafic ușor (max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Palisadă Rustic Gard Tandem
pagina 122 pagina 118

rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color*

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Rustic P4 / antracit

Rustic P4 / café
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Pavelele Rustic au suprafață neregulată și o 
coloristică naturală, prin care se accentuează 
trăsătura tradițională a spațiilor în care sunt 
integrate. 
Datorită dimensiunilor mici, Rustic Clasic este 
recomandat în special pentru alei și căi de acces 
în parcuri, grădini, curți cu suprafețe reduse. 
Oferă adaptabilitate chiar și în spațiile înguste, 
asigurând un farmec natural, plin de căldură, în 
stil Rustic.

Rustic  
Clasic

A B

alb-crem antracit café* maro
rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color*

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

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

A B
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 13,8 / 22,3 cm 13,8 / 14,8 cm
buc & mp / rând 24A + 6B (0,86 mp)

buc / mp ~8,60
kg / mp ~133,70

suprafață structurată monocrom / colormix
trafic ușor (max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Palisadă Rustic Gard Tandem
pagina 122 pagina 118
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Rustic Clasic / alb-crem
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Alege combinația din trei nuanțe de antracit, gri 
deschis și gri închis, 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.

Trenova D2 /  
Romb Grande 

Obs.:  Modelele Trenova se achiziționează doar  
în combinație de cele trei nuanțe.

D2 Romb Grande
grosime 6 cm 6 cm

dimensiuni 10 / 20 cm 19,5 / 33 cm
buc / mp 50 30

mp / palet ~10,80 ~9,22
kg / mp ~129,65 ~139,90

suprafață beton monocrom combi
trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit, gri  
deschis, gri închis

Romb GrandeD2

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Trenova Romb Grande / antracit, gri deschis, gri închis
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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. 
Datorită texturii deosebite a suprafeței 
antiderapante, gama Umbra este recomandarea 
noastră pentru pavarea spațiilor umede, cu risc 
de alunecare, precum piscine, tobogane cu apă, 
fântâni arteziene.

Umbra D2

alb-crem antracit

grosime 6 cm
dimensiuni 10 / 20 cm

buc / mp 50
mp / palet ~10,80

kg / mp ~129,65
suprafață spălată

trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Gard Siena Trepte Siena Palisadă Siena Zid Siena
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Umbra D2 / antracit

Umbra D2 / alb-crem
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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 este utilizat. 
În combinație cu celelalte dimensiuni și mixând 
tipurile de nuanțe, se pot crea spații foarte 
interesante din punct de vedere vizual.

Umbra P3

alb-crem antracit

grosime 6 cm
dimensiuni 20 / 20 cm

buc / mp 25
mp / palet ~10,80

kg / mp ~133,30
suprafață spălată

trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Gard Siena Trepte Siena Palisadă Siena Zid Siena
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Umbra P3 / alb-cremUmbra P3 / alb-crem
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Este una din recomandările pentru stilul de 
amenajare minimalist, o opțiune perfectă pentru 
a realiza un spațiu larg și aerisit. 
Datorită dimensiunilor sale mari, înnobilează 
ambientul cu un aer modern și bine organizat. 
Suprafața structurată, cu aspect de criblură, 
conferă rezistență sporită și utilizări variate: 
piețe, parcuri, piscine, terase. 
Suprafața aderentă recomandă acest produs 
pentru amenajarea spațiilor din jurul piscinei.

Umbra P4

alb-crem antracit

grosime 6 cm
dimensiuni 40 / 40 cm

buc / mp 6,25
mp / palet ~9,60

kg / mp ~135,40
suprafață spălată

trafic ușor (max. 3,5 t)

gri deschis gri închis
rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

se potrivește 
cu produsele

Gard Siena Trepte Siena Palisadă Siena Zid Siena
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Umbra P4 / alb-crem, antracit, gri deschis, gri închis
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Construcțiile contemporane sunt perfect puse 
în valoare dacă sunt însoțite la amenajarea 
exterioară de pavajul Urbana D2, cu linii drepte, 
suprafața 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 prelungirea firească a stilului la exterior, fiind 
ușor adaptabile unui spațiu restrâns sau larg.

Urbana D2

alb subtil negru temperat

se potrivește 
cu produsele

Gard Urbana Bordură B8
pagina 119 pagina 142

Obs.:  Modelul Urbana D2 este disponibil și în  
varianta fără șanfren.

grosime 6 cm
dimensiuni 10 / 20 cm

buc / mp 50
mp / palet ~10,80

kg / mp ~129,65
suprafață beton colormix

trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență  
la îngheț

protecție
Vivid Color

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Urbana D2 / negru temperat

Urbana D2 / alb subtil, negru temperat
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Pavelele din gama Standard beneficiază de o 
gamă extinsă de culori și forme, fiind o alegere 
practică și accesibilă, în același timp. 

Versatile, deoarece se pot monta într-o mare 
varietate de forme, vi le recomandăm în special 
pentru proiecte rezidențiale sau comerciale de 
amploare, pentru amenajări de alei, trotuare, 
piețe, spații de parcare sau zone de acces auto. 
Pentru lucrări de infrastructură rutieră sau zone 
industriale, vă punem la dispoziție produse cu 
rezistență sporită.

CONIC
DREPTUNGHI D1 / D2 / D3
DREPTUNGHI D4 / D5 / D7
DREPTUNGHI D8 / D9
DUBLU T – T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T9 / T10
ELFIX 1 / 2 / 3
FLOARE 1 / 2
FRUNZĂ F1 / F2 / F5
FRUNZĂ F4
GRILĂ 1 / 2. CUB DELIMITARE
DREPTUNGHI ECO / PĂTRAT ECO
PĂTRAT P2 / P3 / P5 / P6
PĂTRAT P4 / P7 / P8
VESTA

Pavele și dale
Gama standard
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Pavele și dale
Gama standard
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Mic și cu o formă interesantă trapezoidală, acest 
tip de pavaj permite crearea a numeroase modele. 
Fii original, personalizează-ți amenajarea cu spații 
jucăușe, în formele preferate, adaptate arhitecturii 
întregului ansamblu. 
Poate fi folosit cu succes pentru amenajări 
simetrice, cu forme curbe, în stil Regal sau Iberic. 
Poate fi montat împreună cu alte tipuri de pavele, 
în combinații de forme rectangulare sau circulare.

Conic
grosime 6 cm

dimensiuni 5 vârf / 9,7 bază / 10 cm
buc / mp 121

mp / palet ~9,92
kg / mp ~119,95

suprafață rotunjită monocrom
trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit gri ciment roșu
rezistență  
la îngheț

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Conic / alb-crem

Conic / roșu
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Obs.: Produsul D2 este disponibil și în varianta fără șanfren.

A B C
grosime 4 cm 6 cm 8 cm

dimensiuni 10 / 20 cm 10 / 20 cm 10 / 20 cm
buc / mp 50 50 50

mp / palet ~16,20 ~10,80 ~9,72
kg / mp ~85,80 ~129,65 ~176,95

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

Iată un model clasic ce se păstrează an de an în 
topul preferințelor, cu o utilizare extinsă datorită 
calităților sale practice. 
Disponibile pe grosimi de 4, 6 sau 8 cm, un 
spațiu amenajat cu pavele dreptunghi devine în 
mod necesar un spațiu elegant, curat și eficient 
organizat. 
Combină forme și nuanțe diferite pentru 
amenajări spectaculoase.

Dreptunghi 
D1 / D2 / D3

alb-crem  
(D2 / D3)

antracit

roșumaro  
(D1 / D2)

galben 

teracotă  
(D2)

D3D2D1

gri ciment
rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic  
pietonal

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Dreptunghi D2 / antracit, alb-crem

Dreptunghi D2 / teracotă
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Obs.:  Produsele D4 și D5 sunt disponibile și în varianta fără 
șanfren. Produsul D7 este disponibil exclusiv în varianta 
fără șanfren.

D4 D5 D7
grosime 6 cm 8 cm 6 cm

dimensiuni 20 / 30 cm 20 / 40 cm 30 / 60 cm
buc / mp 16,66 12,50 5,55

mp / palet ~10,80 ~9,60 ~10,80
kg / mp ~134,25 ~182,30 ~141,65

suprafață beton monocrom

trafic ușor 
 (max. 3,5 t)

greu 
 redus

ușor 
 (max. 3,5 t)

Acest model clasic se distinge prin linia 
simplă și elegantă, ce imprimă spațiilor 
rezidențiale rafinament fără vârstă. Pavelele 
Dreptunghi sunt recomandate pentru mai 
multe destinații: terase, alei, bucătării de vară, 
căi de acces.
Sunt ideale pentru amenajări în stil Nordic.

Dreptunghi 
D4 / D5 / D7 

roșu
(D4/D5)

maro  
(D4)

alb-crem antracit galben 
(D4/D5)

teracotă  
(D4)

gri ciment
(D4/D5)

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

D7D5D4
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Dreptunghi D7 / alb-crem

Dreptunghi D4, D2, Pătrat P3 / gri ciment
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Un model de pavaj simplu, elegant, care poate 
fi folosit în orice stil de amenajare exterioară, 
fiind disponibil în două variante de grosime, de 
6 și 8 cm, ce îl recomandă pentru trafic ușor sau 
mediu.

Dreptunghi 
D8 / D9

D8 D9
grosime 6 cm 8 cm

dimensiuni 14 / 21 cm 14 / 21 cm
buc / mp 34,01 34,01

mp / palet ~10,60 ~8,47
kg / mp ~129,25 ~175,90

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

D9D8

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic ușor 
(max. 3,5 t)alb-crem (D8) antracit gri ciment roșu
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Dreptunghi D8 / gri ciment

Dreptunghi D9 / antracit

81



Obs.: Produsele Dublu T T1 / T2 / T3 sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

T1 T2 T3 T4 T5 T9 T10
grosime 6 cm 8 cm 10 cm 8 cm 8 cm 6 cm 10 cm

dimensiuni 16,5 / 20 cm 16,5 / 20 cm 16,5 / 20 cm 16,5 / 10 cm 14 / 20 cm 16,5 / 10 cm 16,5 / 10 cm
buc / mp 35,50 35,50 35,50 71 39 71 71

mp / palet ~9,30 ~8,37 ~7,44 ~9 ~7,90 ~9 ~7,20
kg / mp ~132,25 ~166,05 ~216,40 ~170 ~173,40 ~132,20 ~218,05

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

Special concepute pentru a rezista la traficul intens și greu, modelele Dublu T sunt destinate amenajării 
spațiilor utilitare. 
Datorită sistemului autoblocant, pavelele își păstrează proprietățile chiar și după o exploatare 
îndelungată.

Dublu T 
T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T9 / T10

alb-crem (T1) antracit
(T1/T2/T3/T4/T5)

gri ciment roșu
(T1/T2/T3/T4/T5)

T3T2 T5T1 T4 T10T9

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic  
greu intens 
 (max. 40 t)

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Dublu T T1 / gri ciment Dublu T T3 / gri ciment
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antracit gri ciment

Pavelele autoblocante Elfix împiedică 
deformarea lucrărilor de pavaj, fiind 
prevăzut cu elemente speciale de 
îmbinare.
Sistemul Elfix, cu distanțiere integrate 
a fost dezvoltat special pentru 
spațiile cu trafic greu, deoarece nu 
permite deplasarea pavelelor sau 
degradarea canturilor.
Este disponibil pe dimensiuni și 
grosimi diferite.

Elfix  
1 / 2 / 3

Elfix 1 Elfix 2 Elfix 3
grosime 8 cm 8 cm 10 cm

dimensiuni 20 / 30 cm 20 / 20 cm 20 / 20 cm
buc / mp 16,66 25 25

mp / palet ~8,64 ~9,60 ~8,40
kg / mp ~186,35 ~167,70 ~222,60

suprafață beton monocrom
trafic greu redus greu redus greu intens

321

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu intens 
 (max. 40 t)
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Elfix 1 / gri ciment
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Obs.:  Produsul Floare se livrează doar ca multiplu de buc / rând.

Floare 1 Floare 2 jumătate
grosime 6 cm 4 cm 6 / 4 cm

dimensiuni 24 / 24 cm 24 / 24 cm 12 / 24 cm
buc & mp / rând 23 + 2 jumătăți (0,92 mp)

mp / palet ~9,22 ~13,83
kg / mp ~126,90 ~93,30

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

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. Îți recomandăm să inserezi 
din loc în loc „flori“ de altă culoare, 
pentru accente vesele.

