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DESPRE NOI
Scurt istoric al companiei noastre
STAR STONE este o firmă cu capital privat 100% românesc, având ca obiect de activitate fabricarea elementelor
decorative din beton și ipsos. Activitatea de producţie a început în anul 2007, reuşind ca prin investiţii
permanente în personal şi tehnologie să înregistreze în timp o creştere constantă a cifrei de afaceri.
Toate produsele STAR STONE sunt proiectate și concepute de echipa noastră de design și reprezintă alternativa
reală la piatra naturală atât pentru placat cât și pentru pavat.
La prima vedere s-ar putea să nu realizaţi că nu

„STAR STONE Protect" în cadrul procesului de

toate pavajele sunt create la fel, STAR STONE este

producție asigură o armare tridimensională în

diferit. Când vine vorba de stabilitatea culorii și de

toată masa produsului. STAR STONE Protect

rezistența structurală a fiecărui produs în parte,

elimină crăpăturile și fisurile datorate tensiunilor și

STAR STONE depășește concurența de fiecare

contracțiilor, crește considerabil rezistența la uzură

dată.

și la cicluri de îngheț - dezgheț.

P r o d u s e l e S TA R S T O N E s u n t p r o d u s e

Combinat cu tehnologia „STAR STONE Clean” în

vibrocomprimate cu o rezistență de pâna la 3 ori

cadrul procesului de producție se aplică un strat de

mai mare ca și a betonului turnat. Produsele

protecție pe suprafața pavajului, fapt ce îi sporește

noastre au caracteristici superioare rocilor

rezistența și mai mult. Rezultatul: produsele STAR

naturale calcaroase, atât în privința rezistenței

STONE se păstrează curate mult mai ușor, datorită

mecanice, de uzură cât și în privința absorbției de

faptului că murdăria nu aderă pe suprafețele

apă. Culoarea și textura acestor dale sunt inspirate

acestora. Îndepărtarea petelor, gumei de mestecat,

din piatra naturală reproducând cu mare acuratețe

sau a altor materii deja uscate devine mult mai

cele mai fine detalii ale acestora, rezultând o

ușoară.

suprafață unică.
Dalele STAR STONE încorporează tehnologii
precum STAR STONE Power, STAR STONE Protect
și STAR STONE Clean.
„STAR STONE Power” asigură rezistență de
neegalat a produselor noastre datorită folosirii în
cadrul procesului de producție a agregatelor de
carieră de cea mai bună calitate rezultând produse
extrem de rezistente și durabile.

ISO 9001 - ISO 14001
Investim în viitorul companiei noastre
Din dorinţa de a oferi partenerilor şi clienţilor noștri produse şi servicii de cea mai bună calitate, din data de 11
Mai 2019 STAR STONE are implementat și certificat sistemul de management al calităţii conform cerințelor
standardului ISO 9001:2015 prin certificatul cu nr. 01 100 1334837.
De asemenea, este certificat şi sistemul de management al mediului, conform standardului ISO 14001:2015
prin certificatul cu nr. 01 104 1334837, certificatele sunt valabile până în 2022-05-10 pentru „Producție de dale
și elemente de placaj din beton”. Certificarea a fost executată de organismul de certificare TÜV Rheinland

Î

Într-o economie ce funcționează în condițiile impuse de piața unică europeană, calitatea produselor și a

serviciilor este un criteriu esențial în alegerile luate de către clienți. Certificarea sistemului de management al
calității la STAR STONE înseamnă atingerea unui standard de calitate pe care îl îmbunătățim constant, în
beneficiul clienților noștri. Beneficiile implementării unui astfel de sistem sunt câștigarea încrederii și
satisfacției clienților, precum și transparența și eficiența proceselor interne ale organizației.

DE CE SĂ ALEGEȚI STAR STONE?
12 motive să alegeți compania noastră
Livrăm în toată țara

Mostre gratuite

Asistență în alegerile dvs.

Estimare gratuită









Organizăm transportul și expediem marfa în
toată țara indiferent de cantitate. Distribuim
produsele noastre pe tot teritoriul României

Furnizăm mostre gratuite la cerere, prin
curier și vă invităm să vizitați distribuitorii
noștri din întreaga țară

Personalul nostru vă stă la dispoziție și vă
ajută să luați cea mai bună decizie

Departamentul de vânzări vă oferă gratuit
o estimare de preț personalizată pentru
produsele pe care doriți să le achiziționați

Suntem producători

Termene de livrare scurte

Linie de fabricație

ISO-14001 și ISO-9001







Toate produsele existente sunt fabricate de
către STAR STONE

Știm cât de important este pentru dvs. să
beneficiați de cel mai scurt termen de livrare
posibil

Deținem cea mai modernă linie de fabricație
din România pentru produse wet-cast

Compania noastră este certificată ISO-14001
și ISO-9001 de către organismul
TUV Rheinland - Austria

Gamă largă de produse

Garanția calității 100%

Garanție 5 ani

Rețea de distribuție



★


Încercăm să întâmpinăm dorințele dvs.
acoperind o gamă largă de produse

Cu peste 1.000.000 de produse vândute
STAR STONE devine sinonim cu calitatea

Toate produsele STAR STONE sunt
certificate și au o garanție de 5 ani

Puteți comanda produsele noastre în toată
țara la cei peste 300 de distribuitori
autorizați

Produsele pe care le alegeți pentru proiectul dumneavoastră reprezintă o decizie pe termen lung, de aceea este esențial să
beneﬁciați de cea mai bună consultanță. Pentru a vă oferi soluția optimă, contactați-ne cu încredere!

AVANTAJELE PRODUSELOR - STAR STONE
Tehnologii încorporate în produsele noastre
01. STAR STONE - POWER

Asigură rezistență de neegalat a produselor noastre datorită folosirii

în cadrul procesului de producție a agregatelor de carieră de cea mai
bună calitate, rezultând astfel produse extrem de rezistente și
durabile.

02. STAR STONE - PROTECT

În cadrul procesului de producție se asigură o armare

tridimensională în toată masa produsului. STAR STONE Protect
elimină crăpăturile și fisurile datorate tensiunilor și contracțiilor,
crește considerabil rezistența la uzură și la ciclurile de îngheț dezgheț.

03. STAR STONE - CLEAN

Produsele STAR STONE se păstrează curate mult mai ușor, datorită
faptului că murdăria nu aderă pe suprafețele acestora. Îndepărtarea
petelor, a gumei de mestecat, sau a altor materii deja uscate, devine
mult mai ușoară datorită faptului că sunt impermeabilizate în masă.

04. STAR STONE - REAL

Datorită puterii extraordinare de reproducere a texturilor naturale,
produsele STAR STONE reprezintă cea mai reală alternativă a
pietrelor naturale, rezultând produse premium care redau cele mai
multe și mai fine detalii dintre produsele de pe piață.

1
DALE DE PAVAJ

ARVORE
Adaugă ceva deosebit casei tale
Dalele de pavaj modulare - Arvore pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior, la pavarea curţilor sau a aleilor
din grădini, parcuri, terase, zone pietonale sau în jurul piscinei. Acestea se pretează a fi montate pentru trafic
pietonal pe pat de nisip, șapă semiuscată, iar dacă se doreşte un trafic auto pe platformă betonată.

20x20
40x40
40x40

D

B

B

D

B

40x20

A

C

A
C

60x40

20x20

D

B

60x40
20x20

D

40x40
40x20
40x40
20x20

Modul Francez

1 modul este compus din:
2 piese - 60x40x3 (L x l x h cm)
4 piese - 40x40x3 (L x l x h cm)
2 piese - 40x20x3 (L x l x h cm)
4 piese - 20x20x3 (L x l x h cm)

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

70 Kg/m2

Modul Francez

Pat de nisip sau sort

Fixat cu adeziv

16 m2/palet

4 dimensiuni

Șapă semiuscată

pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

2
DALE DE PAVAJ
Arvore - Smoke
Amenajare alei grădină și scări
Râmnicu Vâlcea, Vâlcea

Arvore - Smoke
Montaj pe pat de nisip
Casa Piraților Mamaia/Năvodari

Arvore - Smoke
Amenajare alei grădină
Târgu Jiu, Gorj

Arvore - Smoke
Amenajare alei grădină și scări,
Râmnicu Vâlcea, Vâlcea

DALE DE PAVAJ
3

4
DALE DE PAVAJ
Arvore - Smoke
Detaliu textură

Arvore - Smoke
Amenajare plajă piscină
Șelimbăr, Sibiu

Arvore - Noche
Amenajare terase și scări
Oradea, Bihor

Arvore - Smoke
Amenajare piscină și alei grădină
Sînmartin, Bihor

Redă frumusețea locurilor de altădată
Dalele de pavaj Jerusalem Stone sunt inspirate din piatra naturală din carierele din jurul Ierusalimului.
Pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior, la pavarea curţilor, aleilor din grădini, teraselor, zonelor pietonale,
de agrement sau în jurul piscinei. Acestea se pretează a fi montate pe platformă betonată.

kg

,5

cm

18

2,5 cm

Hexagon cu latura de 18,5 cm - 11 Buc./m2
2m

Jerusalem - Noche
Amenajare interioară Sinagoga Neologă Sion
Oradea, Bihor

1,2 m

DALE DE PAVAJ

5

JERUSALEM STONE

Exemplu de modulare 2 x 1,3 (L x l x h cm)
Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

60 Kg/m2

Hexagon cu latura de

Pat de nisip sau sort

Fixat cu adeziv

13,8 m2/palet

18,5 cm

Șapă semiuscată

pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

DALE DE PAVAJ

6

O alegere cu adevărat inspirată
Dalele de pavaj modulare Athos pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior pentru amenajarea clădirilor,
grădinilor, teraselor. De asemenea, dalele de pavaj Athos (modul 2 dimensiuni) sunt ideale pentru pardoseli, la
pavarea curţilor, aleilor din grădini, parcurilor, teraselor, zonelor pietonale, de agrement sau în jurul piscinei.

