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Despre noi

        Firma S.C. KOBEZOL S.R.L. se află în Ardeal, în judeţul Harghita, mai exact la Joseni situat la 5 km de 
oraşul Gheorgheni. Firma s-a înfiinţat în anul 1995 , ca o  activitate de prelucrare a  lemnului. Obiectul 
principal de activitate în domeniul industriei de tâmplărie este cea de producere  a uşilor şi ferestrelor, obiect 
care se schimbă de la an la an conform cerinţelor clienţilor.  

        Una din principiile fundamentale ale firmei noastre este folosirea exclusivă a materialelor oferite de 
natură respectiv lemnul, pentru producerea produselor noastre, ducând mai departe şi păstrând prin aceasta 
tradiţia de mai bine de 100 de ani a industriei de tâmplărie specific bazinului Gheorgheni. Combinând tradiţiile 
vechi cu tehnologiile noi, producem nişte produse care contribuie la crearea unei ambianţe mai naturale, mai 
plăcute în viaţa de zi cu zi, tocmai pentru aceasta sloganul firmei devenind:

       În septembrie 2004 a fost introdus sistemul de management integrat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001. Pe 17 mai 2005 am deschis magazinul de prezentare din Gheorgheni, unde angajaţi calificaţi vă 
aşteaptă, vă răspund la toate întrebările şi vă stau la dispoziţie în fiecare zi.
       În 2006 am beneficiat de un proiect din fonduri Europene, în urma căruia am reuşit să înfiinţăm o nouă 
linie de producţie modernă pentru  produse de serie, dotată cu maşini şi utilaje noi. Pe lângă uşile şi 
ferestrele produse de noi cu preponderenţă din molid, mai producem şi din lemn de esenţă tare cum ar fi: 
stejar, meranti, pin nordic, pe care le puteţi găsi atât în bazinul Gheorgheniului cât şi în mai multe ţări ale 
Uniunii Europene precum: Ungaria, Italia, Franţa, Germania etc. 
       Firma noastră participă activ la viaţa socio-culturală a bazinului Gheorgheni, contribuim cu finanţări la 
viaţa culturală,  sportivă, religioasă, la difierite organizări ale tineretului, media etc. Printre finanţările noastre 
un loc prioritar ocupă echipa de hochei Progym Perla Harghitei, care  a reprezentat şi reprezintă cu o 
demnă manieră bazinul Gheorgheniului în viaţa competiţională din România şi din Ungaria. 

        Produsele noastre principale:

       - Ferestre şi uşi de terasă din lemn cu sticlă izolatoare; 
       - Familia de uşi de intrare cu broască de siguranţă cu mai multe puncte de siguranţă;
       - Uşi interioare cu casete;
       - Pardoseli şi produse din plută

        Alte produse:

       - Mobilier din lemn;
       - Bricheta din rumeguş răşinoase;
       - Materiale îmbinate;
       - Şipci şi rigle pentru construcţii;
       - Elemente de tocuri în diferite dimensiuni;     
       - Grinzi.

        ă  âFirma noastr  importã din Portugalia plãci din plutã decorativã pentru acoperit pereţi şi izolatoare, orient nd 
astfel spre vest dar totodatã persistând lângã materialele naturale. Considerãm cã este important ca 
produsele de plutã sã fie cunoscute şi comercializate. 

       Pentru noi conteazã sãnãtatea Dumneavoastrã, dar şi sãnãtatea familiei Dumneavoastrã.
       Sa trãim NATURAL şi SÃNÃTOS !
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1.1.

Un + de naturã în casa Ta!
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2.2.

Serviciile noastre:

La cererea clienţilor executăm: 
- livrare la faţa locului ,
- montarea elementelor comandate,
- executări de reparaţii în timpul perioadei 
de garanţie şi după expirarea perioadei de garanţie.

În magazinul nostru de prezentare găsiţi:
- deservire calitativă, 
- preluare rapidă şi exactă a comenzilor, 
- urmărirea comenzilor cu atenţie,
- colaborare permanentă cu clienţii. 

Alte posibilităţi în afara tipurilor existente:
- dimensiuni diferite de cele de serie,
- diferite tocuri raportate la grosimea peretelui,
- tocuri MDF,
- uşi din lemn de răşinoase cu prag din lemn masiv 
(la cerere).

Diferite ferestre:
- polărit,
- semirotund,
- rotund.

Consiliere: La construcţii se pot evita problemele
apărute la montarea elementelor de închidere cu 
informare corespunzătoare. Când proiectul este 
gata făcut şi începeţi constructia, merită să vă 
 
  
consultaţi cu un specialist. 
 
  Serviciile care deasemenea sunt gratuite: 
- consultanţă gratuită
- calculare rapidă a ofertei de preţ,
- trimiterea unui prospect cu ofertă de preţ. 

- uşi cu aranjări simetrice şi asimetrice cu două 
aripi,
- producerea unor produse individuale pe o gamă 
largă de dimensiuni şi tipuri, 
- diverse variante de iluminări laterale şi superioare 
pentru uşi,

La comandă:
- se pot fabrica elemente de închidere în stil unic,
  în formă unică şi în dimensiune unică
- plasă împotriva ţânţarilor
- jaluze.

Măsurare la faţa locului: La cerere, dacă 
comandaţi şi montare ca prestare de serviciu,
în zona Gheorgheni măsurarea este gratuită.

