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REPREZENTANȚA
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O ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ DIN 
MIJLOCUL ARDEALULUI
Pasiunea noastră este construirea, cre-
area și creșterea valorilor. Am început 
într-un atelier, am fost foarte ambițioși, 
și de atunci ne conduce pasiunea, iu-
birea pentru creativitate și pentru lemn.

LEMNUL ESTE CEL 
MAI BUN PRIETEN 
AL NOSTRU
Scopul nostru încă din 1993 este, ca din 
ce în ce mai mulți oameni  să poate trăi și 
să se relaxeaze într-o atmosferă naturală.

VALORILE NOASTRE SUNT 
ÎNCREDEREA, PUNCTUALITATEA 
ȘI RAPIDITATEA
Chiar din această cauză ne extindem 
experiențele, competențele în continu-
are, ca să facem mai confortabil viața 
clientului cu case moderne.

ÎȚI ADUCEM MUNTEA 
HARGHITA ÎN VIAȚA TA
Îți prezentăm magia naturală a Harghitei, 
copacul. Scopul nostru este, că oriunde 
ai trăi în lume, să poți simți briza pinului 
ardelenesc. Ca să poți trăi, întâlni, crea 
într-o atmosferă sănătoasă și caldă.

CINE 
SUNTEM 

NOI
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PLANIFICĂM,
pentru că acesta este 
în sângele nostru!
Suntem rapizi, precizi și punctu-
ali. Dacă lucrezi cu noi, atunci în 
mai puțin de 3 luni te poți muta 
în casa viselor tale. În casa care 
radiază căldură, este în armonie cu 
natura și aproape că trăiește împre-
ună cu locuitorii săi. Mișcă, respiră 
și are suflet.

CONSTRUIM,
pentru că ne place 
să construim!
Noi nu construim numai case, ci îți 
creăm o atmosferă idilică pen-
tru tine. Cu ajutorul nostru oricând 
poți evada din zgomotul blocului. Și 
să nu uiți, dacă comenzi din casele 
noastre, atunci nu trebuie să alegi 
între comfort și liniște. La noi le gă-
sești pe ambele.

PERSONALIZĂM,
pentru că provocările 
ne pun în mișcare!
Este o fericire pentru noi, dacă în-
cerci creativitatea noastră cu pre-
tenția ta unică. Pentru proiectanții 
noștri nu există provocare mai mare, 
decât de a realiza visele tale.

MONTĂM,
ca la final să ne bucurăm 
împreună!
După producerea părților împache-
tăm casa perete cu perete, astfel 
poți monta o mică casă de vacanță 
chiar și cu prietenii tăi. Pentru că 
există puține plăceri mai mari, de-
cât de a construi propria ta casă.
Bineînțeles, că ne place și nouă să 
montăm casele noastre, pentru că cui 
nu-i place să se joace cu legouri gi-
gantici, și să vadă, că din diferite ele-
mente în final se face ceva total nou.

CE FACEM
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PROIECTĂM PENTRU TINE
La noi totul pornește de la client. Chiar 
din această cauză nu pornim proce-
sul de producţie, până când nu înțe-
legem perfect, ce-ți dorești de fapt. 

Ne putem da seama de necesităţi-
le tale, dacă îți prezentăm modele-
le noastre. Dacă una dintre modele 
îți place, atunci încercăm să îl per-
sonalizăm, așa cum îți imaginezi.

Dar nu ne este frică să creăm din-
tre modele deja făcute unul total 
nou, sau să facem un plan de vi-
zualizare pe un desen adus de tine.

PRODUCEM CALITATE
Dacă ne-am înțeles în ceea ce pri-
vește planul de vizualizare și oferta, 
atunci se poate începe cu produc-
ția componentelor. Desenele ele-
mentelor le facem conform planului 
de vizualizare.

Suntem atenţi la faptul să cumpă-
răm lemne din tăierea de iarnă, să 
lăsăm să se odihnească, ca din us-

cător să iasă perfect uscate. Așa 
evităm fișurile și torsiunile.