40 cm

m

c
30

30 cm

m
0c

3

5 cm

5 cm

3,1 m

B

A

B

A

3,1 m
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DALE DE PAVAJ

ATHOS

Modul 2 piese

1 modul este compus din:
1 piese - 40x30x5 (L x l x h cm)
1 piese - 30x30x5 (L x l x h cm)

Exemplu modulare 3,1 x 3,1 = 9,61 m2
Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

120 Kg/m2

40x30x5 (Lxlxh Cm)

Pat de nisip

Șapă semiuscată

10 m2/palet

30x30x5 (Lxlxh Cm)

Șapă semiuscată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

GRI

ANTRACITE

Fixat cu adeziv pe platformă betonată

8
DALE DE PAVAJ
Athos - Gri
Amenajare piață publică
Oradea, Bihor

Athos - Gri
Amenajare piață publică
Oradea, Bihor

Athos - Antracite și White
Amenajare parcare centru spa
Călărași, Călărași

Athos - Gri
Amenajare piață publică
Oradea, Bihor

DALE DE PAVAJ
9

10
DALE DE PAVAJ
Athos - Antracite
Detaliu textură

Athos - White
Detaliu textură

Athos - Gri
Amenajare piață publică
Oradea, Bihor

Athos - Antracite și White
Amenajare parcare centru spa
Călărași, Călărași

11
DALE DE PAVAJ

TRAVERSTONE
Dale cu forme clare, drepte și aspect modern
Dalele de pavaj Traverstone impresionează prin estetica deosebită adaptată epocii noastre. Pot fi folosite atât
la interior cât şi la exterior la pavarea curţilor, teraselor, zonelor pietonale, aleilor din grădini și parcuri sau în jurul
piscinei.

30

cm

60 cm

3 cm

Stil gresie

Spic

Stil cărămidă

Stil cărămidă

Țesut orizontal

Țesut vertical

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

70 Kg/m2

60x30x3 (Lxlxh Cm)

Pat de nisip sau sort

Fixat cu adeziv

16 m2/palet

Șapă semiuscată

pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

GRI

12
DALE DE PAVAJ
Traverstone - White
Sala de evenimente
Oradea, Bihor

Traverstone - White
Sala de evenimente
Oradea, Bihor

Traverstone - White
Detaliu textură

Traverstone - White
Sala de evenimente
Oradea, Bihor
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DALE DE PAVAJ

ATHENA
Puneți în valoare spațiile mai restrânse
Dalele de pavaj Athena, un produs realizat cu dimensiuni mai reduse, de 30x15 centimetri, care va permite să
puneţi în valoare şi spaţiile mai restrânse din jurul locuinţei, nu doar pe cele de mari dimensiuni.

kg

15

cm

30
cm

2,5 cm

Stil gresie

Spic

Stil cărămidă

Stil cărămidă

Țesut orizontal

Țesut vertical

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

60 Kg/m2

30x15x2,5 cm (Lxlxh)

Pat de nisip sau sort

Fixat cu adeziv

22 m2/palet

Șapă semiuscată

pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

14
DALE DE PAVAJ
Athena- Noche
Placare gard și soclu casă particulară
Oradea, Bihor

Athena- Noche
Placare gard și soclu casă particulară
Oradea, Bihor

Athena- Noche
Amenajare alei grădină
Arad, Arad

Athena- Noche
Detaliu textură

15
DALE DE PAVAJ

ROMA
Eleganță și raﬁnament
Decorarea cu acest pavaj conferă ambientelor dvs.eleganţă, armonie şi stil. Aceste produse sunt ideale pentru
pardoseli, la pavarea curţilor, aleilor, teraselor, zonelor pietonale, de agrement sau în jurul piscinei.

kg

m

c
40

60 cm

2 cm

30

cm

40 cm
2 cm

Exemple de modulare

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

45 Kg/m2

1 buc. 60x40x2 cm (Lxlxh)

Șapă semiuscată

Fixat cu adeziv

24 m2/palet

2 buc. 40x30x2 cm (Lxlxh)
CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

pe platformă betonată

16
DALE DE PAVAJ
Roma - Smoke
Placare gard și soclu casă particulară
Oradea, Bihor

Roma - Smoke
Detaliu textură

Roma - Smoke
Placare gard și soclu casă particulară
Oradea, Bihor

Roma - Smoke
Placare gard și soclu casă particulară
Oradea, Bihor

17
DALE DE PAVAJ

ORION
Dale de pavaj XXL
Dale de pavaj Orion, datorită formatului generos de 1 m lungime pe 0,5 m lăţime, pot fi folosite atât la interior cât
şi la exterior la pavarea curţilor, teraselor, zonelor de agrement sau în jurul piscinei.

50 cm
100

cm

5 cm

Stil gresie

Spic

Stil cărămidă

Stil cărămidă

Țesut orizontal

Țesut vertical

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

120 Kg/m2

100x50x5 (Lxlxh cm)

Pat de nisip sau sort

Pat de nisip sau sort

9 m2/palet

Șapă semiuscată sau podea ﬂotantă

Șapă semiuscată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

GRI

ANTRACITE

19
DALE DE PAVAJ

STAR BRICK
Farmecul străzilor de demult
Inspirată din pavelele de cărămidă veche folosite în oraşele europene, pavelele Star Brick sunt destinate punerii
în valoare a spaţiilor mici. Fiecare piesă este antichizată în mod unic, iar dimensiunile sunt special concepute
pentru o instalare uşoară şi eficientă.

m

7c

21 c

m

3 cm

Spic

Stil cărămidă

Stil Gresie

Țesut

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

70 Kg/m2

21x7x3 (Lxlxh cm)

Pat de nisip sau sort

Fixat cu adeziv

18 m2/palet

68 Buc./m2

Șapă semiuscată

pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

ANTRACITE

Reîntoarcerea la natură
Lemnul este reinterpretat în cea mai armonioasă şi spectaculoasă formă adaptată epocii noastre. Dalele de
pavaj Forest pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior, la pavarea curţilor, teraselor, zonelor de agrement sau

20
c

m

în jurul piscinei.

100 c

m

5 cm

Stil Gresie

Stil cărămidă
Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

120 Kg/m2

100x20x5 (Lxlxh cm)

Pat de nisip

Șapă semiuscată

11 m2/palet

5 Buc./m2

Șapă semiuscată

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Fixat cu adeziv pe platformă betonată

DALE DE PAVAJ

20

FOREST

21
DALE DE PAVAJ

ACCESORII PAVAJ
Bordură piscină textură travertin
m

50 c
m

c
31

3 cm

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

12 Kg/Buc.

50x31x3 (Lxlxh cm)

Fixat cu adeziv

Fixat cu adeziv

96 Buc./Palet

pe platformă betonată

pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Capac de rigolă textură travertin
20

cm

40 c
m

3 cm

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

5 Kg/Buc.

40x20x3 (Lxlxh cm)

Fixat cu adeziv

Fixat cu adeziv

116 Buc./Palet

pe platformă betonată

pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Bordură pavaj textură travertin

Soluția ideală pentru aleea grădinii tale

50 cm

20 c

m

80 cm

5 cm
Greutate

Dimensiuni

19 Kg/Buc.

80x20x5 (Lxlxh cm)

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Paletizare_

90 Buc./Palet

20 Kg/Buc.

Diametru 50 cm

Pat de nisip

40 Buc./Palet

Grosime 4,5 cm

Șapă semiuscată

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

CULORI DISPONIBILE

BEIGE

NOCHE

GRI

ANTRACITE

SMOKE

Dale de pavaj tactile

BEIGE

NOCHE

Pas japonez semilună

Soluţia ideală pentru amenajarea traseelor pentru nevăzători

34,5 cm

30 cm
8,5 cm
50 cm

8,5 cm

30

30

cm

cm

30 cm

Dală butoane

Dală caneluri

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Traﬁc auto <_ 3,5 t

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Traﬁc pietonal

Paletizare_

18 Kg/Buc.

30x30x8,5 (Lxlxh) cm

Pat de nisip

Șapă semiuscată

60 Buc./Palet

16 Kg/Buc.

Diametru 50 cm

Pat de nisip

40 Buc./Palet

Grosime 4,5 cm

Șapă semiuscată

Șapă semiuscată

Fixat cu adeziv pe platformă betonată

CULORI DISPONIBILE

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

SMOKE

BEIGE

NOCHE
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PAS JAPONEZ

DALE DE PAVAJ

ACCESORII PAVAJ

Borduri pentru piscine
Sunt produse realizate dintr-o piatră compozită, proiectate special pentru a delimita cu precizie spaţiul alocat
piscinei dumneavoastră. Textura suprafeţelor calcaroase este antiderapantă pentru a preveni evenimentele
nedorite, iar geometria lor devine un element decisiv în crearea imaginii finale a piscinei la care visaţi.

