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Culorile pavelelor 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	recomandăm	să	faceți	alegerea	produselor	apelând	la	
colaboratorii	noștri	pentru	vizualizarea	reperelor	în	format	fizic	(textură	și	culoare).

Produsele	pot	fi	văzute	în	showroomurile	fabricilor	Elis	Pavaje	sau	la	distribuitori.

antracit / gri deschis / gri închisalb-crem albastru patinat antracit

Eflorescența

Pe	suprafața	produselor	apar	temporar	depuneri	albe	de	calcar,	fenomen	care	nu	poate	fi	
evitat	cu	ajutorul	tehnicii	actuale.	

Eflorescența	nu	constituie	o	bază	de	reclamație	deoarece	calitatea	produsului	nu	este	
afectată.	Dispare	după	un	timp,	ca	urmare	a	uzurii	de	exploatare.	Acest	fenomen	apare	și	
ulterior,	aleatoriu,	în	funcție	de	umiditatea	mediului	și	se	vede	mai	pronunțat	pe	pavajele	
de	culoare	închisă.	

Eflorescența	face	ca	pavajul	să	pară	mai	decolorat,	dar	după	curățare	și	uscare,	acesta	
va	reveni	la	culoarea	inițială.	Este	recomandat	să	curățați	cât	mai	des	pavajul	acționând	
asupra	zonelor	afectate	cu	apă	și	o	perie,	sau	prin	aplicarea	unor	produse	de	curățat.

Variații de culoare

În	producerea	pavelelor	și	bordurilor	se	folosesc	materii	prime	naturale,	fapt	ce	determină	
variații	de	culoare	care	nu	pot	fi	evitate.	

Soluția	în	practică:	se	vor	monta	alternativ	produse	din	mai	mulți	paleți	(min.	3)	pentru	a	
crea	un	efect	optic	plăcut.

În	cazul	completărilor	de	comandă	pot	apărea	variații	de	culoare	nesemnificative.

umbra gri deschis 

granit maro

umbra antracit

umbra gri închis 

maro patinat

teracotă

ciment dolomit festival

mozaic natur

tempo

galben

pastel

umbra alb-crem

café

roșu

Gama cromatică
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Pavele și dale

ANTICO D2

ANTICO P3 / P6

MARIS ANTICO

CONIC ANTICO

ARCADE

CORTINA D7

CORTINA P4 / P7

CROMATICA D2 / D4 / P3

CROMATICA FLOARE 1

DECORA

FANTASIA

MARIS

MOZAIC 1 / 2 / 3 / 4 / 5

PIETRA

RONDO GRANDE

RUSTIC P4

RUSTIC CLASIC

TRENOVA D2

TRENOVA ROMB GRANDE

UMBRA D2

UMBRA P3

UMBRA P4

GAMA	PREMIUM

Recunoscute pentru calitatea lor impecabilă, 
pavelele Elis Pavaje se disting prin rezistență, 
finisaje atent realizate, cromatică deosebită și 
forme interesante, 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.

NOU

NOU

NOU
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grosime 60 mm

dimensiuni 100 / 200 mm

kg/mp ~129,60

buc/mp 50

suprafață antichizată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

alb-crem antracit maro patinat

Antico D2
Potrivite pentru o amenajare fără vârstă, produsele 
de pavaj antichizate insuflă discret patina timpului în 
spațiul amenajat. 

Disponibile în formă conică, dreptunghiulară sau 
pătrată și nuanțe naturale, pavelele Antico sunt 
prima 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 / maro patinat

Antico D2 / alb-crem

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.20 21



alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

P3 P6

grosime 60 mm 60 mm

dimensiuni 200 / 200 mm 100 / 100 mm

kg/mp ~134,30 ~132,30

buc/mp 25 100

suprafață antichizată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit ciment 
(Antico P6)

maro patinat

Antico  
P3 / P6
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.

P6P3

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Antico P6 / maro patinat

Antico P6 / antracit

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.22 23



Maris  
Antico
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, produsele Maris Antico 
beneficiază de o gamă de culori calde, naturale, cum 
ar fi maro antichizat, alb-crem și antracit.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

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

A B C

grosime 60 mm 60 mm 60 mm

dimensiuni 120 / 180 mm 120 / 120 mm 90 / 120 mm

kg/mp ~125

buc&mp/rând 24A + 32B + 16C (1,15 mp)

suprafață antichizată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit maro patinat

CBA

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Maris Antico / alb-crem

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.24 25



Conic  
Antico
Creează un decor în linii curbe pentru ronduri 
elegante de flori, cu acest model antichizat din gama 
Antico. 

Versatil și plăcut vizual, datorită dimensiunii 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.

grosime 60 mm

dimensiuni 50 vârf / 97 bază / 100 mm

kg/mp ~123,50

buc/mp 135

suprafață antichizată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

alb-crem antracit

Conic Antico / alb-crem

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.26 27



Arcade
Model de pavaj care poate fi folosit cu succes în amenajări în stil Iberic 
sau Regal, Arcade se remarcă prin rezistență în timp, datorită grosimii și 
modului întrețesut de montaj a 10 tipodimensiuni. 

Este ideal a fi montat în zone cu trafic intens, în piețe, parcuri sau zone 
de parcare a unor spații comerciale.

Arcade / maro patinat

Arcade / granit

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

grosime 100 mm

dimensiuni mix de 10 tipodimensiuni – vezi Oferta de produse

kg/mp ~200

buc&mp/rând mix dimensiuni (0,71 mp)

suprafață beton colormix

trafic trafic greu intens

granit maro patinat

parcuri piețedrumuri
secundare

acces
camioane

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.28 29



alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

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

grosime 60 mm

dimensiuni 300 / 600 mm

kg/mp ~141,70

buc/mp 5,55

suprafață beton colormix

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

Cortina D7 
Cortina D7 este un model modern datorită 
dimensiunilor generoase, iar mixul de culori îi 
conferă originalitate și personalitate. Viguros și 
îndrăzneț, transformă spațiile pavate într-un ambient 
elegant, aerisit și atemporal. 

Culorile dolomit și café sunt pentru cei care preferă 
nuanțele mai blânde, inspirate din natură, iar 
granit și tempo sunt culori puternice, care imprimă 
personalitate spațiului. 

Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt o alegere 
ideală pentru curți, terase, parcuri sau piețe 
amenajate în stil Nordic.

café dolomit granit tempo

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Cortina D7 / dolomit

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.30 31



alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

P4 P7

grosime 60 mm 60 mm

dimensiuni 400 / 400 mm 300 / 300 mm

kg/mp ~135,40 ~129,60

buc/mp 6,25 11,11

suprafață beton colormix

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

dolomit granitcafé

Cortina  
P4 / P7 
Impresionează prin mixul special de nuanțe și formele 
drepte și simple ale dalelor. 

Modelul este disponibil în patru nuanțe: café, dolomit, 
granit și tempo și este ideal pentru a crea senzația unui 
spațiu larg, aerisit și bine structurat.

Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt o alegere ideală 
pentru amenajări pe suprafețe mari, în stil Nordic.

P7P4

Cortina P4 / tempo

Cortina P4 / granit

tempo

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.32 33



D2 D4 P3

grosime 60 mm 60 mm 60 mm

dimensiuni 100 / 200 mm 200 / 300 mm 200 / 200 mm

kg/mp ~129,60 ~134,30 ~133,30

buc/mp 50 16,66 25

suprafață beton colormix

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

D2 D4 P3

Cromatica  
D2 / D4 / P3 
Inspirată din culorile calde ale toamnei, în nuanțe naturale 
și vibrante, gama Cromatica este preferata celor cu 
personalitate puternică, iubitori de natură și de toamnă, în 
aceeași măsură. 

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 / festival

pastel festival

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Cromatica D4 / pastel

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.34 35



alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

pastel

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

Floare 1 Floare 1 și jumătate

grosime 60 mm 60 mm

dimensiuni 240 / 240 mm 120 / 240 mm

kg/mp ~126,90

buc&mp/rând 23 + 2 jumătăți (0,92 mp)

suprafață beton colormix

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

1 jumătate

Cromatica  
Floare 1
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 nuanțe. 