CONSERVĂM, 
CA SĂ ÎNVINGEM TIMPUL
După ce am produs elementele, 
începe conservarea, când udăm 
elementele într-un lichid de conser-
vare pe bază de ulei. Acest proces 
se întâmplă într-un bazin de scu-
fundare special, unde conservăm 
toate elementele, nu numai părți-
le vizibile, dar și părțile invizibile.

După conservare uscăm elemen-
tele, și în funcţie de necesităţi le 
vopsim, dar vopsirea se poate face 
și în locul unde se face montajul.

ÎMPACHETĂM EFICIENT
După ce elementele sunt deja fă-
cute, le verificăm și le documen-
tăm. Pachetele facem astfel, ca 
pereții să fie cu susul în jos, așa 
la începutul construcției părțile ne-
cesare la fundul casei, vor fi găsite 
pe deasupra pachetului.

Scriem pe fiecare pachet ce fel 
de pereţi conţine. După aceasta 
le punem pe paleți, ca în cazul în 
care nu le poţi monta imediat, să 
le poți depozita și la locul montării.

Lângă pachete atașăm și un ghid 
de montare, conform căruia poți 
să-ți montezi casa fără nici o for-
mă de instruire anterioară.

Ambalajele protejează elementele 
împachetate împotriva condițiilor 
meteorologice în jur de o săptă-
mână. Pentru protejarea pachete-
lor pentru un timp mai lung, înainte 
de a construi casa, pachetele tre-
buie depozitate într-un loc protejat 
de soare și ploaie. Altfel pachetele 
se pot deteriora.

MONTĂM PRECIS
În caz de cerere noi facem și mon-
tarea. În acest caz un grup de trei 
sau cinci experți se deplasează la 
locul montării, unde în cel mai scurt 
timp posibil montează casa ta sau 
casa ta de vacanță.

CUM 
FACEM
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DE CE SĂ MĂ MUT 
ÎNTR-O CASĂ DE LEMN?

Lemnul, ca o sursă de energie re-
generabilă, este materialul de con-
strucție cel mai ecologic din lume: 
producerea acestuia nu numai că 
necesită jumătate de energie față de 
ciment, dar datorită puterii naturale 
de stocare a dioxidului de carbon 
lăsăm o urmă ecologică mult mai 
mică în spate, astfel gândindu-ne la 
generaţia următoare.

Lemnul reţine și umiditatea, și apoi 
îi dă drumul: este un material respi-
rator, ceea ce înseamnă că nu se va 
aduna materiale periculoase în ea. 
În afară de materiale de izolare În
peretele caselor se află numai lemn.

Dacă facem o comparație între un 
mobilier făcut din lemn presat și 
din lemn masiv, este evident, că cel 
făcut din lemn masiv este mai căl-
duros, natural și mult mai elegant. 
Lucrarea făcută cu profesionalism 
și materia primă de calitate garan-
tează, că casele făcute din lemn vor 
servi mai multe generații.

Și acesta nu este tot, casele din 
lemn creează o atmosferă estetică: 
studii norvegiene și japoneze ara-
tă, că casele din lemn au un efect 
pozitiv asupra sănătăţii și fericirii 
locuitorilor. Și dacă ne concentrăm 
asupra rezistenței față de umidi-
tate și de catastrofe naturale, ca-
sele din lemn sunt mult mai bune 
decât cele făcute din cărămidă.

NU NUMAI CĂ ESTE SĂNĂTOS, 
DAR ESTE ȘI CONFORTABIL
Locul și felul în care trăim, determi-
nă calitatea și sănătatea vieţii noas-
tre. Casele noastre făcute din lemn 
aduc natura în viața ta și îți asigură 
o experiență unică.