Diferite moduri de deschidere:
- glisant:  - în afara peretului,
                - în interiorul peretului;
- glisant-basculant.



Împărţite
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Ferestre şi uşi de terasă cu sticlă izolatoare din lemn 

Ferestre standarde cu deschidere laterală, :roto-basculante, basculante

Împărţite cu boltă

Ferestre standarde cu deschidere centrală şi cu deschidere mijlociu în sus + roto basculant:

Simple ÎmpărţiteSimple cu boltă Împărţite cu boltă

      Dimensiuni de serie: 90x210 cm; 100x210 cm; 90x240 cm; 100x240 cm;
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Uşi de terasă standarde cu deschidere laterală, :roto-basculante

120 150 180 

90 120 150 

Simple

Dimensiuni şi direcţii de deschidere:

Simple cu boltă
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120  (simple)
150  (simple)
120 (împărţite) 
150 (împărţite) 

înălţime cm
lăţime cm

60 

60 (simple) 
90 (simple) 
120 (simple) 
150 (simple) 
60 (împărţite) 
90 (împărţite) 
120 (împărţite) 
150 (împărţite) 

înălţime cm
lăţime cm

3.3.
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i e terasă Uş  d
im ls p e cu boltă

Uşi de terasă standarde cu şi :deschidere centrală deschidere mijlociu în sus + roto basculant
Dimensiuni de serie: 150x210 cm; 180x210 cm; 150x240 cm; 180x240 cm;

Uşi de ter să simplea

Material:  

Structura: 
Feronerie:
Drenaj (de apă):

Aripă de protecţie:
Geam:
Etanşare:
Finisaj:

Accesorii:

MOLID,    
îmbinat în lungime şi stratificat în trei    
straturi, clasa A;
68 mm EURO falţ;
GU cu diferite deschideri;
picurător pentru drenaj de apă din aluminiu
montat pe toc şi pe aripa de fereastră;
da (este);

224 mm U =1.1 W/m K (4Float-16Ar-4Low-E);g

cu gheder de cauciuc instalat de jur-îmrejur;
poate varia între natur, lazur sau vopsit
la nuanţa cerută;
mâner;

PIN NORDIC sau STEJAR

4.4.

Uşi de terasă 
împăr te c olţi u b tă

Uş s ţii de tera ă împăr te
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3. 4. 

7. 

 

Alte posibilităţi de 
deschidere 
şi de feronerie:
• Fix, 
• Basculant-glisant, 
• Clante în ambele
părţi la uşi de 
terasă.

Împărţitori de aripi:
• Ornamenţi din lemn,
• Ornamenţi de geam 
din lemn,
• Ornamenţi de geam 
demontabil din  lemn,  
• Ornamenţi de geamuri 
între sticle (in 8 mm, in 
16 mm lăţime, în culori 
marou şi cupru). 

Lăţirea tocurilor, 
înălţarea tocurilor. 

Divizarea tocurilor: 
• Toc divizat în montat, 
• Enumerate.

• Tocur i le ş i e lementele pentru ar ip i sunt l ip i te în t re i st ratur i d in lemn mol id îmbinat în lungime 

• Dimensiunea tocului la secţiunea transversală: grosime 68 mm, lăţime 81 mm.

• Dimensiunea aripilor la secţiunea transversală: grosime 68 mm, lăţime 78 mm.

• Dimensiunea elementului superior 68x200 mm.                                                                .

• Combinarea elementelor de secţiune transversală cu pivot de forfecat. 

• Conexiunea elementelor de aripi şi de tocuri este alcătuită din trei straturi, dintre care una este 

de strat elastic, care este asigurată de garnitura de cauciuc tip EPDM.  

• Margini le tocuri lor şi aripi lor sunt rotunji te într-un unghi de 3 mm pentru uşurarea tratamentului 

de suprafaţă.                                                                                                        .

• Structura de termoizolant se află într-o sticlă de falţ de 24 mm.                                       .

• Structura sticlei de bază : 4 + 16 + 4 mm.                                                                             .

• La partea interioară a tocului este montat un dispozitiv care asigură îndepărtarea apei. 

• Angrenarea tocului şi a aripilor este asigurată de feroneria potrivită tip GU. 

• Produsele de ser ie sunt fabr icate în t r -un s is tem de modul de 30 de cm după tabelu l cerut cu 

dimensiuni şi moduri de deschidere.                                                                             .

• Produse le t rebu iesc depoz i ta te în locur i fe r i te de umid i ta te ş i îna in te de montare t rebu iesc 

tratate definitiv cu tratatament adecvat pentru structuri exterioare. 

1. 2. 

5. 6. 

5.5.

Alte posibilităţi in afară de produsele de serie:

Geamuri speciale:

• Cu deosebită 
izolaţie termică, 
• Cu deosebită 
izolaţie fonică, 
• Reflexiolantă,
• Catedral, 
• De siguranţă. 

 

Diferite mărimi.

Diferite tipuri:
• Polărit,
• Triunghular, 
• Semirotund,
• Rotund, 
• Orice tip la cerere.

sau fără îmbinare, lipirea se face cu adeziv D3.            

DESCRIERE TECHNICĂ 
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6.6.
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7.7.