Forma naturală de floare conferă amenajărilor cu acest 
model un aspect deosebit, creativ și ospitalier.  
Culorile și forma îl recomandă pentru stilul Iberic.

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Cromatica Floare 1 / pastel

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.36 37



Decora / café 

Decora
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.

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 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

dimensiuni 266 / 399 mm 266 / 266 m 133 / 266 mm 133 / 133 mm

kg/mp ~180,60

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

suprafață structurată

trafic trafic greu redus

CBA D

drumuri
secundare

acces
camioane

curți parcuri alei / acces
auto

piețe

café dolomit granit tempo

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Decora / dolomit

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.38 39



Fantasia
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 atins de patina 
timpului, dar cu un farmec ce dăinuie peste 
generații.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

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

A B C

grosime 60 60 mm 60 mm

dimensiuni 250 / 250 mm 125 / 250 mm 125 / 125 mm

kg/mp ~131,60

buc&mp/rând 10A + 11B + 10C (1,12 mp)

suprafață beton colormix

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

maro patinatalbastru patinat café

CBA

tempo

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Fantasia / maro patinat

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.40 41



Maris
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 Regal.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

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

A B C

grosime 60 60 mm 60 mm

dimensiuni 120 / 180 mm 120 / 120 mm 90 / 120 mm

kg/mp ~134,60

buc&mp/rând 24A + 32B + 16C (1,15 mp)

suprafață rotunjită

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

A B C

alb-crem maro

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Maris / alb-crem

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.42 43



Mozaic  
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Dalele Mozaic au intrat în portofoliul Elis Pavaje datorită numeroaselor 
solicitări din partea clienților. 

Disponibil într-o gamă largă de plăci de diverse dimensiuni și având un plus 
de rezistență asigurat de suprafața specială, spațiile amenajate cu Dalele 
Mozaic aduc un plus de valoare, stil și eleganță desăvârșită. 

Se integrează perfect în amenajări cu aer rustic, dar și în spații elegante. 
Încearcă să îl combini cu pietriș alb pentru un efect vizual inedit.

alei 
pietonale

curți terase parcuri piețe

1 2 3 4 5

grosime 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

dimensiuni 400 / 400 mm 400/ 600 mm 500/ 500 mm 500/ 750 mm 500 / 1000 mm

kg/mp ~99 ~95,70 ~97 ~101,50 ~96,80

buc/mp 6,25 4,16 4 2,67 2

suprafață spălată

trafic trafic pietonal

natur

4 5

1 2 3

Mozaic 1 / natur

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.44 45



Pietra / café 

Pietra 
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 care 
abordează o atmosferă rustică și naturală. 

Este cel mai potrivit pentru stilul de amenajare 
Carpatin.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

granitcafé

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

grosime 60 mm

dimensiuni max. 172 / 334 mm

kg/mp ~123,70

buc&mp/rând mix dimensiuni (0,97 mp)

suprafață structurată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.46 4747



Rondo Grande

Obs.: Modelul Rondo Grande se livrează doar ca mix A, B, C, D, E.

A B C D E

grosime 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

dimensiuni 139 / 139 mm 119 / 139 mm 85 / 135 / 125 mm 55 / 135 / 153 mm 139 / 139 mm

kg/mp ~130

buc&mp/rând mix dimensiuni (0,9 mp)

suprafață structurată

trafic trafic ușor (max. 3,5t)

alb-crem maro

Unul dintre cele mai frumoase și flexibile modele, Rondo Grande se distinge prin 
forma specială a pavelelor, care se îmbină într-o combinație de câte cinci dale, de 
formă pătrată și trapezoidală. 

Fiind modular, se integrează perfect în spații de forme variate și este potrivit pentru 
pavarea aleilor din parcuri, a teraselor și a piețelor circulare. 

Fii creativ, dă un aer Regal amenajării! Creează cu acest model forme circulare, în 
culorile preferate.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

CBA D E

Rondo Grande / maro

Rondo Grande/ alb-crem, maro

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.48 49



Rustic P4 / antracit

Rustic P4 
Forma simplă și aspectul natural, calități conferite de 
suprafața neregulată și dimensiunea mare, au plasat 
acest model în topul preferințelor clienților noștri 
încă de la lansare. 

Cu acest pavaj cu farmec atemporal obții un 
sentiment plăcut de apropiere de natură și armonie 
în grădini, parcuri sau pe terase. 

O variantă foarte potrivită pentru amenajări  
în stil Carpatin.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

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

grosime 60 mm

dimensiuni 400 / 400 mm

kg/mp ~135,40

buc/mp 6,25

suprafață structurată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit café maro

51

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Rustic P4 / café

51
Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.50 51



Rustic Clasic 
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, oferind spațiilor înguste un 
farmec natural, plin de căldură, în stil Carpatin.

53

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

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

A B

grosime 60 mm 60 mm

dimensiuni 138 / 148 mm 138 / 223 mm

kg/mp ~133,70

buc&mp/rând 6A + 24B (0,86 mp)

suprafață structurată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit café maro

BA

Rustic Clasic / café

Rustic Clasic / alb-crem

PAVELE ȘI DALE | GAMA PREMIUM

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.52 53



Trenova D2 /   
Romb Grande 
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.

55

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

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

Trenova D2 Romb Grande

grosime 60 mm 60 mm

dimensiuni 100 / 200 mm 195 / 330,4 mm

kg/mp ~128,70 ~139,90

buc/mp 50 30

suprafață beton momocrom combi

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

antracit, gri  
deschis, gri închis

Romb GrandeD2 Trenova D2 / antracit, gri deschis, gri închis
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Trenova Romb Grande / antracit,
gri deschis, gri închis
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Umbra D2 / antracit

Umbra D2 / alb-crem, antracit

Umbra D2 
Forma alungită, textura și culorile rafinate ale 
pavelelor fac ca acest model să fie preferat pentru 
amenajarea spațiilor moderne din jurul clădirilor cu 
arhitectură futuristă. Poate fi folosit atât în spațiile 
private, cât și în cele publice. 

Datorită texturii deosebite, antiderapante, gama 
Umbra este recomandarea noastră pentru pavarea 
spațiilor umede, cu risc de alunecare, precum piscine, 
tobogane cu apă, fântâni arteziene.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

grosime 60 mm

dimensiuni 100 / 200 mm

kg/mp ~129,60

buc/mp 50

suprafață spălată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit
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Umbra P3 / alb-crem, antracit

Umbra P3 
Acest model de pavaj se evidențiază prin suprafața și 
textura deosebite.

Prin forma sa, modelul induce o senzație de ordine, 
armonie și echilibru, ceea ce îl face adecvat pentru 
amenajări în stil Nordic, 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.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

grosime 60 mm

dimensiuni 200 / 200 mm

kg/mp ~133,30

buc/mp 25

suprafață spălată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem antracit
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Umbra P3 / alb-crem
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Umbra P4 
Umbra P4 este una din recomandările noastre pentru 
stilul Nordic, reprezentând o opțiune perfectă 
pentru realizarea unui 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, 
terase. 

Suprafața aderentă recomandă acest produs pentru 
amenajarea spațiilor din jurul piscinei.

alei 
pietonale

curți terase parcuri alei / acces
auto

piețe

grosime 60 mm

dimensiuni 400 / 400 mm

kg/mp ~135,40

buc/mp 6,25

suprafață spălată

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

gri închis

gri deschisalb-crem antracit
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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

ELFIX 1 / 2 / 3

FLOARE 1 / 2

FRUNZĂ F1 / F2 / F5

FRUNZĂ F4

GRILĂ 1 / 2. CUB DELIMITARE

PĂTRAT ECO

PĂTRAT P2 / P3 / P5 / P6

PĂTRAT P4 / P7 / P8

VESTA

Pavele
și dale

GAMA	STANDARD

6362
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Conic / alb-crem

Conic / roșu

Conic
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 forme circulare.

grosime 60 mm

dimensiuni 50 vârf / 97 bază / 100 mm

kg/mp ~123,50

buc/mp 135

suprafață beton monocrom

trafic trafic ușor (max. 3,5 t)

alei 
pietonale

teraseparcuri piețealei / acces
auto

curți

alb-crem antracit ciment roșu
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Dreptunghi D2 / teracotăwObs.: Produsul D2 este disponibil și în varianta fără șanfren.