O casă de lemn, nu numai că asi-
gură un loc sănătos, dar  și unul 
confortabil: vara este răcoros, iarna 
este cald, aerul este întotdeauna 
proaspăt și niciodată uscat. Deoa-
rece lemnul creează o atmosferă 
unică și plăcută, care are un efect 
pozitiv nu numai asupra sănătății, 
dar și asupra performanței. 

A trăi într-o casă de lemn înseamnă 
și un stil de viață: tu, ca și un con-
sumator poți contribui la protejarea 
naturii, și prin faptul că alegi o casă, 
care la construire nu folosește multă 
energie, și nu produce gunoi, arăți că 
te ocupi de mediul tău înconjurător.

Materia primă a caselor noastre este 
lemnul originat din munții ardelenești, 
care radiază eleganţă, și care se po-
trivește și în construcția modernă. 
Lemnul este unic și frumos, care 
asigură o locuință caldă și naturală.
Noi cunoaștem lemnul de la rădă-
cină până în vârf: experiența noas-
tră de mai multe decenii și utilizarea 
tehnologiei celei mai moderne sunt o 
garanție la faptul că realizăm casele 
cele mai moderne și mai frumoase.
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PRODUSELE NOASTRE
CASE DIN LEMN VILE CĂSUŢE CAMPING

ȘICASĂU  10
Suprafaţa: 94,50 m²
Suprafaţa utilă: 84,8 m²

LIBAN 12
Suprafaţa: 93,27 m²
Suprafaţa utilă: 159,68 m²

TÂRGU MUREŞ 14
Suprafaţa: 39,00 m²
Suprafaţa utilă: 62,74 m²

ZORI 18
Suprafaţa: 89,78 m²
Suprafaţa utilă: 80,69 m²

BALATON 4 20
Suprafaţa: 59,51 m²
Suprafaţa utilă: 53,8 m²

BALATON 1B 21
Suprafaţa: 44,16 m²
Suprafaţa utilă: 40,17 m²

NIZZA A 22
Suprafaţa: 42,06 m²
Suprafaţa utilă: 38,08 m² 

RABA 23
Suprafaţa: 38,76 m²
Suprafaţa utilă: 34,82 m²

BALATON 3C 24
Suprafaţa: 46,75 m² 
Suprafaţa utilă: 42,65 m² 

LACU ROŞU 25 
Suprafaţa: 72,41 m²
Suprafaţa utilă: 65,04 m²

BALATON 1 26
Suprafaţa: 22,88 m² 
Suprafaţa utilă: 19,73 m² 

BALATON 2A 27
Suprafaţa: 33,87 m² 
Suprafaţa utilă: 30,25 m²

CHALKIDIKI 30
Suprafaţa: 18,36 m²
Suprafaţa utilă: 15,04 m²

FIRTUŞU 32
Suprafaţa: 21,55 m²
Suprafaţa utilă: 18,78 m²

OMEGA 34
Suprafaţa: 9,25 m²
Suprafaţa utilă: 6,44 m²
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PRODUSELE NOASTRE