       Uşile de intrare din lemn produse de                          SRL pot fi întrebuinţate atât la locuinţe, magazine cât şi

la alte instituţii publice.

Familia de uşi de intrare cu broască de siguranţă în mai multe puncte de siguranţă

Produsele de serie / Dimensiuni serie:                                 -   90x210 (+30) cm MN
                                 - 100x210 (+30) cm MN
                                 - 140x210 (+30) cm MN                 * MN - mărime nominală

Napsugar plin
100x210 cm MN

Napsugar centru  
cu sticlă 100x210 cm MN

 Napsugar centru  
cu sticlă 140x210 cm MN

Napsugar plin
140x210 cm MN

 Napsugar margine  
cu sticlă100x210 cm MN

 Napsugar margine  
cu sticlă140x210 cm MN

Zsuzsanna 
100x210 cm MN

Zsuzsanna 
140x210 cm MN

 Gheorgheni cu un strat de 
sticlă100x210 cm MN

Gheorgheni plin
100x210 cm MN

 Kobezol plin
100x210 cm MN

Kobezol cu mijloc sticlă
100x210 cm MN

 Lalea cu sticlă
100x210 cm MN
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8.8.

Craft Master Classic
100x210 cm MN

 Palma cu trei sticlă
100x210 cm MN

 Palma cu o sticlă
100x210 cm MN

Colonist
100x210 cm MN

Sauna
100x210 cm MN

Mate cu trei sticlă
100x210 cm MN

Ildiko plin
100x210 cm MN

Ildiko cu două sticlă
100x210 cm MN

Ildiko cu trei sticlă
100x210 cm MN

DESCRIERE TECHNICĂ

Materialul de bază: brad, pin nordic, stejar, meranti etc...
Piesele sunt lipite între ele şi în lăţime:             
        - tocul are 3 straturi, 68 x 85 mm.
        - aripi, frize şi pivotul superior sunt de 3 straturi 64 x 110 mm.
        - aripile inferioare sunt de 5  straturi 64 x 225 mm. 
        - împărţitoarele sunt de 2 straturi 64 x 76 mm, 64 x 56 mm.
Îmbinarea in colţ a elementelor de structură:    
        - tocuri: pivot de forfecat dublu.
        - aripi: pivot dălţuit cu îmbinare.
Pragul se poate adânci sub linia de podea cu 10-20 mm pentru o trecere mult mai confortabilă. Conexiunea 
elementelor de aripi şi de tocuri este alcătuită din trei straturi, dintre care una este de strat elastic, care este 
asigurată de garnitura de cauciuc tip EPDM.  Marginile tocurilor şi aripilor sunt rotunjite într-un unghi de 3 mm 
pentru uşurarea tratamentului de suprafaţă. Structura de termoizolant se află într-o sticlă de falţ de 24 mm, 
aranjat pentru direcţia de deschidere.
Structura sticlei de termoizolant este variabilă:
          - tip reflexiolantă bombată de 4 mm, 16-4 mm,
          - tip catedral de 5 mm, 16-4 mm,
          - tip Float  8  4 mm catedral  4 mm Float.
Dimensiunea maximă montabilă este de 33 mm.
Structura casetelor este din casetă de brad cu o lăţime maximă de 6 cm şi cu o grosime de 16 mm.
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9.9.

Funcţionare: 

       Conexiunea permanentă între toc si aripi este asigurată de 3 balamale, reglabile în trei poziţi i. 

Î nch ide rea es te as igu ra tă de b roască în c inc i punc te de s igu ran ţă . În anumi te cazur i l imba 

fe roner ie i as igu ră s ta rea de înch ide re (m işcarea c lan te i în jos ) . Cu mişcarea c lan te i în sus 

asigurăm închiderea uşi i în 5 puncte de siguranţa. Al 5-lea punct este reglată cu caseta ci l indru, 

iar cu o singură învârt ire a cheii se poate închide şi bloca broasca de închidere. Din interior este 

înşurubat cu garnitură de clantă, iar l ivrarea se face cu broasca de închidere. Produsele trebuiesc 

depoz i ta te în l ocu r i  f e r i t e de umezea lă ş i î na in te de mon ta re t rebu iesc t ra ta te de f i n i t i v cu 

substanţă adecvată structuri lor exterioare. Negli jarea tratări i sau tratarea necorăspunzătoare a 

suprafeţei în urma cărora pot apărea pagube, nu cad în sarcina producătorului.

Sticlărie specială:

• Cu deosebită izolaţie
termică,
• Cu deosebită izolaţie
fonică,
• Reflexiolantă, 
• Catedral, 
• De siguranţă. 

Cu divizarea tocurilor, 
diferite structuri 
dupa preferinţă.

Fabricarea iluminărilor 
laterale şi superioare.

Alte posibilităţi in afară de produsele de serie:

Schimbări de 
dimensiuni ale
 tocurilor:
• în lăţime,
• în înălţime.
Diferite forme la 
partea superioară
• Semirotund,
• Rotund, 
• Orice tip la cerere. 

Împărţirea aripilor:
 
• împărţitor natural 
între sticle,
• împărţitoare între 
sticle (8 mm; 16 mm 
lăţime, în culoare alb,
marou şi cupru). 

  
Alte posibilităţi 
de deschidere:

• Deschidere 
în exterior.
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10.10.
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11.11.