D1 D2 D3

grosime 40 mm 60 mm 80 mm

dimensiuni 100 / 200 mm 100 / 200 mm 100 / 200 mm

kg/mp ~85,80 ~129,60 ~177

buc/mp 50 50 50

suprafață beton monocrom

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

D3D2D1

alb-crem  
(D2 / D3)

antracit galbenciment

maro  
(D1 / D2)

roșu teracotă  
(D2)

alei 
pietonale

terase piețe alei / acces
auto

D2/D3

parcări
D2/D3

acces
camioane

D3

Iată un model clasic ce se păstrează an de an în topul 
preferințelor, cu o utilizare extinsă datorită calităților sale 
practice. 

Un spațiu amenajat cu pavele dreptunghi devine în mod 
necesar un spațiu elegant, curat și eficient organizat.

Dreptunghi  
D1 / D2 / D3 
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Dreptunghi  
D4 / D5 / D7 
Acest model clasic se distinge prin linia simplă și elegantă, ce imprimă 
spațiilor rezidențiale rafinament fără vârstă: terase, alei, bucătării de 
vară, căi de acces. 

Este ideal pentru amenajări în stil Nordic.

Obs.:  Produsul D5 este disponibil și în varianta fără șanfren. 
Produsul D7 este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

D4 D5 D7

grosime 60 mm 80 mm 60 mm

dimensiuni 200 / 300 mm 200 / 400 mm 300 / 600 mm

kg/mp ~134,30 ~182,30 ~141,70

buc/mp 16,66 12,50 5,55

suprafață beton monocrom

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

alb-crem antracit galben (D4, D5)ciment (D4, D5)

maro (D4) roșu (D4, D5) teracotă (D4)

piețe
D4/D7

benzinării
D5

drumuri
secundare

D5

platforme
logistice 

D5

alei / acces
auto

D4/D7

acces
camioane

D5

D5D4 D7
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Dreptunghi 
D8 / D9
Un model de pavaj simplu, elegant, care se integrează 
perfect în orice stil de amenajare exterioară, datorită 
formei dreptunghiulare, dreapte și simple a dalelelor. 

Este disponibil în două variante de dimensiuni, atât 
pentru trafic auto, cât și pentru trafic greu.

D8 D9

grosime 60 mm 80 mm

dimensiuni 140 / 210 mm 140 / 210 mm

kg/mp ~129,25 ~176

buc/mp 34,01 34,01

suprafață beton monocrom

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

alb-crem (D8) antracit ciment roșu

parcuri piețealei / acces
auto

curți acces
camioane

(D9)

platforme
logistice (D9)

D9D8

Dreptunghi D9 / roșu

Dreptunghi D8 / ciment
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Dublu T  
T1 / T2 / T3 / T4 / T5
Special concepute pentru a rezista la traficul intens și greu, modelele Dublu T sunt destinate amenajării 
spațiilor utilitare. 

Datorită sistemului autoblocant, pavelele își păstrează proprietățile chiar și după o exploatare îndelungată. 
Reprezintă cea mai economică soluție pentru pavarea suprafețelor mari, fiind recomandate pentru traficul de 
automobile și camioane.

T3T2 T5T1 T4

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

T1 T2 T3 T4 T5

grosime 60 mm 80 mm 100 mm 80 mm 80 mm

dimensiuni 165 / 200 mm 165 / 200 mm 165 / 200 mm 165 / 100 mm 140 / 200 mm

kg/mp ~132,30 ~166,10 ~216,40 ~ 170 ~173,40

buc/mp 34,50 34,50 34,50 71 39

suprafață beton monocrom

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

alb-crem (T1) antracit ciment roșu

alei / acces
auto

T1

benzinării
T 2/3/4/5

drumuri
secundare
T 2/3/4/5

platforme
logistice 
T 2/3/4/5

trafic
greu

T3

acces
camioane
T 2/3/4/5

Dublu T T3 / ciment

Dublu T T2 / ciment
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Elfix 1 / 2 / 3
Elfix este un pavaj autoblocant, prevăzut cu elemente speciale de 
îmbinare, care împiedică deplasarea plăcilor sau degradarea canturilor.

Este recomandat pentru pavarea suprafețelor mari și cu trafic intens, 
deoarece montajul prezintă stabilitate în timp. 

Sistemul Elfix, cu distanțiere integrate, permite umplerea optimă a 
rosturilor dintre pavaje. 

antracit ciment

321

Elfix 1 Elfix 2 Elfix 3

grosime 80 mm 80 mm 100 mm

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

kg/mp ~186,30 ~167,70 ~222,60

buc/mp 16,66 25 25

suprafață beton monocrom

trafic trafic greu redus trafic greu redus trafic greu intens

drumuri
secundare

platforme
logistice

benzinării acces
camioane

piețetrafic
greu intens 

Elfix 3

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

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

jumătate21

Obs.: Produsul Floare se livrează doar ca multiplu de buc/rând.

Floare 1 Floare 2 jumătate

grosime 60 mm 40 mm 60 / 40 mm

dimensiuni 240 / 240 mm 240 / 240 mm 120 / 240 mm

kg/mp ~126,90 ~93,30

buc&mp/rând 23 + 2 jumătăți (0,92 mp)

suprafață beton monocrom

trafic trafic ușor (max. 3,5 t) trafic pietonal

alb-crem (1) galben (2) roșuciment

Floare 2 / ciment, roșu

Floare 1 / ciment

alei 
pietonale

curți terase parcuri piețe alei / acces
auto

Floare 1
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Frunză F1 / ciment

Frunză F5 / ciment

Frunză  
F1 / F2 / F5 
Datorită formei sale inspirate din natură, acest model creează o atmosferă 
vibrantă, ceea ce îl face potrivit pentru orice tip de amenajare. 

Prin montaj devine autoblocant, fiind ideal pentru zone cu trafic intens.

Frunză F1 Frunză F2 Frunză F5

grosime 60 mm 80 mm 40 mm

dimensiuni 110 / 220 mm 110 / 220 mm 110 / 220 mm

kg/mp ~136,70 ~176,70 ~91,30

buc/mp 40 40 40

suprafață beton monocrom

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

F5F2F1

alb-crem (F1)

galben (F5)

ciment

roșu (F1/F5)

antracit (F2)

alei 
pietonale

curți acces
camioane
Frunză F2

parcuri piețe alei / acces
auto

Frunză F1
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Frunză F4 / ciment

Frunză F4 / antracit, ciment

Frunză F4 
Se distinge prin forma autoblocantă a dalelor, 
destinată a crește rezistența la traficul greu și intens. 

Grație motivului vegetal, este soluția eficientă și 
elegantă în amenajarea de platforme industriale, 
sedii logistice, parcări de supermarketuri sau 
benzinării.

grosime 80 mm

dimensiuni 222 / 225 mm

kg/mp ~171,10

buc/mp 26,60

suprafață beton monocrom

trafic trafic greu redus

alb-crem antracit

parcuri drumuri
secundare

platforme
logistice

benzinării acces
camioane

piețe

PAVELE ȘI DALE | GAMA STANDARD

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.80 81



Grilă 2 / cimentGrilă 1 / Cub delimitare

Grilă 1 / ciment

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

Forma specială a acestui produs permite decorarea cu verdeață, îmbinând utilul cu 
frumosul pentru obținerea unui efect estetic deosebit.

cub 
delimitare

21

Grilă 1 Grilă 2 Cub delimitare

grosime 80 mm 100 mm 80 mm

dimensiuni 400 / 400 mm 400 / 600 mm 84 / 84 mm

kg/mp ~113,40 ~139,30 ~170

buc/mp 6,25 4,16 141,72

suprafață beton monocrom

trafic trafic greu redus trafic greu intens trafic greu redus

benzinării platforme
logistice

trafic
greu intens

Grilă 2

acces
camioane

piețe parcări eco
autoturisme

ciment roșu (cub)antracit (cub)

PAVELE ȘI DALE | GAMA STANDARD

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.82 83



Pătrat ECO / antracit

Pătrat ECO / ciment

Pătrat ECO 
Pătratul Eco este un pavaj permeabil datorită rosturilor 
mari create prin punerea lui în operă.