ZEMPLEN 36
Suprafaţa: 20,14 m² 
Suprafaţa utilă: 19,48 m² 

CALONDA 37
Suprafaţa: 24,21 m²
Suprafaţa utilă: 20,96 m²

GARAJ 39
Suprafaţa: 17,49 m²
Suprafaţa utilă: 16,8 m²

GARAJ DUBLU 39
Suprafaţa: 33 m²
Suprafaţa utilă: 31,73 m² 

NICOU 40
Suprafaţa: 4 m²
Suprafaţa utilă: 3,84 m²

HODOŞ 41
Suprafaţa: 2,6 m²
Suprafaţa utilă: 2,47 m²

CĂSUŢĂ  42
PENTRU COPII  
Suprafaţa: 3,61 m²
Suprafaţa utilă: 3,42 m²

STAŢIE DE AUTOBUZ 46
Suprafaţa: 6,53 m²
Suprafaţa utilă: 6,53 m²

GHERETĂ MOBILĂ 47
Suprafaţa: 5 m²
Suprafaţa utilă: 4,47 m²

CĂSUŢE DE GRĂDINĂ MOBILIERE URBANE
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PROTECȚIA MEDIULUI 
Proiectarea corectă, construcția 
și folosirea tehnologiei corecte în-
seamnă un impact foarte mic asu-
pra mediului: într-o regiune bogată 
în copaci, ca Ardealul, prelucrarea 
atentă a lemnului ne ajută să avem 
cu noi tot timpul singura resur-
să infinit regenerabilă. A lucra cu 
lemnul înseamnă o economie de 
energie cu 50 % mai puțin, decât 
dacă am lucra cu ciment, și cu 80 
% mai puțin, decât dacă am lucra 
cu cărămidă.

Lemnul reține dioxidul de carbon 
responsabil pentru încălzirea glo-
bală, și la folosirea acestuia în case 
se va forma o stocare a dioxidului 
de carbon de lungă durată, care 
reduce emiterea acestuia cu 0,8 de 
tone/m3.

Prin înlocuirea cu lemn a materia-
lelor comune de construcţie , fie-
care m3  de lemn reduce emiterea 
dioxidului de carbon cu o medie 
de 0,8 tone.
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10 CASE DE LOCUIT

SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 1260×750 cm

Suprafaţa	 94,5	m²

Grosimea	pereţilor	 6	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 246	cm

Înălţimea	la	coamă		 390	cm

Terasă	 18,7	m²

Suprafaţa	utilă	 84,8	m²

ȘICASĂU 
Casă familială comodă de 94, 50 m². În interior se află o bucătărie 
sufragerie, două dormitoare, o baie şi o toaletă. Intrarea se face 
de pe verandă în formă de L, care înconjoară partea din faţă şi 
cea laterală dreaptă a casei.

100041
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12 CASE DE LOCUIT

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 1082×862	cm

Suprafaţa	 93,27	m²

Grosimea	pereţilor	 6	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 396	cm

Înălţimea	la	coamă	 780	cm

Terasă	 40,8	m²

Suprafaţa	utilă		 159,68	m²

LIBAN
Este o clădire cu etaj, mai multe balcoane, care poate 
fi utilizată atât pentru casă familială, cât şi pentru casă 
de vacanţă. Se caracterizează prin finisare pretenţio-
asă. La parter sunt amenajate o bucătărie americană, 
un dormitor şi o baie, iar la etaj se află trei camere, 
garderobă, toaletă şi baie.

100042

///// Parter /////
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13

Baie
4,95 

///// Bucătărie ////////// Terasa /////

///// Living ////////// Mansard /////
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14 CASE DE LOCUIT

SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 600 × 650 cm

Suprafaţa	 39	m²

Grosimea	pereţilor	 6	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Tavan parter	 2,76	m

Înălţime	perete	mansard	 1,44	m

Înălţimea	la	coamă		 6,80	m

Terasă	 18	m²

Suprafaţa	utilă	 62,74	m²

TÂRGU MUREȘ
Această casă cu grinzi din lemn este situată în Târgu 
Mureș, fiind caracterizată prin design simplu, prel-
ucrare de lemn pretențioasă și amenajare interioară 
adecvată. Terasele, stuctura tavanului, pereţilor și po-
delei și  tâmplăria pe partea frontală sunt construite 
din lemn, oferind astfel clădirii o atmosferă naturală 
și confortabilă.

100135

///// Parter /////
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///// Pași /////

///// Dormitor /////

///// Mansard /////
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VITALITATEA
A trăi într-o casă de lemn înseamnă 
un mediu sănătos și natural. Lem-
nul este singurul material care res-
piră, care poate controla gradul de 
umiditate, evită uscarea aerului, și 
cu o aerisire adecvată economi-
sește multă energie.