       Uşile interioare fabricate de                          SRL cu structura de casete sunt cele mai potrivite în case 

de familii, în birouri, în clădiri.

Uşi interioare cu casete

Produsele de serie / Dimensiuni serie:

Dimensiuni serie RO.:
 - cu o singură aripă 70-80-90 x 205 cm 
mărime nominală,
 - cu doi aripi 140 x 205 cm mărime nominală.

Formare:  
- plină, 
- plin pe jumătate,
- după preferinţă cu locuri pentru geam.

Secţiune toc: 80 x 42 mm / grosimea peretului 
este de 12 cm.  

Dimensiuni serie HU.:
 - cu o singură aripă 75-90-100 x 210 cm 
mărime nominală,
 - cu doi aripi 140 x 210 cm mărime nominală.

Formare:  
- plină, 
- plin pe jumătate,
- după preferinţă cu locuri pentru geam.

Grosimea peretului este de 12 cm.  

Roxane cu casete mici
plin pe jumătate

Roxane cu casete
 mici, plin

Roxane cu casete mari
plin pe jumătate

Roxane cu casete 
mari, plin

Roxane Classic
plin pe jumătate

Roxane Andy
plin pe jumătate

Roxane Andy
plin

Roxane Classic
plin

Roxane cu 10 casete
plin

Roxane cu 10 casete
plin pe jumătate

Roxane cu 4 
casete plin

Roxane cu 4 casete
plin pe jumătate
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12.12.

Zebra
plin

Zebra
plin pe jumătate

Tisza II 
plin

Tisza II 
plin pe jumătate

Roxane cu 2 casete 
plin, 

cu boltă

Roxane cu 
plin pe jumătate 

cu boltă

2 casete, Roxane cu 2 casete 
plin, 

fără boltă 

Roxane Antic
plin pe jumătate

Roxane Antic
plin

Bíbor 
plin

Bíbor 
plin pe jumătate

Roxane cu 
plin pe jumătate, 

fără boltă

2 casete

Balint
plin

Balint
plin pe jumătate

Mark 
plin

Mark 
plin pe jumătete

Roxane cu 2 casete 
plin, 

cu boltă ondulată

Roxane cu 
plin pe jumătate 

cu boltă ondulată

2 casete, 
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13.13.

DESCRIERE TECHNICĂ

elementelor de toc cu pivot de forfecat, se face cu lipire, şi cu capsare.
       Placa de uşă: materialul plăcii de uşă este din molid (după exigenţă din pin nordic).
Dimensiunile elementelor acesteia sunt următoarele: frizele superioare 40 x 110 mm, 40 x 185 mm, frizele 
inferioare 40 x 220 mm. Nervurele impărţitoare sunt de 40 x 66 mm. Piesele plăcii sunt contraprofilate. 
Rezistenţa potrivită este asigurată de racordarea corectă, respectiv lipire şi cuie din lemn. 
Formarea casetelor: grosime de 20 mm, lăţime de 60 mm cu profilare la ambele părţi. La varianta plină, casetele 
sunt aşezate la montarea plăcilor. La varianta cu sticlă o parte este alcătuită cu falţ de sticlă, iar partea cealaltă 
este fixată cu şipci de susţinere.  
       Funcţionare:
Conexiunea plăcilor şi a tocurilor este cu falţ simplu, iar dimensiunea falţului este de 13 x 25 mm. Combinaţia
între toc şi aripi este asigurată de 2 clante. Structura feroneriei este de tip ELZETT.
       Protecţia suprafeţei, depozitare, montare: 
Uşile sunt finalizate fără  protecţie a suprafeţei. Tocurile se pot monta la zidire sau ulterior (recomandabil 
montarea ulterioară). Structura tocului de schelă se fabrică cu prag orb, la cererea clienţilor asigurăm  pragul din 
lemn masiv. Produsele trebuiesc depozitate la locuri ferite de umezeală, aşezate lângă perete. Structurile 
trebuiesc protejate la suprafaţă înainte de montare. Neglijarea tratării sau tratarea necorăspunzătoară a 
suprafeţei în urma cărora pot apăra pagube, nu cad în sarcina producătorului.

        Tocul: materialul tocului şi placa uşii este din molid, fără îmbinare sau îmbinat în lungime. Cuplarea structurii 

Alte posibilităţi în afară de serie:

Dimensiuni diferite
de producţia
în serie.
Diferite tocuri 
raportate la 
grosimea peretului.

Împărţitoare după 
cerinţe la 
uşile cu casete

Tipuri diverse:
• Polărit, 
• Rotund,
• Semirotund.

Preferinţe de divizare la uşi cu casete 
cu iluminare laterală sau superioară.

Diferite moduri de deschidere: 
• de împingere:  - în afara zidului,
                          - în interiorul peretului.
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14.14.
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15.15.

Classic cu 
două casete

Carmel
patru casete

  cu 

O p ţ i u n i d e s t i c l ă r i e

Colonist cu

şase casete

       Uşile Craft Master cu două 

casete sunt cele mai populare 

pe nivel internaţional, mărind 

astfel considerabil frumuseţea 

casei dumneavoastră. 

       Caseta superioară are o 

eleganţă şi architectură frumoasă. 

Uş i le Craf tmaster cu două 

casete pot fi găsite în diferite 

variaţii.