3 cm

6 cm

30 cm

30 cm

Dreaptă

Colț Interior 90°

30 cm

Rază 1 m

30 cm

Rază
2,5 m

Rază
2,75 m

30 cm

30 cm

Rază 2,5 m

Rază 2,75 m

30

cm
,9

ză
cm

Colț Rotunjit Interior

Rază
1,5 m

30 cm

Rază
2m

30 cm

Rază 1,5 m

Rază 1,26 m

Ra

10

30 cm

Colț Exterior 90°

Rază
1,262 m

Rază
1m

cm
30 cm

40

30

cm

cm

30 cm

50
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BORDURI PISCINĂ

ROMA 30

Rază 2 m

Rază
4m

30 cm

Rază 4 m

Rază
5m

30 cm

Rază 5 m

Greutate

Dimensiuni

Textură

Recomandare_ montaj

Paletizare

Aprox. 14 Kg/Buc.

50x30x6 (Lxlxh cm)

Calcar buciardat

Fixat cu adeziv

Aprox. 60 Buc./Palet

în funcție de element
CULORI DISPONIBILE

SMOKE

în funcție de element

24
BORDURI PISCINĂ
Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Amenajare piscină
Venus, Constanța

Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Amenajare piscină
Sibiu

Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Amenajare piscină
Sibiu

Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Detaliu bordură piscină

BORDURI PISCINĂ
25
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BORDURI PISCINĂ
Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Amenajare piscină
Sibiu

Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Amenajare piscină
Sibiu

Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Amenajare piscină
Șelimbar, Sibiu

Bordură piscină Roma 30 - Smoke
Amenajare piscină
Sînmartin, Bihor

Redeﬁnește spațiul interior și exterior
Piatra decorativă Split-Face de la STAR STONE asigură un ambient exterior şi interior la nivel de artă.
Split Face este un produs nou care completează gama de produse STAR STONE şi ajută designerii să creeze
proiecte complet noi şi cu o amprentă de unicitate.

kg

cm

50 cm

10

27
PIATRĂ DECORATIVĂ

SPLIT FACE

Greutate

Dimensiuni

Textură

_
Recomandare montaj

Paletizare

45 Kg/m2.

50x10x2 (Lxlxh cm)

Travertin scapițat

Fixat cu adeziv

25 m2/palet

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

28
PIATRĂ DECORATIVĂ
Split-Face Beige
Placare intrare casă particulară
Pitești, Argeș

Split-Face Beige
Placare gard casă particulară
Pitești, Argeș

Split-Face Smoke
Placare soclu și contratrepte casă particulară
Oradea, Bihor

Split-Face Beige
Placare gard casă particulară
Pitești, Argeș

Split-Face Smoke
Placare gard casă particulară
Oradea, Bihor

PIATRĂ DECORATIVĂ
29

30
PIATRĂ DECORATIVĂ
Split Face - Smoke
Placare jardinieră
Showroom STAR STONE, București

Split Face - Smoke
Placare gard, casă particulară
Certeze, Maramureș

Split Face - Smoke
Placare soclu gard, casă particulară
Certeze, Maramureș

Split Face - Smoke
Placare jardinieră
Showroom STAR STONE, București
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PIATRĂ DECORATIVĂ

TRAVERSTONE
Adaugă ceva deosebit casei tale
Piatra decorativă TRAVERSTONE poate fi folosită atât la interior cât și la exterior pentru amenajarea clădirilor, la
placarea fațadelor, pereților interiori și exteriori. Acest produs oferă un finisaj deosebit cu muchii drepte care
reușește să îmbine cu succes teme contemporane și moderne pentru a obține rezultate de excepție.

kg

20 cm

Stil cărămidă

50 cm
Greutate

Dimensiuni

Textură

_ montaj
Recomandare

Paletizare

45 Kg/m2

50x20x2 (Lxlxh cm)

Travertin Vein-Cut

Fixat cu adeziv

30 m2/Palet

3 Kg/Buc.

33x20x2 (Lxlxh cm)

Travertin Vein-Cut

Fixat cu adeziv

160 Buc./Palet

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

GRI
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PIATRĂ DECORATIVĂ
Piatră decorativă Traverstone - Beige
Detaliu produs

Piatră decorativă Traverstone - Smoke
Placare gard
Showroom STAR STONE, București

Piatră decorativă Traverstone - Beige
Placare jardiniera
Showroom STAR STONE, București

Piatră decorativă Traverstone - Smoke
Placare stalp gard
Showroom STAR STONE, București

Piatră decorativă Traverstone - Beige
Placare elevație gradină
Showroom STAR STONE, București

33
CĂRĂMIDĂ APARENTĂ

MASTERBRICK
Redeﬁnește spațiul interior și exterior
Modelul Master Brick se poate pune în operă cu sau fără rosturi. Rostuirea se face extrem de uşor datorită
grosimii reduse de aproximativ 10 mm. Se pot realiza combinaţii de diferite culori cu rezultate spectaculoase.

kg
23,5 cm

7 cm
Stil cărămidă
Greutate

Dimensiuni

Recomandare montaj

_
Nr. de Buc./m2
(fără rosturi)

Paletizare

18 Kg/m2

23,5x7x1 (Lxlxh cm)

Fixat cu adeziv

60 Buc.

50 m2./Palet

CULORI DISPONIBILE

WHITE

ANTRACITE

BROWN

PERU

SIENNA

FIREBRICK
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CĂRĂMIDĂ APARENTĂ
Cărămidă Masterbrick - Sienna
Placări exterioare fațadă casă particulară
Săftica/București

Cărămidă Masterbrick - Brown
Placări interioare și exterioare
Râmnicu Vâlcea/Vâlcea

Cărămidă Masterbrick - Sienna
Amenajare restaurant
Oradea, Bihor

Cărămidă Masterbrick - Brown
Placări interioare și exterioare
Râmnicu Vâlcea/Vâlcea

Cărămidă Masterbrick - Sienna
Amenajare restaurant
Oradea, Bihor
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CĂRĂMIDĂ APARENTĂ

ARTBRICK
Aspect modern pentru spații interioare și exterioare
Transformă ordinarul în extraordinar. Cu ajutorul cărămizii aparente Art Brick puteţi realiza ambiente, moderne,
spectaculoase. Rostuirea se face extrem de uşor datorită grosimii reduse de aprox. 15 mm, recomandăm
rosturi de la 5 la 10 mm.

kg
Exemplu de modulare
3,5 cm
40 cm
7 cm

Greutate

Dimensiuni

Recomandare montaj

_
Nr. de Buc./m2
(fără rosturi)

Paletizare

22 Kg/m2

1 Buc. 40x7x1,5 cm (Lxlxh)

Fixat cu adeziv

18 Buc. 40x7x1,5 cm (Lxlxh)

36 m2/Palet

2 Buc. 40x3,5x1,5 cm (Lxlxh)

36 Buc. 40x3,5x1,5 cm (Lxlxh)

CULORI DISPONIBILE

Cărămidă Artbrick - White
Placare interior
WHITE

SMOKE

ANTRACITE

Cărămidă Artbrick - Antracit
Detaliu textură

Cărămidă Artbrick - White
Placare interior

CĂRĂMIDĂ APARENTĂ
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37
CĂRĂMIDĂ APARENTĂ

STARBRICK
Aspect rustic pentru spații interioare și exterioare
Inspirată din cărămida veche folosită în oraşele europene, cărămida aparentă Star Brick este destinată punerii
în valoare a spaţiilor mici. Cu ajutorul unui proces de formare special conceput, fiecare piesă este antichizată în
mod unic, iar dimensiunile sunt special concepute pentru o instalare uşoară şi eficientă.

kg
21 cm

7 cm
Spic

Stil cărămidă

Greutate

Dimensiuni

Recomandare montaj

_
Nr. de Buc./m2
(fără rosturi)

Paletizare

30 Kg/m2

21x7x1,5 (Lxlxh cm)

Fixat cu adeziv

68 Buc.

34 m2./Palet

CULORI DISPONIBILE

Cărămidă Starbrick - Gold
Detaliu textură
SMOKE

BEIGE

BROWN

ANTRACITE

Cărămidă Starbrick - Smoke
Placare stâlp gard și soclu casă
Oradea, Bihor

Cărămidă aparentă rustică
Cărămida rustică Old Brick este destinată decorării pereţilor interiori şi a pereţilor exteriori ai casei
dumneavoastră pentru decorarea şemineelor, a fântânilor sau a cramelor şi beciurilor. Rostuirea se face uşor
datorită grosimii reduse de aprox. 20 mm, recomandăm rosturi generoase de la 7 la 12 mm.

kg
21 cm

5 cm
Stil cărămidă
Greutate

Dimensiuni

Recomandare montaj

_
Nr. de Buc./m2
(fără rosturi)

Paletizare

40 Kg/m2

21x5x2 (Lxlxh cm)

Fixat cu adeziv

95 Buc.

30 m2./Palet

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

BROWN

SIENNA

ANTRACITE

Cărămidă Oldbrick - Antracit
Placări interior casă particulară
Cluj Napoca, Cluj

Cărămidă Oldbrick - Antracit
Detaliu textură

CĂRĂMIDĂ APARENTĂ
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OLDBRICK
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ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON

ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON
Capacele pentru stâlpi, cele de interval de gard şi aticurile pentru ziduri, acţionează în primul rând ca o protecţie

Accesoriile pentru gard, terasă, balcoane şi ziduri STAR STONE sunt produse speciale din piatră compozită,

împotriva efectelor dăunătoare ale expunerii constante la soare, ploaie, zăpadă şi gheaţă. Acestea adaugă un plus

colorate şi impermeabilizate în masă, ceea ce face ca acestea să îşi păstreze aspectul şi calităţile pentru un timp

de rezistenţă şi durabilitate zidurilor şi gardurilor, mărindu-le durata de viaţă.