Microclimatul asigurat de casele 
de lemn ține la un nivel adecvat 
umiditatea aerului, evitând așa 
anumite bacterii, virusuri și praful.
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18 VILE

SPECIFICAȚII

Dimensiun exterioare 766 × 1177 cm

Suprafaţa	 89,78	m²

Grosimea	pereţilor	 6	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală 250 cm

Înălţimea	la	coamă 520 cm

Terasă	 22,21	m²

Suprafaţa	utilă	 80,69	m²

100139 ZORI
Această clădire care imită o concepție clasică ardeleană
poate fi folosită atât ca o casă familială cât și casă de 
vacanță. Datorită materialelor tradiționale, design-ului 
simplu, casa este în armonie cu mediul înconjurător. În 
spațiul de locuit găsim sufrageria și bucătăria deschisă, 
două dormitoare și o baie. Podeaua spațiului comun este 
construită din strat de ceramică, în timp ce dormitoa-
rele sunt prevăzute cu dușumea. Grinzile interioare din 
structura acoperișului se potrivesc cu spațiul interior. Pe 
balustrada terasei acoperite sunt vizibile motive de raze 
de soare care evidențiază calitate artistică. 
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20 VILE

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 963×618	cm

Suprafaţa	 59,51	m²

Grosimea	pereţilor	 6	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 234	cm

Înălţimea	la	coamă	 330	cm

Terasă	 12,36	m²

Suprafaţa	utilă	 53,8	m²

BALATON 4
Este o casă de oaspeți spațioasă, cu o amenajare in-
terioară foarte bună, care oferă comfort familiei, dar 
este adecvată și pentru primire de oaspeți. Intrarea 
prin terasă duce în sufragerie, de aici avem acces la 
bucătărie, baie și cele două dormitoare. Relaxarea 
eco-conștientă unică este asigurată printr-o concepție 
clară și materiale tradiționale. 

100031

///// Balaton 1B  ////

///// Balaton 1B /////

///// Balaton 1B /////
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21

SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 772 × 572 cm

Suprafaţa	 44,16	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală 210 cm

Înălţimea	la	coamă	 282	cm

Terasă	 11,44	m²

Suprafaţa	utilă	 40,17	m²

BALATON 1B
Această casă de vară este în armonie cu mediul încon-
jurător: structura cu grinzi și tâmplăria din lemn oferă 
clădirii o atmosferă natrurală. Are o sufragerie, de aici 
se deschid cele două dormitoare, o baie și o terasă aco-
perită pe partea frontală.

100025

///// Balaton 1B /////

///// Balaton 1B /////
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22 VILE

SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 762 × 552 cm

Suprafaţa	 42,06	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală 222 cm

Înălţimea	la	coamă	 305	cm

Terasă	 11,04	m²

Suprafaţa	utilă	 38,08	m²	

NIZZA A
Este o casă de vară construită la comandă din Italia. 
Este foarte simplă și practică, având o terasă cu stâlp 
portant și fiind compusă din patru încăperi - două dor-
mitoare, bucătărie, baie - semidecomandate. Structu-
ra pereților și acoperișului poate fi izolată, camerele 
fiind prevăzute cu dușumea. 

100019
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23

SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 766 × 506 cm

Suprafaţa	 38,76	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 222	cm

Înălţimea	la	coamă	 296	cm

Terasă		 7,89	m²

Suprafaţa	utilă	 34,82	m²

RABA
Această casă de vară asigură o viață comfortabilă, și 
este foarte atrăgătoară din cauza ferestrelor cu obloa-
ne. În față este o terasă. Intrarea duce în sufragerie, 
de aici se intră în dormitor și în baie.

100016
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24 VILE

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 850×550	cm

Suprafaţa	 46,75	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală 220 cm

Înălţimea	la	coamă	 294	cm

Terasă	 13,67	m²

Suprafaţa	utilă	 42,65	m²

BALATON 3C
Este o construcţie impozantă cu o suprafaţă utilă de 42,65 
m², accentuate cu grinzi de lemn, cu partea din faţă aerisi-
tă. Conţine o sufragerie-bucătărie două dormitoare şi baie. 
Uşile şi ferestrele sunt realizate din molid masiv, ferestre-
le sunt dotate cu obloane duble, cu deschidere exterioară.