Floare 1 / 2 

alb-crem (1) galben (2)

roșugri ciment

jumătate21

rezistență  
la îngheț

trafic  
pietonal

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Floare 2 / gri ciment

Floare 1 / gri ciment
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Frunză F1 Frunză F2 Frunză F5
grosime 6 cm 8 cm 4 cm

dimensiuni 11 / 22 cm 11 / 22 cm 11 / 22 cm
buc / mp 40 40 40

mp / palet ~9 ~9 ~15
kg / mp ~136,65 ~176,65 ~91,30

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

Datorită formei sale inspirate din 
natură, acest model creează o 
atmosferă vibrantă, fiind potrivit pentru 
stilul de amenajare dorit. Prin montaj 
devine autoblocant, ceea ce îl face 
ideal pentru zone cu trafic pietonal sau 
auto intens, în funcție de grosimea 
aleasă din ofertă, de 4, 6 sau 8 cm.

Frunză  
F1 / F2 / F5

alb-crem (F1) antracit (F2)

gri ciment roșu (F1 / F5)galben (F5)
rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic  
pietonal

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

F5F2F1
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Frunză F1 / gri ciment
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Acest model se distinge prin forma autoblocantă 
a elementelor, destinată a crește rezistența la 
traficul greu și intens. 
Datorită acestei proprietăți, este soluția 
eficientă și elegantă în amenajarea de 
platforme industriale, sedii logistice, parcări de 
supermarketuri sau benzinării.

Frunză F4 

antracit gri ciment

grosime 8 cm
dimensiuni 22,2 / 22,5 cm

buc / mp 26,60
mp / palet ~9

kg / mp ~171,10
suprafață beton monocrom

trafic greu redus

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)
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Grilă 1 Grilă 2 Cub delimitare
grosime 8 cm 10 cm 8 cm

dimensiuni 40 / 40 cm 40 / 60 cm 8,4 / 8,4 cm
buc / mp 6,25 4,16 141,72

palet ~8,64 mp ~8,40 mp 1040 buc
kg / mp ~113,40 ~139,30 ~170

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

Este soluția perfectă pentru 
consolidarea solului și întărirea 
terenurilor situate în pantă sau 
pentru amenajarea parcărilor.  
Pavajul Grilă permite scurgerea 
treptată a apei de ploaie, obținând 
astfel controlul și stabilizarea 
solului în fața eroziunii. Designul 
său permite reducerea băltirii apei și 
permite creșterea plantelor în spațiile 
libere, creând un pavaj ecologic, în 
totală armonie cu natura.

Grilă 1 / 2.  
Cub delimitare 
grilă 

antracit (cub) roșu (cub)gri ciment
rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

cub delimitare21

Cub delimitare grilă / gri ciment, roșu
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Modelele ECO sunt un pavaj permeabil datorită 
rosturilor mari create în momentul punerii lui în 
operă. 
Această soluție de pavare este deosebit de 
eficientă pentru crearea condițiilor de scurgere a 
volumelor mari de apă cumulate în cazul ploilor 
torențiale, evitând astfel băltirea, inundarea și 
formarea peliculelor de gheață în timpul iernii.

Dreptunghi ECO  
Pătrat ECO

antracit gri ciment
rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

Dreptunghi Pătrat
grosime 8 cm 8 cm

dimensiuni 15,8 / 23,8 cm 20 / 20 cm
buc / mp 26,60 25

mp / palet ~9,48 ~9,60
kg / mp ~109,40 ~137,50

suprafață beton monocrom
trafic greu redus

Pătrat ECODreptunghi ECO
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Obs.: Produsele P3 și P6 sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

P2 P3 P5 P6
grosime 8 cm 6 cm 8 cm 6 cm

dimensiuni 10 / 10 cm 20 / 20 cm 20 / 20 cm 10 / 10 cm
buc / mp 100 25 25 100

mp / palet ~8,80 ~10,80 ~9,60 ~9,60
kg / mp ~173,85 ~133,30 ~179,15 ~132,30

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

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.

Pătrat P2 / P3 / P5 / P6

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic ușor 
(max. 3,5 t)

alb-crem 
(P3/P6)

antracit galben (P3) gri ciment

roșu (P3 / P6) maro (P3) teracotă (P3)

P6P3P2 P5
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Pătrat P6 / alb-crem
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Obs.: Produsele P7 și P8 sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

P4 P7 P8
grosime 6 cm 6 cm 8 cm

dimensiuni 40 / 40 cm 30 / 30 cm 50 / 50 cm
buc / mp 6,25 11,11 4

mp / palet ~9,60 ~10,80 ~9
kg / mp ~135,40 ~129,65 ~175,55

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

Pătratele de dimensiuni mari 
P4 / P7 / P8 sunt potrivite spațiilor 
largi, oferind amenajării un aspect 
modern, o eleganță deosebită și 
senzația de echilibru vizual.
Inserează în amenajare un model 
– un chenar, de exemplu – din 
pavele de mici dimensiuni, în culori 
complementare, pentru un plus de 
originalitate și farmec.

Pătrat  
P4 / P7 / P8 

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic ușor 
(max. 3,5 t)alb-crem  

(P4 / P7)
antracit roșu 

(P4 / P7)
gri ciment

P8P7P4
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Pătrat P4, P7, Dreptunghi D2 / alb-crem

Pătrat P8, Antico P6 / gri ciment
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Obs.:  Produsul Vesta se livrează doar ca  
multiplu de buc / rând: A, B.

A B
grosime 8 cm 8 cm

dimensiuni 14,4 / 20,55 cm 20,42 / 24,65 cm
buc & mp / rând 12A + 12B (0,75 mp)

mp / palet ~7,50
kg / mp ~177,30

suprafață beton monocrom
trafic greu redus

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

Vesta

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

antracit gri ciment

BA
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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 / ROBUSTA
BLOCURI DE ZID SIENA
ELEMENT DE TREAPTĂ SIENA
FOCAR QUADRA
FOCAR RONDA
GARD ANTICO
GARD SIENA 
GARD TANDEM / URBANA
CAPACE DE GARD 1 / 2 / 3 
PALISADĂ SIENA / RUSTIC
JARDINIERĂ RONDA
JARDINIERE QUADRA / COMBI
JARDINIERE J1 / J2 / J3 / J4

Produse pentru
grădină
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Resto Robusta
înălțime 45 cm 45 cm

dimensiuni 76 / 331 cm 54,5 / 155,5 cm
kg / buc ~568 ~362

suprafață antichizată

set
160 buc Element D6 Antico,  
1 sac adeziv, 1 șezut de lemn 
alcătuit din 8 scânduri,  
tije metalice

102 buc Element D6 Antico,  
1 sac adeziv, 1 șezut de lemn  
alcătuit din 10 scânduri,  
tije metalice

* Băncile se pot adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.

Mobilierul exterior poate fi realizat din elemente originale, precum cele din beton prefabricat. 
De exemplu, Banca Resto, cu suprafața de lemn susținută pe două jardiniere, este comodă și 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 simplu de construit de către 
oricine. Din îmbinarea celor două texturi atât de diferite, elemente din beton vibropresat cu aspect antichizat 
și lemn lăcuit, ia naștere o piesă de mobilier originală.

Bancă Resto / Robusta

alb-crem antracit maro travertin
rezistență  
la îngheț

Bancă Robusta

Bancă Resto
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Bancă Resto / antracit
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Bloc zid Bloc zid de colț
înălțime 15 cm 15 cm

dimensiuni 25 / 50 cm 25 / 50 cm
buc / mp 13,33 13,33

buc / palet 32 32
kg / buc ~41,25 ~39,70

suprafață piatră spartă

Blocurile de zid reprezintă soluții superioare 
soluțiilor clasice din piatră, beton monolit și lemn, 
datorită timpului scurt de montaj, a manoperei 
mai puțin costisitoare și a durabilității în timp. 
Folosirea blocurilor de zid conferă distincție și 
acuratețe detaliului vertical, transformând spațiul 
amenajat într-un loc atractiv.

Blocuri  
de zid Siena

alb-crem antracit café maro patinat
rezistență  
la îngheț

Bloc zid 
de colț

Bloc zid
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Bloc zid / café

Bloc zid / antracit
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grosime 15 cm
dimensiuni 37,5 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24

kg / buc ~60,40
suprafață piatră spartă

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.

Element de  
treaptă Siena

alb-crem antracit café maro patinat

rezistență  
la îngheț
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Element treaptă / antracit 

Element treaptă / alb-crem
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înălțime 38,5 cm
dimensiuni 139,5 / 139,5 cm

kg / buc ~767
suprafață antichizată

set 216 buc Element D6 Antico,  
1 sac adeziv, 1 cuvă metalică

* Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea 
numărului de elemente componente.

În serile petrecute alături de prieteni, focarul poate 
deveni punctul de maximă 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. 
Focarele Quadra sunt recomandate pentru 
amenajări complexe, în stil Nordic. 

Focar Quadra

alb-crem antracit maro travertin

rezistență  
la îngheț
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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 clipe 
relaxante împreună cu familia sau prietenii. 
Este recomandat și pentru amenajările în stil 
Regal sau Iberic.

Focar Ronda
înălțime 41,5 cm

dimensiuni 160 / 160 cm
kg / buc ~981

suprafață antichizată

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

* Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea 
numărului de elemente componente.

antracit maro teracotă

rezistență  
la îngheț

Focar Ronda / maro 
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Gardul Antico a fost creat grație versatilității 
elementelor de pavaj. Pentru gardurile sau zidurile 
cu aspect antichizat s-a pornit de la pavajul 
Antico D6, care are forma unei cărămizi, iar prin 
creativitatea designerilor Elis, s-a ajuns la o nouă 
întrebuințare a sa. 
Gardul sau zidurile Antico aduc o eleganță 
deosebită și conferă prin montajul întrețesut al 
elementelor, un aspect riguros și trainic, creând 
armonie între elementele arhitecturale casei, 
grădinii, curții.

Gard și zid  
Antico

alb-crem antracit maro travertin

rezistență  
la îngheț

Element D6 Antico
grosime 6 cm

dimensiuni 12 / 25 cm
buc / mp 66,67

buc / palet 360
kg / mp ~3,50

suprafață antichizată
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Element gard Element gard de jumătate Element stâlp Element stâlp dublu
înălțime 18,5 cm 18,5 cm 18,5 cm 18,5 cm

dimensiuni 20 / 48 cm 20 / 24 cm 20 / 40 cm 40 / 40 cm
buc 11,26 / mp 22,50 / mp 5,40 / m 5,40 / m

buc / palet 50 75 50 30
kg / buc ~25,60 ~13,10 ~23,60 ~39

suprafață piatră spartă

Linia elegant-naturală a gardului Siena este dată de 
suprafața neregulată a acestuia, care se obține prin 
splitare (aspect de piatră, obținut prin despicare 
controlată a blocului de beton). 
Fabricate din beton vibropresat, blocurile modulare 
din beton vibropresat dau frâu liber imaginației tale în 
realizarea gardului mult visat. 
Folosit ca perete plin sau în combinație cu fier forjat 
sau panouri din lemn, gardurile și zidurile Siena au un 
aspect deosebit, de piatră naturală, protejându-ne în 
același timp intimitatea. 

Gard Siena

alb-crem antracit
rezistență  
la îngheț

Element stâlp Element  
stâlp dublu

Element gard Element gard 
de jumătate
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Bloc gard Capac gard
înălțime 14 cm 10 cm

dimensiuni 24 / 32,5 cm 30 / 32,5 cm
buc 22 / mp 3,10 / m

buc / palet 64 72
kg / buc ~24,30 ~19,80

suprafață piatră spartă

Blocurile de gard Tandem se folosesc la realizarea 
unor garduri estetice, având suprafața brută, ușor 
marmorată. 
Tandem este ideal în construcția de garduri cu 
panouri soclu combinate cu panouri ușoare sau 
pentru construcția unor ziduri de înălțime joasă 
sau medie. Blocurile de gard Tandem sunt ușor de 
montat și întreținut.

Gard 
Tandem

alb-crem antracit café maro
rezistență  
la îngheț

Bloc gard Capac gard

Gard Tandem / café
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Element gard  
de jumătate Element gard

înălțime 16 cm 16 cm
dimensiuni 20 / 20 cm 20 / 40 cm

buc / mp 31,25 15,63
buc / palet 144 72

kg / buc ~9,55 ~17,44
suprafață beton monocrom

La îndemâna oricui, Gardul Urbana poate fi 
folosit în orice context, în special în curțile și 
grădinile obișnuite și mai puțin pretențioase. 
Acesta este soluția ideală pentru cei care vor 
o împrejmuire rapidă și economică. 
Completează foarte bine o amenajare în stil 
Nordic.

Gard  
Urbana

gri închis maro
rezistență  
la îngheț

Element gard de 
jumătate

Element
gard

Gard Urbana / gri închis
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Capac gard 1 Capac gard 2 Capac gard 3
grosime 5 cm 6 cm 4,2 cm

dimensiuni 22,5 / 28 cm 25 / 50 cm 30 / 30 cm
buc / m 4,44 4 3,30

buc / palet 144 68 80
kg / buc ~5,50 ~13,95 ~8,50

suprafață beton monocrom

Cu un montaj rapid, la îndemâna 
oricui, capacele de gard protejează 
contra intemperiilor diverse tipuri de 
garduri sau delimitări din curțile si 
grădinile rezidențiale sau publice. 
Finalizează cu capace orice montaj 
de elemente de gard din beton, pentru 
împrejmuire rapidă și economică.