Uşi interioare tip Craft Master 

       Materialul de lemn: Molid îmbinat în trei straturi sau în format neâmbinat sau la cerere se pot produce şi 
din alte tipuri de lemn. Binalele din lemn au un trecut de mai bine de 100 de ani.

Structura şi caracteristicile lemnului

        Lemnul nu este numai un produs natural şi frumos, ci dispune şi de  proprietăţi de primă Aspect fizic:
calitate ca de exemplu rezistenţă, izolator termic şi fonic. Totuşi pentru constuctori le cade greu să aleagă cea 
mai bună calitate pentru munca lor. O opinie greşită este că lemnul trebuie vopsit permanent ca să fie protejat 
contra putrezirii. O altă teorie  sugerează faptul că vopsirea joacă numai un  rol estetic şi dă o nuanţă frumoasă  
lemnului însă  rolul fundamental o are pentru menţinerea calităţii lemnului un timp mai îndelungat. Practica însă 
a dovedit că fereastra din lemn pe termen lung e mult mai economică, decât produsele, care sunt fabricate din 
alte materiale.
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16.16.

       Protecţie contra incendiului:
       Lemnul, ca substanţă organică, se comportă ciudat în urma arderii păstrându-şi un timp îndelungat duritatea. 
În timpul arderii pe suprafaţa lemnului se formează un strat  izolator, care permite pătrunderea incendiului spre 
interior din ce în ce mai greu. Ferestrele cu geam apărător contra foc pot să reţină focul chiar şi timp de 90 de  
minute.  

Umiditate: 8 - 12 %

       Durata de folosinţă: 
       În trecut alegerea materialului pentru ramele de fereastră a fost o sarcină fundamentală. Un aspect important 
este durabilitatea produsului. Pe baza balanţelor economice lemnul posedă calitativ ceea mai bună poziţie pe piaţă. 
Din punct de vedere ecologic lemnul este o materie primă cu caracteristici regeneratoare şi cel mai vechi material 
de construcţie în viaţa omului. Lemnul după exploatarea sa este valorificată aproape integral: coaja, rumeguşul şi 
toate resturile nu se vor pierde, ci se vor folosi pentru producerea energiei termice. 

       Durabilitate:
       Durabilitatea produsului este asigurată de calitatea materiei prime respectiv a lemnului. Prin urmare constatăm, că 
o fereastră bine fabricată, montată şi întreţinută este o soluţie ideală pentru o perioadă îndelungată. 
Întreţinerea lemnului este simplă. Trebuie vopsit periodic cu vopsea pe baza de apă. După o vopsire, fereastra arată ca 
nou născut.

       Stabilitate şi rezistenţă:
       Ferestrele din lemn sunt în orice formă şi dimensiune. Pentru ferestrele din lemn radiaţia solară nu cauzează 
problemă pentru că coeficientul de dilataţie termică este cea mai scăzută dintre toate celelalte materiale.

       Izolaţia termică:
       Lemnul asigură cea mai bună protecţie termică. Calităţile de izolaţie termică a lemnului împiedică  faptul, ca 
rama de fereastra să nu degajeze frig. Ferestrele din lemn, ce au o sută de ani vechime sau chiar mai mult, nu sunt 
o raritate. 

       Îngrijire, întreţinere:
       Binalele ce au 100 de ani, sau mai bine de 100 de ani nu constituie o raritate, deci o ferestră sau uşă bine 
concepută corect montată şi întreţinută corăspunzător este o investiţie pe termen lung. Întreţinerea lemnului este simplă. 
La nevoie, datorită condiţiilor meteo extreme binalele din lemn, trebuiesc retratate cu vopsea pe bază de apă. Pe lângă 
acesta, ferestrele din lemn în cazul unor defecţiuni pot fi foarte uşor reparate, nu se încarcă electrostratic deci nu atrag
praful şi murdăria.  

Izolaţia fonică: profilele din lemn cu geam special pot să aibă o valoare de izolaţie chiar şi peste 52 dB.

Îngrijirea tâmplăriilor 

        Tratarea suprafeţei poate f i efectuată 
exclusiv prin vopsire. Produsele fabricate pentru  
exterior, trebuiesc protejate cu substanţe de 
tratare a suprafeţelor. 
       Produsele binale şi ferestrele sunt protejate 
cu lacuri şi vopsele pe bază de apă naturală. 
       Suprafaţa poate să f ie lazurată sau cu 
vopsire pigmentată.  
       Suprafaţa este t ratată cu 3 stratur i de 
vopsea pe bază de apă. Primul strat este aplicat 
pentru protejarea lemnului contra ciupercilor şi 
i n s e c t e l o r, a l d o i l e a s t r a t f i i n d u n s t r a t 
intermediar colorat, iar cel de al treilea strat 
oferă o protecţie contra razelor UV şi condiţiilor  
meteo extreme. 
       Produsele sunt vopsite cu vopsea pe bază 
de apă, deci nu au efecte negat ive asupra 
organismului uman, nici asupra mediului ambient. 
        Avantajul acestor vopsele pe bază de apă în special la utilizarea sau aplicarea lor în exterior este faptul 
că umiditatea din interiorul lemnului poate să se degajeze prin acest strat, asigurând respiraţia lemnului.