îndelungat, nemaifiind necesară vopsirea lor.

Atic terasă, clădire

Capac stâlp gard

Jardiniere, fântăni

Capac interval gard

Atic balcon

În funcție de necesitățile dvs. putem realiza la comandă accesorii de alte dimensiuni și forme.
CULORI DISPONIBILE

SMOKE

Mână curentă

Trepte

ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON

40
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ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON
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CAPACE STÂLP GARD ROMA
Capacele pentru stâlpi, cele de interval de gard şi aticurile pentru ziduri, acţionează în primul rând ca o protecţie
împotriva efectelor dăunătoare ale expunerii constante la soare, ploaie, zăpadă şi gheaţă. Suplimentar, adaugă un
plus de rezistenţă şi durabilitate zidurilor şi gardurilor, mărindu-le durata de viaţă.

50 cm

45 cm

50
c

m

45

7 cm

cm

6 cm

3,5 cm

3 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

22 Kg/Buc.

50x50x7 (Lxlxh cm)

30 Buc./Palet

40 cm

40

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

18 Kg/Buc.

45x45x6 (Lxlxh cm)

36 Buc./Palet

35 cm

cm

35

6 cm

cm

5 cm
2,5 cm

3 cm
Greutate

Dimensiuni

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

14 Kg/Buc.

40x40x6 (Lxlxh cm)

36 Buc./Palet

9 Kg/Buc.

35x35x5 (Lxlxh cm)

40 Buc./Palet

30 cm

30

25 cm

cm

25

5 cm

cm

4 cm

2,5 cm

2 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

Greutate

6 Kg/Buc.

30x30x5 (Lxlxh cm)

60 Buc./Palet

4,5 Kg/Buc.

Dimensiuni

Paletizare

25x25x4 (Lxlxh cm) 104 Buc./Palet

42
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ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON
Capac stâlp gard 30x30x5
Gard casă particulară
Oradea, Bihor

Capac stâlp gard 40x40x6
Exemplu de amenajare
Showroom STAR STONE, București

Capac stâlp gard 35x35x5
Gard casă particulară
Oradea, Bihor

Capac stâlp gard 40x40x6
Exemplu de amenajare
Showroom STAR STONE, București

ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON
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CAPACE INTERVAL ROMA - ROYAL
Capacele pentru stâlpi, cele de interval de gard şi aticurile pentru ziduri, acţionează în primul rând ca o protecţie
împotriva efectelor dăunătoare ale expunerii constante la soare, ploaie, zăpadă şi gheaţă. Suplimentar, adaugă un
plus de rezistenţă şi durabilitate zidurilor şi gardurilor, mărindu-le durata de viaţă.

50 cm

50 cm

50
c

m

5 cm

3 cm

45

3 cm

cm

5 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

24 Kg/Buc.

50x50x5 (Lxlxh cm)

40 Buc./Palet

21 Kg/Buc.

50x45x5 (Lxlxh cm)

40 Buc./Palet

50 cm

40

3 cm

35

50 cm

cm

5 cm

3 cm

cm

5 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

18 Kg/Buc.

50x40x5 (Lxlxh cm)

40 Buc./Palet

16 Kg/Buc.

50x35x5 (Lxlxh cm)

40 Buc./Palet

30

50 cm

3 cm

25

50 cm

cm

5 cm

3 cm

cm

5 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

13 Kg/Buc.

50x30x5 (Lxlxh cm)

60 Buc./Palet

10 Kg/Buc.

50x25x5 (Lxlxh cm)

72 Buc./Palet

44
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ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON
Capac interval gard Roma - Royal - 50x25x5
Amenajare gard
Târgu Jiu, Gorj

Capac interval gard Roma - Royal - 50x35x5
Amenajare gard Solid Residence
Constanța, Constanța

Capac interval gard Roma - Royal - 50x40x5
Amenajare gard Solid Residence
Constanța, Constanța

Capac interval gard Roma - Royal - 50x35x5
Exemplu de amenajare
Showroom STAR STONE, București

ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON
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CAPACE INTERVAL ROMA - CLASIC
Capacele pentru stâlpi, cele de interval de gard şi aticurile pentru ziduri, acţionează în primul rând ca o protecţie
împotriva efectelor dăunătoare ale expunerii constante la soare, ploaie, zăpadă şi gheaţă. Suplimentar, adaugă un
plus de rezistenţă şi durabilitate zidurilor şi gardurilor, mărindu-le durata de viaţă.

50 cm

50 cm

50
c

45

m

3 cm

cm

3 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

16 Kg/Buc.

50x50x3(Lxlxh cm)

60 Buc./Palet

14 Kg/Buc.

50x45x3 (Lxlxh cm)

60 Buc./Palet

50 cm

40

50 cm

cm

3 cm

35

cm

3 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

13 Kg/Buc.

50x40x3 (Lxlxh cm)

60 Buc./Palet

11 Kg/Buc.

50x35x3 (Lxlxh cm)

60 Buc./Palet

50 cm

30

cm

50 cm

3 cm

25

cm

3 cm

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

8 Kg/Buc.

50x30x3 (Lxlxh cm)

90 Buc./Palet

Greutate

Dimensiuni

Paletizare

7,5 Kg/Buc.

50x25x3(Lxlxh cm)

90 Buc./Palet
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ACCESORII GARD, TERASĂ, BALCON
Capac interval - Roma - Clasic 50x30x3
Atic balcon ansamblu rezidențial
Arad, Arad

Capac interval - Roma - Clasic 50x40x3
Exemplu de amenajare
Showroom STAR STONE, București

Capac interval - Roma - Clasic 50x30x3
Exemplu de amenajare
Showroom STAR STONE, București

Capac interval - Roma - Clasic 50x30x3
Exemplu de amenajare
Showroom STAR STONE, București

SOLUȚII DE IMPERMEABILIZARE
Întreținere și îngrijire
SurfaPore® C

SurfaPore® M

Stone Varnish WB

Protecție Nanotehnologică pentru suprafețe de ciment, mortar, zidărie,

Nanotehnologie activă pentru protecția suprafețelor din marmură, granit,

Lac de protecție premium împotriva pătării suprafețelor din piatră și beton

tencuieli, piatră naturală și suprafețe artificiale.

piatră și ciment împotriva petelor și a grăsimilor.

SurfaPaint® Stone Varnish WB este un nano-polimer de înaltă calitate, un lac

Soluțiile pentru tratarea suprafețelor, SurfaPore® se comportă foarte diferit,

Petele pot distruge pavajele din piatră, marmură, suprafețele din granit și beton.

destinat decorării și protecției pietrei, betonului, cărămizilor sau altor substraturi

comparativ cu oricare alte compoziții bazate pe două componente sau pe silicon,

SurfaPore® M protejează aceste suprafețe împotriva petelor, dar, în același timp,

poroase.

deoarece ele nu creează o peliculă de „plastic” pe suprafața pe care au fost

le asigură și impermeabilizarea la ulei și la apă. Analiza microscopică a

Lacul este realizat pe bază unei rășini nano-acrilice care îi conferă caracteristici

aplicate.

De exemplu, SurfaPore® C protejează și impermeabilizează

suprafețelor din marmură, granit și piatră scoate la iveală o multitudine de pori

premium: aderență, penetrare, duritate, rezistență la abraziune și zgârieturi.

suprafețele prin pătrunderea în adâncimea porilor substraturilor; în loc să închidă

interconectați care sunt predispuși la acumularea murdăriei și formarea petelor,

SurfaPaint® Stone Varnish WB creează un strat protector durabil, transparent,
cu rezistență mare la petele de apă sau de ulei ori la dezvoltarea

porii, nanoparticulele îi „îmbracă”, asigurându-se că apa sau alți agenți corozivi

ceea ce duce la pierderea luciului și a aspectului lor natural. SurfaPore® M

sunt respinși cu eficacitate de forțele chimice. În acest fel, substratul este

îmbracă porii suprafețelor poroase fără a le schimba aspectul și le conferă

microorganismelor.

protejat în profunzime și nu este afectat de abraziune sau de uzura mecanică.

capacitatea de a respinge petele pe bază de ulei. Astfel, este obținut un dublu

Procedura de aplicare este facilă, timpul de uscare este rapid, suprafața tratată

Cum nanoparticulele nu formează lanțuri polimerice, suprafețele tratate cu

efect: protecția pasivă, prin îmbrăcarea suprafeței porilor și protecția activă prin

dobândind extrem de repede rezistență la apă.

SurfaPore® C rezistă mai mult; chiar și după 8 ani de la aplicare, ele manifestă

combaterea grăsimilor. SurfaPore® M formează un scut protector eficient!

95% din calitatea și funcționalitatea inițială. Suprafețele tratate cu SurfaPore®

Ambalare:

sunt mult mai rezistente la radiațiile UV, ceea ce elimină efectul de îngălbenire.