Capace de 
gard 1 / 2 / 3

antracitalb-crem gri ciment maro
Capac gard 1, 2

rezistență  
la îngheț

 2 31
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Capac gard 1 / alb-crem

Capac gard 2 / alb-crem
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Palisadă Siena Palisadă Rustic
înălțime 45 cm 40 cm

dimensiuni 12,5 / 15 cm 12 / 14 cm
buc / m 6,67 7,15

buc / palet 64 60
kg / buc ~19,10 ~13,80

suprafață piatră spartă structurată 

Palisadele se folosesc la delimitarea spațiilor cu 
funcții diferite (cum ar fi delimitarea spațiilor verzi 
de cele destinate circulației), precum și pentru 
preluarea unor diferențe mici de nivel (15-35 cm), în 
vederea amenajării terenului în trepte. 
Palisadele Siena se obțin prin despicarea 
controlată a unui bloc de beton, formându-se 
astfel două fețe cu suprafața neregulată care dau 
senzația de piatră naturală. 
Palisadele Rustic respectă suprafața neregulată a 
pavajului Rustic, fiind cea mai bună recomandare 
pentru amenajări din elemente combinate, cu 
aspect unitar.

Palisadă  
Siena / Rustic

alb-crem antracit café
Palisadă Siena

maro 
Palisadă Rustic

maro patinat
Palisadă Siena

rezistență  
la îngheț

Palisadă Siena Palisadă Rustic
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Elementele 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 realizate în 
stil Regal sau Iberic, cu linii rotunjite, cărora le 
imprimă un aer romantic. Se recomandă aplicarea 
unei folii hidroizolatoare înaintea umplerii cu 
pământ, pentru protecția elementelor din beton de 
umezeală.

Jardinieră 
Ronda

rezistență  
la îngheț

înălțime 32 cm
dimensiuni 54 / 54 cm

kg / buc ~83
suprafață antichizată

set 85 buc Conic Antico, 
1 sac adeziv

* Jardiniera se poate adapta proiectului individual prin modificarea 
numărului de elemente componente.

alb-crem antracit travertin

124 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Jardinieră Ronda / antracit

Jardinieră Ronda / alb-crem
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Quadra Combi
înălțime 51,5 cm 38,5 cm

dimensiuni 76 / 76 cm 126,5 / 126,5 cm
kg / buc ~284 ~383

suprafață antichizată

set 80 buc Element D6 Antico, 
1 sac adeziv

108 buc Element D6 Antico, 
1 sac adeziv

* Jardinierele se pot adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.

Pentru spațiile cu dimensiuni generoase, jardinierele Quadra sau Combi reprezintă o alegere inspirată, atât ca 
funcționalitate, cât și datorită design-ului modern, elegant, în stil Nordic. 
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. Se recomandă aplicarea unei folii hidroizolatoare înaintea umplerii 
cu pământ, pentru protecția elementelor din beton de umezeală.

Jardinieră  
Quadra / Combi

alb-crem antracit maro travertin
rezistență  
la îngheț

Jardinieră Combi

Jardinieră Quadra
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Jardinieră Combi / maro

Jardinieră Quadra / alb-crem
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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.

Jardinieră J1 / J2 / J3 / J4

rezistență  
la înghețgri ciment roșumaro

J1 J2 J3 J4
înălțime 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm

dimensiuni 30 / 40 cm 40 / 60 cm 40 / 50 cm 43 / 62 cm
buc / palet 24 16 16 16

kg / buc ~20 ~30 ~26 ~31,60
suprafață beton monocrom

J4J2J1 J3

128 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Jardinieră J1 / gri ciment

Jardinieră J1 / roșu
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Produsele din această gamă completează oferta generală, 
fiind destinate unor categorii speciale de clienți sau având rol 
complementar în amenajări. 

Produsele auxiliare aduc un plus de funcționalitate și 
îmbunătățesc aspectul general a amenajării.

PĂTRAT P3 LAMPĂ LED CU FIR / SOLARĂ 
LAMPĂ LED SOLARĂ SEMNALIZARE 
LAMPĂ LED SOLARĂ D2 / P6
PĂTRAT P3 / P5 
  ACCES BICICLETE
  ACCESIBILITATE 
  PARCARE
NISIP VARIOSAND
MORTAR PENTRU ROSTURI PAVELE MR 1 / 2
LIANT PENTRU AGREGATE DECORATIVE 
NISIP CUARȚOS
TACTILO 1 / 2

Produse
Auxiliare
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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). Lămpile cu fir se 
alimentează de la o sursă de curent de 12 V.

Pătrat P3 lampă 
led cu fir / solară

alb-crem antracit

gri ciment maro

Pătrat P3 lampă led cu fir

1 Wat 3 Wat 5W 
7W

9W
12W

grosime 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm
diametru 6,5 cm 8 cm 13 cm 18 cm

pachet pavea P3 + lampă
suprafață P3 - beton monocrom

Pătrat P3 lampă led solară
grosime 6 cm

diametru 10 cm
pachet pavea P3 + lampă led 2.5 V

suprafață P3 - beton monocrom

teracotă
rezistență  
la îngheț

trafic  
pietonal
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Lămpile solare de semnalizare au rol de marcaj 
pe suprafețe pavate sau drumuri asfaltate. 
Semnalizarea se face cu lumină intermitentă, care 
permite vizualizarea fără să perturbe atenția.

Lampă  
led solară 
semnalizare

înălțime 2,3 cm
dimensiuni 10 / 10 cm

carcasă aliaj de aluminiu
destinație marcaj lumină intermitentă

D2 P6
înălțime 6 cm 6 cm

dimensiuni 10 / 19,5 cm 10 / 10 cm
carcasă plastic

Folosirea energiei solare asigură o soluție optimă 
pentru iluminarea aleilor sau teraselor. Produse 
de calitate superioară, cu panoul solar din silicon 
policristalin, lămpile D2, P6 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. Sunt 
rezistente la umiditate - clasa de protecție IP 68 și 
sunt recomandate pentru zone cu acces pietonal.

Lampă  
led solară 
D2 / P6

rezistență  
la îngheț

trafic  
pietonal
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Nisip VarioSand
Nisipul pentru rosturi VarioSand este adecvat 
pentru pavajele din zone rezidențiale și publice, cu 
trafic mediu. Generează foarte puțin praf la aplicare 
și este ideal pentru pavaje din beton și piatră 
cu rosturi subțiri. Se recomandă aplicarea între 
rosturi, pe o adâncime de minim 4 cm și o lățime a 
rosturilor de minim 2-4 mm.

găleată 25 kg nisip
nisip granulație 0-2 mm 

consum pentru 
pavaj 10 x 20 x 4 cm 2 kg / mp

P3 P5
grosime 6 cm 8 cm

dimensiuni 20 / 20 cm 20 / 20 cm
kg / buc ~5,70 ~7,30

antracit

Pătrat P3 / P5
Acces Biciclete 
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.

Accesibilitate 
Pentru evidențierea locurilor de parcare pentru 
persoane cu dizabilități sunt disponibile pavele 
special marcate cu simbolul respectiv.

Parcare 
Pentru delimitarea locurilor de parcare, pavelele 
marcate cu simbolul P (parcare) sunt întotdeauna 
o soluție accesibilă și facilă. 

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic  
pietonal

trafic ușor 
(max. 3,5 t)
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Nisip cuarțos
Nisip cu granulație controlată fină, semiuscat, pentru umplerea 
rosturilor pietrelor sau plăcilor de pavaj. Rapid și ușor de aplicat.

sac 25 kg nisip
nisip granulație 0-2 mm 

consum pentru 
pavaj 10 x 20 x 6 cm 3-4 kg / mp

Liant pentru 
agregate decorative

set 5 kg adeziv
consum  

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

destinație trafic pietonal

Este utilizabil pentru trafic pietonal, este rezistent la îngheț și dezgheț. 
Întărește aproape orice fel de agregate și are avantajul că nu permite 
creșterea buruienilor. Este permeabil la apă.

rezistență  
la îngheț

trafic  
pietonal

Mortar pentru rosturi 
pavele MR 1 / 2 
Este realizat pe bază de rășină epoxidică, este permeabil la apă și nu 
pătează pavajul. Se livrează ca pachet din nisip și adeziv lichid, este 
ușor de amestecat și folosit. Utilizare: se amestecă 25 kg de nisip 
(spălat, uscat și fără praf) cu adeziv și apă.

MR1 MR2

set 25 kg nisip +  
1,8 kg adeziv

25 kg nisip +  
2,5 kg adeziv

consum pentru 
pavaj 20 x 20 cm cca 2,5 kg / mp

destinație trafic mediu trafic intens

rezistență  
la îngheț

trafic  
greu redus 
 (max. 40 t)

trafic  
greu intens 
 (max. 40 t)
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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.

Tactilo 1 / 2
Tactilo 1 Tactilo 2

grosime 5 cm 5 cm
dimensiuni 30 / 30 cm 30 / 30 cm

buc / mp 11,11
buc / palet 96

kg / buc ~10,90 ~11,90
suprafață structurată monocrom

trafic pietonal

alb-crem

21

rezistență  
la îngheț

trafic  
pietonal
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Tactilo 2 / alb-crem

Tactilo 1 / alb-crem
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Borduri
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.

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 B9 CURBĂ CONVEXĂ
BORDURĂ B10
BORDURĂ B11
BORDURĂ B12
BORDURĂ B13
BORDURĂ B13 CURBĂ CONVEXĂ 
BORDURĂ B14
BORDURĂ B15
ELEMENT RACORD DREAPTA
ELEMENT RACORD STÂNGA
ELEMENT RAMPĂ
BORDURĂ CILINDRICĂ
BORDURĂ B8 ANTICO
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Bordurile sunt esențiale în demarcarea și consolidarea zonelor 
pavate, având rolul de a împiedica deplasarea în timp a pavelelor. 
Bordurile de dimensiuni mari sunt utilizate pentru delimitarea 
carosabilului și consolidarea marginilor străzilor, iar cele mai mici 
pentru alei sau curți pavate. Bordurile sunt absolut necesare în 
amenajarea oricărui tip de proiect de exterior, fie rezidențial sau 
industrial.

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 12 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 42

kg / buc ~30,50
suprafață beton monocrom

50

10

8

25

12

Bordură B2
gri ciment

gri ciment

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24

kg / buc ~52,10
suprafață beton monocrom

Bordură B3 50

25

20

10

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 10 cm

buc / m 10
buc / palet 144

kg / buc ~10,60
suprafață beton monocrom

Bordură B3.1
gri ciment

10

25

20

10

înălțime 15 cm
dimensiuni (l/L) 10 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 88

kg / buc ~16,80

suprafață
beton monocrom
beton colormix*

50

15
10Bordură B1

alb-crem

roșugri cimentantracit café* dolomit*

protecție
Vivid Color*

rezistență  
la îngheț

delimitări
de spații
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gri ciment

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24

kg / buc ~52,10
suprafață beton monocrom

25

20

50

10

16Bordură B6

înălțime 20 cm
dimensiuni (l/L) 5 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 96

kg / buc ~10,60
suprafață beton monocrom

50

20

5

Bordură B4

alb-crem

roșu teracotămaroantracit galben gri ciment

gri ciment

Bordură B3.2 înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 20 cm

buc / m 5
buc / palet 72

kg / buc ~21,50
suprafață beton monocrom

20

25

20

10

rezistență  
la îngheț

delimitări
de spații

înălțime 15 cm
dimensiuni (l/L) 10 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 88

kg / buc ~16,40

suprafață
beton monocrom
beton colormix*

10

50

15

5

10

Bordură B5

alb-crem

roșugri cimentantracit café* dolomit*

protecție
Vivid Color*
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25

20

10

1610 înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 10 cm

buc / m 10
buc / palet 144

kg / buc ~10,60
suprafață beton monocrom

Bordură B6.1
gri ciment

25

20

10

1620 înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 20 cm

buc / m 5
buc / palet 72

kg / buc ~21,50
suprafață beton monocrom

Bordură B6.2
gri ciment

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24

kg / buc ~52,10
suprafață beton monocrom

50

25

20

10

15

Bordură B7
gri ciment

12

13

50

alb subtil*

gri ciment negru 
temperat*

Bordură B8 înălțime 13 cm
dimensiuni (l/L) 12 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 70

kg / buc ~17,70

suprafață
beton monocrom
beton colormix*

protecție
Vivid Color*

rezistență  
la îngheț

delimitări
de spații

142 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 15 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 36

kg / buc ~39,40
suprafață beton monocrom

Bordură B9 50

10

12

25

15

gri ciment

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 100 cm

buc / m 1
buc / palet 12

kg / buc ~110
suprafață beton monocrom

Bordură B11
100

10

16

25

20

gri ciment

25

50

15

9

12

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 12 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 42

kg / buc ~30,50
suprafață beton monocrom

Bordură B12
gri ciment

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 15 / 39 cm

buc / m 2,50
buc / palet 36

kg / buc ~25,40 
suprafață beton monocrom

Bordură B9
gri ciment

curbă convexă

12

1025

3915

26,7

maro

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 7 / 100 cm

buc / m 1
buc / palet 33

kg / buc ~39,10
suprafață beton monocrom

25

100

7Bordură B10

teracotăroșugalben gri ciment

alb-crem

antracit

rezistență  
la îngheț

delimitări
de spații
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înălțime 30 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24

kg / buc ~67,50
suprafață beton monocrom

50

20

30

Bordură B15
antracit 

gri ciment

roșu

înălțime 40 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 16

kg / buc ~89,40
suprafață beton monocrom

40

20

50

25

16Bordură B14
gri ciment

50

25

25

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 25 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24 (12 dr / 12 stg)

kg / buc ~66,70
suprafață beton monocrom

Element  
racord st.

gri ciment

50
25

25

Element  
racord dr.