100087
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25

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 1054×687	cm

Suprafaţa	 72,41	m²

Grosimea	pereţilor	 6	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 234	cm

Înălţimea	la	coamă	 362	cm

Terasă	 11,65	m²

Suprafaţa	utilă	 65,04	m²

LACU ROŞU
Toată lumea visează despre un loc în care mintea se li-
niștește, corpul se relaxează. Această casă de vară este 
adecvată din acest punct de vedere din cauza amenajării 
interioare, lemnul este cald și oferă o atmosferă naturală 
și comfortabilă. Căsuța este compusă din două sufragerii, 
două camere, bucătărie, garderobă și baie. Intrarea se 
face prin terasa acoperită.

100033
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26 VILE

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 504×454	cm

Suprafaţa		 22,88	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 210	cm

Înălţimea	la	coamă	 282	cm

Terasă	 3,22	m²

Suprafaţa	utilă	 19,73	m²

BALATON 1
Această casă de vară este compusă dintr-o baie și două 
camere semidecomandate, cu suprafețe egale. Intra-
rea se face de pe o terasă acoperită. Bucătăria și baia 
sunt acoperite cu carton rigips, iar acoperișul este din 
șindrilă. Tâmplăria este construită din brad masiv, fe-
restrele sunt prevăzute cu obloane.

100010
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SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 582×582	cm

Suprafaţa	 33,87	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

	 10	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 210	cm

Înălţimea	la	coamă	 290	cm

Terasă	 7,48	m²

Suprafaţa	utilă	 30,25	m²

BALATON 2A  
Această căsuță de vară constă din două camere și o baie. 
Intrarea se face de pe o terasă laterală acoperită. Că-
suța este caracterizată prin naturalețe având în vedere 
structura cu grinzi și materialele de bază la tâmplărie. 
Ferestrele cu jaluzele asigură răcoarea naturală în casă.

100012
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ECONOMIA
O casă de lemn ajută la economie 
nu numai la constuirea acesteia, dar 
chiar și pe parcursul vieţii ei întregi: 
pereții din lemn izolează cu 15 de ori 
mai bine decât pereții din beton, cu 
400 de ori decât oțelul și cu 1770 de 
ori decât aluminiul. Conform anu-
mitor resurse, un perete de 2.5 cen-
timetri din lemn izolează mai bine 
căldura, decât un perete de cărămidă 
de 11.4 centimetri. Totodată lemnul 
ține energie solară și umiditate, așa 
reduce cheltuielile de iarnă pentru 
încălzire, dar și cheltuielile de vară 
pentru răcire.

Deși datorită izolației adecvate, case-
le de lemn sunt călduroase în timpul 
iernii și reci în timpul verii, necesită-
țile personale variază, de aceea per-
sonalul companiei Korondi Árcsó îți 
stă la dispoziție pentru a te satisface, 
a te servi.
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30 CĂSUŢE CAMPING

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare		 612×300	cm

Suprafaţa	 18,36	m²

Grosimea	pereţilor	 6	cm	lemn	chertat

	 5	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 210	cm

Înălţimea	la	coamă	 258	cm

Copertină		 3	m²

Suprafaţa	utilă		 15,04	m²

CHALKIDIKI 
Este o peninsulă în partea estică a Greciei, unde a fost 
și construită această căsuță din lemn vopsită în alb în 
stil grecesc, cu suprafață utilă de 15 m² și două încăperi 
semidecomandate. Această casă de oaspeți se integ-
rează perfect în atmosfera mediteraneană. Ferestrele și 
ușa de intrare vitrată oferă lumină naturală ideală pentru 
interiorul său. Pentru umbrire pot fi utilizate obloane. 

