
                                         
 
   PRETURI PENTRU PARDOSEALA DE CAUCIUC 
  
   Firma noastrã vã oferã un produs relativ nou pe piaţa româneascã:  Pavaje 
din cauciuc, placi şi pavele, dale pentru interior şi exterior,  fiind o alternativã 
modernã, esteticã şi calitativ superioarã, la pavimentele clasice din beton sau 
ceramicã utilizate în prezent. Aceste pavele sau dale din cauciuc fiind 
fabricate din granule de cauciuc reciclat (anvelope), sunt produse de foarte 
mare rezistenţã, uşoare, flexibile şi se instaleazã rapid şi simplu pe orice 
suprafaţã solidã existentã sau nou amenajatã. 
   Pavimentele realizate din produsele noastre au domenii de utilizare foarte 
variate datoritã calitãţilor şi avantajelor pe care le prezintã:  
    ›› absorb şocul mecanic, reduc riscul de accidentare cauzate de cãderi 
    ›› sunt antiderapante în orice condiţii 
    ›› permit scurgerea apei prin absorbţia între granulele de cauciuc 
    ›› sunt estetice şi ecologice  
    ›› rezistent la intemperii (îngheţ şi dezgheţ, raze UV)              
›› termoizolante,   fonoizolante                                                                              
    ›› suportã greutãţi mari,                                                              
    ›› rapid şi uşor de montat, de întreţinut 
    ›› rezistent la soluţiile chimice cu concentraţie scãzutã 
    Pavelele de cauciuc constituie o soluţie esteticã şi eficientã în câteva 
domenii de utilizare unde sunt prioritare confortul şi aderenţa suprafeţei 
indiferent de condiţiile meteorologice, aspectul plãcut, şi combinaţia esteticã a 
materialului cu pajiştea.  
    Am încercat sã enumerãm câteva dintre domeniile de aplicaţii cele mai 
rãspândite ale pavelelor de cauciuc, cu precizarea cã acestea pot fi folosite la 
aceleaşi aplicaţii ca şi plãcile, în cazul terenurilor şi spaţiilor de joaca publice 
acordându- se atenţie înãlţimii de cãdere corespunzãtoare grosimii de 30 mm:  
    ›› Aleile, trotuarele din jurul casei, in jurul grãdinii  
    ›› Intrãrile din faţa garajelor (antiderapante în orice condiţii meteorologice)  
    ›› Stranduri, terase . 
 
    PRETURI: 

• pavele interblocabile, in forma de dublu T- 2,5 CM  19 Euro/m.p. 
• placa elastica 50x50x2 cm                                          20 Euro/m.p 
• placa elastica 970x765x2 cm                                      19 Euro/m.p 
• placa elastica 970x765x3 cm                                      20 Euro/m.p 
• placa elastica 50x50x3 cm - cu picioruse                  21 Euro/mp 
• placa elastica 100x100x2,5 cm                                   23 Euro/m.p 
• placa elastica 100x100x4,5 cm - cu picioruse           25 Euro/mp 
• bordura elastica 50x16x5 cm                                      12 Euro/m.l. 

    
 Preturile nu includ TVA 
 La preturile de mai sus se adauga paletizarea si transportul. 
  
                                                                                                 
 
  
 