Ambalare:

Produsele SurfaPore® nu afectează culoarea și naturalețea suprafeței pe care

Recipiente de 1L, 4L, 30L

au fost aplicate și, mai mult decât atât, permit acestora să „respire”.
Ambalare:
Recipiente de 1L, 4L, 30L

Recipiente de 3L, 10L si 18L

SOLUȚII DE CURĂȚARE
Întreținere și îngrijire
DeSalin Gel Rust Remover

DeSalin®K

DeSalin® C

Gel pentru îndepărtarea ruginii cu greutate redusă.

Curățarea suprafețelor și îndepărtarea reziduurilor.

Curățarea suprafețelor și îndepărtarea eflorescențelor.

Îndepărtarea ruginii este adesea dificilă: barele de oțel dezvăluite sub un fascicul

Soluție nanotehnologică profesională care curăța și îndepărtează resturile de

DeSalin C este o soluție nanotehnologică destinată curățării suprafețelor.

orizontal de legătură, suprafețele verticale de oțel sau chiar șuruburile vechi sunt

vopsea, adeziv de pe suprafețele de beton, piatră, zidărie și tencuieli, gresie și

DeSalin C este un produs pe bază de apă, ce conține un acid natural, în formă

rareori accesibile printr-un procedeu tradițional care curge. DeSalin Gel pentru

faianță. Se poate folosi și pentru curățarea petelor de pe suprafețe porțelanate.

concentrată. Este o formulă eficientă pentru curățarea suprafețelor din beton,

îndepărtarea ruginii poate rămâne fără să picure chiar și pe o placă de beton

Pentru pete persistente și pete în porii adânci ai suprafeței, folosiți DeSalin®T.

piatră naturală sau artificială, zidărie, tencuieli, mortar sau stuc. Este soluția

SE POATE DILUA PÂNĂ LA 1:5 ( 1 parte soluție DeSalin®K + 4 părți apă)

microorganismele sunt îndepărtate cu succes. Se poate folosi în încăperi de

deasupra capului și să îndepărteze rugina în mod eficient. În afară de acțiunea sa
ca agent de îndepărtare a ruginii, ingredientele sale active ajută Ia transformarea

ideală pentru îndepărtarea depunerilor de săruri minerale. Mucegaiul și

ruginii într-o acoperire de fosfatare care creează un strat rezistent Ia coroziune

siguranță sanitară (necesită clătire cu apă, din abundență). Formula ecologică,

timpurie. Astfel, pe lângă efectul de curăţare, acest produs previne dezvoltarea

Ambalare:

timpurie a ruginii. DeSalin Gel pentru îndepărtarea ruginii asigură pregătirea

Recipiente de 1L, 4L, 30L

fără surfactanți organici.

suprafeţelor de rugină înainte de aplicarea vopselelor. Ideal pentru eliminarea

Ambalare:

petelor de rugină de pe beton, țiglă sau porțelan.

Recipiente de 1L, 4L, 30L

Ambalare:
Recipiente de 1kg, 4 kg și 30 kg

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - DALE PAVAJ
Fixare cu adeziv pe placă de beton armat
Înainte de montarea dalelor citiţi următoarele instrucţiuni !

02. Prepararea adezivului

07. Chituirea rosturilor dalelor de pavaj

- Pentru a realiza o suprafață armonioasă trebuie să utilizați

Conținutul sacului trebuie turnat într-un recipient cu o cantitate

Intrarea pe suprafața placată și începerea aplicării chitului de

dale din paleți diferiți.

măsurată de apă curată (7,5 litri de apă Ia un sac de 25 kg).

rosturi sunt posibile după aproximativ 24 ore de la lipirea

- Montați materialul numai după ce l-ați verificat vizual.

Amestecarea se face energic, de preferință mecanic, până Ia

plăcilor. Orice altă lucrare pe suprafața placată se poate efectua

- Dalele tăiate trebuie spălate după tăiere pentru îndepărtarea

obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil.

după ce adezivul atinge rezistența de utilizare min. 72 ore.

prafului de ciment.
- Nu montați niciodată suprafețe mari fără rosturi de dilatare
(ruperi ale suprafețelor).

Se lasă în repaus 5 minute după care se amestecă din nou
energic. Timp de punere în operă: aproximativ 2,5 ore.

- Recomandăm montarea plăcilor la temperaturi cuprinse între

05. Lipirea dalelor de pavaj

5°C și 25°C.

Pentru placarea pardoselilor din beton se fixează plăcile în

- Ploaia trebuie evitată!

poziția dorită prin apăsare ușoară, cu mâna. După care acestea
se lovesc ușor cu un ciocan de cauciuc pentru asigurarea
aderenței acestora și stabilirea nivelului dorit.
Pentru placarea pereților, suprafața de contact dintre adeziv și
placă trebuie să fie de minim 2/3 din suprafața plăcii.

01. Pregătirea suprafeței suport

Surplusul de adeziv ce apare la îmbinări în momentul presării

Suprafețele noi de beton și șape pe bază de ciment trebuie să
fie maturate (minim 28 de zile). Suprafețele vechi se verifică
dacă prezintă o rezistență corespunzătoare pentru a suporta o
placare. Dacă prezintă denivelări mai mari de 10 mm se repară
în prealabil cu adeziv.
Suprafețele se curăță de praf, murdărie, urme de grăsimi sau
vopsea și se degresează. Dacă suprafețele sunt acoperite de

03. Aplicarea adezivului pe stratul suport

plăcilor trebuie eliminat imediat.

Se aplică pe suprafața suport pasta de adeziv preparată într-un

08. Impregnarea dalelor de pavaj
Impregnarea se face cu ajutorul unui trafalet, pensulă sau prin
pulverizare.

strat cu grosimea de 2 – 10 mm. Se întinde cu gletiera (partea
netedă), după care se greblează cu partea canelată de 6–10
mm lățime și adâncime, în funcție de mărimea plăcilor
aplicate.

mucegai sau ciuperci, acestea se curăță și se tratează cu
produse specifice. Suprafețele puternic absorbante se
amorsează în prealabil cu amorsă universală.

06. Corectarea poziției plăcii de pavaj
Reajustarea poziției plăcii trebuie să se realizeze în maxim 20
minute. Datorită alunecării reduse, poate fi adoptat modul de
04. Aplicarea adezivului pe dala de pavaj

placare de sus înspre baza pereților verticali cu plăci de

În același mod adezivul este aplicat pe partea inferioară a

dimensiuni medii, pentru a evita expunerea inestetică a plăcilor

plăcii.

tăiate.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - DALE PAVAJ
Șapă semiuscată
Montarea pavajului se va face obligatoriu cu rost de minim 2

01. Delimitare teren

03. Pregătirea șapei semiuscate

Se va face măsurarea terenului și delimitarea acestuia cu

Prepararea șapei semiuscate se va face cu ajutorul unei

mm, respectându-se liniile rosturilor longitudinale și

ajutorul țărușilor și a sforii.

betoniere. Proporțiile unei șape sunt de 1 mc de nisip la 100 kg

transversale după caz. Liniile rosturilor pot fi urmărite ușor cu

de ciment.

ajutorul laserului dacă permite ambientul exterior sau cu
ajutorul unei sfori întinse de cel puțin 3 m, procedeu care ajută
și la menținerea planeității platformei pavate.

02. Pregătirea fundației
În zona delimitată anterior, se va face decopertarea terenului și
îndepărtarea acestuia, în grosime de 10-40 cm, asigurând
astfel un sistem de drenare a apei din fundație și din structură.

Bordurile se vor monta într-o fundație de beton, de aproximativ
10-15 cm, cu un reazăm amplasat în spatele bordurii pentru a
prelua eforturile transmise de platformă. Acestea se vor monta
cu un rost de dilatare de minim 1 cm, nivelul superior al bordurii
fiind nivelul final al platformei pavate, lăsând loc unui strat de
nisip sau piatră concasată de minim 4 cm.
Pentru un aspect optic plăcut și natural, precum și pentru
Șapa semiuscată se va monta pe suprafața de pavat la cota

omogenizarea nuanțelor folosiți simultan piesele de pavaj din

bordurilor minus grosimea pavajului, ținându-se cont de panta

mai mulți paleți. Pentru o ajustare a pavajului în funcție de

stabilită anterior pentru degajarea apei pluviale, sau în direcția

ambient plăcile pot fi tăiate la dimensiunile dorite folosind flex

rigolelor dacă sunt prevăzute. Șapa se va nivela cu un dreptar

cu disc diamantat continuu sau mașină de tăiat cu apă.

de aluminiu.
Dalele se așează una lângă alta pe stratul de șapă și se bat ușor

Se urmărește obținerea unui plan înclinat 2-2,5% pentru a se

cu un ciocan de cauciuc pentru a le fixa.

asigura evacuarea apei de pe zona care urmează să fie pavată.
Stratul suport superior format din piatră spartă, cu granulație
0-18 mm, grosime de minim 4 cm, va fi compactat cu o placă
vibrantă. Obligatoriu se va ține cont de panta longitudinală și
transversală de minim 1% pentru eliminrea apei de pe
platformă.