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 25 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24 (12 dr / 12 stg)

kg / buc ~66,70
suprafață beton monocrom

gri ciment

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 15 / 39 cm

buc / m 2,50
buc / palet 36

kg / buc ~26,30
suprafață beton monocrom

gri ciment

Bordură B13
curbă convexă

15

25

12

15

26,7

39

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 15 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 36

kg / buc ~39,70
suprafață beton monocrom

Bordură B13

25

50

15

12

15

gri ciment

rezistență  
la îngheț

delimitări
de spații
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înălțime 20 cm
dimensiuni (l/L) 10 / 50 cm

buc / m 2 mari
buc / palet 56 mici + 56 mari

kg / buc ~19,60
suprafață beton monocrom

Bordură  
cilindrică

20

50

10

alb-crem

teracotăroșugalben gri ciment maro

antracit

13

50
12 înălțime 13 cm

dimensiuni (l/L) 12 / 50 cm
buc / m 2

buc / palet 70
kg / buc ~17,70

suprafață antichizată

Bordură  
B8 Antico

antracit maro travertin

alb-crem

rezistență  
la îngheț

delimitări
de spații

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 25 / 50 cm

buc / m 4
buc / palet 24

kg / buc ~52,90
suprafață beton monocrom

25

50

25

10

Element  
rampă

gri ciment

25
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Pavele și  
borduri din piatră 
cubică andezit

Piatra cubică este una dintre cele mai vechi și 
mai larg utilizate produse de pavat, peste tot în 
lume. 

Recomandată în zone încărcate de istorie sau 
pentru a recrea farmecul vremurilor trecute, 
piatra cubică poate fi folosită ca produs unic 
de pavaj sau în combinație cu pavele din beton 
vibropresat Elis Pavaje.

146



147



Pavele din piatră  
cubică andezit

10 / 10 / 5 cm5 / 5 / 5 cm

Obs.: Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

Piatră cubică 
andezit 5 / 5 / 5 cm 10 / 10 / 5 cm* 8 / 8 / 8 cm* 10 / 10 / 10 cm* 15 / 15 / 7 cm** 20 / 14 / 10 cm**

grosime 5 cm 5 cm 8 cm 10 cm 7 cm 10 cm
dimensiuni 5 / 5 cm 10 / 10 cm 8 / 8 cm 10 / 10 cm 15 / 15 cm 20 / 14 cm

mp / tonă 10-11 9-10 5,8-6,2 5-5,4 6,5-7 4,5-5
buc / mp 270-290 77-82 120-130 77-82 ~35 ~28

kg / mp ~92 ~95 ~161 ~182 ~146 ~210
trafic pietonal auto auto

*disponibil și în varianta cu o față tăiată **disponibil în varianta cu o față tăiată 
 sau cu o față tăiată și fiamată

10 / 10 / 10 cm 15 / 15 / 7 cm 20 / 14 / 10 cm8 / 8/8 cm

rezistență  
la îngheț

trafic  
pietonal

trafic ușor 
(max. 3,5 t)andezit natur

Piatra cubică este un produs versatil, care îmbină efectul estetic și durabil al pietrei naturale cu utilitatea 
altor produse de pavaj. 
Produsele noastre din piatră cubică se potrivesc pentru amenajarea spațiilor din apropierea locuinței 
– alei, curți, grădini interioare, verande, dar și pentru folosirea pe scară largă, în pavarea parcărilor, 
trotuarelor sau a parcurilor publice. 
Aceste produse au durata de viață nelimitată, necesită puțin efort pentru întreținere și conferă valoare 
estetică amenajării.
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Piatră andezit cu o față tăiată
Piatra cu o față tăiată se caracterizează prin 
suprafața netedă și nuanța ușor mai deschisă.

Modele  
piatră andezit 
Tehnologia de producție implică extracția pietrei 
magmatice de andezit din carieră sub formă de blocuri 
și splitarea acestora prin perforare cu ajutorul unor 
mașini de găurit electrice, pentru obținerea secțiunilor 
numite muloane. Muloanele se descarcă pe benzile de 
alimentare ale mașinilor oleodinamice de spart piatra 
(prese) și se poziționează între dinții widia ai preselor, 
acționând sistemul hidraulic al mașinii.

Piatră andezit cu față spartă
Prin spargere, se obțin forme rectangulare de diverse 
dimensiuni, cu suprafețe neuniforme, folosite ca 
borduri sau pavele.

Piatră andezit antichizată
Piatra cubică din andezit este disponibilă și în formă 
antichizată (cu marginile tocite) prin prelucrarea în 
toba de îmbătrânire.

Piatră andezit cu o față tăiată și fiamată
Piatra fiamată este realizată printr-un procedeu de 
ardere a pietrei tăiate, rezultatul fiind o suprafață 
dreaptă, dar ușor structurată.
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Pavele sau borduri  
din piatră andezit

26 / 13 / 13 cm 20 / 12 / 12 cm20 / 10 / 10 cm 20 / 6 / 12 cm20 / 5 / 10 cm

rezistență  
la îngheț

andezit natur

Obs.:  Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

PPavele sau 
borduri din 

piatră andezit
20 / 10 / 10 cm 26 / 13 / 13 cm 20 / 12 / 12 cm 20 / 5 / 10 cm* 20 / 6 / 12 cm*

înălțime 10 cm 13 cm 12 cm 10 cm 12 cm
dimensiuni 20 / 10 cm 26 / 13 cm 20 / 12 cm 20 / 5 cm 20 / 6 cm

mp / tonă ~5,2 ~3,6 ~3,85 – –
kg / mp ~192 ~280 ~260 – –

m / tonă 40-42 22,3-24 26-29 80-85 52-56
buc / m ~4,7 ~3,7 ~4,7 ~4,7 ~4,7

kg / m ~24 ~43 ~36 ~12 ~18
trafic auto Modele utilizate ca borduri.

*disponibil în varianta cu o față tăiată

150 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.
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Rigole
Suprafețele amenajate vor fi menținute curate și funcționale 
pe orice fel de vreme prin sistemul de rigole montat pe 
marginile trotuarelor, străzilor sau ale curților. Având forme și 
dimensiuni variate, rigolele sunt concepute astfel încât să se 
potrivească specificului terenului și să fie perfect compatibile 
cu modelul de pavaj ales, pentru diferite destinații.

R1 – RIGOLĂ SCAFĂ
R3 – RIGOLĂ CAROSABILĂ
R4 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R5 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R6 –  ȘANȚ TRIUNGHIULAR PREFABRICAT DIN BETON
R7 – RIGOLĂ DE ACOSTAMENT
R8 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R9 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R10 –   RIGOLĂ SCAFĂ
R11 –  RIGOLĂ
ELEMENT PREFABRICAT PENTRU CASIURI 
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC1 DUBLU ARMATĂ 
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC2 SIMPLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC3 NEARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC4 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC5 DUBLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC6 SIMPLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC7 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ
PLACĂ PEREU PP1
PLACĂ PEREU PP2
PLACĂ PEREU PP3
RIGOLĂ ÎNCLINATĂ DIN PLACĂ PEREU PP4
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R1 – RIGOLĂ SCAFĂ
R3 – RIGOLĂ CAROSABILĂ
R4 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R5 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R6 –  ȘANȚ TRIUNGHIULAR PREFABRICAT DIN BETON
R7 – RIGOLĂ DE ACOSTAMENT
R8 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R9 –  ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
R10 –   RIGOLĂ SCAFĂ
R11 –  RIGOLĂ
ELEMENT PREFABRICAT PENTRU CASIURI 
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC1 DUBLU ARMATĂ 
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC2 SIMPLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC3 NEARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC4 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC5 DUBLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC6 SIMPLU ARMATĂ
PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC7 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ
PLACĂ PEREU PP1
PLACĂ PEREU PP2
PLACĂ PEREU PP3
RIGOLĂ ÎNCLINATĂ DIN PLACĂ PEREU PP4
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O rigolă este un șanț sau o amenajare specială realizată de-a lungul străzilor, între marginea părții 
carosabile și bordura trotuarelor, cu rolul de a colecta apele pluviale și de a le dirija la un punct de 
descărcare.
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 curții, de modalitatea de așezare a tronsoanelor de rigolă și de 
tipul de rigolă aleasă (lățimea și adâncimea rigolei).

înălțime 20 cm
dimensiuni (l/L) 37 / 90 cm

buc / m 2,70
buc / palet 8

kg / buc ~75
suprafață beton monocrom

R4 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

20

90

37

41,6

8 gri ciment

înălțime 12 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 40 cm

buc / m 2,50
buc / palet 48

kg / buc ~30
suprafață beton monocrom

R1 Rigolă 
scafă

12

40

30
gri ciment

antracit

înălțime 60 cm
dimensiuni (l/L) 37 / 65 cm

buc / m 2,70
buc / palet 4

kg / buc ~177,50
suprafață beton monocrom

R3 Rigolă 
carosabilă

37

60 30

65

gri ciment

R5 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

înălțime 24 cm
dimensiuni (l/L) 33 / 76 cm

buc / m 3
buc / palet 15

kg / buc ~72,70
suprafață beton monocrom24

76

24,5

54

33
10

gri ciment

R6 Șanț triunghiular 
prefabricat  
din beton

înălțime 28,5 cm
dimensiuni (l/L) 33 / 92 cm

buc / m 3
buc / palet 18

kg / buc ~60,60
suprafață beton monocrom

33

10 32

60

92

28
,5

gri ciment

rezistență  
la îngheț

colectare
ape pluviale
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15

33

25

60

R7 Rigolă de 
acostament

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 33 / 60 cm

buc / m 3
buc / palet 18

kg / buc ~68,90
suprafață beton monocrom

gri ciment

R8 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

înălțime 35 cm
dimensiuni (l/L) 50 / 66 cm

buc / m 2
buc / palet 4

kg / buc ~137,50
suprafață beton monocrom

50

66
50

51,2

35

gri ciment

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 33 / 59 cm

buc / m 3
buc / palet 18

kg / buc ~47,80
suprafață beton monocrom

R9 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

59

35
33

 

25

8 gri ciment

înălțime 8 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 96

kg / buc ~14,50
suprafață beton monocrom

R10 Rigolă  
scafă

50

20

8

antracit 

gri ciment

roșu

înălțime 25 cm
dimensiuni (l/L) 28,5 / 33 cm

buc / m 3
buc / palet 36

kg / buc ~34
suprafață beton monocrom

R11 Rigolă 

3328,5

25

gri ciment

Element  
prefabricat  
pentru casiuri

înălțime 23 cm
dimensiuni (l/L) 36 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 24

kg / buc ~37,50
suprafață beton monocrom

gri ciment

36

35

23

15

50

25

rezistență  
la îngheț

colectare
ape pluviale
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49

15

30

grosime 15 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 49 cm

buc / m 3,30
buc / palet 32

kg / buc ~42,20
suprafață beton monocrom

Placă rigolă  
carosabilă  
PRC3
nearmată 

gri ciment

grosime 15 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 49 cm

buc / m 3,30
buc / palet 32

kg / buc ~42,50
suprafață beton monocrom

Placă rigolă  
carosabilă  
PRC2 
simplu armată

49

15
30

gri ciment

Placă rigolă  
carosabilă  
PRC4 
dreptunghiulară  
dublu armată

grosime 15 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 49 cm

buc / m 3,30
buc / palet 32

kg / buc ~45
suprafață beton monocrom

gri ciment

49

15
30

Placă rigolă  
carosabilă  
PRC1 
dublu armată

grosime 15 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 49 cm

buc / m 3,30
buc / palet 32

kg / buc ~43,10
suprafață beton monocrom

49

15
30

gri ciment

Placă rigolă  
carosabilă  
PRC5
dublu armată 

grosime 15 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 66 cm

buc / m 3,30
buc / palet 20

kg / buc ~76
suprafață beton monocrom

gri ciment

66

15
30

Placă rigolă  
carosabilă  
PRC6 
simplu armată

grosime 15 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 66 cm

buc / m 3,30
buc / palet 20

kg / buc ~75
suprafață beton monocrom

gri ciment

66

15
30

rezistență  
la îngheț

colectare
ape pluviale

156 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



10 20

33

Placă pereu  
PP1

grosime 10 cm
dimensiuni (l/L) 20 / 33 cm

buc / m 5
buc / palet 70

kg / buc ~15,10
suprafață beton monocrom

gri ciment

10 33

40

Placă pereu  
PP2

grosime 10 cm
dimensiuni (l/L) 33 / 40 cm

buc / m 2,50
buc / palet 42

kg / buc ~30
suprafață beton monocrom

gri ciment

12 30

33

Rigolă înclinată 
din placă pereu  
PP4

grosime 10 / 12 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 33 cm

buc / m 3
buc / palet 28

kg / buc ~53,60
suprafață beton monocrom

gri ciment

10 33

50

Placă pereu  
PP3

grosime 10 cm
dimensiuni (l/L) 33 / 50 cm

buc / m 2
buc / palet 28

kg / buc ~37,50
suprafață beton monocrom

gri ciment

Placă rigolă  
carosabilă  
PRC7 
dreptunghiulară  
dublu armată

grosime 15 cm
dimensiuni (l/L) 30 / 66 cm

buc / m 3,30
buc / palet 20

kg / buc ~80
suprafață beton monocrom

gri ciment

66

15
30

10

rezistență  
la îngheț

colectare
ape pluviale
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Blocheți
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.