Această soluție este deosebit de eficientă pentru 
atenuarea și eliminarea scurgerilor de apă în timpul 
ploilor torențiale, evitând astfel băltirea, inundarea și 
formarea peliculelor de gheață în timpul iernii.

grosime 80 mm

dimensiuni 200 / 200 mm

kg/mp ~137,50

buc/mp 25

suprafață beton monocrom

trafic trafic greu redus

antracit ciment

platforme
logistice

benzinării acces
camioane

piețe parcări eco
autoturisme
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Pătrat P6 / alb-crem, antracit, ciment

Pătrat P3 / ciment

Pătrat  
P2 / P3 / P5 / P6
Forma pătrată a pavelelor este plăcută și elegantă, modelul oferind senzația de echilibru vizual 
spațiilor amenajate prin crearea de stabilitate și rigoare geometrică. 

Dimensiunile mici asigură acestor produse o mare versatilitate, putând fi folosite pentru destinații  
diferite precum borduri, delimitări sau pentru crearea unor lucrări deosebite din punct de vedere 
estetic, rezultate din folosirea combinată a mai multor culori și dimensiuni.

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

P2 P3 P5 P6

grosime 80 mm 60 mm 80 mm 60 mm

dimensiuni 100 / 100 mm 200 / 200 mm 200 / 200 mm 100 / 100 mm

kg/mp ~173,90 ~133,30 ~179,20 ~132,30

buc/mp 100 25 25 100

suprafață beton monocrom

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

P6P3P2 P5

roșu (P3/P6) teracotă (P3)maro (P3)

alb-crem  
(P3/P6)

antracit ciment galben (P3)

alei / acces
auto

benzinării
P2/P5

acces
camioane

P2/P5

alei 
pietonale

drumuri
secundare

P2/P5

platforme
logistice 

P2/P5
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Pătrat P4 / ciment cu Antico P6 / antracit

Pătrat P8 / Antico P6 / ciment

Pătrat  
P4 / P7 / P8
Pătratele de dimensiuni mari P4 / P7 / P8 sunt potrivite spațiilor largi, oferind 
amenajării un aspect modern, o eleganță deosebită și senzația de echilibru 
vizual.

Inserează în amenajare un model – un chenar, de exemplu – din pavele de 
mici dimensiuni, în culori complementare, pentru un plus de originalitate și 
farmec.

Obs.: Produsele P7 și P8 sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

P4 P7 P8

grosime 60 mm 60 mm 80 mm

dimensiuni 400 / 400 mm 300 / 300 mm 500 / 500 mm

kg/mp ~135,40 ~129,60 ~175,60

buc/mp 6,25 11,11 4

suprafață beton monocrom

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

P8P7P4

roșu 
(P4/P7)

alb-crem  
(P4/P7)

antracit ciment

acces
camioane

P8

piețealei / acces
auto

terase parcurialei 
pietonale
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Vesta 
Acest model vine în completarea soluțiilor de pavare 
industrială cunoscute și des utilizate (Dublu T), 
conferind un plus de ergonomie spațiului. 

Prin forma dalelor și calitățile intrinseci legate de 
rezistență, acest model permite îmbinări perfecte, 
remarcabile și pe plan estetic.

Obs.: Produsul Vesta se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B.

A B

grosime 80 mm 80 mm

dimensiuni 144 / 205,5 mm 204,2 / 246,5 mm

kg/mp ~177,30

buc&mp/rând 12A + 12B (0,75 mp)

suprafață beton monocrom

trafic trafic greu redus

antracit ciment

BA

drumuri
secundare

platforme
logistice

benzinării acces
camioane

piețeparcuri

PAVELE ȘI DALE | GAMA STANDARD

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Gardurile, zidurile de înălțime mică și medie, palisadele, 
treptele și 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

BANCĂ ROBUSTA

BLOCURI DE ZID

ELEMENT DE TREAPTĂ SPLITAT

GARD PREMIUM

GARD ANTICO

GARD CLASIC

CAPACE DE GARD 1 / 2 / 3

FOCAR QUADRA

FOCAR RONDA

PALISADĂ

PLĂCI SOCLU

JARDINIERĂ RONDA

JARDINIERE QUADRA / COMBI

JARDINIERE J1 / J2 / J3 / J4

Produse 
pentru 
grădină

ORNAMENTALE

9392



Banca Robusta / alb-crem

Banca Resto / alb-crem

Bancă Resto 
Bancă Robusta
Mobilierul exterior poate fi realizat din elemente originale, dar 
elegante și practice. 

De exemplu, Banca Resto, cu suprafața de lemn susținută pe două 
jardiniere, este comodă și 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 rapid și simplu de construit de către oricine. Din 
îmbinarea celor două texturi atât de diferite, pavele din beton 
vibropresat, cu aspect natural, antichizat și lemn lăcuit, ia  
naștere o piesă de mobilier originală.

Plantează arbuști pentru a te bucura de naturalețea lor.

Banca RESTO Banca ROBUSTA

înălțime 450 mm 450 mm

dimensiuni 760 / 3310 mm 385 / 1530 mm

suprafață antichizată

pachet

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 sezut de lemn alcătuit  
din 10 scânduri, tije metalice

*  Disponibil sub forma de kit. Băncile se pot adapta proiectului individual prin 
modificarea numărului de elemente componente.

alb-crem antracit maro

mobilier
grădină / urban

Banca ROBUSTABanca RESTO

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ
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Blocuri  
de zid
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.

Bloc de zid Bloc de zid de colț

înălțime 150 mm 150 mm

dimensiuni 250 / 500 mm 250 / 500 mm

kg/buc ~41,25 ~39,70

buc/mp 13,33 13,33

suprafață piatră spartă

ziduri delimitări
de spații

garduri

Bloc de zid 
de colțBloc de zid

alb-crem antracit maro patinatcafé

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Bloc de zid / café

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Element 
de treaptă 
splitat
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.

construcții
în trepte

grosime 150 mm

dimensiuni 375 / 500 mm

kg/buc ~60,40

buc/m 2

suprafață piatră spartă

alb-crem antracit maro patinatcafé

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Element de treaptă / antracit

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Gard  
Premium
Linia elegant-naturală a produsului este dată de suprafața neregulată a acestuia, realizată 
prin splitare (aspect de piatră obținut prin despicarea controlată a blocului de beton). 

Completează foarte bine o amenajare în stil Regal. Fabricate din beton vibropresat, 
blocurile modulare care compun produsul dau frâu liber imaginației tale, în realizarea 
gardului mult visat. 

Folosit ca perete plin sau în combinaţie cu fier forjat, efectul estetic al gardului ce 
împrejmuiește proprietatea, apărând-o în același timp, este unul deosebit.

Element  
gard

Element gard  
de jumătate

Element  
stâlp

Element  
stâlp dublu

înălțime 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm

dimensiuni 200 / 480 mm 200 / 240 mm 200 / 400 mm 400 / 400 mm

kg/buc ~25,60 ~13,10 ~23,60 ~39

buc/mp 11,26 22,50 5,40 5,40

suprafață piatră spartă

alb-crem antracit

Element  
gard

Element gard 
de jumătate

Element 
stâlp

Element  
stâlp dublu

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

delimitări
de spații

garduri

Gard Premium / alb-crem

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Gard Antico / maro

Gard și zid 
Antico
Gardul Antico a fost creat datorită feluritelor moduri 
în care se poate folosi pavajul. 