După montarea integrală a pavajelor se va face o compactare
04. Montarea pavajului

cu placa vibrantă, obligatoriu cu o piesă de prelungire din

straturi de 5-10 cm cu piatră spartă până la atingerea nivelului

Pentru a elimina cât mai mult tăierea pavajului montarea se va

cauciuc. Aceasta se va face obligatoriu când platforma este

dorit, nu mai puțin de 20 cm. Compactarea se va face cu cilindru

începe dintr-un colț de 90 de grade sau o linie dreaptă, cât mai

uscată și se va executa transversal și longitudinal, cel puțin de

lungă, paralelă cu bordurile, care va servi drept reper.

două ori.

Infrastructura se realizează prin compactarea succesivă a unor

compactor.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - DALE PAVAJ
Pat de nisip sau sort
01. Delimitarea terenului

03. Montarea pavajului

Se va face măsurarea terenului și delimitarea acestuia cu

Pentru a elimina cât mai mult tăierea pavajului montarea se va

ajutorul țărușilor și a sforii.

începe dintr-un colț de 90 de grade sau o linie dreaptă, cât mai
lungă, paralelă cu bordurile, care va servi drept reper.
Pentru nivelarea stratului final se recomandă utilizarea unor
țevi metalice (diametru de 3-6 mm) și a unui sort de pietriș cu
Bordurile se vor monta într-o fundație de beton, de aproximativ

granulație de 0-8 mm.

02. Pregătirea fundației

10-15 cm, cu un reazăm amplasat în spatele bordurii pentru a

Pentru un aspect optic plăcut și natural, precum și pentru

În zona delimitată anterior, se va face decopertarea terenului și

prelua eforturile transmise de platformă. Acestea se vor monta

omogenizarea nuanțelor folosiți simultan piesele de pavaj din

îndepărtarea acestuia, în grosime de 10-40 cm, asigurând

cu un rost de dilatare de minim 1 cm, nivelul superior al bordurii

mai mulți paleți. Pentru o ajustare a pavajului în funcție de

astfel un sistem de drenare a apei din fundație și din structură.

fiind nivelul final al platformei pavate, lăsând loc unui strat de

ambient plăcile pot fi tăiate la dimensiunile dorite folosind flex

nisip sau piatră concasată de minim 4 cm.

cu disc diamantat continuu sau mașină de tăiat cu apă.
Dalele se așează una lângă alta pe stratul de șapă și se bat ușor
cu un ciocan de cauciuc pentru a le fixa.

Țevile se vor monta paralel la cota bordurilor minus grosimea
pavajului, ținându-se cont de panta stabilită anterior pentru
degajarea apei pluviale, sau în direcția rigolelor dacă sunt
prevăzute. Sortul dintre ele va fi finisat cu un dreptar de
Se urmărește obținerea unui plan înclinat 2-2,5% pentru a se
asigura evacuarea apei de pe zona care urmează să fie pavată.

aluminiu.
Stratul suport superior format din piatră spartă, cu granulație
0-18 mm, grosime de minim 4 cm, va fi compactat cu o placă

După montarea integrală a pavajelor se va face o compactare

vibrantă. Obligatoriu se va ține cont de panta longitudinală și

cu placa vibrantă, obligatoriu cu o piesă de prelungire din

transversală de minim 1% pentru eliminarea apei de pe

cauciuc. Aceasta se va face obligatoriu când platforma este

platformă.

uscată și se va executa transversal și longitudinal, cel puțin de
două ori.
Montarea pavajului se va face obligatoriu cu rost de minim 2
mm, respectându-se liniile rosturilor longitudinale și

Infrastructura se realizează prin compactarea succesivă a unor

transversale după caz. Liniile rosturilor pot fi urmărite ușor cu

straturi de 5-10 cm cu piatră spartă până la atingerea nivelului

ajutorul laserului dacă permite ambientul exterior sau cu

dorit, nu mai puțin de 20 cm. Compactarea se va face cu cilindru

ajutorul unei sfori întinse de cel puțin 3 m, procedeu care ajută

compactor.

și la menținerea planeității platformei pavate.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - PIATRĂ DECORATIVĂ
Fixare cu adeziv
Înainte de montarea dalelor citiţi următoarele instrucţiuni !

Important este ca placarea să fie începută din partea inferioară

- Curățați suprafața de placat pentru a mări aderența

a zidului, începând cu penultimul rând. Apoi ținând cont de un

Întindeți adezivul cu ajutorul unei gletiere pe spatele fiecărui

Verificați odată la 3-4 rânduri de produs, planeitatea acestuia

adezivului și ulterior a produselelor cu care vine placată.

unghi de 90 de grade se vor trasa o linie orizontală și una

produs. În acest mod asigurați un contact perfect între placă și

cu ajutorul unui boloboc.

- Suprafața de placat trebuie să fie stabilă, uscată. În cazul în

verticală. Ultimul rând de piatră decorativă va fi montată cu

adezivul întins pe perete. Plăcile pentru colțuri pot fi tăiate la

care suprafața pe care se face montajul este lucioasă și
netedă, trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru o aderare

piesele care se pot ajusta în funcție de nivelul pardoselii.

bună a adezivului.

02. Pregătirea suprafeței bucății de piatră decorativă

- Este important să colocați un prim nivel cu ajutorul unui

Curățați cu o mistrie sau o ustensilă similară posibilele bavuri

boloboc pentru a asigura alinierea corectă a placării.

ale pieselor pentru a realiza o liniaritate mai bună la montare și

- Pentru a realiza o suprafață armonioasă trebuie să utilizați

obținerea unui finisaj perfect.

05. Aplicarea adezivului pe bucata de piatră decorativă

07. Verificarea stadiului lucrării

dimensiunile dorite folosind flex cu disc diamantat continuu
sau mașină de tăiat cu apă. La produsele de placat cu o grosime
de peste 1,5 cm se recomadă tăierea la 45 de grade.

dale din paleți diferiți.
- Montați materialul numai după ce l-ați verificat vizual.
08. Impregnarea suprafețelor

- Bucățile trebuie spălate după tăiere (pentru îndepărtarea

Impregnarea se face cu ajutorul unui trafalet, pensulă sau prin

prafului de ciment).
- Recomandăm montarea plăcilor la temperaturi cuprinse între
5°C și 25°C. Ploaia trebuie evitată.

03. Prepararea adezivului

pulverizare.

Conținutul sacului trebuie turnat într-un recipient cu o cantitate
măsurată de apă curată (7,5 litri de apă Ia un sac de 25 kg).
Amestecarea se face energic, de preferință mecanic, până Ia

06. Corectarea poziției plăcii de piatră decorativă

obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se

Reajustarea poziției plăcilor trebuie să se realizeze în maxim 20

01. Pregătirea suprafeței suport

lasă în repaus 5 minute după care se amestecă din nou energic.

minute de la placare sau ținând cont de specificațiile de pe

Curățați suprafața de placat și placajele și folosiți o amorsă

Timp de punere în operă: aproximativ 2,5 ore.

ambalajul adezivului. Dacă suprafața care urmează a fi placată

pentru beton pentru a mări aderența adezivului. Suprafața de
placat trebuie să fie stabilă și uscată. În cazul în care suprafața
pe care se face montajul este o suprafață lucioasă și netedă,
trebuie șlefuită pentru o aderare bună a adezivului. Este
important să colocați un prim nivel cu ajutorul laserului sau a
sforii de nivel și a bolobocului pentru a asigura alinierea corectă
a placării.

are colțuri, începeți cu ele pentru a evita posibilele tăieri la final.
04. Aplicarea adezivului pe stratul suport
Întindeți adezivul pe perete cu o gletieră zimțată pentru a
asigura contactul pe toată suprafața peretelui și nivelarea
acestuia. Recomandăm folosirea unui adeziv pentru gresie,
faianță care să fie elastic și rezistent la îngheț. Pentru
produsele cu nuanțe deschise este de preferat a se folosi un
adeziv alb.

Folosiți un ciocan din cauciuc pentru a lovi ușor plăcile
asigurând o lipire cât mai bună a adezivului de pe placă cu cel
de pe perete. Nu folosiți ustensile care pot ciobi sau rupe
plăcile. Pentru o montare corectă „rupeți” rosturile orizontale
sau cele verticale la 30 – 50 cm pentru obținerea unui finisaj
perfect.

09. Întreținere și protejarea suprafețelor
În cazul unor eventuale depuneri de calciu, ceea ce se poate
întâmpla în anumite zone, aceste depuneri trebuie curățate.
Pentru a evita depunerile de calciu și pentru a proteja culoarea
plăcilor, este recomandată folosirea lichidului de impregnare
recomandat de STAR STONE. Materialele necesare instalării și
întreținerii pot fi achiziționate de la firma noastră.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - CĂRĂMIDĂ APARENTĂ
Fixare cu adeziv
Înainte de montarea dalelor citiți următoarele instrucțiuni !

Important este ca placarea să fie începută din partea inferioară

- Curățați suprafața de placat pentru a mări aderența

a zidului, începând cu penultimul rând. Apoi ținând cont de un

Întindeți adezivul cu ajutorul unei gletiere pe spatele fiecărui

(fereastră, ușă etc.) sau între deschideri. Plăcile pentru colțuri

adezivului și ulterior a produselor cu care vine placată.

unghi de 90 de grade se vor trasa o linie orizontală și una

produs. În acest mod asigurați un contact perfect între placă și

pot fi tăiate la dimensiunile dorite folosind un flex cu disc

- Suprafața de placat trebuie să fie stabilă, uscată. În cazul în

verticală. Ultimul rând de piatră decorativă va fi montată cu

adezivul întins pe perete. Plăcile pentru colțuri pot fi tăiate la

diamantat continuu sau mașină de tăiat cu apă. La produsele

piesele care se pot ajusta în funcție de nivelul pardoselii.

dimensiunile dorite folosind un flex cu disc diamantat continuu

de placat cu o grosime de peste 1,5 cm se recomandă tăierea la

sau mașină de tăiat cu apă. La produsele de placat cu o grosime

45 de grade.

care suprafața pe care se face montajul este lucioasă și
netedă, trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru o aderare
bună a adezivului.

