CUPRINS
PREMII ȘI CERTIFICĂRI

/ 6 - 11

POVESTE PIATRAONLINE
SHOWROOM / 26 - 65
PAVILION / 66 - 85

/ 12 - 25

Arhitectura, prin lentila lui Vlad Eftenie / 52 - 65
Interviu / 52 - 65

PROIECTELE PIATRAONLINE

/ 88 - 131

Franciza PIATRAONLINE / 86 - 93
FoodRocks / 94 - 97
ArhiKit / 98 - 101
Hirotoshi Ito / 102 - 107
Inspiring Stories / 108 - 111
Inspiring Workshops / 112 - 113
DreamBuilders / 114 – 129

INTERVIURI

/ 130 - 203

Emoţia culorilor: interviu cu Ciprian Sipoș / 130 - 143
Capcanele locuirii: interviu cu Radu Negoiţă / 144 - 151
PICKTWO, arhitecţii unei seri în oraș / 152 - 161
ARHITECTI PARTENERI PIATRAONLINE / 162 – 203

PRODUSE

/ 204 - 495

MARMURĂ / 204 - 223
GRANIT / 224 - 235
TRAVERTIN / 236 - 259
ARDEZIE / 260 - 269
ARDEZIE FLEXIBILĂ SKIN / 270 - 281
LIMESTONE / 282 - 287

GRĂTARE ȘI CUPTOARE DE GRADINĂ / 456 - 467
AMENAJĂRI GRĂDINĂ / 468 - 485
Pietre Ornamentale (rocărie) / 472 - 479
Peisagistică Grădină / 480 - 483
Cișmele / 484
Fântâni Arteziene / 485
SOLUŢII LTP SI ACCESORII / 486 - 497
Detergent LTP / 486 - 492
Impermeabilizant LTP / 492 - 495

MOZAIC PIATRĂ NATURALĂ / 288 - 315
Autograph by PIATRAONLINE / 292 - 293
Mozaicuri Antichizate / 294 - 295
/ 496 - 503
Mozaicuri Polișate / 296 - 301
Mozaicuri Scapiţate / 302 - 308
Tipuri de roci naturale / 496
Mozaicuri Speciale / 309 - 315
Tipuri de finisaj / 497
PIATRĂ CUBICĂ ȘI BORDURI / 316 - 325
Întreţinerea și protecţia pietrei / 497 - 498
Piatră cubică / 320 - 324
Informaţii despre montaj / 498 - 500
Borduri / 324 - 325
Servicii PIATRAONLINE / 500 - 501
PIATRĂ NATURALĂ POLIGONALĂ / 326 - 335 Modele de montaj și schiţe tehnice / 502- 503

INFOCENTER

PIATRĂ NATURALĂ DECORATIVĂ / 336 - 379
TERRAZZO ORIENTAL / 380 - 387
PIESE SPECIALE
(TREPTE/BLATURI/GLAFURI) / 388 - 421
CHIUVETE ȘI CĂDIŢE / 422 - 455
Căzi de duș / 426 - 427
Chiuvete Autograph / 428 - 437
Chiuvete Tao / 438 - 440
Chiuvete Matia / 441 - 455

#ROCKSTARS
PREMII ȘI CERTIFICĂRI
INTERNAŢIONALE

EUROPEAN
BUSINESS
AWARDS - THE
ELITE AWARD
FOR GROWTH
STRATEGY OF
THE YEAR
PIATRAONLINE nu este doar cel mai mare furnizor de piatră din ţară, ci și un spaţiu în
care comunicăm mai departe ideile bune, alături de întreaga comunitate a pasionaţilor de
arhitectură și design. În 2016, European Business Awards ne-a acordat The ELITE Award
for Growth Strategy of the Year, pentru campaniile de comunicare implementate la nivel
naţional. Ediţia EBA din 2016 a reunit 32.000 de organizaţii din 33 de ţări, cu o cifră de
afaceri însumată de peste 1.2 trilioane de euro și peste 2.7 milioane de angajaţi.
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ICERITAS
Respectăm și implementăm cele mai înalte standarde internaţionale în relaţia cu proprii
clienţi, iar în 2017, am obţinut certificatul ICERITAS ”Customer’s Friend”.
ICERITAS este o organizaţie de cercetare de piaţă care sprijină și promovează calitatea
serviciilor și produselor livrate de companii. Obţinerea certificatului ICERITAS are la bază
transparenţa și accesul la informaţie fără niciun fel de discriminare, precum și felul în care
procedurile din cadrul companiei influenţează pozitiv calitatea vieţii clienţilor.

INSTITUTUL DE MARMURĂ DIN
AMERICA
NSI
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Din 2018, suntem membri acreditaţi ai Natural Stone Institute, organizaţie ce include peste
2.000 de membri din 50 de ţări, al cărui principal scop este de a menţine standarde înalte
de siguranţă și competenţă tehnică în industria pietrei naturale.
Condiţiile de acreditare sunt bazate pe calitatea fabricării, instalării, vânzării și serviciilor
pe care compania le oferă. De aceea, certificarea NSI e o garanţie pentru clienţii care iau
decizii informate: PIATRAONLINE e o companie recunoscută internaţional pentru calitatea
produselor și serviciilor sale.

PROIECTE SURPRINZĂTOARE.
POSIBILITĂŢI NELIMITATE
Într-o perioadă în care scena
internaţională de design își găsea
ecoul și în România, doi pasionaţi de
arhitectură și construcţii, Mariana și
Sergiu Brădescu-Constantinescu, au
vrut să creeze spaţiul în care să găsești
resursele și ideile de care ai nevoie
pentru cele mai curajoase proiecte.
Și pentru că cel mai scurt drum către
inspiraţie e via Internet, a apărut
www.piatraonline.ro.

De la doi angajaţi care în 2007 îndeplineau
toate rolurile unui mecanism de business, de
la achiziţii și parteneriate la vânzări și suport
clienţi, am ajuns la o colecţie de peste 1500
de tipuri de piatră naturală din întreaga lume
și peste 100 de angajaţi. Colecţia stă la baza
singurului magazin online românesc dedicat
exclusiv acestui material. Trecând prin 21 de
ţări, din Brazilia până în India, am străbătut
întreaga lume pentru a aduce acasă cele mai
bogate texturi, create în milioane de ani. Și
toate au devenit disponibile celor care doresc
să își reinventeze spaţiul. Direct la ușa lor.
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CUM AM DEVENIT GENERATOR
DE INSPIRAŢIE
Astfel, ideea de a porni un hub creativ
care să dezvolte iniţiativele valoroase
de design a venit natural. Headquarter-ul
PIATRAONLINE din Aleea Teișani a devenit
mai mult decât un loc în care vezi și
alegi piatră naturală. În 11 ani, am creat
un loc de joacă prin care îţi duci ideile
mai departe. În termeni concreţi, te
bucuri de servicii integrate, consultanţă
de specialitate, evenimente, ateliere și
expoziţii. În același loc, 365 de zile pe an.

Showroom-ul înseamnă PIATRAONLINE în
offline: un spaţiu de 1800 m2 cu peste 100 de
spaţii-concept în care piatra naturală e pusă
în valoare. De la colecţii dedicate, la amenajări
inspirate de arhitectura întregii lumi, sesiuni
de lucru cu arhitecţi și workshop-uri.
Pavilionul este o galerie de idei puse în
practică, pentru exterior & grădină și cel mai
mare astfel de spaţiu din Europa de Est.

BUSINESS-UL CARE A DESCHIS
NOI ORIZONTURI

“

- Mariana Constantinescu-Brădescu,
Managing Partner
PIATRAONLINE

Piatra naturală e un material care trece
testul timpului. Te bucuri de tot ceea ce
are de oferit nu doar prin alegerea lui, ci și
prin montajul profesionist care îi pune în
valoare calităţile. Oferim servicii de montaj
și debitare specializate: echipa noastră este
formată din peste 40 de meșteri cu 10 ani de
experienţă în lucrul exclusiv cu piatră naturală
și este pregătită oricând să înceapă proiectul
visurilor tale.
Cu această echipă am adus la bun sfârșit
peste 40,000 de proiecte, alături de designeri
și arhitecţi din ţară și străinătate. Și în
fiecare etapă am întâlnit oameni a căror
viziune schimbă mentalităţi și creează
comunităţi. Când am realizat cât au de oferit
celor din jur, ne-am evaluat resursele și
am creat platformele prin care viziunea și
iniţiativele lor să se poată răspândi.
Așa a apărut Inspiring Stories, emisunea
online bilunară transmisă pe pagina de
Facebook PIATRAONLINE și moderată de

Mariana Brădescu. Cu invitaţi din
domenii creative, de la arhitectură și
fotografie, la antreprenori și operatori
culturali, purtăm o conversaţie despre
creativitate, profesionalism și motivaţia
de a face lucrurile mai bine.
FoodRocks e un proiect pornit din
legătura pietrei naturale cu bucătăria, o
serie video online care prezintă poveștile
din spatele bucătăriilor de succes.
Când nu ne întâlnim faţă în faţă,
trimitem Arhikit-ul celor care vor să
lucreze cât mai aproape de adevăr.
Adică un set de resurse oferit gratuit
designerilor și arhitecţilor, care include
mostrele celor mai folosite tipuri de
piatră naturală, un USB cu texturi de
folosit în randări și catalogul nostru,
în format digital. Kit-ul devine un
instrument care însoţește toate
proiectele de design și arhitectură.
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“

Am vrut să livrăm României un showroom unic dedicat pietrei
naturale. Motivul? Să împărtășim din expresivitatea materialului
de care ne-am îndrăgostit.
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2018 a fost anul în care ne-am decis că e momentul să punem mai multe orașe din România
pe harta designului, prin franciza PIATRAONLINE. Un business făcut cu pasiune caută oamenii
care să îi ducă povestea mai departe, printr-un mecanism care funcţionează deja la turaţie
maximă. Și acesta e doar începutul.
francizapiatraonline.ro
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FRANCIZA PIATRAONLINE:
DĂM SUCCESUL MAI
DEPARTE

2007
Punem bazele companiei. Doi asociaţi își
asumă toate rolurile unui mecanism de
business: achiziţii, parteneriate, vânzări,
suport clienţi și financiar.

2013
Aducem marmură și travertin, Extindem
gama de produse; lucrăm cu cariere din
Spania, China și India. Exportăm către
Germania, Austria, Belgia, Luxemburg,
Olanda, Slovacia, Anglia și Franţa.

PIATRAONLINE, INSPIRAŢIE ÎN TIMP ȘI SPAŢIU
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2014
Redeschidem showroomul, relansăm
magazinul online www.piatraonline.
ro, dublăm echipa. Pentru prima oară în
industria de profil din ţară, lansăm Black
Friday în magazin.

2015 – 2016
Aducem ardezia flexibilă SKIN. Obţinem
certificarea de calitate IS0 9001,
implementăm un sistem mai performant
de gestionare a comenzilor și mărim
capacitatea de stocare cu peste 20%.
Lansăm noua platformă online. Suntem
nominalizaţi campioni naţionali în cadrul
European Business Awards și premiaţi la
Gala Premiilor eCommerce.