100004
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32 CĂSUŢE CAMPING

FIRTUȘU
Casă de lemn ideală pentru locuință de vară pe o supra-
față de 26.54 m². Casa este compusă din dormitor, baie și 
sufragerie. Această căsuță cu obloane oferă o atmosferă 
romantică și pe lângă faptul că este ideală pentru retra-
gere și relaxare, poate servi și ca un ornament de grădină.

100006
SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 518×416	cm

Suprafaţa	 21,55	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

	 5	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri

Înălţime	perete	laterală	 222	cm

Înălţimea	la	coamă	 304	cm

Copertină	 5,82	m²

Suprafaţa	utilă	 18,78	m²
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34 CĂSUŢE CAMPING

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 370×250	cm

Suprafaţa	 9,25	m²

Grosimea	pereţilor	 10	cm	lemn

	 5	cm	izolaţie

	 2	cm	gol	de	aer

	 2	cm	lambriuri	

Înălţime	perete	laterală	 250	cm

Înălţimea	la	coamă	 265	cm

Copertină		 1	m²

Suprafaţa	utilă	 6,44	m²

Are	o	structură	de	podea	specială,	astfel	

nu	necesită	fundație.

OMEGA
Această casă de vacanță este o combinație a calității, 
manifestării artistice și a simplicității naturale. Are 
o structură de tip sandwich, este construită din grinzi 
arcuite, acoperișul având rol și de perete lateral. Are for-
ma unui cort, care ne oferă experienţa unei tabere. Nu 
necesită fundație datorită structurii de podea specială.

100118
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36 CĂSUŢE CAMPING

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 530×380 	 cm

Suprafaţa	 20,14	m²

Grosimea	pereţilor	 3	cm	lemn	chertat

 5	cm	izolaţie

 2	cm	gol	de	aer

 2	cm	lambriuri	

Înălţime	perete	laterală	 210	cm

Înălţimea	la	coamă	 258	cm

Terasă	 5,5	m²

Suprafaţa	utilă	 19,48	m²

ZEMPLEN
O îmbinare între estetică și confort. Această căsuță de 
vis are o suprafață de 20 m². Acoperișul cu șindrilă, fe-
restrele cu obloane, ușa de intrare construită din lemn 
masiv, cu fereastră au fost construite în mod pretențios. 
De asemenea, căsuța este prevăzută cu o copertină.

100065
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SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 582×416 	cm

Suprafaţa	 24,21	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

 10	cm	izolaţie

 2 cm	gol	de	aer

 2 cm	lambriuri	

Înălţime	perete	laterală 222 cm

Înălţimea	la	coamă	 304	cm

Copertină		 4,99	m²

Suprafaţa	utilă	 20,96 m²

CALONDA
Este o casă de camping sau de grădină făcută din lemn, 
cu două ferestre în față, cu un apartament, în care este 
loc pentru patru paturi.

100062

katalogus_roman4.indd   37 2014.09.14.   20:07



katalogus_roman4.indd   38 2014.09.14.   20:07



39

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 308×568 	cm

Suprafaţa	 17,49	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

Înălţime	perete	laterală 210 cm

Înălţimea	la	coamă	 270	cm

Suprafaţa	utilă	 16,80	m²

GARAJ
Garaj pe o suprafață de referință de 308 x 568 cm, care 
asigură protecție perfectă pentru autovehicul, unelte. 
Intrarea fără prag se face printr-o ușă cu deschidere ma-
nuală, două canate. Spațiul confortabil este aerisit prin 
geamuri laterale. 

100054

SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 550 × 6 00 cm

Suprafaţa	 33	m²

Grosimea	pereţilor	 4	cm	lemn	chertat

Înălţime	perete	laterală	 208	cm

Înălţimea	la	coamă	 294	cm

Suprafaţa	utilă	 31,73	m²

GARAJ DUBLU
Garajul închis dublu cu suprafața de referință de 
550x600 cm are forma unei căsuțe: cu acoperiș din șin-
drilă bituminoasă, structură masivă din grinzi, jgheab 
de acoperiș. Prin ușile cu deschidere în sus ajungem 
în interior, care este separat prin perete despărțitor. 
Garajul este aerisit printr-un geam mic. Materialul de 
lemn este prelucrat cu profesionalism. 