Astfel, s-a pornit de la pavajul Antico D6, care are 
forma unei cărămizi și, prin creativitatea designerilor 
Elis, s-a ajuns la o nouă întrebuințare a sa, sub formă 
de gard. 

Gardul Antico aduce o eleganță deosebită și conferă 
un aspect țesut, riguros și trainic, creând armonie 
între casă, grădină și curte.

Element D6 Antico

grosime 60 mm

dimensiuni 120 / 250 mm

kg/buc ~3,50

buc/mp 66,67

suprafață antichizată

alb-crem antracit maro

delimitări
de spații

garduri

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Element D6 Antico / maro

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Gard Clasic
La îndemâna oricui, Gardul Clasic poate fi folosit 
în orice context, în special în curțile și grădinile 
obișnuite și mai puțin pretențioase. 

Aceasta poate fi soluția ideală pentru cei care vor o 
împrejmuire rapidă și economică. 

Completează foarte bine o amenajare în stil Nordic.

Element  
gard

delimitări
de spații

garduri

maro teracotă

Element  
gard

Element  
stâlp 

înălțime 195 mm 195 mm

dimensiuni 125 / 400 mm 200 / 500 mm

kg/buc ~13,20 ~17,60 

buc/mp 12,80 5,10

suprafață beton monocrom

Element 
stâlp

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Gard Clasic / maro

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Capace de gard  
1 / 2 / 3
Capacele de gard sunt produse speciale din categoria accesoriilor de 
gard. Capacele pentru stâlpi acționează în primul rând ca o protecție 
împotriva efectelor dăunătoare ale expunerii constante la soare, 
ploaie, zăpadă și gheață. 

Pe de altă parte, adaugă un plus de rezistență și durabilitate zidurilor și 
gardurilor, mărindu-le durata de viață.

Capac gard 1 Capac gard 2 Capac gard 3

grosime 50 mm 60 mm 42 mm

dimensiuni 225 / 280 mm 250 / 500 mm 300 / 300 mm

kg/buc ~5,50 ~13,90 ~8,50

buc/m  4,44 4 3,30

suprafață beton monocrom

delimitări
de spații

garduri

antracitalb-crem ciment

teracotă
Capac gard 1

maro
Capac gard 1, 2

 2 31

Capac gard 1 / alb-crem

Capac gard 1/2 / alb-crem

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Focar 
Quadra
În serile alături de prieteni, focarul poate deveni 
punctul de 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. 

Este recomandat pentru amenajări complexe,  
în stil Nordic.

alb-crem antracit maro

înălțime 385 mm

dimensiuni 1395 / 1395 mm

suprafață antichizată

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

* Disponibil sub forma de kit. Focarul se poate adapta 
proiectului individual prin modificarea numărului de elemente 
componente.

mobilier
grădină / urban

Focar Quadra / antracit

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Focar Quadra / alb-crem

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Focar 
Ronda
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, 
Iberic sau Rustic.

înălțime 415 mm

dimensiuni 1600 / 1600 mm

suprafață antichizată

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

* Disponibil sub forma de kit. Focarul se poate adapta 
proiectului individual prin modificarea numărului de elemente 
componente.

mobilier
grădină / urban

antracit maro teracotă

Focar Ronda / teracotă

Focar Ronda / antracit

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Palisadă / alb-crem

Palisadă / antracit

Palisadă
Palisadele se folosesc la delimitarea spațiilor cu 
funcții diferite (cum ar fi delimitarea spațiilor verzi 
de cele destinate circulației), precum și la preluarea 
unor diferențe mici de nivel (15-35 cm) în vederea 
amenajării terenului în trepte. 

Palisadele se obțin prin despicarea controlată a 
unui bloc de beton, formându-se astfel două fețe 
cu suprafața neregulată care dau senzația de piatră 
naturală.

înălțime 450 mm

dimensiuni 125 / 150 mm

kg/buc ~19,10

buc/m 6,66

suprafață piatră spartă

alb-crem antracit maro patinatcafé

ziduriconstrucții
în trepte

delimitări
de spații

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ
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Placă soclu 
tip A / B
Plăcile de soclu Elis Pavaje sunt elemente decorative 
care întregesc designul casei. Sunt foarte rezistente 
la uzură și impact mecanic, ceea ce, pe lângă ușurința 
în aplicare, reprezintă un mare avantaj față de alte 
materiale.

Placă soclu A Placă soclu B

înălțime 185 mm 185 mm

dimensiuni 40 / 190 mm 50 / 390 mm

kg/buc ~2,90 ~7,40

buc/mp 28,45 13,86

suprafață piatră spartă

alb-crem antracit

ziduri
sprijin

BA

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Placă soclu tip A / alb-crem

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Jardinieră 
Ronda
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 amenajate 
în stil Regal sau Iberic, cu linii rotunjite, cărora le 
imprimă un aer romantic.

înălțime 320 mm

dimensiuni 540 / 540 mm

suprafață antichizată

pachet 85 buc Conic Antico, 
1 sac adeziv

* Disponibil sub forma de kit. Jardiniera se poate adapta 
proiectului individual prin modificarea numărului de elemente 
componente.

alb-crem antracit

mobilier
grădină / urban

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

Jardiniera Ronda / alb-cremJardiniera Ronda / antracit
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Jardiniera Combi / antracit

119Jardiniera Quadra / alb-crem

Jardinieră  
Quadra / Combi
Pentru spațiile cu dimensiuni generoase, jardinierele Quadra sau 
Combi reprezintă o alegere inspirată, atât ca funcționalitate, cât  
și datorită design-ului modern, elegant. 

Plantează în ea un arbust sau un copac ornamental și înconjoară-l  
cu flori în culori vii și, cu siguranță, va deveni centrul de atracție  
al amenajării.

Combi

înălțime 385 mm

dimensiuni 1265 / 1265 mm

suprafață antichizată

pachet 108 buc Element D6 Antico, 
1 sac adeziv

Quadra

înălțime 515 mm

dimensiuni 760 / 760 mm

suprafață antichizată

pachet 80 buc Element D6 Antico, 
1 sac adeziv

* Disponibil sub forma de kit. Jardiniera se poate adapta proiectului individual 
prin modificarea numărului de elemente componente.

alb-crem antracit maro

mobilier
grădină / urban

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ
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Jardinieră J1 / ciment

121

Jardinieră  
J1 / J2 / J3 / J4
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.

J2

înălțime 250 mm

dimensiuni 400 / 600 mm

kg/buc ~30

suprafață beton monocrom

J4

înălțime 300 mm

dimensiuni 430 / 620 mm

kg/buc ~31,60

suprafață beton monocrom

J3

înălțime 300 mm

dimensiuni 400 / 500 mm

kg/buc ~26

suprafață beton monocrom

J1

înălțime 250 mm

dimensiuni 300 / 400 mm

kg/buc ~20

suprafață beton monocrom

mobilier
grădină / urban

roșuciment

ORNAMENTALE | PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

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 al amenajării.

PĂTRAT P3 LAMPĂ LED CU FIR / SOLARĂ 

LAMPĂ LED SOLARĂ D2 / P6

LAMPĂ LED SOLARĂ SEMNALIZARE

PĂTRAT P3 / P5 

  ACCES BICICLETE

  ACCESIBILITATE 

  PARCARE

MORTAR PENTRU  
ROSTURI PAVELE MR 1 / 2

LIANT PENTRU AGREGATE DECORATIVE

TACTILO 1 / 2

Auxiliare

123122



Pătrat P3 lampă led cu fir

1 Wat 3 Wat 5W 
7W

9W
12W

grosime 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

diametru 65 mm 80 mm 130 mm 180 mm

pachet pavea P3 + lampă

suprafață P3 - beton monocrom

Pătrat P3 lampă 
led cu fir / solară
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.

alei 
pietonale

curți piețeparcuriterase

Pătrat P3 lampă led solară

grosime 60 mm

diametru 100 mm

pachet pavea P3 + lampă led 2.5 V

suprafață P3 - beton monocrom

alb-crem antracit ciment

maro teracotă

PRODUSE AUXILIARE  
LĂMPI

înălțime 23 mm

dimensiuni 100 / 100 mm

carcasă aliaj de aluminiu

destinație marcaj lumină intermitentă

Lampă  
led solară 
semnalizare
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. 

alei 
pietonale

curți piețeparcuriterase

D2 P6

înălțime 60 mm 60 mm

dimensiuni 100 /195 mm 100 / 100 mm

Lampă led  
solară D2 / P6
Folosirea energiei solare asigură o soluție optimă pentru 
iluminarea aleilor sau teraselor. Produse de calitate superioară, 
cu panoul solar din silicon policristalin, 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. Este rezistentă la umiditate - 
clasa de protecție IP 68. Pentru zone cu acces pietonal.