2017-2018
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Deschidem Pavilionul, lansăm Inspiring
Stories, ArhiKit, Foodrocks. Devenim
franciză.

Credite foto: Andrei Zafiu

Piatra naturală e materialul care trece testul timpului: atunci când e montată și întreţinută
corect, arată impecabil zeci de ani la rând. Prin serviciile integrate pe care le oferim la
PIATRAONLINE, pui materialul în cea mai bună lumină și îţi simplifici proiectul, pentru a lăsa
lucrurile cu adevărat importante să strălucească.
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SERVICIILE PIATRAONLINE

LIVRARE NAŢIONALĂ
ȘI INTERNAŢIONALĂ,
LA UȘA TA
Materialele ajung la ușa ta, oriunde
în lume te-ai afla, în câteva zile de la
primirea comenzii.

MONTAJ
PROFESIONIST
Echipa noastră de peste 40 de meșteri
cu experienţă de peste 10 ani exclusiv
în piatră naturală e pregătită să îţi
aducă proiectul în realitate, indiferent de
amploarea lui.

ATELIER DE
DEBITARE PIATRĂ
Realizăm piese pe comandă dintr-o
colecţie vastă de materiale, disponibile
pe site. Serviciul de debitare
customizată și prelucrare se realizează
cu utilaje destinate industriei de piatră
naturală.
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STANDARDE ÎNALTE
PENTRU FIECARE
COMANDĂ
Dacă produsul care ţi-a fost livrat nu
corespunde comenzii tale, sau dacă te-ai
răzgândit, poţi returna marfa și primești
banii înapoi, sau o poţi schimba cu un alt
produs sau serviciu.

CONSILIERE LA
DISTANŢĂ
Consultanţii noștri îţi stau la dispoziţie
cu toate informaţiile și clarificările de
care ai nevoie. La telefon, pe e-mail sau
pe chat, spune-ne despre proiectul tău.

CONSULTANŢĂ ÎN
SHOWROOM
Îţi facem cunoștinţă cu zeci de
tipuri de piatră și îţi vorbim despre
particularităţile fiecăreia, pentru a te
ajuta să găsești cea mai bună soluţie.
Programează-te pe site, sau la telefon,
pentru o întâlnire cu unul dintre
specialiștii noștri.

MOSTRE CU ORICE
TIP DE PIATRĂ
Lucrează cât mai aproape de adevăr:
comandă mostre cu orice model dorești
și vezi pe viu cum piatra naturală
relaţionează cu spaţiul.

Suntem distribuitorii LTP, gama nr 1. de
îngrijire a pietrei naturale din Europa. De
la adezivi la chituri, impermeabilizare
și curăţare, îţi oferim tot ce are nevoie
noul tău spaţiu. De îngrijirea pietrei te
poţi ocupa tu, sau poţi apela la echipa
noastră de profesioniști.
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PRODUSE DE
ÎNTREŢINERE A
PIETREI

CARDURILE
CADOU PIATRAONLINE

Când te muţi în casă nouă, ești plin de idei,
iar cardul cadou le aduce în realitate, prin
material propriu-zis sau obiecte de piatră
naturală precum lavoare, elemente decorative
sau chiar grătare.

Cum îl obţii? Intri pe site, alegi valoarea
(între 500 și 2000 lei), iar noi îl aducem
la tine acasă. Tot ce-ţi mai rămâne
de făcut e să adaugi gândurile tale pe
felicitarea din interiorul plicului, iar apoi,
dai mai departe posibilităţi nelimitate.
Destinatarul își poate comanda orice îl
inspiră din magazinul nostru.
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Am lansat cardurile pe care le poţi face cadou
celor care se mută în casă nouă sau încep un
proiect de amenajare. Astfel, oferi apropiaţilor
exact ce ţi-ar plăcea și ţie să primești:
libertatea de a face cele mai bune alegeri.

SHOWROOM-UL PIATRAONLINE
#GENERATORDEINSPIRATIE

Credite foto: Arthur Tintu
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Am străbătut întreaga lume ca să
aducem acasă peste 1500 de produse
din piatră naturală. Pasul următor a fost
să le dedicăm un spaţiu în care să poţi
explora materialul prin toate simţurile.
Pare un muzeu de artă contemporană,
dar e showroomul nostru. 800 de metri
pătraţi care te invită să descoperi tot ce
are piatra naturală de oferit. Un univers
de inspiraţie.
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GENERATOR DE INSPIRAŢIE
Intră și lasă-te purtat de toate formele pe care le ia piatra
naturală. Spaţiile-concept expun materialul în formele celor mai
îndepărtate culturi ale lumii, dar și în cele inspirate de tradiţia
românească, în colecţii exclusive de produse și tehnici inovatoare.

Pentru că inspiraţia nu doarme niciodată, evenimentele pe care
le organizăm au loc aici, pe tot parcursul anului: workshop-uri,
expoziţii, cursuri și emisiunea Inspiring Stories.
Chiar dacă ai venit cu un scop precis sau ești în vizită pentru
prima oară, vei găsi un teren de joacă al ideilor bune, pe care să le
iei acasă.

29 | Prezentare showroom

Credite foto: Arthur Tintu

Credite foto: Arthur Tintu

Viziune. Design. Transformare. Bine
ai venit în propriul tău accelerator de
inspiraţie! Pentru a înţelege mai bine
spaţiul și produsele expuse, lasă-te
ghidat de consilierii PIATRAONLINE. Orice
întrebare ai avea, răspunsul e aproape
de tine. Arhitecţi, constructori și
meșteri, consilierii noștri îţi oferă toate
informaţiile și know-how-ul, astfel încât
să îţi transpui ideile în realitate.
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6/7 ZILE LA
DISPOZIŢIA TA

DESCOPERĂ TOT CE ARE
SPAŢIUL DE OFERIT

Credite foto: Arthur Tintu

PARTER
ARDEZIA
FLEXIBILĂ
SKIN
Imaginează-ţi câte poţi face cu piatră
naturală de numai 2 mm grosime, pe
care o poţi aplica pe orice suprafaţă
(exterioară sau interioară). Ardezia
flexibilă SKIN este un produs revoluţionar
din portofoliul nostru. De aceea, i-am
dedicat o galerie care să îi pună în
valoare calităţile și versatilitatea. De la
pereţi și pardoseli la mobilier și fronturi
de uși, de la faţade la placări de blaturi,
ai o libertate nelimitată: poţi îmbrăca
orice în piatră.
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Pentru o și mai mare flexibilitate,
găsești în showroom, în exclusivitate,
Ardezia SKIN Nanoflex, piatra naturală
fixată pe material textil.
Lasă-ţi imaginaţia liberă cât vezi
cu ochii. Foile SKIN au o dimensiune
standard de 2400x1200x2mm și sunt
ușor de montat pe pereţi, pardoseli și
orice alte suprafeţe extinse.

Credite foto: Arthur Tintu

Credite foto: Arthur Tintu

LASTRE
Lastrele sunt plăci de dimensiuni mari
care, prin tăiere și prelucrare, scot inima
pietrei naturale la suprafaţă într-o formă
spectaculoasă. Texturile și venaturile
din interiorul ei sunt dispuse în serie, în
oglindă.
Șemineul de lastră îţi pare cunoscut?
Bine ai venit în platoul unde se filmează
emisiunea “Inspiring Stories”. Aici poţi
vedea un exemplu de marmură, însă
lastrele sunt disponibile și în variante de
travertin, limestone sau granit.
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Privește galeria noastră de lastre și
imaginează-ţi tot ce pot ele deveni:
debităm trepte, glafuri, blaturi sau
alte piese speciale (fronturi de mobilă,
placări cu dimensiuni mari etc.).

PIATRA. ELIBERATĂ.
ARDEZIA FLEXIBILĂ SKIN

Ardezia flexibilă este un produs unic în România, obţinut prin aplicarea unui strat de 2 mm de
piatră pe o folie maleabilă de fibră de sticlă. Poate decora suprafeţele curbe, mobilier și
aproape orice îţi trece prin minte. Descoperă toate texturile pe piatraonline.ro/skin.

DESCOPERA O NOUĂ FORMĂ DE EXPRESIE
Exclusiv pe piatraonline.ro, ardezia flexibilă SKIN este un produs unic obţinut prin aplicarea unui strat de 2 mm de piatră pe o folie
maleabilă de fibră de sticlă. Spre deosebire de piatra naturală convenţională, SKIN poate decora suprafeţete curbe, mobilier și aproape
orice îţi trece prin minte.

TEXTURI CARE SPUN O POVESTE VECHE DE MILIOANE DE ANI
Cele 17 texturi variază de la nuanţe metalice la roșu pământiu, verde-gri sau negru cu inserţii aurii.
Și pentru că vorbim de piatră naturală, nicio placă nu seamănă cu alta, așa că fiecare proiect se bucură de unicitate.
Fie că este folosită pentru a placa un perete în recepţie, pentru a decora barul central sau pentru a transforma terasa cafenelei în noul
cool place din oraș, ardezia flexibilă se “mulează” pe orice stil de design interior sau exterior.

Ardezia flexibilă SKIN se încadrează în gama de materiale medium-high, însă sistemul simplu de montare reușește să reducă costul final.
Este ușoară, nu necesită o structură de rezistenţă suplimentară, așa că poate fi montată folosind doar adeziv. Pe mobilier, placa de
ardezie flexibilă este aplicată prin folosirea unei prese, acţionându-se prin presarea sub temperatură a materialului pe stratul suport.
Pentru piesele de mobilier personalizate, care au nevoie de alte dimensiuni decât cele standard, foile de ardezie flexibilă se pot prelucra pe
comandă.
În plus, ardezia flexibilă este un material rezistent, stabil, impermeabil, cu un grad foarte mic de absorbţie a apei. Se pătează greu, se
comportă bine la procesele de îngheţ/dezgheţ și este foarte ușor de întreţinut.
Deși este surprinzător de flexibilă, este și surprinzător de rigidă, odată montată. În plus, datorită structurii compacte, neporoase, este
hipoalergenică, neputând fi impregnată cu bacterii.
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FINISAJE PREMIUM, COSTURI ACCESIBILE
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PIATRA NATURALĂ ÎN BAIE:
O OAZĂ DE RELAXARE LA TINE ACASĂ

Cu elementele potrivite, baia devine un spa extravagant, în care
să-ţi începi fiecare dimineaţă. Descoperă colecţiile exclusive de
lavoare și căzi de duș din piatră naturală.

Colecţia AUTOGRAPH
Extravaganţă și rafinament, în obiectul care fură toate privirile:
lavoarul, piesa de rezistenţă a băii tale.

Colecţia MATIA
Chiuvetele dispuse pe un întreg perete amintesc de cultura
asiatică și de forma pură a naturii, pe care o poţi aduce în spaţiul
de relaxare.

Colecţia ARCO
Formele robuste ale marmurei sau onixului creează decorul perfect
pentru momentul tău cu tine.

Colecţia TAO
Natura devine parte din ritualurile zilnice, prin toate formele pe
care le ia travertinul.