02. Pregătirea suprafeței bucății de cărămidă aparentă

- Este important să colocați un prim nivel cu ajutorul unui

Curatați cu o mistrie sau o ustensilă similară posibilele bavuri

boloboc pentru a asigura alinierea corectă a placării.

ale pieselor pentru a realiza o liniaritate mai bună la montare și

- Pentru a realiza o suprafață armonioasă trebuie să utilizați

obținerea unui finisaj perfect.

05. Aplicarea adezivului pe bucata de piatră decorativă

Distribuirea plăcuțelor se va face de la colț până la o deschidere

de peste 1,5 cm se recomandă tăierea la 45 de grade.

dale din paleți diferiți.
- Montați materialul numai după ce l-ați verificat vizual.
- Bucățile trebuie spălate după tăiere (pentru îndepărtarea
prafului de ciment).
- Recomandăm montarea plăcilor la temperaturi cuprinse între
5°C si 25°C. Ploaia trebuie evitată.

03. Prepararea adezivului
Conținutul sacului trebuie turnat într-un recipient cu o cantitate

07. Rostuirea

măsurată de apă curată (7,5 litri de apă Ia un sac de 25 kg).

06. Corectarea poziției

Amestecarea se face energic, de preferință mecanic, până Ia

Plăcuțele se vor fixa pe locul lor prin apăsare puternică și

obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se

ușoară mișcare stânga-dreapta. În urma fixării nu trebuie să

01. Pregătirea suprafeței suport

lasă în repaus 5 minute după care se amestecă din nou energic.

Curățați suprafața de placat și placajele și folosiți o amorsă

mai rămână bule de aer în masa adezivului. Nu este necesară o

Timp de punere în operă: aproximativ 2,5 ore.

pentru beton pentru a mări aderența adezivului. Suprafața de

amorsare prealabilă.

04. Aplicarea adezivului pe stratul suport

placat trebuie să fie stabilă și uscată. În cazul în care suprafața
pe care se face montajul este o suprafață lucioasă și netedă,
trebuie șlefuită pentru o aderare bună a adezivului. Este
important să colocați un prim nivel cu ajutorul laserului sau a
sforii de nivel și a bolobocului pentru a asigura alinierea corectă
a placării.

Rosturile suprafețelor placate cu cărămidă aparentă se vor
executa din mortar. Acest tip de mortar nu conține săruri
dizolvabile, se aplică foarte ușor și nu pătează suprafața
cărămizilor aparente. Mortarul se prepară ca un mortar semiuscat și se aplică cu ajutorul fierului de rostuit. Rosturile astfel
obținute au un aspect rustic potrivit cu plăcuțele. Prima dată se

Pentru placarea suprafețelor cu cărămizi aparente se va folosi

execută rosturile orizontale.

doar adeziv cu calități tixotropice, furnizat de producători
consacrați. Adezivul va fi întins într-un strat subțire pe
suprafața de placat, cu o gletieră cu dinți. De asemenea se va
aplica adeziv și pe spatele plăcuțelor tot cu gletiera cu dinți în
așa fel încât adezivul să umple canalele pentru aderență.

Pentru a fi siguri că obținem rosturi uniforme vom fixa câțiva
„stâlpi” din loc în loc și la colțuri, iar între aceștia se va folosi
sfoara de nivel.
Dimensiunile recomandate pentru rosturi sunt:
- pentru plăcile înguste (lățime de 52 mm) 10mm
- pentru plăcile late (lățime 71mm) 12mm
-pentru obținerea unui efect cât mai rustic recomandăm rosturi

După rosturile orizontale urmează executarea rosturilor

de 12-14mm. Prin folosirea adezivilor recomandați plăcuțele

verticale. După aceea urmează finisarea îmbinării rosturilor

nu vor mai aluneca pe suprafață (perete) și astfel nu se vor

orizontale cu cele verticale. Mortarul în surplus ce ajunge pe

folosi cruciulițe de ghidaj.

fața plăcuțelor se îndepărtează ușor cu o perie.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - ACCESORII GARD
Fixare cu adeziv

Înainte de montarea accesoriilor de gard citiţi următoarele

06. Aplicarea adezivului

09. Rostuirea

instrucţiuni !

Întindeți adezivul cu ajutorul unei gletiere pe spatele fiecărei

Rosturile de dilatare au un rol important în rezistența la

- Curățați suprafețele care urmează a fi placate pentru o

piese. În acest mod asigurați un contact perfect între placă și

intemperii a lucrării și recomandăm ca acestea să fie realizate

aderență mai bună a adezivului. În cazul în care suprafața care

adezivul întins pe suprafața de placat. Plăcile pot fi debitate în

cu ajutorul unor distanțiere, de aproximativ 5-10 mm.

urmează a fi placată este lucioasă sau netedă, aceasta trebuie

funcție de nevoie folosind un flex cu disc diamantat continuu

șlefuită cu hârtie abrazivă.

sau mașină de tăiat cu apă.

- Suprafețele vechi se verifică dacă au o rezistență
corespunzătoare pentru a suporta placarea. Dacă prezintă
denivelări mai mici de 5 mm se repară în prealabil cu adeziv.
- Suprafețele se curăță de praf , murdărie , urme de grăsime sau
vopsea și se degresează. Dacă suprafețele sunt acoperite de
mucegai sau ciuperci, acestea se curăță și se tratează cu
produse specifice.
- Înainte să începeți montarea accesoriilor pentru gard, tăiați
cu un flex cu disc diamantat picurătorul la 1-2 cm distanță de
margine.

02. Măsurători
Se măsoară cu atenție distanța dintre stâlpi pentru a potrivi
piesele astfel încât tăieturile să fie făcute în dreptul acestora
pentru a evita un aspect inestetic.
03. Debitarea

Rostuirea capacelor de interval de gard se va realiza folosind un

Capacele de interval de gard care necesită ajustare pot fi tăiate

chit de rost de exterior, de granulație mare. Aplicarea chitului de

- Recomandăm folosirea unui adeziv alb de exterior.

la dimensiunile dorite folosind un flex cu disc diamantat

- Montați intervalele de gard cu un rost de dilatare între 5 și10 mm.

continuu sau mașină de tăiat cu apă. Pentru colțuri

- Recomandăm montarea la temperaturi cuprinse între 5-25 °C.

recomandăm ca debitarea să se facă la unghi 45 de grade.

În același mod întindeți adezivul pe partea inferioară a plăcii.

rost se realizează cu ajutorul unui instrument special pentru
rostuit sau a unei pungi de rostuit.
Este important să țineți cont de introducerea chitului de rost
până la o adâncime de două treimi din grosimea produsului

- Ploaia trebuie evitată.

pentru a-i oferi o rezistență sporită și evitarea fisurilor în timp.
Surplusul rezultat în urma rostuirii se va îndepărta cu ajutorul
unei mistrii și se va șterge cu un burete umed.

01.Verificarea planeității suprafeței
Se verifică planeitatea zidului sau a stâlpilor de gard . În cazul în
care sunt denivelări de până în 5-10 mm acestea se repară în
prealabil cu adeziv, iar în cazul în care denivelările sunt mai
mari, încărcarea suplimentară se face cu mortar pentru a
reduce consumul excesiv de adeziv.

04. Picurător

07. Corectarea poziției

Înainte să începem montajul capacelor de stâlp sau a celor de

Reajustarea poziției trebuie să se realizeze în maxim 20 minute

interval de gard tăiați cu un flex cu disc diamantat de piatră sau

de la placare sau ținând cont de specificațiile de pe ambalajul

beton picurătorul la 1-2 cm distanță de margine.

adezivului. Folosiți un ciocan din cauciuc pentru a lovi ușor

05. Prepararea adezivului

plăcile asigurând o lipire cât mai bună a adezivului de pe placă

Conținutul sacului trebuie turnat într-un recipient cu o cantitate

cu cel de pe perete. Nu folosiți ustensile care pot ciobi sau rupe

măsurată de apă curată (7,5 litri de apă Ia un sac de 25 kg).

plăcile.

Amestecarea se face energic, de preferință mecanic, până Ia

Folosiți bandă adezivă de hârtie pentru protejarea muchiilor

obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se

pieselor care urmează a fi rostuite.

08. Verificarea stadiului lucrării

lasă în repaus 5 minute după care se amestecă din nou energic.

Verificați de fiecare dată planeitatea montajului cu ajutorul

Timp de punere în operă: aproximativ 2,5 ore.

unui boloboc.