Tig.: Alb

Tig.: Braun DSL - Frumento

Tig.: Melone DSL - Canapa

Tig.: Hellbraun DSL - Canapa

Tig.: Kastanie DSL - Canapa

Tig.: Dunkelbraun DSL - Canapa

Tig.: Melone DSL - F011

Tig.: Maigrun DSL - Tannengrun

Tig.: Palisander DSL - FrumentoTig.: Braun DSL - F002

Tig.: Kastanie DSL - Frumento

Tig.: Dunkelbraun DSL - Frumento

Tig.: Kastanie DSL - Canapa

Tig.: Kastanie DSL - F002

Tig.: Palisander DSL - F003
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17.17.

Mostre de culori 

Izolaţia termică a sticlăriei

Utilizarea cea mai des întâlnită:
           - sticlă float de 4 mm 
           - distanţier de 12 mm respectiv 16 mm
           - sticlă float de 4 mm

t at i ă
S r  de st cl

i r f at
un st ati ic

lStic ă
termoizolantă

W   OLO -E + ARG N

5,8
W/m K

3,0
W/m K

1,1
W/m K

2

2

2

       Sticlă normală fără argon: 
Sticlă termoizolantă - este o sticlă alcătuită din 
două straturi de sticlă cu distanţier din aluminiu 
care este dezaburită.
Capacitatea izolatoare: k=2,7÷2,8 W/m2K 

       Sticlă normală cu argon:
Capacitatea izolatoare: k=2,6÷2,7 W/m2K

       Sticlă LOW-E cu argon: 
Pe partea interioară a primului strat de st iclă este apl icat o substanţă specială de culoare neutră 
(oxid de f ier) . Pr in ut i l izarea acestei s t ic le cu această substanţă specia lă, coef ic ientu l emis ie i
termice (k) scade semnificativ.  

Capacitatea izolatoare:

k = 1,4÷1,6 W/m2K, structura 4-16-4; 

k = 1,1÷1,3 W/m2K, structura 4-16-4 + 

gaz de ARGON;

Low-E= Low-Emissivity = emisie redusă

Strat de funcţie termică

Partea exterioară

Partea interioară

Umplerea cu gaz de argon

Distanţier

Dezaburitor
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18.18.
Pardoseli şi produse din plută

       Pluta este de fapt scoarţa stejarului de plută. Numele latin al 
stejarului de plută este Quercus (stejar) suber (pluta). Acest copac 
deosebit are o scoarţã (suberose parenchyma) unică în regnul vegetal. 
Stejarul de plută poate fi decojit de scoarţã şi o nouă scoarţã poate 
creşte fără a distruge copacul. Astfel fiecare copac devine o sursă 
regenerabilă de materie primă. Scoarţa este recoltată periodic de pe 
fiecare copac. Prima recoltare se face dupa 20-25 de ani de la 
plantare. 
       După fiecare decojire scoarţa se regenereaza şi poate fi din nou 
recoltată după 9-10 ani, până când stejarul ajunge la 200-250 de ani. 
Deci pluta este un material natural, regenerabil si 100% ecologic, 
pentru că producerea ei nu afectează mediul. 

Caracteristicile distinctive ale materialelor din plută sunt:
- aspectul cald, intim şi reconfortant datorat culorilor naturale ale 
plutei şi lacului aplicat peste pardoseală,
- fonoizolarea, termoizolarea,
- rezistenţă bună în timp,
- elasticitatea - eventualele deformări la impact sunt reversibile,
- stabilitatea dimensională,
- nu absorb mirosul (mai ales fumul de ţigară),
- nu necesită o ingrijire specială,
- dau notă de eleganţă şi rafinament şi ne apropie natura,
- au calităţi acustice excelente,
- plăcile au proprietăti bioenergetice benefice, crează o microclimă 
deosebită în încăperi, micşorează activitatea zonelor geopatogenice.

       Din scoarţa stejarilor de plută se fabrică în primul rând dopurile, iar deşeurile rezultate în urma procesului de 
fabricaţie sunt strânse şi transformate în plăci subţiri pentru acoperirea pereţilor, în tapet şi parchet. Există plăci 
mici, care se lipesc pe perete, există plăci mari, foarte subţiri care se găsesc la rolă şi se aplică exact ca un tapet,
dar există şi soluţii pentru pardoseală, tot din plută: plăci, parchet. 

Avantajele pardoselilor de plută:
- pluta naturală nu conţine aldehidă formică şi nici alte produse chimice daunătoare sănătăţii,
- pluta este antistatică, fonoabsorbantă şi este un foarte bun izolator fonic,
- pluta de pardoseală este rezistentă la eroziune, la acţiunea acizilor şi este imputrescibilă,
- fiind foarte greu inflamabilă, pardoseala de plută naturală corespunde normelor de prevenire a incendiilor,
- pluta este un bun izolator termic si creează un confort deosebit. Instalarea unei incălziri sub pardoselă nu 
reprezintă nici o problemă, ci dinpotrivă valorifică calitatea plutei,
- pardoseala de plută este extrem de rezistenţă la presiune şi totusi elastică, asigurănd o bună amortizare la 
căzături, / - cu o tratare corectă (lăcuire periodică), pardoselile de plută au o durată de viaţă nelimitată,
- manopera necesară pozării (montării) pardoselii de plută este extrem de simplă,
- intreţinerea pardoselii de plută este foarte uşoară, simpla aspirare şi stergerea cu cârpă umedă este suficientă,
- pluta este un produs natural ce conservă şi valorifică mediul înconjurător,
- marea varietate a sortimentelor de plută naturală, colorată permite realizarea, în orice spaţiu a 
plăcut şi modern, a unei ambianţe calde, confortabile. 