Gama de căzi de duș Mira
Marmura și travertinul căzilor de duș pot fi mixate cu alte
materiale, precum lemnul sau sticla pentru o ambianţă de relaxare
totală.

41 | Prezentare showroom

Credite foto: Arthur Tintu

ETAJUL 1
Labirintul de texturi te invită la o
plimbare în care descoperi modelele
de finisaje din primii ani ai companiei.
Călătoria în cronologia PIATRAONLINE se
încheie în Zona Îngerilor, unde monoliţi
de piatră naturală marchează ieșirea
din labirint. Sunt monumente create de
natură și deschise reinterpretării.

NOU!
Gama de mozaicuri Autograph Descoperă cele 10 modele unice de
mozaicuri debitate din preţioasa
marmură de Carrara cu finisaj mat, din
marile proiecte internaţionale de design,
direct în casa ta.

TERRAZZO
ORIENTAL
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Deschide ușa casei tale și primește
relaxarea mediteraneeană. Colecţia de
modele Terrazzo Oriental se dezvăluie
în faţa ta. Îmbină modelele cu restul
amenajării și efectul va fi spectaculos.
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APARTAMENTUL TRENDLINE
Piatra naturală se adaptează oricărui spaţiu, indiferent de specificaţiile lui. Secretul stă în
proporţii. Ca să arătăm asta, am integrat piatra într-un apartament românesc obișnuit, pe
care l-am construit de la zero în interiorul showroomului nostru.

“

Este un manifest al tendinţelor, o demonstraţie că
se poate locui înconjurat de marmură.
- arh. Eduard Baicu, Phenomena Laboratory

“
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Credite foto: Arthur Tintu

MOZAICURI
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Găzduim cea mai mare gamă de
mozaicuri din ţară. Peste 140 de modele,
cu finisaj polișat, mat, antichizat sau
scapitat cu care să aduci la viaţă
amenajarea pe care ai visat-o. Modelul
ideal vine cu tine acasă, în aceeași zi:
90% din colecţie se află pe stoc, în orice
moment.

FRENCH
PATTERN

Credite foto: Arthur Tintu
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Pentru modele standard, rezistente
și care scot în evidenţă ansamblul
decorativ, vizitează zona plăcilor
standard și zona dedicată French
Pattern: travertin, ardezie și marmură
care dau ritm încăperilor, teraselor sau
spaţiilor publice.
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MASA ȘI BIBLIOTECA
ARHITECTULUI - PROIECTUL
TĂU ÎNCEPE AICI

Am gândit o zonă de lucru dedicată sesiunilor
de consultare, întâlnirilor cu arhitectul sau
analizării planurilor. La faţa locului, înconjurat
de materiale, ideile capătă un contur mai clar.
Simte-te ca acasă, Masa Arhitectului e gata
pentru schiţele tale.
Pentru o sesiune mai elaborată de lucru, te
așteptăm în Meeting Space, un loc privat
pentru întâlniri și discuţii separat de restul
showroom-ului, dar care păstrează același
confort.

49 | Prezentare showroom

Credite foto: Arthur Tintu

PIESE SPECIALE
De la blocuri de piatră la debitări
ale lastrelor, produsul final ia forma
dorinţelor tale, până în cel mai mic
detaliu. Aici îţi stau la dispoziţie zeci de
produse destinate treptelor, blaturilor
sau glafurilor ce se pot executa din
granit, marmură, limestone sau ardezie.
NOU! Colecţia de blaturi standard 250 x
65 x 3cm pentru baie sau bucătărie se
adaptează oricărui proiect. Blaturile sunt
mereu pe stoc și se pot personaliza în
funcţie de cerinţele tale.

BUCĂTĂRIA DE
PIATRĂ
Bucătăria e un loc al experimentelor și
al momentelor împărtășite cu cei dragi.
Amenajeaz-o cu rafinamentul pietrei
naturale. Construim fronturile cu orice
tip de piatră îţi dorești: marmură, granit,
limestone, travertin etc.
Înconjoară-te de natură la fiecare cină.
Alege-ţi una dintre mesele de piatră
naturală din magazin, sau îţi putem
confecţiona una pe comandă, așa cum
ţi-o imaginezi.

51 | Prezentare showroom

Iar bucătăria este doar o parte. Realizăm
orice fel de mobilier din piatră naturală
la comandă. Un exemplu este chiar biroul
nostru de marmură din showroom.

Credite foto: Alexandru Crișan

DESPRE ARHITECTURĂ,
FOTOGRAFIE ȘI CURIOZITATE
INTERVIU CU VLAD EFTENIE
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Vlad Eftenie este fotograf și arhitect, profesor la Universitatea
de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, unde a și adus în programă
cursul de Fotografie de Arhitectură. Pasiunea lui pentru
umanitatea arhitecturii pe care o transpune în fotografie precum
și determinarea lui sunt motoarele pe care le-am descoperit
atunci când ne-a fost invitat la Inspiring Stories. Vlad a fost și una
dintre gazdele Inspiring Workshops, cu un atelier de fotografie de
arhitectură, iar interviul de mai jos e o călătorie în universul lui de
inspiraţie.

CÂND INTRI ÎNTR-UN SPAŢIU NOU, LA CE EȘTI
ATENT? CE URMĂREȘTI?
Primul contact cu un spaţiu poate fi magic.
Prima impresie nu se uită niciodată, lasă
urme memorabile. Exista o abordare duală:
pe de o parte sunt conștient de mine însumi,
de ceea ce resimt, pe de altă parte las locul
să fie el însuși, să își spună povestea. Fără
să emit judecăţi de valoare. La mijloc ne
întâlnim în ascultare și observare atentă.
Putem trata spaţiul ca pe o persoană.
Cunoscându-l, devenim confortabili și astfel

se naște o experienţă nouă. Prin explorare
cunoaștem ceva nou despre noi înșine, dar
și despre lume. Spaţiul vid nu este lipsit de
conţinut, acolo există vibraţie care așteaptă
să fie trezită. Sunt foarte senzorial, așa că
resimt temperatura, aroma, intensitatea
luminii, materialitate și texturi, ecouri, ochiul
fotografic începe să vadă, să contureze
scenarii.
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CUM AI DESCOPERIT PASIUNEA PENTRU
FOTOGRAFIE? POVESTEȘTE-NE DESPRE NIȘARE SI
SUPER-NIȘARE: FOTOGRAFIA DE ARHITECTURĂ.
Am descoperit treptat fotografia, în mulţi
ani. M-am apropiat de ea decisiv însă, abia
atunci când am fost pregătit să o primesc
aproape. Încă de mic făceam câteodată poze
de familie, cu un vechi aparat pe film. Ca
student, a fost necesar să mă documentez în
excursii de studii sau să fac poze de lucru, cu
obiecte de arhitectură. Nu m-a pasionat mult
timp fotografia de arhitectură. Am perceput-o
ca fiind prea rigidă și cu prea multe reguli,
opuse nevoii mele de joacă prin creativitate.
Am suspectat mereu că fotograful de
arhitectură datorează plasticitatea și
expresivitatea imaginii însuși arhitectului –
autor al designului clădirii. În timp, am înţeles

și mi-am definit propriul set de reguli prin
care îmi definesc fotografia de arhitectură,
mai ales prin dimensiunea sa umană.
Arhitectura se adresează în primul rând
oamenilor, ei îi definesc scara și îi conturează
poveștile, prin interacţiune. Am pornit de la
oameni și am putut integra astfel fotografia
de arhitectură prin filtrul privirii și atitudinii
lor, mai mult decât doar a-i plasa ca obiecte
care conferă scară. Lumină, spaţiu, texturi,
oameni și povești, compoziţie si disciplină,
creativitate în căutare și trăiri, acestea sunt
ingredientele fotografiei pe care o practic și
pe care o promovez cu încredere.

Credite foto: Vlad Eftenie

Credite foto: Vlad Eftenie

CUM AJUNGI DE LA PASIUNE LA PROFESIE?
Nu știu dacă e bine să faci asta. Prin practicarea hobby-urilor te
eliberezi și te descoperi. În practicarea profesiei apar constrângeri,
clienţi cu anumite cerinţe si pretenţii. Cei care au transformat
hobby-ul în profesie, ajung adesea să regrete că nu mai au timp
pentru ei, prin ceea ce fac. Ori asta nu e foarte bine. Așa că cel mai
bine, cred eu, că ar trebui ţinute separat, dar împreună. Să îţi creezi
un sistem de lucru în care să te joci profesionist cu ceea ce îţi place

să faci. Nu ai cum să dai greș atunci când ești liber să fii creativ și
să faci ceea ce simţi, ceea ce te face fericit. Perseverenţa, pasiunea
și curiozitatea sunt ingredientele magice care te conduc inevitabil pe
calea cea bună. Sigur, câteodată trebuie coborât capul din nori, așa
că o bună gestionare a lumilor complementare – cea creativă și cea
raţională, pământeană, e o necesitate.

CE TE INSPIRĂ? CE SFATURI AI PENTRU CEI CARE VOR SĂ
ÎNCEAPĂ UN PORTOFOLIU?
Găsesc inspiraţia în modul în care îmi ascult vibraţia interioară ca
răspuns la contactul cu lumea dimprejur, atât cea vizibilă, cât și
cea intuită, nevazută, dar atât de bogată în stări și trăiri. “Ca să
poţi să vezi, trebuie întâi să crezi”, spune poetul. Să fii receptiv la
ceea ce se întamplă împrejur, să te lași emoţionat, să vibrezi, să
poţi face câteodată adevărate imersiuni senzoriale, pot fi acţiuni
revelatoare. Inspiraţia își are izvorul mereu în capacitatea ta de a
te asculta, la întâlnirea dintre lumea interioară și cea exterioară.
Prea mult ne bazăm doar pe ceea ce vedem, ce atingem, credem
doar ce vedem cu ochii noștri, ignorând un întreg univers
care așteaptă să capete formă, cuantic, prin forţa intuiţiei și
imaginaţiei.

Nu am sfaturi, nu sunt utile sfaturile. Fiecare e bine să își
contureze propria cale. Pot avea recomandări, dobândite în timp,
prin cunoaștere profundă și sensibilă. Să se caute cât mai mult
prin ceea ce fac, să facă multe poze, chiar dacă o vreme nu
se simt ancoraţi nicăieri și niciun gen fotografic anume nu le
șoptește ceva. Nu trebuie abordată calea ușoară a exemplelor
facile și care și-au dovedit deja succesul. Nu poţi fi mai bun decât
cei pe care îi admiri, poţi fi doar mai bun decât tine însuţi. Iar asta
se face doar lucrând cât mai mult. Până îţi descoperi un stil, pe
care îl exersezi și îl abandonezi apoi, cât nu pune încă stăpânire pe
tine, facil. Pentru a putea evolua și a deveni tu însuţi, în timp și cu
răbdare. Portofoliul se construiește în timp și ascultând bine vocea
interioară, stăpânind tehnica și mijloacele de expresie personale.