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.124 125



alei 
pietonale

piețeparcuri alei / acces
auto

antracit

P3 P5

grosime 60 mm 80 mm

dimensiuni 200 / 200 mm 200 / 200 mm

kg/buc ~5,70 ~7,30

Pătrat P3 / P5

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

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

Acces Biciclete
În plus, pavelele cu marcaj special ajută la 
organizarea și fluidizarea traficului. De exemplu, 
pavelele marcate cu simbol bicicletă sunt 
recomandate pentru semnalizarea benzilor pentru 
acces biciclete.

PAVELE DE MARCAJ | ATENȚIONARE 

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

kit 25 kg nisip +  
1,8 kg adeziv

25 kg nisip +  
2,5 kg adeziv

consum pentru  
pavaj 200 x 200 mm cca 2,5 kg /mp

destinație trafic mediu trafic intens

Liant pentru 
agregate 
decorative

Liant pentru agregate decorative

kit 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.

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
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Tactilo 1 / 2 
Spațiul și tot ce îl delimitează sunt importante 
pentru noi în viața de zi cu zi. Spațiul este 
elementul de comunicare universală și 
fundamentală. 

Descartes spune: „Un orb ce atinge pământul cu 
bastonul și observă o pietricică, nu simte pietricica 
în raport cu corpul său, la capătul mâinii ce ţine 
bastonul, de exemplu, ci acolo unde ea există - pe 
pământ, la capătul bastonului pe care îl ține“. 
Informația tactilă detectată cu ajutorul picioarelor 
sau a bastonului alb facilitează urmărirea unui 
traseu, recunoașterea schimbării direcției de mers 
sau ajungerea la punctul de destinație.

1 2

alei 
pietonale

parcuri alei / acces
auto

piețe

Tactilo 1 Tactilo 2

grosime 50 mm 50 mm

dimensiuni 300 / 300 mm 300 / 300 mm

kg/buc ~10,90 ~11,90

buc/mp 11,11

suprafață structurată

trafic trafic pietonal

alb-crem

PRODUSE AUXILIARE 
PAVELE DE GHIDAJ

Tactilo 1 / Tactilo 2 / alb-crem

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.128 129



Pavele și 
borduri din 
piatră cubică 
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.
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gri-verzui

PAVELE | PIATRĂ CUBICĂ 

Piatră cubică
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.

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

grosime 5 cm 5 cm 8 cm 10 mm

dimensiuni 5 / 5 cm 10 / 10 cm 8 / 8 cm 10 / 10 cm

kg/mp 83-100 90-100 156-166 172-192

mp/tonă 10-12 10-11 6-6,4 5,2-5,8

buc/mp 270-290 77-82 120-130 77-82

suprafață piatră spartă

trafic trafic pietonal trafic auto

Obs.:  Produsele sunt disponibile și în variantă 
antichizată.

Bordură din 
piatră andezit 20/10/10 cm 26/13/13 cm

înălțime 10 cm 13 cm

dimensiuni 20 / 10 cm 26 / 13 cm

kg/ml 23-25 41-45

ml/tonă 40-42 22,3-24

buc/ml 4,9-5,2 3,5-4

suprafață piatră spartă

gri-verzui

alei 
pietonale

parcuricurți terase

piețe alei / acces
auto

parcări

delimitări
de spații

10/10/10 cm8/8/8 cm 26/13/13 cm20/10/10 cm

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.132 133



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

BORDURA B6.1

BORDURA B6.2

BORDURĂ B7

BORDURĂ B8

BORDURĂ B9

BORDURĂ B10

BORDURĂ B11

BORDURĂ B12

BORDURĂ B13

BORDURĂ B14

BORDURĂ B15

ELEMENT RACORD DREAPTA

ELEMENT RACORD STÂNGA

ELEMENT RAMPĂ

BORDURĂ CILINDRICĂ

BORDURĂ B8 ANTICO
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BORDURI

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.

500

15
0

100 înălțime 150 mm

dimensiuni (l/L) 100 / 500 mm

kg/buc ~16,80

buc/m 2

suprafață beton monocrom

alb-crem

antracit ciment roșu

Bordură B1

delimitări
de spații

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 120 / 500 mm

kg/buc ~30,50

buc/m 2

suprafață beton monocrom

500

100

80

25
0

120
ciment

Bordură B2

delimitări
de spații

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

kg/buc ~52,10

buc/m 2

suprafață beton monocrom

500

25
0

200 ciment

Bordură B3

delimitări
de spații

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 100 mm

kg/buc ~10,60

buc/m 10

suprafață beton monocrom

100

25
0

200

ciment

Bordură B3.1

delimitări
de spații

ciment

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

kg/buc ~52,10

buc/m 2

suprafață beton monocrom

25
0

200

500

10
0

160Bordură B6

delimitări
de spații

Bordură B3.2 înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 200 mm

kg/buc ~21,50

buc/m 5

suprafață beton monocrom

200

25
0

200 ciment
delimitări
de spații

înălțime 150 mm

dimensiuni (l/L) 100 / 500 mm

kg/buc ~16,40

buc/m 2

suprafață beton monocrom
100

500

15
0

50

10
0

Bordură B5

delimitări
de spații alb-crem

antracit ciment roșu

înălțime 200 mm

dimensiuni (l/L) 50 / 500 mm

kg/buc ~10,60

buc/m 2

suprafață beton monocrom

500

20
0

50

Bordură B4

delimitări
de spații

alb-crem

antracit ciment galben maro teracotăroșu

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.136 137



25
0

200

10
0

160100
înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 100 mm

kg/buc ~10,60

buc/m 10

suprafață beton monocrom

ciment

Bordură B6.1

delimitări
de spații

ciment

25
0

200

10
0

160200
înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 200 mm

kg/buc ~21,50

buc/m 5

suprafață beton monocrom

Bordură B6.2

delimitări
de spații

ciment

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

kg/buc ~52,10

buc/m 2

suprafață beton monocrom

500

25
0

200

100

15
0

Bordură B7

delimitări
de spații

ciment120

130

500

înălțime 130 mm

dimensiuni (l/L) 120 / 500 mm

kg/buc ~17,70

buc/m 2

suprafață beton monocrom

Bordură B8

delimitări
de spații

BORDURI

Bordurile pot fi utilizate și cu rol decorativ pentru 
delimitarea zonelor cu destinație sau aspect diferit. 
Bordurile Elis Pavaje destinate lucrărilor rezidențiale 
sunt B1, B5, B8, B8 Antico, Bordura cilidrică, B4 și B10. 
Celelalte tipuri de borduri sunt borduri carosabile.