unui decor 

       Pregatirea suprafeţei:
       IMPORTANT: În cazul când podeaua existentă prezintă denivelări mai mari de 2 mm/3m se recomandă să 
se toarnă o şapă autonivelantă şi apoi se aşteaptă până când umiditatea din şapă scade sub 3%. 
Se şlefuieşte întreaga suprafaţă a şapei pentru ruperea peliculei şi obţinerea unei suprafeţe netede. Se aspiră 
întreaga şapă şi pereţii încăperii.

       Înveliş special senzaţie de comfort special - PLUTA
       Din ce în ce mai mulţi consumatori sunt sensibili la protejarea mediului înconjurător, motiv pentru care aleg 
să folosească produse cât mai puţin dăunătoare acestuia. Din statistici rezultă că, pentru parchet, cel mai mult 
este folosită pluta. Pluta pentru pardoseli este un produs care are la bază o materie primă naturală - scoarţa 
stejarului de plută, ce creşte în ţările mediteraneene. Folosirea pardoselilor de plută în locuinţe, sedii de firme, 
săli de protocol sau hoteluri crează o ambianţă elegantă, plăcută şi odihnitoare, deoarece, pe lăngă avantajele 
practice, pluta se armonizează perfect cu mediul natural căutat cu tot mai multă insistenţă de omul modern. 



Densitate cc. 120 kg/m³

Conductivitate termicã (20 ºC) 0,037-0,040 W/mk

Rezistenţă la întindere 0,094 N/mm²

Rezistenţă la îndoire 0,18 N/mm²

Rezistenţă la creştere 0,02 N/mm²

Valoare limită de elasticitate 0,01 N/mm²

Efortul la compresiune (10%) 0,178 N/mm²

Căldura specifică 1,67 KJ/kg K

Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă, µ 5-30

Temperatură de regim -200 ºC -+130 ºC

Pantă dinamică (la grosime de 50 mm) 126 N/cm³

Modul de elasticitate transversal 5 N/mm²

Conducţie arbor
0,017 - 0,003 g/mh mm 

în etape

Coeficient de diletaţie termică 25-50 x 10

Stabilitate dimensională Stabil, nu diletă

18.
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Pardoseală din plută ce necesită adeziv - revelaţia creativităţi!

       Marea varietate al acestei plăci de învelire permite o proiectare 
liberă, nelimitată. Pardoseala de plută se livrează sub forma de plăci 
flexibile de dimensiuni 600x300mm si 300x300mm, cu grosime de 
4 mm. Compoziţia este 100% plută şlefuită, nelăcuită sau prelăcuită. 
Acestea sunt recomandate şi pentru spaţii cu umiditate ridicată cum 
ar fi băile si bucătăriile intens solicitate. Aplicarea pe pardoseala 
bucătăriei se face cu un adeziv de contact după care plăcile se 
lăcuiesc pentru a le asigura o rezistenţã mai bună în timp şi pentru 
a etanşa rosturile împotriva umezelii. 

Parchetul cu sistem CORKLOC, montare fără adeziv - drumul către o minunată podea!

        Avantajele sistemului CORKLOC este că se montează uşor şi 
rapid, nu are nevoie de timp de uscare, se poate refolosi, se  

       Parchetul CORKCOMFORT seria 100 este un parchet de plută 
cu decor realizat din furnir de plută. Este un parchet rezistent la 
zgărieturi datorită aplicării tehnologiei “Xtreme WRT” (WRT = Wear 
Resistance Technology = tehnologia pentru rezistenţă la uzură) şi 
se comportă bine chiar şi în cele mai vitrege condiţii de utilizare. 
       Protecţia este asigurată de straturi succesive de lac ceramic, 
lac care evidenţiază caracteristicile naturale ale plutei, care îi 
conferă şi impermeabilitate. Pardoselile pe care se poate instala 
parchetul de plută pot fi şape clasice, pardoseli de OSB, pardoseli de marmură, pardoseli cu linoleum sau 

Plăci şi role din plută decorative pentru pereţi: alegere bună, impresie bună!

        Pereţii tapetaţi cu plută elimină ecoul, diminuază zgomotul între 
spaţii  cu 17-20 Db. Nu absorbă mirosul (mai ales fumul de ţigară). 
        Lambriul (tapet) din plută are un rol decorativ şi fonoabsorbant, 
conferă căldură şi armonie ambientului. Lambriul se comercializează 
subformă de plăci din plută decorativă cu dimensiunile 600x300x3mm. 
        Rolele din plută decorativă se folosesc în primul rând pentru
decorarea pereţilor încăperilor. Acest produs se comercializează sub 
formede role din plută aglomerată acoperită cu un furnir din plută 
decorativă şi are o grosime de 2 mm.       

ridică uşor fără a se distruge.

PVC. 

Date technice - plută

-6

19.19.



Plută industrială: izolaţia viitorului!