Fotografia este proiectul meu de suflet: să observ permanent
lumea dimprejur și să pot scoate la iveală unele detalii și stări pe
lângă care ceilalţi trec. Și trec nu pentru că nu le-ar putea afla și
ei, doar că unii oameni au uitat să creadă în magia orașului, sau
în faptul că dincolo de ceea ce se vede, ar mai fi ceva. Fiecare
poate declanșa o lume nevăzută, cu puţină curiozitate, imaginaţie
și creativitate. Fotografia nu își propune să ofere răspunsuri
sau soluţii, câteodată ea doar este și atât. Câteodată naște noi
întrebări. Noi suntem responsabili de aflarea răspunsurilor, prin

forţe proprii.
Poate că cel mai important proiect îl reprezintă incursiunile
exploratorii în orașele și zonele mele favorite, unde sunt doar eu,
fără responsabilitatea dată de un brief sau de un client, pentru
care întotdeauna voi pune în joc și latura mea perfecţionistă, ceea
ce mai degrabă consumă, nu încarcă. Între Paris și Dobrogea, între
oraș și mare, încerc să mă regăsesc pe mine, în toate explorările
dragi, în care contemplarea aduce cu sine liniștea interioară, cea
care te ajută să te asculţi mai bine, mai clar.
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POVESTEȘTE-NE DESPRE PROIECTELE TALE DE SUFLET:
CONCEPT CREATIV, IMPLEMENTARE, PROVOCĂRI SI SOLUŢII.

EȘTI PROFESOR ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ION
MINCU. DACĂ AR FI SĂ-ŢI CONSTRUIEȘTI PROPRIA DEFINIŢIE A
“FOTOGRAFIEI DE ARHITECTURĂ”, CUM AR SUNA ACEASTA?
Arhitectura se face pentru oameni, așa că sunt atașat de vocaţia umanistă a fotografiei de arhitectură. Nu doar detalii și cadre inanimate.
Arhitectura poate fi solist principal, dar și un bun fundal pentru a evidenţia experienţele de viaţă pe care le face posibile. Între cei doi poli,
regăsim libertatea de expresie prin care fotograful își afirmă viziunea. O fotografie de arhitectură bună, cu impact, ar trebui sa te facă să
spui, ca privitor, că vrei imediat să mergi și să fii acolo, să simţi, să atingi, să vezi. Mi-am construit cursul în acest spirit, să trezesc interesul
și pasiunea în studenţii care îl urmează, curiozitatea de a cunoaște lumea dintr-o perspectivă conștientă, ca specialiști în formare.

Credite foto: Vlad Eftenie

Sesiune foto inspirată de showroom-ul PIATRAONLINE
Concept și fotografie: VLAD EFTENIE

VORBEȘTE-NE DESPRE ARHITECTURA
CU EMOŢIE. CUM COMUNICĂ SPAŢIILE
ȘI ELEMENTELE LOR? ȘI CUM REUȘEȘTI
SĂ SURPRINZI O STARE ÎNTR-UN
SINGUR CADRU, ÎNTR-O FOTOGRAFIE?
Îmi place să spun că un bun fotograf de arhitectură ar trebui să știe să
vorbească cu pereţii. Spaţiile comunică prin intermediul reacţiilor și emoţiilor
pe care noi reușim să ni le activăm. Totul este subiectiv. În același loc, cineva
poate să simtă intens, iar altcineva poate fi, în același timp, complet inert.
Mi s-a întâmplat de atâtea ori, eu fiind cel cu entuziasmul. Ingredientele
unui spaţiu arhitectural sunt lumina, umbra, forma, texturile, un anumit ritm,
perspectiva, cromatica, atmosfera generală, tactilitatea materialelor. Pereţii
de beton ai lui Corbusier sunt brutali, zgârie pielea la atingere, iar contrastul
e puternic, amprenta, de asemenea.
Să poţi reuși să comunici totul într-o singură imagine poate fi adesea o
misiune imposibilă. Acolo unde reușesti să afli un echilibru între ceea ce
simţi și ce ar exprima spaţiul în absenţa ta, cum i-ar plăcea cărămizii să
devină clădire, pentru a-l cita pe Louis Kahn, acolo se poate afla acea
imagine memorabilă, unică.

Probabil rolul întregii experienţe de viaţă, mobilul existenţei noastre în
această lume, sunt acelea de a transforma emoţiile pe care ni le putem
declanșa trăind, în ceva care să fie util pentru noi și pentru ceilalţi, învăţare
și naștere a unor lucruri și fapte noi și frumoase. Muzica declanșează emoţii,
un răsărit, un succes sau o pierdere, o prezenţă sau o absenţă, deopotrivă.
Spaţiul este emoţie conchisă între limite solide, neant făcut vizibil într-o
lume în care oamenii creează pentru a fi nemuritori.
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ARHITECTURA POATE GENERA EMOŢIE,
SE SPUNE. DETALIAZĂ.

CUM ARATĂ BUCUREȘTIUL TĂU INTERIOR?
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Harta mea interioară pendulează între labirinte și spaţii fluente. Epicentrul meu emoţional
este la Ateneu. Așa am hotărât amândoi, în peste 15 ani în care mă regăsesc acolo. Poate
și pentru că are ceva din spiritul Parisului. Poate și pentru că este o oază de clasic, de bun
gust și de liniște, de popas, în centrul unui oraș în general haotic și destul de crispat, care
suferă, în afara sărbătorilor legale, când respiră și se odihnește. O buclă scurtă pornește din
Cișmigiu, până în grădinile Icoanei și Ioanid și înapoi. Bucureștiul nu prea ne propune locuri
de popas, așa că îl parcurgem în general liniar, dinamic, deci ar trebui perceput mereu din
mers. Poate de aceea fac pe jos minim 20 000 de pași, zilnic. De la parcul Brâncoveanu și
până la Ateneu se fac fix două ore, pe jos. Trecând prin Tineretului, Carol, Izvor, Cișmigiu.
Un traseu de parcuri. Se poate continua spre Armenească, sau spre Dorobanţi, pe la Ateneu
și pe la Romană. Până în Herăstrău. Legat de acest lucru, pe site-ul meu am creat special
o pagină care se numește #Bestphotospot, o hartă interactivă în care cei care vor să
descopere orașul se pot localiza și pot identifica cele mai fotogenice locuri din oraș (vezi
https://vladeftenie.ro/bestphotospot).

Sesiune foto inspirată de showroom-ul PIATRAONLINE
Concept și fotografie: VLAD EFTENIE
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CINE ESTE VLAD?
Pendulez între opusuri, cu destulă graţie, și prin natura mea duală.
Mă îndepărtez pentru a avea motiv să mă apropii, iar apropierea
ajunge câteodată să îmi provoace nevoia de distanţă. Și bucla se
repetă. Îmi place să îmi aleg eu compania, locurile, societatea,
interacţiunile. Am nevoie să știu că pot stabili eu ce fac și cu
cine. Evit pe cât posibil consumul inutil de energie, faţadele, lumea

bazată pe aparenţe, caut un sens în tot ceea ce fac, chiar dacă
îmi ia un timp să îl aflu. Mă bazez adesea pe intuiţie și ascultarea
vocii interioare, deși uneori cad în capcana overthinking. Am
capacitatea să intuiesc ce se întâmplă dincolo de ceea ce se vede,
și nu oricine este deschis pentru asta. Am nevoi minimale și încerc
să mi le îndeplinesc fără să deranjez. Îmi place să contemplu, să
călătoresc. Sunt avid să cunosc oameni, ca pe ferestre deschise
spre alte lumi pline cu miracole. Și totuși sunt timid în relaţia cu
ei. Din acest motiv mi-am dezvoltat o capacitate să văd ce se

întâmplă în oameni, ce simt ei, și adesea nu e nevoie de cuvinte
pentru a afla detalii despre starea lor emoţională. Simt intens și
de aceea e important să îmi pot gestiona eu distanţele, apropierile,
timpul, acţiunile. Ador psihologia și să înţeleg cine suntem și ce
simţim, de ce acţionăm și urmările faptelor noastre.
Am aflat în timp că e important să ne apropiem de oameni cărora
să le pese de noi, că energia nu poate fi oferită uni-direcţional,
chiar dacă poate fi fascinant o vreme. Că ne facem foarte
mult rău pentru că nu ne considerăm demni de iubire și atunci

nici nu știm să oferim iubirea. Cred cu tărie că ea este cheia
existenţei noastre, că vindecă, și o putem aduce la lumină prin
tot ceea ce facem și dăruim. Sunt fanul universului Star Wars și
al învăţăturilor lui Yoda, admir cu ochi de copil lumea Marvel și
pe eroii săi, încerc să îmi hrănesc eroul și copilul interior. Fac cu
pasiune tot ceea ce fac, și, prin această prismă, am realizat primul
doctorat care are ca subiect fotografia ca instrument metodic în
arhitectură și am introdus cursul în programa de învăţământ de la
UAUIM.
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Sesiune foto inspirată de showroom-ul PIATRAONLINE
Concept și fotografie: VLAD EFTENIE

PAVILIONUL EXPOZIŢIONAL
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După ce am explorat în showroom toate
formele pe care piatra naturală le ia
în amenajările de interior, 2017 a fost
momentul în care am eliberat materialul
către noi orizonturi. I-am dedicat un
pavilion exterior, în care personalitatea
și calităţile i se dezvăluie la lumina zilei.
Locul a devenit unic în Europa: un labirint
de 800 de metri pătraţi în care sunt
expuse peste 300 de produse.
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CEL MAI MARE PAVILION DIN EUROPA ȘI
SINGURUL DIN ROMÂNIA
DEDICAT PIETREI NATURALE

Modelele sunt grupate pe zone tematice, în funcţie de ţara sau cultura în care sunt întâlnite. De la zona tradiţional românească la cea
mediteraneană sau columbiană, am construit o galerie de idei puse în practică, în care vizitatorii experimentează versatilitatea pietrei și își
imaginează cum le poate transforma casa sau biroul.
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Peste 300 de produse în 800 mp.

LOCUL
ÎN CARE
GĂSEȘTI CE
NICI NU ȘTIAI
CĂ VREI

În serile de vară, se poate întâmpla
să ajungi aici la un workshop sau o
seară de prosecco. Pavilionul primește
vizitatori pe tot parcursul anului,
iar în anotimpurile calde găzduiește
evenimente și petreceri în care inspiraţia
și relaxarea sunt numitorii comuni.
Dacă vrei să organizezi un eveniment în
pavilion, contactează-ne și îl facem să
se întâmple.
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Dacă te-a fascinat un model sau mai
multe, le poţi lua cu tine acasă în
aceeași zi. Pentru că ne actualizăm
constant stocurile, nu e nevoie să
aștepţi pentru a-ţi începe proiectul.

COLECŢII
EXCLUSIVE ȘI
PRODUSE ÎN
PREMIERĂ
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Intră în pavilion prin Galeria Centrală,
dedicată pietrei naturale de tip panel,
care te invită să descoperi labirintul
ce se deschide spre dreapta și spre
stânga. Aici, începe o călătorie plină de
posibilităţi.

ZONA
COLUMBIANĂ
Culorile vibrante și pattern-urile
geometrice sunt emblematice pentru
cultura sud-americană. Colecţia
Columbiană a pavilionului include modele
de terrazzo ce amintesc de amenajările
din aceste regiuni.