COMPAC III

STANDARD III

CAPAC COMPAC III

COMPAC III CU FAȚĂ DREAPTĂ

CAPAC COMPAC III ANTICO

PIN
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Blocheţii 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 
Standard III

gri ciment maro
Capac și 

 Compac III

teracotă
Capac și  

Compac III

Obs.:  Produsul Pin se regăsește în Oferta de preț la gama de produse Auxiliare.

COMPAC III STANDARD III CAPAC COMPAC III PIN
înălțime 19,8 cm 19,8 cm 10 cm –

dimensiuni (l/L) 30,5 / 45,7 cm 45,7 / 45,7 cm 26,1 / 44,8 cm 1,25 / 13,3 cm
buc 11 / mp 11 / mp 2,68 / m 2 / blochet

buc / palet 40 30 56 –
kg / buc  ~35,50 ~40,70 ~22,30 –

suprafață piatră spartă piatră spartă beton monocrom –

rezistență  
la îngheț

160 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Compac III, Capac Antico / teracotă

Capac și Compac III / gri ciment
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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

antracit
Capac Antico

gri ciment  
Compac III cu  
față dreaptă

maro teracotă

Obs.:  Produsul Pin se regăsește în Oferta de preț la gama de produse 
Auxiliare.

COMPAC III CU  
FAŢĂ DREAPTĂ

CAPAC COMPAC III 
ANTICO PIN

înălțime 19,8 cm 10 cm –
dimensiuni (l/L) 30,5 / 45,7 cm 26,1 / 44,8 cm 1,25 / 13,3 cm

buc 11 / mp 2,68 m 2 / blochet
buc / palet 40 56 –

kg / buc ~35,50 ~22,30 –
suprafață piatră spartă antichizată –

rezistență  
la îngheț

162 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Compac III cu față dreaptă / gri ciment, teracotă

Compac III cu față dreaptă / maro
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Bolțari
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.

BOLȚARI DE ZIDĂRIE  
BZ1, BZ2, BZ3, BZ4

BOLȚAR STÂLP BS1

BOLȚARI DE FUNDAȚIE  
BF1, BF2, BF3
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Bolțari de zidărie
Ce sunt?
Bolţarii de zidărie sunt produse din beton semiuscat, presat în matriţe cu 
ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: cimentul, nisipul, pietrişul şi apa 
sunt materiale naturale şi nu prezintă efecte negative asupra sănătăţii şi vieţii 
oamenilor.

La ce se folosesc?
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.

Avantaje
Dimensiunile exacte şi mărimea lor asigură o execuţie rapidă a construcţiei, 
reducând costurile manoperei şi ale timpului de execuţie.

BZ1 BZ2 BZ3 BZ4 BS1
înălțime 19,5 cm 19,5 cm 19,5 cm 19,5 cm 19,5 cm

dimensiuni (l/L) 30 / 40 cm 12,5 / 40 cm 25 / 40 cm 20 / 40 cm 25 / 25 cm
buc ~12,80 / mp ~12,80 / mp ~12,80 / mp ~12,80 / mp ~5,10 / m

buc / palet 54 90 60 72 80 
kg / buc ~24,40 ~13,20 ~23,30 ~23,60 ~11,80

suprafață beton monocrom beton 
monocrom

BZ3BZ2BZ1 BZ4 BS1

gri ciment
rezistență  
la îngheț

166 Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Bolțari de fundație
Ce sunt?
Bolţarii de fundaţie sunt produse din beton semiuscat, presat 
în matriţe cu ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: 
cimentul, nisipul, pietrişul şi apa sunt materiale naturale şi nu 
prezintă efecte negative asupra sănătăţii şi vieţii oamenilor.

La ce se folosesc?
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.

Avantaje
Dimensiunile exacte şi mărimea lor asigură o execuţie rapidă 
a construcţiei, reducând costurile manoperei şi ale timpului 
de execuţie. Fiecare rând de pe paletul de bolţari (BF1, BF2) 
conţine şi un bolţar special care poate fi secţionat foarte uşor 
pentru a avea o jumătate de bolţar la început de rând.

BF2BF1 BF3

BF1 BF2 BF3
înălțime 19,5 cm 19,5 cm 19,5 cm

dimensiuni (l/L) 25 / 50 cm 30 / 50 cm 20 / 50 cm
buc / mp ~10,25 ~10,25 ~10,25

buc / palet 60 48 72
kg / buc ~18,80 ~20,80 ~17,60

suprafață beton monocrom

gri ciment
rezistență  
la îngheț
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Modele de 
amenajare
Pe parcursul celor 31 de ani de experiență, am realizat 
diverse modele de dispunere a pavelelor. Cele din paginile 
următoare au rol de recomandare. Încearcă o simulare a curții 
cu aplicația desktop din siteul elis.ro. 

Aplicația îți permite să testezi mai multe forme de produse și 
culori dispuse în diverse modele de amenajare. Posibilitățile 
de combinare a produselor sunt desigur mult mai mari, limita 
fiind doar imaginaţia. 
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Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M202
Antico P6 
Antico P3

10/10 
20/20 20

Pătrat P6 
Pătrat P3

10/10 
20/20 20

Pătrat P2 
Pătrat P5

10/10 
20/20 20

Pătrat P3 
Pătrat P4

20/20 
40/40

10 
3,75

Umbra P3 
Umbra P4

20/20 
40/40

10 
3,75

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M101
Antico P6 
Pătrat P6 
Pătrat P2

10/10 100

Anima P3 
Antico P3 

Cromatica P3  
Pătrat P3 

Umbra P3 
Elfix 2 

Pătrat P5 
Elfix 3

20/20 25

Cortina P7 
Pătrat P7 30/30 11,11

Cortina P4 
Pătrat P4 
Rustic P4 
Umbra P4

40/40 6,25

Pătrat P8 50/50 4

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M103
Dreptunghi D1 

Anima D2 
Antico D2 

Cromatica D2  
Dreptunghi D2 

Umbra D2 
Urbana D2 

Dreptunghi D3

20/10 50

Cortina D4 
Dreptunghi D4 

Elfix 1
30/20 16,66

Dreptunghi D5 40/20 12,50
Dreptunghi D8 
Dreptunghi D9 21/14 34,01

Cortina D7 
Dreptunghi D7 60/30 5,55

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M104
Antico P6 
Pătrat P6 
Pătrat P2

10/10 100

Anima P3 
Antico P3 

Cromatica P3  
Pătrat P3 

Umbra P3 
Elfix 2 

Pătrat P5 
Elfix 3

20/20 25

Cortina P7 
Pătrat P7 30/30 11,11

Cortina P4 
Pătrat P4 
Rustic P4 
Umbra P4

40/40 6,25

Pătrat P8 50/50 4

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M105
Dreptunghi D1 

Anima D2 
Antico D2 

Cromatica D2  
Dreptunghi D2 

Umbra D2 
Urbana D2 

Dreptunghi D3

20/10 50

Cortina D4 
Dreptunghi D4

Elfix 1
30/20 16,66

Dreptunghi D5 40/20 12,50
Dreptunghi D8 
Dreptunghi D9 21/14 34,01

Cortina D7 
Dreptunghi D7 60/30 5,55

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M201
Antico D2 
Antico P6

20/10 
10/10

33,25 
33,50

Dreptunghi D2 
Pătrat P6

20/10 
10/10

33,25 
33,50

Dreptunghi D3 
Pătrat P2

20/10 
10/10

33,25 
33,50

Dreptunghi D4 
Pătrat P3

30/20 
20/20 10

Elfix 1 
Elfix 2

30/20 
20/20 10

Dreptunghi D5 
Pătrat P5

40/20 
20/20

8,25 
8,50

Modele de 
amenajare

Modelul M101 Modelul M103 

Modelul M104 Modelul M105

Modelul M201 Modelul M202
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Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M203
Cortina D4  
Cortina D7

30/20 
60/30

6,66 
3,33

Dreptunghi D4 
Dreptunghi D7

30/20 
60/30

6,66 
3,33

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M205
Antico P3 
Antico P6

20/20 
10/10

17 
32

Pătrat P3 
Pătrat P6

20/20 
10/10

17 
32

Pătrat P5 
Pătrat P2

20/20 
10/10

17 
32

Pătrat P3 
Pătrat P4

20/20 
40/40

7 
4,50

Umbra P3 
Umbra P4

20/20 
40/40

7 
4,50

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M206
Antico P3 
Antico P6

20/20 
10/10 20

Pătrat P3 
Pătrat P6

20/20 
10/10 20

Pătrat P5
Pătrat P2

20/20 
10/10 20

Pătrat P3 
Pătrat P4

20/20 
40/40 5

Umbra P3 
Umbra P4

20/20 
40/40 5

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M207
Antico P3 
Antico P6

20/20 
10/10

13 
48

Pătrat P3 
Pătrat P6

20/20 
10/10

13 
48

Pătrat P5
Pătrat P2

20/20 
10/10

13 
48

Pătrat P3 
Pătrat P4

20/20 
40/40

12 
3,25

Umbra P3 
Umbra P4

20/20 
40/40

12 
3,25

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M208
Antico D2 
Antico P6

20/10 
10/10

25 
50

Dreptunghi D2 
Pătrat P6

20/10 
10/10

25 
50

Dreptunghi D3 
Pătrat P2

20/10 
10/10

25 
50

Dreptunghi D5 
Pătrat P5

40/20 
20/20

7,50 
10

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M209
Anima D2 
Anima P3

20/10 
20/20

20 
15

Antico D2 
Antico P3

20/10 
20/20

20 
15

Cromatica D2 
Cromatica P3

20/10 
20/20

20 
15

Dreptunghi D2 
Pătrat P3

20/10 
20/20

20 
15

Umbra D2 
Umbra P3

20/10 
20/20

20 
15

Dreptunghi D3 
Pătrat P5

20/10 
20/20

20 
15

Modelul M205

Modelul M207

Modelul M209

Modelul M203

Modelul M206

Modelul M208
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Modele de 
amenajare

Modelul M212 

Modelul M216

Modelul M218

Modelul M214 

Modelul M217 

Modelul M219 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M212
Anima D2 
Anima P3

20/10 
20/20

25 
12,50

Antico D2 
Antico P3

20/10 
20/20

25 
12,50

Cromatica D2 
Cromatica P3

20/10 
20/20

25 
12,50

Dreptunghi D2 
Pătrat P3

20/10 
20/20

25 
12,50

Umbra D2 
Umbra P3

20/10 
20/20

25 
12,50

Dreptunghi D3 
Pătrat P5

20/10 
20/20

25 
12,50

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M216
Anima D2 
Anima P3

20/10 
20/20

37,50 
6,25

Antico D2 
Antico P3

20/10 
20/20

37,50 
6,25

Cromatica D2 
Cromatica P3

20/10 
20/20

37,50 
6,25

Dreptunghi D2 
Pătrat P3

20/10 
20/20

37,50 
6,25

Umbra D2 
Umbra P3

20/10 
20/20

37,50 
6,25

Dreptunghi D3 
Pătrat P5

20/10 
20/20

37,50 
6,25

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M217
Anima D2 
Anima P3

20/10 
20/20

30,50 
9,75

Antico D2 
Antico P3

20/10 
20/20

30,50 
9,75

Cromatica D2 
Cromatica P3

20/10 
20/20

30,50 
9,75

Dreptunghi D2 
Pătrat P3

20/10 
20/20

30,50 
9,75

Umbra D2 
Umbra P3

20/10 
20/20

30,50 
9,75

Dreptunghi D3 
Pătrat P5

20/10 
20/20

30,50 
9,75

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M218
Dreptunghi D2 
Dreptunghi D4