100130
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40 CASE DE GRĂDINĂ

SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 200 × 200 cm

Suprafaţa	 4	m²

Grosimea	pereţilor	 2	cm	lambriu

Înălţime	perete	laterală	 195	cm

Înălţimea	la	coamă	 216	cm

Suprafaţa	utilă	 3,84	m²

Are	o	structură	de	podea	specială,	astfel	

nu	necesită	fundație.

NICĂUL
Este un depozit de grădină cu o struc-
tură completă. Este prevăzut cu uși 
duble, iar acoperişul este construit 
cu tablă imitând țigla. Nu necesită 
fundație datorită structurii de podea 
specială.

100089
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SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 200×130	cm

Suprafaţa	 2,6	m²

Grosimea	pereţilor	 2	cm	lambriu

Înălţime	perete	laterală	 190	cm

Înălţimea	la	coamă	 210	cm

Suprafaţa	utilă	 2,47	m²	

Are	o	structură	de	podea	specială,	astfel	

nu	necesită	fundație.

HODOŞ
Este o casă de grădină cu structură de 
tip panou, pentru depozitarea unelte-
lor. Este executată în mod pretențios, 
cu tâmplărie bine prelucrată. Are o 
structură de podea specială, astfel nu 
necesită fundație.

100097
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42 CASE DE GRĂDINĂ

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 190×190	cm

Suprafaţa	 3,61	m²

Grosimea	pereţilor	 3	cm	lemn	chertat

Înălţime	perete	laterală 126 cm

Înălţimea	la	coamă	 174	cm

Terasă	 1,14	m²

Suprafaţa	utilă	 3,42	m²

100124 CĂSUŢĂ 
PENTRU COPII  

Căsuțele pentru copii oferă o atmosferă de veselie 
prin ramele de uși și ferestre colorate, cu desene și 
sunt disponibile cu sau fără copertină. Oferă copiilor 
posibilitate de distracție pe termen lung și pot servi, 
de asemenea, ca ornamente de grădină. Căsuțele pen-
tru copii sunt construite din material de lemn de înaltă 
calitate, care se aerisesc în mod corespunzător asigu-
rând astfel copiilor un mediu sănătos.
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46 MOBILIERE URBANE

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	exterioare	 408×160	cm

Suprafaţa	 6,53	m²

Înălţime	perete	laterală 207 cm

Înălţimea	la	coamă	 237	cm

Suprafaţa	utilă	 6,53	m²

100116 STAŢIE DE
AUTOBUZ
Concepută din nevoia transportului în comun modern 
și a imaginii armonioase a unei localităţi, asigură con-
fortul zilnic prin forme moderne. Construcţia din lemn 
este combinată cu elemente metalice patinate. Locul 
de ședere este  realizată cu soluţie practică, la fel și 
orarul, respectiv suprafaţa pentru afișarea denumirii 
staţiei. Motivele gravate în plăcile metalice conferă 
caracter individual atât staţiei, cât și mediului în care 
se află. După cerinţa beneficiarului motivele pot fi va-
riate, modificate sau schimbate.
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SPECIFICAȚII

Dimensiuni exterioare 250 × 200 cm

Suprafaţa	 5	m²

Grosimea	pereţilor	 2	cm	lambriu

Înălţime	perete	laterală 200 cm

Înălţimea	la	coamă	 262	cm

Suprafaţa	utilă	 4,47	m²

GHERETĂ  
MOBILĂ 

Acest pavilion practic și estetic poate fi utilizat pentru co-
merț public: elementul de lemn, care se deschide manual, 
funcționează ca o tejghea. Poate fi montat, demontat și 
transportat ușor.

100119
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