SFATUL NOSTRU:
Dacă vrei să ne povestești ideile tale sau dacă ai nevoie de un sfat,
arhitecţii noștri îţi stau la dispoziţie pentru o sesiune de consultanţă, în showroom.
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Fiecare placă e lucrată manual, din piatră
compozită, iar colorarea e realizată prin
presare hidraulică. Intensitatea ei nu se
pierde niciodată. Potrivite pentru orice
tip de amenajare, de la minimalist la
industrial sau rustic, terrazzo-ul imprimă
o atmosferă de vacanţă în orice tip de
spaţiu. Pentru restaurante sau cafenele,
apartamente sau grădină, modelul
transformă încăperea într-un loc cald și
prietenos. Lasă-te inspirat de geometria
lui, în inima pavilionului.

COLECŢIA
EXOTICĂ
Surprinde prin texturile unice ale
pietrelor, prin fineţea suprafeţelor și
prin proiectele de design pe care le
poate inspira. Fortul din Agra, fosta
capitală a Indiei, e un reper arhitectural
care a consacrat sandstone-ul în lumea
amenajărilor și a constucţiilor. Fiecare
model amintește de un Orient îndepărtat,
un ton pe care îl poţi insera în orice stil
de design interior vrei să abordezi.
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Colecţia e compusă din 5 modele de
marmură și sandstone. Când te plimbi
prin pavilionul exterior, variaţia culorilor
și texturilor se lasă descoperită în
lumina soarelui.

SFATUL NOSTRU:
Poţi placa atât pereţi și pardoseli, cât și șemineuri, scări, socluri și stâlpi.
Lasă-ţi imaginaţia liberă.
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SFATUL NOSTRU:
Folosește ardezia Kavala în spaţii umede: absorpţia de apă este foarte mică (0,4%).
Astfel, nu se pătează ușor și rezistă ciclurilor de îngheţ-dezgheţ ani la rând.

Amenajarea în stil mediteranean are un șarm unic, întâlnit în sudul Europei și în nordul Africii.
Colecţia de ardezie și marmură amintește de textilele marocane sau de străzile abrupte ale
insulelor grecești. Mixează-le cu elemente contemporane și simte-te ca într-o vacanţă de
fiecare dată când ajungi acasă.
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COLECŢIA MEDITERANEANĂ

COLECŢIA
MODERNĂ
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îţi propune jocuri de culori subtile și
forme atipice. Geometria texturilor se
adaptează oricărei suprafeţe, indiferent
de mărime. De la livinguri extinse la
mansarde practice și restaurante,
cafenele sau galerii, aici găsești
instrumentele prin care aduci la iveală
personalitatea spaţiului. Ardezia,
granitul și marmura sunt terenul de
joacă al celor care vor să experimenteze.

SFATUL NOSTRU:
Întreabă-ne ce alte materiale completează frumuseţea pietrei naturale, în funcţie de
alegerea ta. Ardezia Homa, de exemplu, se potrivește cu tâmplării de stejar sau mahon.

SFATUL NOSTRU:
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Întreţine piatra naturală cu produsele de îngrijire LTP pentru
impermeabilizare și intensificare a culorilor.

Colecţia Tradiţională înseamnă travertin, ardezie și limestone
în forme și procesări diverse, pe care le întâlnim în construcţii
istorice. Suprafeţele neprelucrate au un aspect robust, și amintesc
de lumi vechi, ce așteaptă să fie puse într-o lumină nouă. Piatra e
un material atemporal, care se reinventează cu fiecare nou curent
de design sau arhitectură.

Paleta de culori redă tonurile pământului și aduce în ambianţa
spaţiului natura în formă pură. Modelele sunt întâlnite în
special în placări verticale, interioare sau exterioare, în oraș
dar și în cabanele montane sau în casele de vacanţă de la
mare. Descoperă-i toate laturile în plimbarea ta prin pavilionul
expoziţional.
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COLECŢIA TRADIŢIONALĂ

GALERIA
CENTRALĂ

84 | Prezentare pavilion

În Galeria Centrală vei găsi cele mai
multe modele de piatră tip panel, din
marmură, quartit sau ardezie. E folosită
ca piatră decorativă, în interior sau
exterior, iar texturile sale variate se
potrivesc oricărui stil de amenajare.
Fiecare panel e dispus vertical,
asemenea unei opere de artă a naturii,
pe care să o studiezi atunci când cauţi
inspiraţia pentru proiectul tău. Sferele
luminoase completează materialul.
Dincolo de rolul estetic, îţi deschid
posibilităţile de asociere cu alte tipuri de
piatră sau materiale.

SFATUL NOSTRU:
Departamentul de Montaj PIATRAONLINE îţi stă la dispoziţie pentru o execuţie
profesionistă. Dacă însă alegi să le montezi singur, spune-ne despre proiectul tău și îţi
oferim toate indicaţiile necesare pentru un montaj impecabil.

#FRANCIZAPIATRAONLINE

- Mariana Constantinescu-Brădescu,
Managing Partner

“
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“

Suntem cel mai mare furnizor de piatră naturală
din România cu 50 de angajaţi, un portofoliu ce
include peste 1500 de produse din toate colţurile
lumii și peste 40.000 de clienţi, atât în ţară, cât
și peste hotare.
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DESCHIDE UN
BUSINESS DE
SUCCES ÎN
ORAȘUL TĂU

Piatra naturală e cel mai bogat păstrător
al poveștilor: poate spune un număr infinit,
în funcţie de felul în care alegem să o
folosim. Versatilitatea ei se dezvăluie
atunci când oamenii o cunosc și o înţeleg.
Vrem să aducem materialul mai aproape
de oricine vrea să îl vadă și să îl atingă,
pentru a-și aduce proiectele în realitate.
Și să dăm mai departe succesul.

Am lansat franciza PIATRAONLINE, forma
de parteneriat prin care unul sau mai mulţi
antreprenori pot pune orașul lor pe harta
designului. Folosind un model care deja
operează la turaţie maximă, pasionaţii de
arhitectură, construcţii și antreprenoriat
au ocazia să înceapă un capitol lifechanging.

IDEILE BUNE
TREBUIE SĂ
CIRCULE

Dacă ai decis să deschizi o franciză
PIATRAONLINE în orașul tău, te bucuri de tot
ajutorul nostru pentru a-ţi dezvolta afacerea.
Punem la dispoziţie toate cunoștinţele
necesare, pe care le-am obţinut în peste
11 ani de activitate: de la informaţii despre
produs, la documente, schiţe, manuale și
cunoștinţe tehnice. Pentru un transfer de

experienţă cât mai complet și eficient,
organizăm un training care are loc de
mai multe ori pe an. Relaţia ta cu noi e
una simbiotică, în care învăţăm unii de la
alţii, pe măsură ce proiectul se dezvoltă
în mai multe colţuri ale ţării.

ORAȘUL TĂU, PE HARTA DESIGNULUI
departamentelor și investiţiei). Astfel, ne integrăm în contextul
local și construim o locaţie care îi oglindește specificul, fără să ne
abatem de la principiile care ne-au însoţit de-a lungul timpului.
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Fiecare spaţiu e unic, iar noi știm cel mai bine asta. Ne păstrăm
flexibilitatea oriunde ne extindem, pentru că tipologia de
showroom e bazată pe un sistem modular (se adaptează spaţiului,
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POVESTEA PIATRAONLINE ÎN CIFRE

11 1.500
40.000 21
ANI DE
DEZVOLTARE
CONTINUĂ

DE PROIECTE COMPLETATE

DE TIPURI
DE PIATRĂ
NATURALĂ

DE ŢĂRI
ÎN CARE
EXPORTĂM

Orașele cu cel mai mare potenţial

CLUJ / CONSTANŢA/ IAȘI / TIMIȘOARA / SIBIU / GALAŢI / CRAIOVA

AICI ÎNCEPE PROPRIA TA
POVESTE DE SUCCES
1
2
3

Scrie-ne la adresa franciza@piatraonline.ro și un consilier dedicat te va
contacta pentru stabilirea unei întâlniri.

Primești de la noi un business de succes, la cheie. Adică, un sistem complex,
testat și calibrat, care funcţionează deja la turaţie maximă. Aici începe propria
ta poveste de succes.

Căutăm parteneri care își doresc un business stabil, cu potenţial ce așteaptă să fie valorificat.
În orice oraș te-ai afla, de la noi primești o afacere la cheie pe care poţi începe să o dezvolţi.

9911 | Proiecte
P r oie c t e

Ne întâlnim și discutăm condiţiile contractului. Dacă ne punem de acord,
semnăm și începem.

RAW
POTENTIAL

DĂM SUCCESUL MAI DEPARTE.
PIATRAONLINE DEVINE FRANCIZĂ.
PENTRU MAI MULTE DETALII, SCRIE-NE LA FRANCIZA@PIATRAONLINE.RO.
PIATRAONLINE.RO/FRANCIZA

#FOODROCKS

INSPIRAŢIA DIN SPATELE
BUCĂTĂRIILOR DE SUCCES:
NATURA
PIATRAONLINE e un accelerator de inspiraţie deschis oricui are nevoie de un loc de joacă
pentru a-și duce ideile mai departe. Am devenit un reper pentru industria de food din
România care se preocupă, din ce în ce mai mult, nu doar de universul culinar pe care îl
creează, ci și de cel vizual.
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Am reunit cele două domenii printr-o leapșă culinară lansată bucătarilor celor mai creativi
din România. Am documentat parcursul lor și al preparatelor, am aflat ce le-a aprins
imaginaţia culinară și le-am dus povestea mai departe.

Primul invitat a fost Liviu Chiorpec,
bucătar și profesor de gastronomie, care
ne-a arătat, în bucătăria showroom-ului
nostru, două reţete simple.

Liviu Chiorpec

Pasiunea a moștenit-o din familie și a
cultivat-o autodidact, gătind în timpul
liber pentru cei apropiaţi și citind
biografiile
chef-ilor renumiţi. Când munca în
corporaţie nu și-a mai găsit locul în
universul său, Liviu s-a dedicat în
întregime gastronomiei și a creat un
business din pasiune și entuziasm.

Credite foto: Vlad Constantinescu

Dincolo de gust, există o simbioză.
Dincolo de plating, există o aromă.
Iar dincolo de orice bucătar, există o
poveste care ne inspiră.

Credite foto: Vlad Constantinescu

Emisiunea a continuat cu fondatorul Kaiamo, Radu Ionescu.
Preocupat de sezonalitate, influenţe istorice și ingrediente locale,
meniul său aduce nostalgie și emoţie în fiecare farfurie, prin
tributul adus României și valorilor ei.
La 18 ani, Radu Ionescu a plecat în Anglia cu gândul să studieze
administrarea afacerilor. S-a întors în România ca absolvent

al prestigioasei școli Cordon Bleu, cu o experienţă de lucru în
restaurante londoneze colecţionare de stele Michelin și cu gândul
de a pune ţara pe harta gastronomică a lumii. Radu vede bogăţia
culturii culinare românești prin influenţele care au modelat-o timp
de secole întregi și o explorează constant. Ciclicitatea anotimpurilor
îl determină să schimbe meniul restaurantului său odată la 3 luni.
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Radu Ionescu

Credite foto: Adi Tudose

Credite foto: Adi Tudose

Alex Petricean a fost invitatul celui
de-al 3-lea episod. Urmărind o reţetă
de caracatiţă ciobănească în bucătăria
Maize, am aflat mai multe despre cum
natura și obiceiurile oamenilor inspiră un
meniu.