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 150 / 500 mm

kg/buc ~39,40

buc/m 2

suprafață beton monocrom

ciment

Bordură B9

delimitări
de spații

500

100

116,5

25
0

150

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 1000 mm

kg/buc ~110

buc/m 1

suprafață beton monocrom

ciment

Bordură B11

delimitări
de spații

1000

100

160

25
0

200

ciment

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 120 / 500 mm

kg/buc ~30,50

buc/m 2

suprafață beton monocrom

Bordură B12

delimitări
de spații

25
0

500

150

90

120

alb-crem

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 70 / 1000 mm

kg/buc ~39,10

buc/m 1

suprafață beton monocrom

Bordură B10

delimitări
de spații

25
0

1000
70

antracit ciment galben maro teracotăroșu

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.138 139



BORDURI

500

25
0

250

ciment

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 250 / 500 mm

kg/buc ~66,70

buc/m 2

suprafață beton monocrom

Element racord st.

delimitări
de spații

500
250

25
0

Element racord dr. înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 250 / 500 mm

kg/buc ~66,70

buc/m 2

suprafață beton monocrom
cimentdelimitări

de spații

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 150 / 500 mm

kg/buc ~39,70

buc/m 2

suprafață beton monocrom

Bordură B13

delimitări
de spații

25
0

500

150

120

150

ciment

înălțime 400 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

kg/buc ~89,40

buc/m 2

suprafață beton monocrom

ciment

40
0

200

500

25
0

160Bordură B14

delimitări
de spații

înălțime 300 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

kg/buc ~67,50

buc/m 2

suprafață beton monocrom

500

200

30
0

Bordură B15

delimitări
de spații roșu

ciment

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 250 / 500 mm

kg/buc ~52,90

buc/m 2

suprafață beton monocrom
ciment

25
0

500

250

10
0

Element rampă

delimitări
de spații

20
0

500

înălțime 200 mm

dimensiuni (l/L) 100 / 500 mm

kg/buc ~19,60

buc/m 2

suprafață beton monocrom

Bordură cilindrică

delimitări
de spații

alb-crem

antracit ciment galben maro teracotăroșu

13
0

500
120

înălțime 130 mm

dimensiuni (l/L) 120 / 500 mm

kg/buc ~17,70

buc/m 2

suprafață antichizată

Bordură B8 Antico

delimitări
de spații alb-crem

antracit maro

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.140 141



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 PIETONALĂ

ELEMENT PREFABRICAT PENTRU CASIURI 

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ NEARMATĂ 

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ SIMPLU ARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ DUBLU ARMATĂ

PLACĂ PEREU P.P.1

PLACĂ PEREU P.P.2

PLACĂ PEREU P.P.3
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O rigolă este un șanț sau o amenajare specială făcută 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.

înălțime 600 mm

dimensiuni (l/L) 370 / 650 mm

kg/buc ~177,50

buc/m 2,70

suprafață beton monocrom

ciment

R3 Rigolă 
carosabilă

370

60
0 30

0

650

înălțime 200 mm

dimensiuni (l/L) 370 / 900 mm

kg/buc ~75

buc/m 2,70

suprafață beton monocrom

ciment

R4 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

20
0

900

370

416

R5 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

înălțime 240 mm

dimensiuni (l/L) 330 / 760 mm

kg/buc ~72,70

buc/m 3

suprafață beton monocrom

ciment24
0

760

245

540

330
100

înălțime 120 mm

dimensiuni (l/L) 300 / 400 mm

kg/buc ~30

buc/m 2,50

suprafață beton monocrom

R1 Rigolă 
scafă

12
0

400

300
ciment

antracit

colectare
ape pluviale

RIGOLE

150

330

25
0

600

colectare
ape pluviale

R8 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

ciment

înălțime 350 mm

dimensiuni (l/L) 500 / 660 mm

kg/buc ~137,50

buc/m 2

suprafață beton monocrom

500

660

500

512

35
0

R7 Rigolă de 
acostament

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 330 / 600 mm

kg/buc ~68,90

buc/m 3

suprafață beton monocrom
ciment

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 330 / 590 mm

kg/buc ~47,80

buc/m 3

suprafață beton monocrom

ciment

R9 Șanț trapezoidal 
prefabricat  
din beton

590

350
330

 

25
0

80

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).

R6 Șanț triunghiular 
prefabricat  
din beton

înălțime 285 mm

dimensiuni (l/L) 330 / 680 mm

kg/buc ~60,60

buc/m 3

suprafață beton monocrom
ciment

330

100 32
0

600

920

28
5

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.144 145



RIGOLE

Element  
prefabricat  
pentru casiuri

360

350

23
0

15
0

500

250

înălțime 230 mm

dimensiuni (l/L) 360 / 500 mm

kg/buc ~37,50

buc/m 2

suprafață beton monocrom

ciment

Placă rigolă  
carosabilă  
dublu armată

grosime 150 mm

dimensiuni (l/L) 300 / 490 mm

kg/buc ~43,10

buc/m 3,3

suprafață beton monocrom

ciment

490

15
0

30
0

grosime 150 mm

dimensiuni (l/L) 300 / 490 mm

kg/buc ~42,20

buc/m 3,3

suprafață beton monocrom

ciment

Placă rigolă  
carosabilă  
nearmată

490

150

30
0

grosime 150 mm

dimensiuni (l/L) 300 / 490 mm

kg/buc ~42,50

buc/m 3,3

suprafață beton monocrom

ciment

Placă rigolă  
carosabilă  
simplu armată

490

15
0

30
0

colectare
ape pluviale

înălțime 80 mm

dimensiuni (l/L) 200 / 500 mm

kg/buc ~14,50

buc/m 2

suprafață beton monocrom

R10 Rigolă  
scafă

ciment

antracit

500

200

80

înălțime 250 mm

dimensiuni (l/L) 285 / 330 mm

kg/buc ~34

buc/m 3

suprafață beton monocrom

ciment

R11 Rigolă  
pietonală

330285

25
0

100 50
0

330

Placă pereu 
P.P.3

ciment

grosime 100 mm

dimensiuni (l/L) 330 / 500 mm

kg/buc ~37,50

buc/m 2

suprafață beton monocrom

100 40
0

330

Placă pereu 
P.P.2

grosime 100 mm

dimensiuni (l/L) 330 / 400 mm

kg/buc ~30

buc/m 2,50

suprafață beton monocrom
ciment

Placă pereu 
P.P.1

ciment

grosime 100 mm

dimensiuni (l/L)  200 / 300 mm

kg/buc ~15,10

buc/m 5

suprafață beton monocrom

100 20
0

330

colectare
ape pluviale

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.146 147



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

COMPAC III CU FAȚĂ DREAPTĂ

CAPAC COMPAC III

CAPAC COMPAC III ANTICO

PIN
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Compac III 
Standard III
Blocheţii Compac III prezintă un design îmbunătăţit, apreciat atât de constructori, cât 
şi de proiectanţi. 

Golurile mărite din corpul blochetului asigură suficient spaţiu pentru agregat, reduc 
greutatea elementelor pentru uşurinţa manipulării şi îmbunătăţesc forţele de legătură 
cu geogrilele. 

Blocheţii Elis Pavaje sunt realizaţi sub licenţă Keystone (SUA).

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

COMPAC III STANDARD III CAPAC COMPAC III PIN

înălțime 198 mm 198 mm 100 mm –

dimensiuni (l/L) 305 / 457 mm 457 / 457 mm 261 / 448 mm 12,5 / 133 mm

kg/buc  ~35,50 ~40,70 ~22,30 –

buc/mp 11 11 ~2,68 2 buc/blochet

suprafață piatră spartă piatră spartă beton monocrom –

ciment teracotă
capac și  

compac III

maro
capac și 

 compac III

ziduri mobilier
grădină / urban

151

BLOCHEȚI

Compac III / ciment

Compac III / teracotă

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.150



Compac III cu față dreaptă / teracotă

Compac III cu față dreaptă / maro

Compac III  
cu față dreaptă
Blocheţii sunt realizaţi din beton de înaltă rezistenţă, cu absorbţie scăzută de apă,  
pentru structuri cu o lungă durată de viaţă. 

Toate elementele structurale sunt interconectate folosind pini din fibră de sticlă, de 
rezistenţă mărită, pentru asigurarea unor forţe puternice de legătură. 

Pinii de conectare permit o aliniere mai uşoară a elementelor şi asigură o conexiune 
mecanică suplimentară cu materialele folosite la armarea solului. 