       Este o soluţie ideală pentru cei care caută un produs economic, practic şi uşor de aplicabil. Cu 
caracteristici unice pluta expandată este un produs care se foloseşte adeseori pentru izolaţi termice, fonice 
şi pentru amortizarea vibraţiei.  Plăcile de plută expandată sunt produse expandate rezultate din folosirea 
deşeurilor de plută. 
       :  la corecţia acustică sălilor, reduc zgomotul, fonica a încăperilor, al camerelor Este folosita frecvent  ca izolator
frigorifice, izolaţie termică pentru pardoseală, faţade, şarpante în cazul caselor ecologice, acoperişuri şi mansardei,  
izolarea termică exterioară a pereţilor, în industrie pentru amortizarea vibraţiilor, la blocuri de fundare, fundaţii utilaje 
tipografice, fundaţii, compresoare de mare turaţie, fundaţii standuri de probă pentru turboreactoare.
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Izolarea termică 
a şarpantei

Izolare fonică
la zgomot 
de impact

Izolare termică şi
fonică a pereţilor
exteriori (faţade)

Izolare de plută utilizată sub parchet 

Accesorii

Întreţinere: uşor de întreţinut

       Ţinând cont de proprietăţile izolatoare ale plutei, rolele din aglomerat de plută se aplică sub orice tip de 
parchet. Datorită faptului că pluta nu se tasează la aplicarea unei greutăţi externe, acest produs va asigura 
podelei o foarte bună izolare termică pe toată durata de viaţã. 

       Accesoriile pentru produsele din plută sunt necesare pentru realizarea oricărui tip de 
amenajare interioară cu aceste produse.
       Resurse auxiliare:
Adezivi: depind de felul plutei:
       - la placări de perete cu pluta se recomandă adezivul tip: D -3540
       - la plăcile HPS pentru pardoseală se recomandă adezivul tip: A -300
Lacuri: este recomandat că plăcile naturale să fie tratate cel puţin de patru ori cu lacuri 
flexibile speciale. În spaţiile cu trafic redus (dormitor) este recomandat lacul pe bază de 
apă cu un component W-700. În spaţiile cu trafic intens (antreu, camera de zi, bucătărie) sau cu umiditate mai 
ridicată (baie), este recomandat lacul cu două componente W-2000.

       Pentru a prelungi durabilitatea stratului de HPS, pentru curăţarea, protejarea şi reânnoirea stratului de 
lac de pe suprafaţa plutei vă recomandãm urmãtoarele lacuri de întreţinere: 
       - pentru curăţarea zilnicã se recomandă lichidul Soft Clean, 
       - pentru trafic mai intens este recomandat ca de 2 sau 3 ori pe an, să fie lustruitã cu Power Polisch. 
       Stratul de lac de pe suprafaţa plutei va ajuta întreţinerea fiind uşor de curãţat. Aveţi nevoie doar de un 
aspirator şi o cârpã moale, umedã pentru a pãstra pluta în stare foarte bună totodatã respectând normele de
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uzurã si întreţinere. 

20.20.

Izolarea termică a pardoselilor

Izolarea termică a 
încăperilor de sub 
terasă

Izolarea termică a pereţilor
(în interiorul cavităţii)
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Bricheţi din lemn, căldura naturei! 

Cele mai importante proprietăti a brichetei din lemn:
- sunt fabricate din substanţă naturală (rumeguş, praf din şlefuire, surcele, tocătură din lemn);
- nu conţin lianţi, de aceea compoziţia chimică este identică cu a lemnului natural;
- gradul de umiditate este mică (10%) de aceea arde mai uşor şi are un randament termic mai mare ca 
lemnul;
- coeficientul termic este de aproximativ 17-18 MJ / kg identic cu a cărbunelui brun;
- are cenuşă puţină (0,7-1,4%) care este ecologică si se poate folosi ca îngrăşământ natural în grădinile de
zarzavat sau flori; 
- lemnul neconţinând sulf, practic fumul nu conţine dioxid de sulf, deci nu afectează mediul înconjurător prin
 emanaţii poluante;
Prin folosirea bricheţilor pentru foc trebuie să ţinem cont de următoarele:
- are o densitate mai mare decât lemnul pentru foc de 2-3 ori, puterea calorică cu aproximativ 40% mai mare, 
de aceea trebuie avut grijă la cantitatea introdusă în focar (deci mai puţin);
- în timpul arderii, bricheţii îşi măresc volumul de aceea se recomandă ca gradul de încărcare a arzătorului
 să nu fie mai mare de 50-60% deoarece prin dilatare poate afecta mecanic arzătorul;

21.21.



       Pe baza cerinţelor făcute de către cumpărători, din anul 2011 fabricăm şi mobilă din brad, mai ales canapele 
dotate cu sertar pentru lenjerie, paturi simple, comode, noptiere, rafturi de bibliotecă (etajere). Căldura lemnului, 
aspectul frumos de neimitat al cercurilor interioare şi mai ales mirosul bradului ne aduce în casă atmosfera 
pădurii veşnice de brazi verzi, care respiră în toate cele patru anotimpuri ale anului.

22.22.
Mobilier din lemn
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Canapea „Lilli” cu sertar

Comodă „Lilli” cu 2+3 sertare 

Comodă „Lilli” cu 4 sertare 

Etajeră “Lilli”

Pat simplu “Lilli” 

Canapea „Lilli” cu 3 sertare

Pat etajat “Lilli” 
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