Credite foto: Cristian Andrei

Pornind de la o dorinţă de a participa
la Masterchef România, Alex a început
să se documenteze serios, iar pasiunea
și curiozitatea l-au adus până în finală.
Înainte să își aducă amprenta culinară
la Maize, a acumulat experienţă în
restaurante de top din Italia, Suedia,
Danemarca, Peru. În 2019, Alex duce
povestea gastronomiei românești mai
departe și o reinventează ca head-chef
la NOUA, restaurantul fondat de el, cu un
meniu bazat pe nostalgie și emoţie.

Natura e strâns legată de creativitate. Pentru bucătari, e materia primă.
Foodrocks continuă pe pagina noastră de Facebook și YouTube. Urmărește-ne și descoperă poveștile din spatele bucătăriilor de succes.
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Piatra naturală și gastronomia sunt în dialog constant. În proiectul Trendline, am creat o bucătărie românească de dimensiuni obișnuite,
îmbrăcată în piatră naturală, pe care te invităm să o vizitezi în showroom.

#ARHIKIT

PACK-UL DE RESURSE
CU CARE SĂ LUCREZI
MAI APROAPE DE
ADEVĂR
Un proiect de design sau arhitectură începe cu o idee și continuă cu
schiţe și randări. Drumul lui către realitate trece prin transformări
repetate și printr-un proces de reinventare a ideii iniţiale. În lucrările
comisionate, dar și în proiectele proprii, cunoașterea materialelor te
ajută să lucrezi cât mai aproape de adevăr: trebuie să le poţi atinge,
ca să realizezi ce pot deveni.
Așa apar perspective sau idei noi, dar și încrederea în proiectele
propuse, atât din partea clienţilor, cât și din partea ta. Pentru că

susţinem proiectele de design și arhitectură, am vrut să oferim
comunităţii o unealtă contemporană, care să îi aducă mai mult
timp. Când ai toate resursele compilate într-un singur loc, te
poţi concentra pe creaţie. Așa a apărut Arhikit-ul, pack-ul de
resurse dedicate creativilor.
500 de kit-uri au fost produse și livrate în toată ţara, către
arhitecţii și designerii care au considerat că le eficientizează
munca și îi ajută să își ducă ideile mai departe.

CE CONŢINE ARHIKIT-UL?
Texturile pentru toate materialele noastre, în format digital
Mostre pentru majoritatea tipurilor și culorilor de piatră din gama noastră
Mostre pentru gama completă de ardezie flexibilă SKIN
Catalogul PIATRAONLINE

CUM ÎL OBŢII?
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Dacă ești arhitect sau designer, ai
acces gratuit la Arhikit. Ne lași datele
tale pe www.arhikit.piatraonline.ro și
noi ţi-l trimitem, oriunde te-ai afla.
Ne-am dorit să fim motorul rotiţelor
de creaţie și să stabilim o legătură
solidă între PIATRAONLINE și arhitecţi,
dar și între arhitecţi și clienţii lor.
Arhikit-ul poate fi piatra de temelie a
viitoarelor tale proiecte, un instrument
indispensabil la masa de lucru.

“

Atât mostrele de piatră cât și stick-ul cu
texturi sunt extraordinare. Am prezentat
Arhikitul întregului birou (Autographe) și a
venit la fix. Dorim să creem o bibliotecă
de materiale, astfel încât clienţii să aibă
un prim contact corect cu materialele pe
care le folosim sau pe care și le doresc în
proiecte.

“

- Arh. Dan Rosu, Autographe

“

O prezentare excepţională, design
profesionist, atât în ceea ce privește
mostrele, cât și catalogul. Este primul
kit complet al unei firme din România cu
care m-am intâlnit, din punct de vedere
al utilizării și conţinutului. Felicitări pentru
profesionalism și încă o dată, mii de
mulţumiri.

“

- Ovidiu Cosma, WongDesign2002

Ne încântă mostrele de piatră și
multitudinea de informaţii pe care ni
le-aţi oferit. Am apreciat întreg kitul de
prezentare al pachetului și abia așteptăm
să oferim clienţilor noștri experienţa
materialului. În numele întregii echipe, vă
mulţumesc!

“

- Arh. Ancuţa Costandache, Studio
Miolk
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“

#PLEASURESOFPARADOX
PIATRA NATURALĂ ÎN ARTA
CONTEMPORANĂ
HIROTOSHI ITO
PLEASURES OF PARADOX THE FINE STONE
O PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA
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Am celebrat aniversarea celor 10 ani de PIATRAONLINE printr-un eveniment care a expus rolul materialului în arta contemporană,
dezvăluindu-i multitudinea de semnificaţii. Expoziţia Hirotoshi Ito: Pleasures of Paradox a adus lucrările sale pentru prima oară în România.
Curatoriată de Ioana Ciocan, s-a desfășurat între 10-15 octombrie 2017, la Galeria Galateca.
De-a lungul a civilizaţii întregi, artiștii au văzut în piatra naturală materialul esenţial pentru a se exprima. Valenţele ei au fost constant
explorate, de la monumentele Antichităţii până la formele abstracte ale prezentului.

Credite foto: Vlad Constantinescu

generoasă de bună dispoziţie. Ne-a surprins
cu obiectele vestimentare sculptate în piatră,
ne-a invitat să privim în interiorul portofelelor
umplute cu materiale care mai de care mai
diferite, ne-a pus mâncarea pe masă și
zâmbetul pe faţă. Avem în faţă un model de
perseverenţă, creativitate și sclipire, o sclipire
care transformă obișnuitul în extraordinar.
Câteva dintre lucrările sale sunt aduse la
București de PIATRAONLINE.

“

Credite foto: Adi Bulboacă

- Ioana Ciolacu, curatorul expoziţiei HIROTOSHI ITO: PLEASURES OF
PARADOX
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artistului japonez stârnesc
“ Sculpturile
amuzamentul privitorului și-i oferă o porţie

UN MEȘTEȘUG
TRANSMIS DIN
GENERAŢIE ÎN
GENERAŢIE
Hirotoshi Ito e un artist japonez, descendent
al unei vechi familii de pietrari și sculptori, ce
datează din 1879. Deși planul lui era să preia
afacerea familiei, înscrierea la Universitatea
de Arte din Tokyo, secţia metal, i-a pavat
calea către o abordare nouă a materialului și a
modului de a privi viaţa.

RESPECTUL
FAŢĂ DE
NATURĂ
PORNEȘTE
CREAŢIA
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Artistul locuiește în Matsumoto, oraș în inima
munţilor japonezi. În albia râului din spatele
casei sale se află pietrele pe care le culege
și le folosește. Apa și aerul le șlefuiesc deja
forma, iar Ito respectă trăsăturile lor naturale,
o atitudine emblematică a culturii japoneze.

Credite foto: Vlad Constantinescu

ÎN MÂINILE LUI
ITO, PIATRA
ÎȘI DEZVĂLUIE
CARACTERUL
Prin practica lui, Ito provoacă piatra
naturală dar și privitorul. Reinterpretează
și umanizează un material aparent brut și
neiertător, prin fiecare lucrare, folosinduse de juxtapuneri, fără a-i altera forma
originală. Opera lui e încărcată de umor și
candoare, piatra ia aparenţa altor materiale,
expresivitatea din compoziţia ei devine
evidentă.

ORAȘUL, MAI
APROAPE DE
ARTĂ
Pe parcursul celor 5 zile ale expoziţiei, peste
1.000 de vizitatori au descoperit o nouă
dimensiune a pietrei. De la artiști la pasionaţi
ai artei contemporane, designeri sau simpli
curioși, o mulţime de oameni au intrat în
universul lui Hirotoshi Ito. Impresiile au avut
ecou și în presa online și offline: creaţiile lui
au inspirat jurnaliștii să îi spună mai departe
povestea.
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Credite foto: Vlad Constantinescu
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“

Am înţeles, încă de prima oară când am făcut cunoștinţă
cu arta lui Hirotoshi Ito, că lucrările sale sunt un argument
în plus pentru afirmaţia pe care am susţinut-o de la
început, aceea că piatra naturală poate genera nelimitat
inspiraţie pentru toţi cei care vor să-i descopere poveștile.
Așa că invitaţia pe care am trimis-o artistului a venit ca un
gest firesc. Ne doream să împărtășim viziunea sa cu cei
din jurul nostru.
Sergiu Constantinescu-Brădescu, Managing Partner PIATRAONLINE.

“

Ai ocazia să vezi un fragment din lumea lui Hirotoshi Ito atunci când ne vizitezi, pentru că lucrarea Laughing Stone se află în showroomul
nostru. E doar una dintr-un număr infinit de povești pe care piatra naturală le aduce sub ochii noștri.

#INSPIRINGSTORIES
POVEȘTILE DE SUCCES ALE CELOR CARE
SCHIMBĂ ORAȘUL ÎN BINE
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De-a lungul anilor, am adunat în jurul nostru o mulţime de oameni pasionaţi, din domenii creative diverse. Prin ceea ce fac,
creează comunităţi și schimbă mentalităţi, iar o platformă prin care ideile lor să ajungă cât mai departe a devenit o misiune
pentru noi. Așa s-a născut emisiunea Inspiring Stories, un spaţiu al dialogului și al experienţelor constructive, pe care le
împărtășim cu toţi cei care cred că schimbarea e posibilă.

La doar câteva luni de la lansare, emisiunea a câștigat premiul pentru Best Social
Media la gala GPeC, cel mai important eveniment de e-commerce din România.

Pentru oamenii motivaţi și iubitorii de povești, pentru cei care
vor să cunoască mindset-ul din spatele succesului, sau pentru
antreprenori la început de drum. Am vrut să creem o resursă
constantă pentru care cei care pornesc sau conduc un proiect
prin forţe proprii, să se inspire din drumul celor care au cucerit
provocări.

300.000 de oameni au urmărit, în total, primele 10 ediţii Inspiring
Stories. Emisiunea a ajuns la ediţia cu numărul 20 și toate sunt
disponibile integral pe canalul dedicat de YouTube: Inspiring Stories by
PIATRAONLINE.
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EXPERIENŢA E O
LECŢIE CONTINUĂ

Bilunar, pe pagina noastră de Facebook, transmitem din showroom
emisiunea în care invitaţi din lumea arhitecturii, artelor și a altor
domenii creative ajung pe ecranele celor care caută inspiraţie și
exemple pozitive.