Sistemul cu pini, patentat, reprezintă diferenţa majoră, furnizând siguranţă şi securitate 
unei soluţii structurale pentru ziduri de sprijin.

ziduri mobilier
grădină / urban

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

COMPAC III CU
FAŢĂ DREAPTĂ

CAPAC
COMPAC III

CAPAC
COMPAC III ANTICO PIN

înălțime 198 mm 100 mm 100 mm –

dimensiuni (l/L) 305 / 457 mm 261 / 448 mm 261 / 448 mm 12,5 / 133 mm

kg/buc ~35,50 ~22,30 ~22,30 –

buc/mp 11 2,68 2,68 2 buc/blochet

suprafață piatră spartă beton monocrom antichizată –

antracit
Capac Antico

ciment 
Capac și  

Compac III cu  
față dreaptă

teracotămaro

BLOCHEȚI

Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt 
cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.152 153



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

BOLȚARI DE FUNDAȚIE  
BF1, BF2, BF3
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BOLȚARI

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

înălțime 195 mm 195 mm 195 mm 195 mm

dimensiuni (l/L) 300 / 400 mm 125 / 400 mm 250 / 400 mm 200 / 400 mm

kg/buc ~24,40 ~13,20 ~23,30 ~23,60

buc/mc 42 100 50 62

suprafață beton monocrom

ciment

ziduri mobilier
grădină / urban

BZ3BZ2BZ1 BZ4

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.

BF1 BF2 BF3

înălțime 195 mm 195 mm 195 mm

dimensiuni (l/L) 250 / 500 mm 300 / 500 mm 200 / 500 mm

kg/buc ~18,80 ~20,80 ~17,60

buc/mc 40 33 50

suprafață beton monocrom

ciment

ziduri mobilier
grădină / urban

BF2BF1 BF3
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Modele 
de amenajare
Pe parcursul celor 29 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 site 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/mp

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

Modelul	M103

Modelul	M105

Modelul	M202

Modelul	M101

Modelul	M201

Modele de 
amenajare

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M101
Antico P6 
Pătrat P6 
Pătrat P2

10/10 100

Antico P3 
Pătrat P3 

Cromatica P3 
Umbra P3 
Pătrat P5 

Elfix 2 
Elfix 3

20/20 25

Pătrat P7 
Cortina P7 30/30 11,11

Pătrat P4 
Umbra P4 
Rustic P4 

Cortina P4

40/40 6,25

Pătrat P8 50/50 4

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M103
Dreptunghi D1 

Cromatica D2 
Umbra D2 
Antico D2 

Dreptunghi D2 
Dreptunghi D3

20/10 50

Cromatica D4 
Dreptunghi D4 30/20 16,66

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

Dreptunghi D7 
Cortina D7 60/30 5,55

Modelul	M104

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M104
Antico P6 
Pătrat P6 
Pătrat P2

10/10 100

Antico P3 
Pătrat P3 
Umbra P3 
Pătrat P5 

Elfix 2 
Elfix 3

20/20 25

Pătrat P7 
Cortina P7 30/30 11,11

Pătrat P4 
Umbra P4 
Rustic P4 

Cortina P4

40/40 6,25

Pătrat P8 50/50 4

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M105
Dreptunghi D1 

Cromatica D2 
Antico D2 

Dreptunghi D2 
Umbra D2 

Dreptunghi D3

20/10 50

Cromatica D4 
Dreptunghi D4 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/mp

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

Pătrat P3 
Dreptunghi D4

20/20 
30/20 10

Dreptunghi D5 
Pătrat P5

40/20 
20/20

8,25 
8,50

Modelul	M205

Modelul	M207

Modelul	M209

Modelul	M203

Modelul	M206

Modelul	M208

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M203
Dreptunghi D4 
Dreptunghi D7

30/20 
60/30

6,66 
3,33

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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/mp

M206
Antico P3 
Antico P6

20/20 
10/10 20

Pătrat P3 
Pătrat P6

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/mp

M207
Antico P3 
Antico P6

20/20 
10/10

13 
48

Pătrat P3 
Pătrat P6

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/mp

M208
Antico D2 
Antico P6

20/10 
10/10

25 
50

Dreptunghi D2 
Pătrat P6

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/mp

M209
Antico D2 
Antico 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
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Modelul	M214

Modelul	M217

Modelul	M219Modelul	M218

Modelul	M212

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M212
Antico D2 
Antico 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

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M214
Antico P3 
Antico P6

20/20 
10/10

16 
36

Pătrat P3 
Pătrat P6

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

Modelul	M216

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M216
Antico D2 
Antico 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

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M217
Antico D2 
Antico 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

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M218
Cromatica D2 
Cromatica D4

20/10 
30/20

12 
12,67

Dreptunghi D2 
Dreptunghi D4

20/10 
30/20

12 
12,67

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M219
Dreptunghi D4 
Dreptunghi D7

30/20 
60/30

4,33 
4,11

Modelul	M222

Modelul	M225

Modelul	M230

Modelul	M221

Modelul	M224

Modelul	M229

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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/mp

M222
Dreptunghi D3 
Dreptunghi D5

20/10 
40/20

20 
7,50

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M224
Pătrat P2 

Dreptunghi D5
10/10 
40/20

12 
11

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M225
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

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M229
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

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

M230
Pătrat P4 
Pătrat P6

40/40 
10/10

3,06 
51
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Modelul	M301

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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

Modelul	M302

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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

Modelul	M307

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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/mp

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

Modelul	M310

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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

Modelul	M311

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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

Modelul	Rustic Clasic

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Rustic Clasic
Rustic A 
Rustic B

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

26,75 
7,25

Modelul	Decora

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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

Modelul	Mozaic Pătrat

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Mozaic Pătrat
Mozaic 1 
Mozaic 3

40/40 
50/50

6,25 
4

Modelul	Mozaic Dreptunghi

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Mozaic 
Dreptunghi

Mozaic 2 
Mozaic 4 
Mozaic 5

60/40 
75/50 

100/50

4,16 
2,67 

2

Modelul	Maris

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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

Modelul	Tactilo 1

Combinații  
de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Tactilo 1 30/30

Modelul	Conic

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Conic 
Conic 

Conic Antico 10/9,7 135

Modelul	Tactilo 2

Combinații  
de produse

Dimensiuni 
(L/l)

Tactilo 2 30/30
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Modelul	Vesta

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Vesta
Vesta A 
Vesta B

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

14,70 
15,80

Modelul	Frunză

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Frunză
Frunză F5 
Frunză F1 
Frunză F2

22/11 40

Modelul	Floare

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Floare
Floare 2 
Floare 1 

Cromatica 
Floare 1

24/24 26

Modelul	Dublu T

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Dublu T
Dublu T T1 
Dublu T T2 
Dublu T T3

20/16,5 34,50

Modelul	Frunză F4

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Frunză F4
Frunză F4 22,5/22,2 26,60

Modelul	Trenova D2

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Trenova D2
Antracit 

Gri Deschis  
Gri Închis

20/10 
20/10 
20/10

16 
16,50 
17,50

Modelul	Grilă 1

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Grilă 1
Grilă 1 40/40 6,25

Modelul	Grilă 2

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Grilă 2
Grilă 2 60/40 4,16

Modelul	Trenova Romb Grande

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Trenova Romb 
Grande

Antracit 
Gri Deschis 

Gri Închis
33,04/19,5

9,85 
11,33 
9,87

Modelul	Fantasia

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

Fantasia 
Fantasia A 
Fantasia B 
Fantasia C

25/25 
25/12,5 

12,5/12,5

9 
9,50 

9

Modelul	Pietra

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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

Modelul	Rondo Grande

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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 
15,3/13,5 
13,9/13,9

32 
37 
74 
7 
1

Modelul	Arcade

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/mp

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/mp

Pătrat ECO
Pătrat Eco 20/20 25

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/2,69 mp

Combinații de 
produse

Dimensiuni 
(L/l)

Cantitate 
buc/1,26 mp
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