20/10 
30/20

12 
12,67

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M219
Cortina D4 
Cortina D7

30/20 
60/30

4,33 
4,11

Dreptunghi D4 
Dreptunghi D7

30/20 
60/30

4,33 
4,11

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M214
Antico P3 
Antico P6

20/20 
10/10

16 
36

Pătrat P3 
Pătrat P6

20/20 
10/10

16 
36

Pătrat P5 
Pătrat P2

20/20 
10/10

16 
36

Pătrat P3 
Pătrat P4

20/20 
40/40

9 
4

Umbra P3 
Umbra P4

20/20 
40/40

9 
4
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Modelul M224 

Modelul M221 

Modelul M229 

Modelul M225 

Modelul M222 

Modelul M230 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M221
Dreptunghi D4 

Pătrat P6
30/20 
10/10

14,33 
14

Dreptunghi D5 
Pătrat P2

40/20 
10/10

11,13 
11

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M222
Dreptunghi D3 
Dreptunghi D5

20/10 
40/20

20 
7,50

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M224
Pătrat P2 

Dreptunghi D5
10/10 
40/20

12 
11

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M225
Anima D2 
Anima P3

20/10 
20/20

10 
20

Antico D2 
Antico P3

20/10 
20/20

10 
20

Cromatica D2 
Cromatica P3

20/10 
20/20

10 
20

Dreptunghi D2 
Pătrat P3

20/10 
20/20

10 
20

Umbra D2 
Umbra P3

20/10 
20/20

10 
20

Dreptunghi D3 
Pătrat P5

20/10 
20/20

10 
20

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M229
Anima D2 
Anima P3

20/10 
20/20

17 
16,50

Antico D2 
Antico P3

20/10 
20/20

17 
16,50

Cromatica D2 
Cromatica P3

20/10 
20/20

17 
16,50

Dreptunghi D2 
Pătrat P3

20/10 
20/20

17 
16,50

Umbra D2 
Umbra P3

20/10 
20/20

17 
16,50

Dreptunghi D3 
Pătrat P5

20/10 
20/20

17 
16,50

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M230
Pătrat P4 
Pătrat P6

40/40 
10/10

3,06 
51
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Modelul M302 Modelul M301 
Combinații 

 de produse
Dimensiuni 

(L/l)
Cantitate 

buc/model
M301

Antico D2 
Antico P3 
Antico P6

20/10 
20/20 
10/10

14,50 
14,25 

14
Dreptunghi D2 

Pătrat P3 
Pătrat P6

20/10 
20/20 
10/10

14,50 
14,25 

14
Dreptunghi D3 

Pătrat P5 
Pătrat P2

20/10 
20/20 
10/10

14,50 
14,25 

14

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

M302
Antico D2 
Antico P3 
Antico P6

20/10 
20/20 
10/10

23,50 
10 
13

Dreptunghi D2 
Pătrat P3 
Pătrat P6

20/10 
20/20 
10/10

23,50 
10 
13

Dreptunghi D3 
Pătrat P5 
Pătrat P2

20/10 
20/20 
10/10

23,50 
10 
13

Modelul M307 
Combinații 

 de produse
Dimensiuni 

(L/l)
Cantitate 

buc/model
M307

Pătrat P2 
Dreptunghi D3 
Dreptunghi D5

10/10 
20/10 
40/20

9 
9,50 

9

Modelul M309 
Combinații 

 de produse
Dimensiuni 

(L/l)
Cantitate 

buc/model
M309

Antico D2 
Antico P3 
Antico P6

20/10 
20/20 
10/10

13 
12 
26

Dreptunghi D2 
Pătrat P3 
Pătrat P6

20/10 
20/20 
10/10

13 
12 
26

Dreptunghi D3 
Pătrat P5 
Pătrat P2

20/10 
20/20 
10/10

13 
12 
26

Modelul M310 
Combinații 

 de produse
Dimensiuni 

(L/l)
Cantitate 

buc/model
M310

Antico D2 
Antico P3 
Antico P6

20/10 
20/20 
10/10

24 
9 

16
Dreptunghi D2 

Pătrat P3 
Pătrat P6

20/10 
20/20 
10/10

24 
9 

16
Dreptunghi D3 

Pătrat P5 
Pătrat P2

20/10 
20/20 
10/10

24 
9 

16

Modelul M311 
Combinații 

 de produse
Dimensiuni 

(L/l)
Cantitate 

buc/model
M311

Antico D2 
Antico P3 
Antico P6

20/10 
20/20 
10/10

24 
9 

16
Dreptunghi D2 

Pătrat P3 
Pătrat P6

20/10 
20/20 
10/10

24 
9 

16
Dreptunghi D3 

Pătrat P5 
Pătrat P2

20/10 
20/20 
10/10

24 
9 

16

Modelul Rustic Clasic 
Combinații 

 de produse
Dimensiuni 

(L/l)
Cantitate 

buc/model
Rustic Clasic

Rustic Clasic A 
Rustic Clasic B

13,8/22,3 
13,8/14,8

26,75 
7,25

Modelul Decora 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Decora
Decora A 
Decora B 
Decora C 
Decora D

39,9/26,6 
26,6/26,6 
26,6/13,3 
13,3/13,3

2,98 
6,65 

3 
6,03

Modele de 
amenajare
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Modelul Mozaic Dreptunghi 

Modelul Malo 

Modelul Floare 

Modelul Mozaic Pătrat 

Modelul Maris 

Modelul Tactilo 2 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Mozaic Pătrat
Mozaic 1 
Mozaic 3

40/40 
50/50

6,25 
4

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Mozaic 
Dreptunghi

Mozaic 2 
Mozaic 4 
Mozaic 5

60/40 
75/50 

100/50

4,16 
2,67 

2

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Maris
Maris Antico A 
Maris Antico B 
Maris Antico C

18/12 
12/12 
12/9

18,89 
28,19 
17,22

Maris A 
Maris B 
Maris C

18/12 
12/12 
12/9

18,89 
28,19 
17,22

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Malo
Malo Antico A 
Malo Antico B 
Malo Antico C 
Malo Antico D

23,8/14 
 19,83/14 

17/14 
11,9/14

8,3 
10,99 
9,89 
10,96

Malo A 
Malo B 
Malo C 
Malo D

23,8/14 
 19,83/14 

17/14 
11,9/14

8,3 
10,99 
9,89 
10,96

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Floare
Floare 2 
Floare 1 

Cromatica 
Floare 1

24/24 26

Modelul Conic Modelul Tactilo 1 
Combinații 

 de produse
Dimensiuni 

(L/l)
Cantitate 

buc/model
Conic 

Conic Antico 10/9,7 121

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Tactilo 1
Tactilo 1 30/30  11,11

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Tactilo 2
Tactilo 2 30/30  11,11
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Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Vesta
Vesta A 
Vesta B

20,55/14,4 
24,65/20,42

14,70 
15,80

Modelul Vesta 

Modelul Frunză 

Modelul Trenova D2 

Modelul Dublu T 

Modelul Frunză F4 

Modelul Trenova Romb Grande 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Dublu T
Dublu T T1 
Dublu T T2 
Dublu T T3

20/16,5 35,50

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Frunză
Frunză F5 
Frunză F1 
Frunză F2

22/11 40

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Frunză F4
Frunză F4 22,5/22,2 26,60

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Trenova D2
Antracit 

Gri Deschis  
Gri Închis

20/10 
20/10 
20/10

16 
16,50 
17,50

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Trenova Romb 
Grande

Antracit 
Gri Deschis 

Gri Închis
33,04/19,5

9,85 
11,33 
9,87
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Modelul Grilă 1 

Modelul Fantasia / Melange 

Modelul Rondo Grande 

Modelul Grilă 2 

Modelul Pietra 

Modelul Arcade 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Grilă 1
Grilă 1 40/40 6,25

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Grilă 2
Grilă 2 60/40 4,16

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Fantasia / 
Melange

Fantasia A 
Fantasia B 
Fantasia C

25/25 
25/12,5 

12,5/12,5

9 
9,50 

9
Melange A 
Melange B 
Melange C

25/25 
25/12,5 

12,5/12,5

9 
9,50 

9

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Pietra
Pietra 33,4/17,2 21,93

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Rondo Grande
Rondo Grande A 
Rondo Grande B 
Rondo Grande C 
Rondo Grande D 
Rondo Grande E

13,9/13,9 
13,9/11,9 
13,5/12,5 
13,5/15,3 
13,9/13,9

32 
37 
74 
7 
1

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Arcade 
Arcade A1 
Arcade A2 
Arcade A3 
Arcade A4 
Arcade B1 
Arcade B2 
Arcade B3 
Arcade B4 
Arcade E1 
Arcade E2

33,85/9,06 
25,2/9,26 
34,37/9,81 
25,56/8,33 
25,6/8,38 
25,74/9,19 
33,28/9,86 
33,85/9,03 
18,28/12,61 
18,28/12,61

5,32 
5,03 
5,12 
2,52 
5,18 
5,34 
5,47 
3,01 
0,76 
0,82

Modelul Pătrat Eco 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Pătrat ECO
Pătrat Eco 20/20 25

Modelul Dreptunghi Eco 

Combinații 
 de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/model

Dreptunghi ECO
Dreptunghi Eco 23,8/15,8 26,60
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Servicii 
proiectare
Când ai de făcut o amenajare, fie că e vorba de o construcție nouă, fie de o 
renovare (casă sau spațiu exterior), întâmpini o mare problemă: 
ce materiale să folosești sau cum va arăta spațiul amenajat în final, în urma 
alegerilor. 

 
Aici intervine arhitectul, care deține imaginația și resursele necesare, pentru a 
transpune în formă grafică, viziunea agreată cu clientul.

RANDARE 3D REALITATE
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Proiectul de consultanță design include recomandarea produselor Elis Pavaje 
în concordanță cu stilul clădirii, precum și planșe 2D, simulări 3D fotorealiste și 
necesar de materiale.

Trimite o solicitare împreună cu o documentație minimă pe adresa  
proiectare@elis.ro:

  plan de situație cu zonele pietonale și carosabile aferente;

  releveu cotat, fotografii cu amplasamentul și surse de inspirație în stilul dorit.

Proiectare în CAD
Pentru un proiect cu acuratețe mai mare, în care să poți integra alte elemente 
precum: garduri, ziduri, jardiniere, focare, mobilier de birou, amenajare 
peisagistică, îți punem la dispoziție SERVICII DE PROIECTARE ÎN CAD.

RANDARE 3D REALITATE
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Prima noastră recomandare pentru realizarea unei lucrări de pavaj corecte este să apelezi la un montator 
specializat Elis Pavaje. Însă, fiindcă interesul tău de a te implica în amenajare merită satisfăcut, îţi 
prezentăm principalele etape care trebuie parcurse pentru pavarea unei suprafeţe cu destinaţie pentru 
trafic pietonal sau trafic uşor. Prima condiţie ce trebuie îndeplinită este realizarea proiectului, care 
trebuie să ţină cont de configuraţia terenului, destinaţia lucrării, de criterii funcţionale, precum şi 
estetice.

NECESAR MATERIALE:
 Ciocan cauciuc, nivelă, ţevi cu diametru 3-6 mm, lopată, roabă, sfoară pentru construcţii, ruletă, mătură;
 Placă vibrantă cu talpă de cauciuc;
 Ghilotină pentru tăierea pavelelor;
  Pavele / dale. Calculul necesarului de pavele (bucăţi) se face împărţind suprafaţa de pavat la suprafaţa de 

lucru a pavelei: (lungimea pavelei + lăţimea min. a rostului) x (lăţimea pavelei + lăţimea min. a rostului).

2 MONTAREA  
BORDURILOR

Bordurile se montează înainte de introducerea 
ultimului strat de nisip, după ce în prealabil a 
avut loc compactarea infrastructurii. Cotele 
bordurilor vor fi transmise cu ajutorul nivelei, iar 
aliniamentele cu ajutorul teodolitului. Bordurile se 
montează pe o fundaţie de beton de aproximativ 
10x15 cm pentru borduri mici şi 10x20 cm pentru 
borduri carosabile. Ulterior se împănează pe 
lateral, pentru a prelua eforturile transmise de 
platformă.

Ghid montaj
pavele / borduri

EXECUTAREA 
TERASAMENTULUI

După realizarea măsurătorilor, se face delimitarea 
zonei cu ţăruşi şi sfoară. Se continuă cu 
decopertarea zonei, prin îndepărtarea stratului 
de pământ pe o grosime de cca. 10-35 cm. 
Se urmăreşte obţinerea unei pante uşoare, cu 
suprafaţa plană. Infrastructura se realizează 
prin compactarea unui strat de balast sau piatră 
concasată (min. 20 cm). Compactarea se face în 
straturi successive, prin folosirea plăcii vibrante. 
Pentru îmbunătăţirea capacităţii portante a solului 
şi prevenirea pătrunderii stratului de pietriş în 
sol se poate aplica un strat de geotextil înaintea 
plasării umpluturii pe sol.