Credite foto: Vlad Constantinescu

“TOT CEEA CE SPUI ȘI SIMŢI SE
MATERIALIZEAZĂ, DEVII CEEA CE GÂNDEȘTI.”
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- Avi Cicirean, fondator Brand Emotion & Brand Minds @InspiringStories
Flaviu ”Avi” Avi Cicirean este antreprenor și producător muzical,
fondator al companiilor Brand Emotion și Brand Minds: două
companii de reper pentru mediul de business, românesc și
european. Prima dintre acestea dezvoltă și curatoriază identitatea
sonoră a unora dintre cele mai mari branduri din România, având
la activ create peste 20.000 de reclame. BRAND MINDS a ajuns în

momentul de faţă lider de piaţă în industria evenimentelor business
în Centrul și Estul Europei, iar în toamna anului 2017 a pătruns și
pe piaţa din Asia, primul eveniment fiind organizat în Singapore.
Toate astea sunt rezultatul viziunii globale pe care Avi a conturat-o
pentru BRAND MINDS încă de la bun început.

“FIECARE EXPERIENŢĂ
PE CARE O AVEM ESTE
CA O CĂRĂMIDĂ CARE
SE PUNE ÎN ZIDUL
ÎNCREDERII.”
- George Anghel, Director Executiv A.P.E.R.O. @InspiringStories

Credite foto: Vlad Constantinescu

”Trebuie să construim sisteme de
overachieving, nu indivizi. Dacă scoatem
indivizii din ecuaţie și înlocuim cu un sistem
întreg, atunci lucrurile merg bine.” Cristian Oneţiu, fondator Life Care

“Noi devenim și ne transformăm deschizând
noi moduri de a vedea lucrurile. Așa
înveţi să trăiești open, scapă de ideea de
planificare și de programare excesivă.” Vlad Eftenie, fotograf

”Dacă vrei să afli ceva nou, chiar și un
cuvânt, un slide sau o cifră te poate ajuta să
vezi, din perspectiva ta, lucrurile altfel. Îţi dă
o direcţie, îţi dă o idee.” - Marta Ușurelu,
Redactor-Șef Biz

”Să vedem binele e un exerciţiu pe care
trebuie să-l facem în permanenţă. Când,
în ciuda tuturor evidenţelor, cauţi să vezi
binele, devine obositor. Dar dacă facem faţă
acestui război de uzură al rezistenţei, cred
că vom reuși să ieșim la lumină.” - Edmond
Niculușcă, președinte ARCEN

”Când vrei să schimbi ceva, trebuie să-ţi
pui inima acolo. E important să fii conștient
de lucrurile din viaţă pentru care ești
recunoscător. Fericirea e o alegere, nu un
accident. ” - Sotiris Chatzidakis, fondator
CEO Clubs

”Arhitectura poate schimba destinul unei ţări.
Dacă există o viziune coerentă și curajoasă,
Bucureștiul poate fi transformat în bine
aproape peste noapte” - Oana Bogdan,
arhitect și politician
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George Anghel este antreprenor și directorul executiv al Asociaţiei de Plăţi Electronice din România. După mulţi ani în finanţe și
telecomunicaţii, a pornit, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor, proiectul Ghișeul.ro. George este un promotor activ al fenomenului de
digitalizare în România.

#INSPIRINGWORKSHOPS
ATELIERELE ÎN CARE CREATIVII DAU
EXPERIENŢA MAI DEPARTE
Deschidem ușile showroomului pentru toţi cei care vor să înveţe lucruri noi, să găsească mai ușor inspiraţia și să-și stimuleze
creativitatea. În 2018 am lansat seria de ateliere cu intrare liberă, Inspiring Workshops, susţinute de profesioniști din domenii precum
arhitectură, design, fotografie sau organizare. Prin acest proiect ne-am dorit să-i conectăm pe oameni cu domeniile care îi pasionează și
cu mentorii care îi provoacă să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă.
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Vlad Eftenie, primul profesor Inspiring Workshops, ne-a dezvăluit secretele fotografiei de arhitectură,
urmărind tehnici specifice. Altfel spus, ne-a învăţat să privim și să descoperim spaţiul construit din jurul
nostru. Am aflat că fotografia de arhitectură presupune minuţiozitate în alegerea subiectului, a așezării,
a alegerii punctului de staţie, a identificării momentului optim al iluminării și atmosferei, prezenţa
oamenilor – toate acestea pot aduce acele detalii irepetabile, care individualizează rezultatul fotografic.

Al doilea atelier pe care l-am găzduit a fost susţinut de Diana Mihăilă, primul blogger-specialist în
soluţii de organizare din România, membru autorizat al IAPO (International Association of Professional
Organizers) și consultant în celebra metodă KonMari de sortare, stocare și depozitare a lucrurilor.
Diana ne-a învăţat noţiunile de bază ale organizării personale (time, money & asset management), ale
organizării locuinţei (încăperi și spaţii de depozitare) și ale organizării biroului (spaţiul de lucru personal
și comun), într-o sesiune de 2 ore, împărţită în teorie și practică.

La al patrulea atelier ne-am dat întâlnire cu Radu Negoiţă, arhitect și autor al primului ghid de ales
locuinţa potrivită în România: Disconfort Residence. Mai mult decât a ne vorbi despre alegerea unui
spaţiu, Radu ne-a învăţat ce drepturi avem ca proprietari și la ce aspecte trebuie să fim atenţi atunci
când luăm o astfel de decizie. Mai exact, ne-a explicat cum să citim un plan de arhitectură, de ce are
nevoie o casă pentru a fi, cu adevărat, funcţională și ne-a prezentat posibilităţile de adaptare a unui
spaţiu, aplicate pe un studiu de caz: suita matrimonială.
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“Culori și Texturi în Designul de Interior” a fost tema workshop-ului ţinut de Ciprian Sipoș, designer
de interior și stilist vestimentar. Alături de Ciprian, am descoperit impactul pe care îl au materialele și
culorile asupra noastră, dar și importanţa emoţiilor în alegerile pe care le facem. Workshop-ul a fost o
sesiune interactivă în care am testat împreună culori, stări, emoţii, materiale și am experimentat senzaţii
tactile și vizuale.

#DREAMBUILDERS

GHIDUL COMPLET AL UNEI
AMENAJĂRI, DE LA SCHIŢĂ LA
CHEIE
O casă nouă înseamnă un drum plin de provocări, dileme și decizii, chiar și pentru cei mai
experimentaţi constructori. Informaţia e peste tot, însă cum și de unde începi cu adevărat
să planifici? În contextul local, am simţit nevoia unei imagini de ansamblu care să explice,
pas cu pas, cum se desfășoară un proiect de amenajare.
Așa a apărut proiectul Dreambuilders, un ghid online pentru cei care vor să cunoască în
detaliu toate etapele unei lucrări de construcţie și amenajare și astfel, să lucreze inteligent.
Totul, aplicat pe un studiu de caz: apartamentul Dreambuilders.
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DREAMBUILDERS.PIATRAONLINE.RO

CE CONŢINE GHIDUL?
Toate etapele pe care le ai de parcurs atunci când începi amenajarea unui spaţiu. De la crearea
concepului la buget, furnizori, randări, planuri, resurse, materiale etc. Ghidul ia în calcul nu doar
piatra naturală, ci toate materialele și serviciile de care ai nevoie. Planificând, eviţi costurile
neprevăzute și ai o vedere de ansamblu asupra întregului proiect. Iar ca să fii sigur că alegi
echipa potrivită, te conectăm cu furnizori testaţi și recomandaţi de noi, de la meșteri la
instalatori și electricieni.
Studiul de caz este apartamentul pe care l-am amenajat de la zero, documentând întreg procesul.
Vei găsi informaţii esenţiale, fotografii, video-uri, liste de cumpărături și obiective de bifat.

DEPARTAMENTUL DE MONTAJ
PIATRAONLINE
Piatra naturală înseamnă calitate, rafinament și durabilitate. Alegerea ei este doar primul pas.
Fiabilitatea materialului iese la iveală în egală măsură și prin felul în care acesta e montat,
întreţinut, adaptat contextului și mediului înconjurător.
Departamentul de montaj PIATRAONLINE e compus din 40 de meșteri cu peste 10 ani de
experienţă în piatră naturală. Echipa este pregătită să ducă proiectul tău la capăt, așa cum ţi
l-ai imaginat.

Serviciile noastre includ:

Randările alăturate sunt un sneak preview al proiectului nostru. Descoperă cum un concept
devine realitate prin organizarea corespunzătoare. Pe www.dreambuilders.piatraonline.ro ai
desfășurarea întregului proces de lucru.
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măsurători
realizare de șabloane (piese speciale - trepte, blaturi etc.)
montaj placaje, pavaje, blaturi etc.
chituire, decapare, impermeabilizare / sigilare suprafaţă
suport în locaţie sau la distanţă
șlefuire
cristalizare
curăţare și impermeabilizare

CONCEPTUL DREAMBUILDERS
INTERVIU CU HAMID KATRIB,
ARHITECT
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Hamid Katrib este arhitectul care semnează conceptul apartamentului Dreambuilders.
Pe lângă asta, este designer de interior și artist plastic. El a preluat direcţia creativă
a proiectului nostru și i-a adus o amprentă personală, urmărind pasiunea pentru piatră
naturală. În interviul de mai jos ne-a povestit cum a gândit proiectul, cum îi vin ideile și cum
a fost să lucrăm împreună.

Credite foto: Florin Opriș

CE STIL ARHITECTURAL AI
ALES PENTRU PROIECTUL
DREAMBUILDERS?
În general îmi place arhitectura clasică: simetria, elementele impozante, proporţiile mari și
spaţioase. Însă, bineînţeles că într-un apartament de bloc nu le putem aducem pe toate. De
aceea am ales aici un stil modern, contemporan. Linii geometrice, trame foarte clare, curate.
Dar ca să nu fie totul liniar, am adăugat diagonale. De la lumini la pardoseală, am introdus
jocul de linii diagonale cu cele drepte.

CUM A ARĂTAT PROCESUL TĂU
DE LUCRU ÎN ACEST PROIECT?
Implicarea a fost similară oricărui alt proiect: am luat un apartament de la zero, pe care vrei
să îl transformi total. Compartimentarea a suferit mici modificări. Tavanele, iluminatul și
partea electrică au fost regândite pentru a se mula cerinţelor noului proiect. Am configurat
de la planuri de recompartimentare la planuri electrice, sau ale prizelor.
Decoraţiunile sunt punctul pe i, sau cireașa de pe tort. Gândim mai multe variante și mici
schimbări se întâmplă mereu. Poate la început propunem ceva, dar pe parcurs ne dăm seama
că o altă nuanţă arată mai bine și tot așa.

Provocările au fost pe zona de living, pentru că este un open space.
Am vrut un living spaţios, dar și cu multe elemente. Voiam o zonă de dining, dar fără să fie
de sine stătătoare, pentru că ocupă prea mult loc. De aceea, am găsit varianta în care masa
de living separă zona de dining de cea din bucătărie. Astfel, e folosită în ambele spaţii. Am
mers pe niște benzi LED, puse în diagonală pe partea de intrare, care se continuă în același
con de lumină și vertical pe pereţi, în zona șemineului, inserate în marmură.
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CARE AU FOST PROVOCĂRILE
PROIECTULUI ȘI CE SOLUŢII AI
GĂSIT?