INFORMAȚII UTILE
Certificări ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

QUDAL - QUALITY meDAL Romania Construction 2018/2019

Garanția calității

Din dorinţa de a oferi partenerilor şi clienţilor noștri produse şi servicii de

Suntem încântați să vă aducem la cunoștință că produsele STAR STONE au

Satisfacția clienților noștri reprezintă un deziderat pentru STAR STONE, iar

cea mai bună calitate, din data de 11 Mai 2019 STAR STONE are

reușit să obțină cel mai mare număr de voturi de la respondenți în cel mai nou

pentru ca acest obiectiv să poată fi atins, fiecare angajat de la manipulant până la

implementat și certificat sistemul de management al calităţii conform
cerințelor standardului ISO 9001:2015
De asemenea, este certificat şi sistemul de management al mediului,
conform standardului ISO 14001:2015, certificatele sunt valabile
pentru „Producție de dale și elemente de placaj din beton”. Certificarea a
:

fost executată de organismul de certificare TUV Rheinland.

studiu QUDAL - QUALITY meDAL Romania Construction 2018/2019 la

manager de cercetare-dezvoltare, de la șofer până la director de logistică, de la

următoarea întrebare:

agent de vânzări la inginer, își manifestă implicarea și profesionalismul pe aria sa

„Numiți PRODUCĂTORUL DE PRODUSE DIN BETON ȘI BUNURI DIN BETON

de activitate.

(PLĂCI, CUBURI, BORDURI, SCĂRI, PAVAJ ETC.) care oferă cel mai înalt nivel al
calității în România potrivit experienței și opiniei dumneavoastră sau a
persoanelor apropiate de dumneavoastră:”
„Felicitări pentru acest remarcabil succes - consumatorii din România v-au votat
ca fiind numărul 1 la capitolul calitate în România! Ați depășit competitorii direcți
și ați dovedit că sunteți cei mai buni pe piața din categoria de mai sus.”
Mulțumim clienților noștri, care ne-au votat!
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Desenele industriale ale produselor: Dale de pavaj - Arvore, Dale de pavaj - Athos, Dale de pavaj - Athena, Piatră decorativă - Traverstone, Piatră decorativă - Roma sunt înregistrate de compania noastră la EUIPO (European Union Intellectual Property Office)
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Eflorescențe

Diferențe de culoare

- Recomandăm ca cel puțin o dată pe an să curățați produsele noastre cu soluții

Eflorescența este un fenomen natural care poate să apară din păcate, uneori, pe

Produsele colorate din beton sunt produse din materii prime naturale, care

speciale de curățare și întreținere. De preferat ar fi ca această procedură să fie

suprafața oricăror produse pe baza de ciment sub formă de pete de culoare

prezintă prin natura lor diferenţe de culoare mai mici sau mai mari. Din acest

făcută după trecerea sezonului rece.

albicioasă - de diferite dimensiuni și forme.

motiv, pot să apară variaţii de culoare, chiar dacă produsele din beton sunt

- Toate petele de murdărie trebuiesc înlăturate cât mai repede posibil pentru a

Aceste pete albicioase apar din cauza migrării spre suprafață a hidroxidului de

monitorizate şi controlate cu atenţie. Astfel, nu putem răspunde pentru

evita deteriorarea suprafeței. Petele persistente se înlătură cu apă sau soluții

calciu, aflat în pasta de ciment. Acesta reacționează cu dioxidul de carbon,

diferenţele de culoare dintre mostrele generale şi produsele efectiv livrate. Se

speciale de curățare pentru pavajele STAR STONE și/sau cu o perie cu filamente

prezent în atmosferă, formând carbonat de calciu, puțin solubil în apă, care se

recomandă utilizarea concomitentă a pavajelor din mai multi paleţi atunci când

tari.

depune pe suprafața elementelor din beton.

- Îndepărtarea frunzelor uscate sau a prafului se va face cu o mătură moale.
- Recomandăm evitarea utilizării soluțiilor chimice concentrate de curățare, cum

se efectuează montajul. Abaterile de culoare pot să apară chiar şi între produse
din acelaşi palet.

Eflorescențele ce apar pe suprafețele din beton se împart în:

ar fi soluțiile acide sau bazice. Recomandăm curățarea suprafețelor pavate doar

- Eflorescențe primare, care apar pe suprafața betonului, la vârste fragede.

cu soluții speciale.

- Eflorescențe secundare care apar în timp și sunt favorizate de infiltrația

- Nu este recomandată folosirea uneltelor metalice pe suprafețele pavate,

lentă a apei pluviale în porii betonului. Acest fenomen accentuează

deoarece acestea pot fi zgâriate.

dizolvarea și migrarea hidroxidului de calciu către suprafața elementului
turnat, respectiv combinarea acestuia cu dioxidul de carbon.

Reclamații
Produsele trebuie verificate la livrare și înainte de montaj. În cazul în care există
deficiențe de calitate acestea trebuie reclamate înaintea montajului. În cazul
reclamațiilor fondate, produsele vor fi înlocuite pe cheltuiala STAR STONE. În
cazul reclamațiilor nefondate, STAR STONE va pune la dispoziția reclamantului
produsele suplimentare pe cheltuiala acestuia.

Culoare și structură
Nuanța și structura elementelor de pavaj prefabricate din beton pot avea ușoare

Atât eflorescențele cît și diferențele de culoare nu influenţează rezistența și

variații și abateri din cauza utilizării materiilor prime naturale, care sunt supuse

calitatea produselor în nici un fel, deoarece acestea pot fi remediate în timp şi pot

variațiilor naturale. Pigmenții folosiți la colorarea în masă a produselor sunt de

fi influenţate direct de condițiile atmosferice, suprafaţa căpătând astfel un

calitate superioară și sunt rezistenți la razele UV. În timp, intemperiile naturale și

aspect mai uniform. Diferenţele de culoare şi eflorescenţele nu pot reprezenta un

alți factori externi care acționează asupra acestor produse din beton pot

motiv pentru reclamaţii.

influența ușoara modificare a culorii și a structurii acestora.

Rezervă pentru eventuale înlocuiri sau reparații
Recomandăm păstrarea unei anumite cantități de produs ca și rezervă (cca. 5%)
pentru a-l putea înlocui la nevoie fără a avea diferențe de culoare și fără a mai
aștepta o nouă comandă.

Transport

La montaj se recomandă utilizarea produselor din mai mulți paleți concomitent,

Rezistența la îngheț-dezgheț și sarea de degivrare

pentru a obține un efect natural al produsului. Pot exista ușoare diferențe de

STAR STONE organizează transporturi în țară și în străinătate prin platforme

STAR STONE garantează rezistența produselor la îngheț-dezgheț și degivrare,

nuanță și structură, dar acestea nu influențează în nici un fel calitatea și utilitatea

logistice, șoferii fiind responsabili să livreze în condiții optime mărfurile.

conform normativelor Europene SR EN 1338 – 2004, SR EN 1339 – 2004 și SR

produselor noastre și nu se iau în considerare eventualele reclamații referitoare la

Descărcarea acestora nu intră în atribuțiile lor.

EN 1340 – 2004, realizând periodic teste de laborator care să certifice calitatea

acestea.

constantă a acestora.

Impermeabilizanții ajută?
Există o gamă largă de soluții de etanșare, impermeabilizare. Acestea sunt
împărțite în două categorii: una care formează o peliculă pe suprafața pavajului și
una care pătrunde în profunzimea lui și formează o barieră de câțiva milimetri.

Recomandăm ca soluție optimă pentru degivrare produsele speciale pentru
beton pe bază de clorură de calciu.
Soluțiile pe bază de clorură de sodiu, adică sarea, deteriorează suprafețele
produselor!

Showroom Oradea

 Nojorid nr. 570, Oradea, Județul Bihor
Luni – Vineri : 8.30 – 17.00, Sâmbătă : 10.00 – 15.00
Tel: 0259 422 088, 0359 422 888

Showroom București

 București, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 177
Luni – Vineri : 8.30 – 17.00, Sâmbătă : 8.30 – 13.00
Tel: 0314 177 177, 0770 108 696

CONTACTAȚI REPREZENTANȚII NOȘTRI ZONALI
Piatra noastră e Beton!

BIHOR
Call center
Manager zona

NORD - VEST

CENTRU

Call center
Manager zona

Call center
Manager zona

0738 998 872
0728 165 343

0746 022 526
0774 549 453

0771 558 262
0738 998 873

Sediul central și producția
Tel. 0259 422 088, 0359 422 288

BIHOR

BOTOȘANI

MARAMUREȘ

SATU MARE

Piatra noastră e Beton!

Nojorid nr. 570, Oradea, Jud. Bihor, ROMÂNIA

SUCEAVA
BISTRIȚA
NĂSĂUD

SĂLAJ

IAȘI
NEAMȚ

CLUJ
MUREȘ

ARAD

HARGHITA

VASLUI

BACĂU

ALBA
TIMIȘ

Showroom București

VÂLCEA

CARAȘ - SEVERIN

GORJ

Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 177, București
Tel. 0314 177 177, 0770 108 696

SIBIU

HUNEDOARA

BRAȘOV

DÂMBOVIȚA
DOLJ

OLT
TELEORMAN

Call center
Manager zona

0757 025 338
0738 998 874

VRANCEA

PRAHOVA

ARGEȘ

MEHEDINȚI

SUD - VEST

COVASNA
GALAȚI

BUZĂU

BUCURESTI
ILFOV

BRĂILA
IALOMIȚA

CĂLĂRAȘI

GIURGIU

BUCUREȘTI

SUD - EST

0770 108 696
Call center
Manager zona 0738 998 875
0723 635 522

Call center
Manager zona

TULCEA

CONSTANȚA

EST
0757 025 338
0720 067 592

Call center
Manager zona

0746 022 526
0738 998 871