1
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3 NIVELAREA  
PATULUI DE NISIP

După montarea corectă a bordurilor, se aşterne stratul de nisip cu granulaţie de 0-4 mm, combinat cu 
sort cu granulaţie de 8-16 mm, în grosime de aproximativ 6 cm. Se trece la compactarea nisipului cu 
ajutorul plăcii vibrante şi nivelarea stratului suport. Se urmăreşte asigurarea unei pante de scurgere de 
minim 1%. Pentru nivelarea nisipului se folosesc ţevi, preferabil cu diametru de 3-6 mm. Ţevile se aşază în 
paralel şi la cota dorită; cu ajutorului unui dreptar se nivelează nisipul între ele.

OBS: Nu se va călca pe suprafaţa de nisip finală!

După fixarea pavelelor pe suprafaţa aleasă, se 
va presăra un strat de nisip fin şi uscat, care se 
împrăştie apoi cu mătura între rosturi. Nisipul 
se aşterne pe întreaga suprafaţă şi se lasă să 
se usuce, dacă e cazul, înainte de măturare. Se 
mătură nisipul rămas pe pavele şi apoi se tasează 
pavajul cu placa vibrantă. Se presară din nou nisip 
fin pentru umplerea rosturilor, asigurându-se astfel 
o rezistenţă mai mare la presiunea exercitată 
asupra lor, în condiţii de trafic. În final, se mătură 
încă o dată suprafaţa pavată.

5 APLICAREA 
ROSTURILOR4 MONTAREA 

PAVELELOR
Aşezarea pavelelor se face începând dintr-un colţ 
de 90 de grade sau de la o linie dreaptă, pentru 
a evita pe cât posibil tăierea acestora. Pavelele 
se aşază una lângă alta pe stratul de nisip, 
urmărindu-se alinierea şi se bat uşor cu ciocanul 
de cauciuc. Tăierea pavelelor la margini se face 
cu ghilotina sau flexul de disc diamantat. După 
aşezarea primelor pavele, se verifică cu bolobocul 
înclinarea planului, pentru a asigura un drenaj 
corect.

ATENȚIE!  
Fixarea şi vibrarea pavajului se fac doar pe timp 
uscat. Rosturile trebuie reumplute periodic!

GREŞELI ÎN 
EXECUŢIE

  Lipsa planeităţii platformei de 
pavaj.

  Tăieturi necorespunzătoare la 
îmbinarea dintre pavaj şi borduri.

   Montarea pavajului sub cota 
bordurilor.

   Rânduri de pavaj sau borduri 
montate strâmb.

   Alinieri greşite.

    Nisip insuficient 
între rosturi.
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Ghid montaj
montaj piatră cubică
MONTAJ PE ȘAPĂ SEMI-UMEDĂ 
Înseamnă înlocuirea substratului de nisip și pietriș cu unul din ciment. 

Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic 
intens. 

Pentru pavările de trafic redus sau mediu se utilizează și suportul de șapă din 
ciment. Totuși, pentru a evita deplasarea și crăparea șapei, se execută un pat 
de nisip și pietriș după efectuarea excavației inițiale.  

Notă: Prin „nisip” se înțelege nisip spălat de balastieră.

MONTAJ CU ADEZIV PE PAT DE BETON
Pentru trafic redus și pentru suprafețe reduse cu trafic mediu, piatra cubică 
se poate monta cu adeziv pe pat de beton.

MONTAJ PE PAT DE NISIP
Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic intens. 

Pentru traficul pietonal se folosește piatra cubică cu grosime mică de 5 cm, iar pentru traficul auto se folosește 
piatra cubică cu grosime de 8-10 cm. Pavarea drumurilor este reglementată de prevederile  
Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și de standardele SR 6978/1995.

Dim. prod. buc./mp

10/10 cm 77-82

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Dim. prod.       Buc/mp 
10/10cm         100

MONTAJ ÎN ARCE 

Dim. prod. buc./mp

10/10 cm 77-82

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Dim. prod.       Buc/mp 
10/10cm         100

MONTAJ ÎN FIRE PARALELE

  ÎN ARCE 
  Modelul în arce este unul dintre cele mai 

uzuale modele de amenajare. 

   ÎN FIRE PARALELE
  Acest model poate fi realizat cu pavelele aliniate 

pe verticală și orizontală una lângă alta sau 
aliniate în rânduri intercalate.

Modele de montaj

  Există și alte modele de montaj, cele de mai sus fiind cele mai ușor de realizat.

  De asemenea, arhitectul poate recomanda modele personalizate pentru fiecare lucrare.
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Piatra cubică se montează pe un strat suport descris mai jos. Sub acest strat suport cu o grosime  
de 4-7 cm trebuie să existe o suprafață stabilizată și vibrată, care în funcție de destinație  
(pietonală sau carosabilă) trebuie să respecte normele în vigoare.

STRAT SUPORT
În funcție de tipul de montaj ales: pe pat nisip sau pe beton, pentru stratul suport se folosește una din 
variantele de mai jos:

 Criblură 4-8 mm; 
 Criblură 0-4 mm – amestec în proporție de 200 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone); 
 Șapă semiuscată – se folosește în proporție de 250 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone).

MODALITATEA DE BATERE A PAVELELOR MONTATE
După montajul pietrei cubice, suprafața obținută trebuie acoperită cu material de rostuire, de obicei 
același care este utilizat pentru stratul suport. Prin măturare, acest material este introdus în rosturi până 
la umplerea acestora. În funcție de mărimea și destinația suprafeței acoperite cu piatră cubică, prima 
batere se efectuează cu o talpă vibratoare cu greutatea 120-180 kg. Suprafața trebuie inundată cu apă, 
simultan cu această primă batere. După prima batere, umplerea rosturilor scade la aproximativ 70% din 
înălțimea pietrei cubice.

Pentru cea de a doua batere se repetă operațiunea de umplere a rosturilor, de această dată cu materialul 
de rostuire selectat. Baterea se efecuează cu o talpă vibratoare de 80-120 kg. În cazul în care rostuirea 
se efectuează cu amestecuri care conțin ciment, o spălare a suprafeței este obligatorie imediat după 
ce cimentul începe să se întărească. Neefectuarea acestei operațiuni la timpul potrivit duce la pătarea 
pietrei cubice într-un mod ireversibil.

MODURI DE SIGILARE A ROSTURILOR
Sigilarea rosturilor se poate realiza cu criblură amestecată cu o rășină acrilică sau cu nisip în amestec cu 
ciment.

   Criblura de 4-8 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu rășină acrilică, 
disponibilă de asemenea în oferta Elis Pavaje;

  Nisipul / criblura de 2-4 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu ciment R325 
și apă, proporția celor 3 elemente fiind egală. Aplicarea sigilantului se face înainte de baterea 
suprafeței.
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1   FUNDAȚIE
  După finalizarea lucrărilor pregătitoare 

și eliberarea terenului de orice sarcină, 
se trece la trasarea aliniamentului și a 
cotelor. După trasare, se va trece la săparea 
fundației. Groapa de fundare trebuie să fie 
puțin mai lată decât lățimea gardului. 

  Se va respecta adâncimea de îngheț 
specifică zonei, care este între 40 și 60 cm.  
Se compactează terenul de fundare cu 
ajutorul maiului compactor. Fundația se va 
realiza dintr-un strat de balast în grosime 
de 30 cm și un strat de beton C20/25 cu 
grosime de 20 cm - 50 cm, în funcție de 
adâncimea de îngheț a terenului. Fundația 

trebuie prevăzută cu rosturi de tasare pe 
toată grosimea, la o distanță care variază 
în funcție de natura terenului de fundare 
(folosind de ex. plăci de polistiren). 

  Pentru a evita tasări inegale, recomandăm 
armarea fundației cu 3-4 bare de Ø10 
transversal și adăugarea unor „mustăți” 
pentru conectarea cu gardul propriu-zis. 
Suprafața fundației trebuie să fie netedă 
(orizontală) pentru a se putea continua cu 
zidul din elemente de gard. Se recomandă 
folosirea unei folii hidroizolatoare pentru 
a preveni urcarea umezelii ascendente din 
pământ.

2   MONTAJ GARD PROPRIU-ZIS
  După realizarea fundației, se trece la 

montarea primului rând de elemente de 
gard, pe un strat de mortar de cca. 1 cm. 
Se verifică pe tot parcursul lucrării alinierea 

pe verticală și orizontală. În cazul gardurilor 
Urbana și Siena, la partea superioară a 
primului rând, se va monta o armătură 
longitudinală care va trece prin fanta 
bolțarilor și se va lega de armătura din 
fundație și din stâlpi (opțional). 

Ghid montaj
garduri din prefabricate

1 2 3
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În cazul elementelor pline (fără găuri pentru umplere cu beton, de ex. Tandem sau Antico), acestea se 
fixează cu adeziv, verificându-se, pe tot parcursul lucrării, alinierea acestora pe verticală și orizontală.

Concomitent cu zidirea bolțarilor se va turna 
betonul de umplutură în blocuri pe o înălțime de 
maxim trei rânduri. Două armături transversale 
se vor monta și la ultimul rând de bolțari ai 

gardului și, opțional, se vor lega de cea din stâlpi. 
La realizarea stâlpilor se vor folosi 4 bare Ø10 
PC 52, de la nivelul fundației până la partea 
superioară. 

Gardul se poate realiza în 2 variante:

3   CAPACE GARD
  Ultima etapă în realizarea gardului o constituie montarea capacelor. Se montează la partea 

superioară a gardului și se prind cu adeziv rezistent la îngheț-dezgheț.

 Garduri cu panou plin: 
– armarea stâlpilor cu 4 bucăți Ø10 PC 52; 
–  armarea panourilor se face la baza acestuia 

prin introducerea a câte 2 bare (Ø8 PC 52) cu 
o lungime de 80 cm, în fiecare bolțar (60 cm în 
interiorul gardului, 20 cm în fundație);

–  în cazul gardului Antico, panourile se vor face 
din minim 2 rânduri verticale de elemente. 

 Garduri cu panouri tip soclu: 
–  pentru gardurile Urbana și Siena se armează 

doar stâlpii: 4 bucăți Ø10 PC 52, înălțimea 
maximă a panourilor soclu fiind de 1.3 m;

–  pentru gardurile Tandem și Antico se recomandă 
înălțarea panourilor soclu pe max 0.7 m. 

 
Distanța dintre axele stâlpilor: maxim 2.5 m. 

Stâlpii ce vor susține porțile de metal vor fi mai bine armați. În cazul gardurilor Tandem și Urbana nu se 
vor ancora porți de stâlpi. Pentru susținerea porților, în consolă se va monta un pilon metalic suplimentar, 
adiacent stâlpului zidit, conform detaliilor și calculelor proiectantului porții.

4 5
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MURDĂRIA NORMALĂ
Murdăria obişnuită – praf, depuneri de pământ, excremente de pasăre sau muşchi - se poate îndepărta cu 
mijloace manuale de curăţare, cum ar fi mătura sau peria de frecat și cu soluţii de curăţare existente în 
locuinţa dumneavoastră. O altă metodă eficientă este utilizarea curăţitoarelor cu presiune, fără a exista 
riscul de a deteriora suprafaţa pavelelor din beton. Atenţie însă în zona rosturilor, acestea sunt deseori 
deschise şi nu pot fi spălate prin presiune ridicată.

MURDĂRIA PERSISTENTĂ
Dacă murdăria nu se poate îndepărta prin variantele descrise mai sus, îţi recomandăm folosirea 
substanţelor de curăţare speciale. Cel mai adesea, pavajele se murdăresc pe suprafeţe restrânse şi 
se pot curăţa cel mai bine cu o perie. Deoarece conțin acid, trebuie neapărat să vă asiguraţi protecţia 
mâinilor şi a ochilor.

PETELE DE CIMENT, MORTAR
Pentru eliminarea grosieră a petelor de ciment, mortar, var foloseşte un ciocan cu o daltă şi perie de 
sârmă. Dacă în urma parcurgerii primei etape mai rămân pete semnificative, încearcă soluţiile chimice, 
după testarea prealabilă pe o suprafaţă mică, deoarece conţin acid ce atacă betonul. Udă pavajul 
înainte de efectuarea acestui tratament pentru a evita absorbţia soluţiei. La sfârşit clăteşte cu apă din 
abundenţă.

ULEIURI ŞI GRĂSIMI
Cu cât uleiurile sunt îndepărtate mai repede, cu atât mai bune sunt rezultatele. Spre deosebire de uleiurile 
de motor sau hidraulice, cele organice se modifică şi se pot acoperi cu răşină persistentă. În acest caz, 
sunt de ajutor produsele de curăţare pentru îndepărtarea uleiurilor, cu substanţe active.

RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA IERNII
Pavajul din beton vibropresat îşi menţine zeci de ani aspectul iniţial, dacă este îngrijit corect, în special 
iarna. În caz de îngheţ şi polei, în mod ideal, dar şi din motive ecologice, se recomandă presărarea unui 
strat de nisip (ex. granulaţie 1-4 mm). În cazuri extreme, se poate apela alternativ la soluţii de topire a 
gheţii.

LUCRĂRI DE PREVENŢIE
Majoritatea modelelor de pavaj marca Elis Pavaje conţin deja din fabrică o impregnare, proces în urma 
căruia produsul capătă impermeabilitate. Algele, muşchiul şi mizeria se vor agăţa astfel mai greu de 
pavele, iar suprafaţa lor va fi mai bine protejată. Pentru a obţine un efect de lungă durată, recomandăm 
efectuarea unui proces de impregnare la fiecare doi ani.

Curățarea pavelelor

Recomandări 
de întreținere a pavajului
Pavelele din beton vibropresat, în multiplele lor forme, culori 
şi structuri sunt durabile şi uşor de îngrijit. În timp însă, se 
pot depune impurități care afectează mai mult sau mai puţin 
aspectul lor estetic. În continuare, iată câteva soluţii pentru 
îndepărtarea murdăriei, bazate pe experienţa practică.
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DUPĂ CURĂȚARE

METODE ECOLOGICE
  Smulge din rădăcini firele de iarbă sau buruienile crescute printre pavele! Te poți ajuta de diferite 

unelte ca să sapi la rădăcina plantei, astfel încât să poți scoate complet rădăcina. În caz contrar, dacă 
rădăcina rămâne în pământ, buruiana va crește la loc foarte repede. Ca să poți smulge cât mai ușor 
planta, trebuie mai întâi să uzi bine solul.

  Toarnă apă fiartă peste buruieni! Căldura foarte intensă va distruge întreaga plantă, inclusiv rădăcina.

  Folosește un arzător cu propan ca să arzi buruienile care au crescut printre dale.

  Aplicarea unei soluții cu oțet. Poți face singur, acasă, o soluție eficientă, 100% naturală, pentru 
eliminarea buruienilor. Trebuie doar să amesteci 1 litru de oțet cu un sfert de cană de sare și 2 linguri 
de detergent de vase. Amestecă bine soluția astfel obținută, până când sarea se dizolvă complet, apoi 
pune-o într-o sticlă cu pulverizator și stropește buruienile. Procedura are efect dacă nu va ploua timp de 
câteva zile, astfel încât soluția să aibă timp să acționeze asupra plantelor.

METODĂ CHIMICĂ 
Erbicidul este una dintre cele mai folosite metode pentru a preveni apariţia ierbii între rosturi și pentru 
a distruge buruienile deja existente. Ține cont însă că este un produs chimic care nu trebuie ales la 
întâmplare, pentru că poate distruge inclusiv plantele din afara zonei pavate, în cazul în care ajunge în sol. 

Totodată, erbicidul poate decolora pavajul sau îi poate reduce proprietăţile. Orice erbicid este toxic pentru 
mediu, dar dacă vrei să folosești un produs de acest fel ca să scapi de buruienile crescute printre pavele, 
atunci îți recomandăm să cumperi unul care conține glifosat. Acesta poate distruge toate buruienile, fiind 
un erbicid total. 

PREVENIREA APARIȚIEI BURUIENILOR ÎNTRE ROSTURILE PAVELELOR
Există mai multe metode prin care putem preveni creșterea buruienilor și a ierbii printre rosturile 
pavajului. În primul rând, trebuie să întreții și să cureți corect aleile și terasele pavate. Prin urmare, este 
necesar să respecți următoarele reguli: 

  Să nu intri pe alei cu mașina dacă roțile sunt murdare de pământ. Bucățile de pământ pot conține 
semințe de plante, din care vor crește buruieni.

  Să mături regulat pavajul și să-l cureți cu o perie rigidă și cu apă caldă și detergent. După ce ai frecat 
bine cu peria, trebuie să speli pavajul cu multă apă.

  O soluție foarte eficientă pentru a preveni creșterea buruienilor este aplicarea între rosturi a unui 
mortar, în loc de nisip. 

Cere o ofertă Elis Pavaje pentru servicii profesionale de întreținere și/sau curățare a pavajului!

Eliminarea buruienilor dintre rosturile pavelelor

ÎNAINTE
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4 cm
Dreptunghi D1 Beton monocrom √ √ √ √ √
Floare 2 Beton monocrom √ √ √
Frunză F5 Beton monocrom √ √ √

4,5 cm
Mozaic 1 Spălată √
Mozaic 2 Spălată √
Mozaic 3 Spălată √
Mozaic 4 Spălată √
Mozaic 5 Spălată √

5 cm
Tactilo 1 Structurată monocrom √
Tactilo 2 Structurată monocrom √

6 cm
Anima D2 Structurată colormix √ √ √ √ √ √
Anima P3 Structurată colormix √ √ √ √ √ √
Antico D2 Antichizată √ √ √ √
Antico P3 Antichizată √ √ √ √
Antico P6 Antichizată √ √ √ √ √
Conic Rotunjită monocrom √ √ √ √
Conic Antico Antichizată √ √ √
Cortina D4 Beton colormix √ √ √ √
Cortina D7 Beton colormix √ √ √ √
Cortina P4 Beton colormix √ √ √ √
Cortina P7 Beton colormix √ √ √ √
Cromatica D2 Beton colormix √ √
Cromatica P3 Beton colormix √ √
Cromatica Floare 1 Beton colormix √
Dreptunghi D2 Beton monocrom √ √ √ √ √ √ √
Dreptunghi D4 Beton monocrom √ √ √ √ √ √ √
Dreptunghi D7 Beton monocrom √ √
Dreptunghi D8 Beton monocrom √ √ √ √
Dublu T T1 Beton monocrom √ √ √ √
Dublu T T9 Beton monocrom √
Element D6 Antico Antichizată √ √ √ √
Fantasia Beton colormix √ √ √ √
Floare 1 Beton monocrom √ √ √
Frunză F1 Beton monocrom √ √ √
Malo Structurată colormix √ √ √
Malo Antico Antichizată √ √ √
Maris Rotunjită monocrom √ √
Maris Antico Antichizată √ √ √ √
Melange Beton colormix √
Pătrat P3 Beton monocrom √ √ √ √ √ √ √
Pătrat P4 Beton monocrom √ √ √ √
Pătrat P6 Beton monocrom √ √ √ √
Pătrat P7 Beton monocrom √ √ √ √
Pietra Structurată colormix √ √
Rondo Grande Structurată monocrom √ √
Rustic Clasic Structurată monocrom √ √ √ √
Rustic P4 Structurată monocrom √ √ √ √
Trenova D2 Beton monocrom combi √
Trenova Romb Grande Beton monocrom combi √
Umbra D2 Spălată √ √
Umbra P3 Spălată √ √
Umbra P4 Spălată √ √ √ √
Urbana D2 Beton colormix √ √

8 cm
Cub delimitare grilă Beton monocrom √ √ √
Decora Structurată colormix √ √ √ √
Dreptunghi D3 Beton monocrom √ √ √ √ √
Dreptunghi D5 Beton monocrom √ √ √ √ √
Dreptunghi D9 Beton monocrom √ √ √
Dreptunghi ECO Beton monocrom √ √
Dublu T T2 Beton monocrom √ √ √
Dublu T T4 Beton monocrom √ √ √
Dublu T T5 Beton monocrom √ √ √
Elfix 1 Beton monocrom √ √
Elfix 2 Beton monocrom √ √
Frunză F2 Beton monocrom √ √
Frunză F4 Beton monocrom √ √
Grilă 1 Beton monocrom √
Pătrat ECO Beton monocrom √ √
Pătrat P2 Beton monocrom √ √
Pătrat P5 Beton monocrom √ √
Pătrat P8 Beton monocrom √ √
Vesta Beton monocrom √ √

10 cm
Arcade Beton colormix √ √
Dublu T T3 Beton monocrom √ √ √
Dublu T 10 Beton monocrom √
Elfix 3 Beton monocrom √ √
Grilă 2 Beton monocrom √
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Info utile
AVANTAJELE PAVELELOR DIN BETON VIBROPRESAT 

  Au un aspect plăcut, ce îmbunătățește aspectul exterior al casei.
  Îți dau posibilități nelimitate de amenajare, pentru suprafețe mici sau mari, cu linii curbe sau drepte.
   Le poți refolosi ulterior într-o altă configurație de amenajare, fără pierderi.
  Nu se formează bălți deoarece permit drenarea apei în pământ printre rosturile lăsate între ele.
  Sunt foarte rezistente la cicluri de îngheț-dezgheț.
   Unele modele reproduc materiale naturale (ex. Pietra în loc de piatră naturală).
 Montajul este foarte rapid și ușor.
  Sunt ușor de întreținut.
   Au grad ridicat de siguranță, având suprafața antiderapantă (poroasă).
  Preț avantajos.

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. 

ALEGEREA PAVELELOR ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIE

Pentru a-ți face mai ușoară alegerea grosimii pavelelor în funcție de destinație, îți prezentăm 
recomandările noastre:

Grosimi Destinații

4 cm Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare

4,5 cm Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare

5 cm Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare

6 cm Trafic ușor (max 3,5 tone): curți, parcare reședință, piste biciclete, terase, parcuri, piețe pietonale

8 cm Trafic greu redus: drumuri secundare, parcări, piețe, parcuri

10 cm Trafic greu intens: drumuri secundare, platforme logistice, centre comerciale, piețe 

Categorie de produse Durata garanției
Pavele, Dale 5 ani
Borduri 5 ani
Produse pentru grădină 5 ani

Categorie de produse Durata garanției
Rigole 2 ani
Bolțari 2 ani
Blocheți 2 ani

Completează datele de client și descarcă-ți certificatul de garanție de pe link: www.elis.ro/garantia-calitatii

GARANȚIA CALITĂȚII
Orice reclamație adresată producătorului trebuie să fie însoțită de:

  copia facturii fiscale sau a bonului fiscal de achiziție a produselor  
marca Elis Pavaje SRL.

  eticheta de identificare a produsului de pe folia de ambalaj a  
paletului din care să rezulte lotul de fabricație.

  certificatul de garanție. 2
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ECHIPA DE VÂNZĂRI 

Fabrică 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 
str. Independenței, nr. 107, 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 
DN2 (E85), nr. 66, Secuienii Noi, 617415, jud. Neamț  
tel. 0258.743.001, 0370.501.199, 0370.501.129, fax 0370.501.198  
office-nt@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
Fabrică şi punct de lucru ELIS PAVAJE 
str. Devei, nr. 17, Vințu de Jos, 517875, jud. Alba  
tel. 0751.514.442 
office-ab@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje

George FILIP   0749.272.973, georgefilip@elis.ro
Lucian MUREȘAN   0753.116.391, lucianmuresan@elis.ro
Ciprian IONESCU   0749.272.972, ciprianionescu@elis.ro
Ionuţ PRISĂCARIU   0749.272.974, ionutprisacariu@elis.ro
Béla TIKOSI   0749.272.971, belatikosi@elis.ro
Doru ENCULESCU   0755.139.370, doruenculescu@elis.ro
Bogdan CUCU   0753.183.544, bogdancucu@elis.ro
Marius GRECU   0749.025.385, mariusgrecu@elis.ro
Marius POPESCU   0755.093.447, mariuspopescu@elis.ro
Daniel DUMITRU  0747.050.278, danieldumitru@elis.ro
Ionuţ VÎLCU   0755.093.445, ionutvalcu@elis.ro
Vienuşa PAVEL   0755.093.444, vienusapavel@elis.ro
Gabriel COȘA   0740.090.543, gabrielcosa@elis.ro
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Oamenii de la  
Elis Pavaje lucrează 

pentru oameni. 

Scopul nostru declarat este să dăm viață proiectelor de 
amenajare. Și nu oricum, ci respectând cele mai înalte norme 

de calitate. Oricât ar fi de fantezist, riguros ori rafinat, restrâns 
sau de amploare, proiectul va fi realizat complet, de la idee și 

până la structura finală, în termenii stabiliți. 

Dimensiunea, frumusețea și utilitatea spațiului în care locuim 
ne influențează modul de a trăi.



SC ELIS PAVAJE SRL

PETREȘTI: tel. 0258.743.682, office@elis.ro
STOENEȘTI: tel. 0244.380.835 (836)/(837), office-ph@elis.ro
SECUIENII NOI: tel. 0258.743.001, 0370.501.199 (129), office-nt@elis.ro
VINȚU DE JOS: tel. 0751.514.442, office-ab@elis.ro 

www.elis.ro