ÎN BUCĂTĂRIE S-A FOLOSIT
O PIATRĂ SPECIALĂ. DE CE
AI ALES-O, CE SCHIMBĂRI A
ADUS?
Toată amenajarea a pornit de la această piatră turcoazită, pe care și-a dorit-o Mariana (n.n.
Managing Partner PIATRAONLINE). A fost prima ei cerinţă, iar când mi-a arătat-o mi-a plăcut
enorm. Așa că am creat un cadru perfect care să se lege cu ea. Nu am vrut să vin cu alte
culori, care să o eclipseze sau estompeze. Am adus tonurile de verde, bleu și gri care se
regăsesc în piatră.

DE CE ANUME ŢII CONT CÂND
AMENAJEZI UN APARTAMENT
DE LA A LA Z?
Sunt multe de spus, dar hai să ne referim la cele mai importante 4 lucruri.
Primul lucru de luat în calcul e ceea ce își dorește clientul. E locul în care trăiește, în care
se simte bine. Și atunci îi luăm în considerare dorinţele.
Al doilea lucru e impresia pe care mi-o lasă spaţiul prima oară. Fiecare loc are o energie, o
lumină, un lucru care mă inspiră și îmi dă idei.
Al treilea lucru este bugetul. Visăm să facem prea multe și poate bugetul nu ne permite
execuţia. Atunci vedem ce este esenţial și ce nu. Renunţăm la elemente care nu bulversează
prea mult proiectul, sau nu diminuează din aspectul sau funcţionalitatea lui.
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Al patrulea lucru este termenul de lucru. Dacă vrem să îl amenajăm în 3 luni, să facem multe
transformări, bineînţeles că nu vom putea pentru că depindem de alţi oameni și lucrurile
astea iau timp.

Credite foto: Alexandru Melente
Editare photo: Mihaela Frâncu

Hamid a crescut la intersecţia mai multor culturi și a adus această bogăţie în munca sa.
Născut în România și crescut în Liban, Hamid s-a întors în ţară pentru a-și urma pasiunile și
a deschis buticul de design interior Crea Decoration.

UNDE RECOMANZI PIATRA ȘI PE
CARE O ALEGI?
Sunt un mare fan al pietrei naturale și al marmurei. Dacă aș putea să stau într-un cub de
marmură, nu aș zice nu.
Mai aud oameni care spun că marmura e ca un cavou, nu e numai asta. Toate palatele, toate
monumentele istorice din Grecia și Roma Antică, au rezistat mii de ani. Lucrurile care au
supravieţuit, la care ne uităm și ne bucurăm, sunt făcute din marmură și piatră naturală.
Și în tablourile mele sunt obsedat de piatră: 99% din ele sunt construite pe un soclu de
marmură.
Îmi plac pardoselile de marmură, holul intrării ar fi pentru mine un covor de marmură cu
o geometrie anume, cu o culoare anume, ceva care să te întâmpine și să te surprindă la
intrare. E banal să intri direct în parchet și să continui toată casa așa. În cazul acestui
proiect am folosit piatra și pe pereţi, în living, deasupra șemineului.

DINCOLO DE MARMURĂ, CARE E
A DOUA TA PIATRĂ FAVORITĂ?
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Îmi place marmura neagră, Nero Maquina. Și un alt tip de marmură albă, Statuario, folosit de
Da Vinci. Un alb mai curat, cu venaturi gri.

Credite foto: Alexandru Melente
Editare photo: Mihaela Frâncu

CE TE INSPIRĂ, UNDE ÎŢI
GĂSEȘTI INSPIRAŢIA?
Mă inspiră cel mai mult călătoriile, o dată pe lună plec din ţară. Europa este pentru mine
centrul lumii, din punct de vedere al design-ului și artei. Totul a plecat de aici și oricum totul
se întoarce, se derulează aici. În ziua de astăzi nu poţi să negi că te uiţi la filme, există
reviste, te uiţi pe net, deci deja sunt multe surse, multe imagini pe care le vezi, le confrunţi
și întotdeauna ceva îţi rămâne ceva întipărit în cap.

ESTE ARHITECTURA O ARTĂ?
Bineînţeles că este. Pentru că e legată de frumos, de creativitate, de inspiraţie, cred că
are toate componentele unui artist care trebuie să creeze la rândul lui. Fie că e vorba de o
sculptură, o pânză sau o clădire.

CUM AI DESCRIE BUCUREȘTIUL?
CA ARTIST SAU CA ARHITECT?
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L-aș descrie printr-o metaforă: o pânză care era foarte colorată și frumoasă și cu timpul
a fost stropită ba cu smoală, ba cu vopsea. Dar când vezi imaginea de ansamblu, apare o
chestie haotică, în diverse straturi, din diverse timpuri, diverse urme.
Poate pentru altcineva, ansamblul pare ceva contemporan, un amestec interesant din toate.
Pentru cineva mai sensibil, poate ar vrea să vadă doar fundalul frumos care a fost odată. Eu
fac parte din a doua categorie.

Credite foto: Florin Opriș
Editare photo: Mihaela Frâncu

Băieţii de la Montaj, a.k.a.

Cristi

CA TU SĂ GĂSEȘTI MEREU
LINIȘTE ȘI PACE ACASĂ,
CINEVA TREBUIE SĂ FACĂ
PUŢIN ZGOMOT.
Descarcă ghidul nostru complet de amenajare
pe dreambuilders.piatraonline.ro
și află la ce să fii atent atunci când renovezi.

EMOŢIA DIN
SPATELE
CULORILOR

Ciprian Sipoș și-a început cariera de
designer de interior după 11 ani ca stilist
vestimentar. Pentru el, spaţiul devine
o extensie a personalităţii. Printre
proiectele sale actuale se numără Casa
de Cânepă, o construcţie ecologică, al
cărui design interior fost realizat cu 85%
materiale refolosite și reinterpretate.
Ciprian abordează acest principiu al
reutilizării constant în proiectele sale,
printre care și Apartamentul cu Zero
deșeuri și REUSE project. Activează în
zona urbană, dar este inspirat de natură,
iar pentru el, noutatea în designul
interior constă în capacitatea de a
transmite o poveste și de a intra în
relaţie cu elementele din jurul lui.
Credite foto: Alexandru Rosieanu
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INTERVIU CU
CIPRIAN SIPOȘ

Credite foto: Alexandru Rosieanu

Credite foto: Alexandru Rosieanu

CE SPUNE O ÎNCĂPERE DESPRE CINE SUNTEM
CU ADEVĂRAT? ESTE PERSONALITATEA
CLIENŢILOR CONECTATĂ CU MODUL ÎN CARE
ACEȘTIA ALEG UNELE CULORI ÎN DETRIMENTUL
ALTORA?
O încăpere sau un spaţiu poate spune totul sau nimic. Iar aici îmi place să mă refer la un
sanctuar, la spaţiul în care te manifești, fie că este la lucru, acasă sau pur și simplu o
încăpere ce și-a asumat pe deplin rolul. Spaţiul îţi poate satisface toate dorinţele, dacă
este bine planificat.

CUM ARATĂ PROCESUL CREATIV, DE LA IDEE LA
PALETA DE CULORI?

Credite foto: Alexandru Rosieanu

Procesul creativ începe după primele întâlniri în care clientul și cu mine ne cunoaștem.
Prefer și recomand câteva întâlniri ce duc la o mai bună cunoaștere reciprocă; e o parte
vitală. Apoi, clientul are de dus la îndeplinire mai multe sarcini: unele creative, altele ce
ţin de partea tehnică, de ergonomie si rezistenţă. Culorile și texturile sunt analizate sub
multiple forme si exerciţii, iar o metodă prin care, legat la ochi, utilizatorul ajunge să
descopere partea lui inactivă, de care nu era conștient, e un pas foarte important în fiecare
concept.
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În procesul creativ, alături de clienţi și prin jocurile și testele la care participă activ,
descopăr direcţiile pentru noul spaţiu/concept. Ei ajung la forme la care nici nu se așteptau
sau descoperă culori pe care înainte le considerau neatractive sau nepotrivite. Culorile și
materialele pot fi terapeutice, însă folosite necorespunzător, fără intenţie clară, pot dăuna
și chiar destabiliza, atât fizic cât și psihic. La fel ca materialele, culorile și texturile au un
impact mult mai puternic în subconștient. Dacă am analiza puţin, ne-am da seama de ce
suntem atrași de anumite spaţii, destinaţii sau produse / obiecte de design.

REGULI DE COMPOZIŢIE: DE CE ANUME SĂ ŢII
CONT ATUNCI CÂND PORNEȘTI ÎN CĂUTAREA
MIXULUI PERFECT?
Dacă vorbim de un mix cromatic, sunt multe aspecte de luat în considerare. O parte din
analiză e dedicată luminii, temperaturii, traficului, utilizării spaţiului etc. Apoi, în funcţie de
tema aleasă, conceptul capătă contur. Avem surse multiple de inspiraţie, de la natură până
la picturi etc. O altă metodă ar fi identificarea unei teme pentru fiecare concept: așa putem
închega perfect culorile, spaţiul și estetica finală.
Dacă vorbim de elemente și obiecte de mobilier, formele și materialele alese spun totul
atunci când se apropie unele de altele, în spaţiul final. Fără armonie între ele sau cu intenţia
clară de minimalizare, avangardă sau izolare, atât vizuală cât și în cadru compus, rezultatele
vor avea de suferit.

ÎN SPATELE CULORILOR E EMOŢIE. CE SPUN ELE
CÂND NE VORBESC?
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Sunt emoţii, sunt repere, dar mai ales sunt amintiri și adevărate terapii. Se transformă în
lumină și dispar în întuneric. Ele te pot atrage, însă e bine să fii conștient de ele, să simţi și
să le acorzi importanţă. Curiozitatea în design te face să descoperi că, dincolo de estetic,
culorile au impact. Personalitatea fiecăruia poate fi redată prin culori și forme însă, datorită
ergonomiei, anumite forme nu pot fi utilizate, însă pot fi apreciate vizual. Culorile sunt
terapie. Le recomand legat la ochi!

ÎŢI POATE SCHIMBA UN SPAŢIU MODUL ÎN CARE
TE SIMŢI? MODUL ÎN CARE TRĂIEȘTI? CARE E
ROLUL CULORILOR ÎN ACEST CADRU?
Total! De aceea este foarte important să facem alegeri conștiente. Un spaţiu ostil te poate
“mutila”. Urâtul este cel mai silenţios inamic. Nepăsarea faţă de spaţiu duce la anularea
multor simţuri. Culorile sunt curcubeul din casa ta. Îţi place să privești, iar în cazul nostru,
să simţi, să atingi.

Credite foto: Alexandru Rosieanu

Credite foto: Alexandru Rosieanu

Credite foto: Alexandru Rosieanu
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NEW TRENDS

POVESTEȘTE-NE DESPRE PROIECTUL CASA
DE CÂNEPĂ. CUM AI ÎNCEPUT, CARE A FOST
IDEEA CARE TE-A GHIDAT ȘI UNDE A AJUNS EA
ASTĂZI.
La Săptămâna Verde de la Roma, am prezentat 3 proiecte verzi în lucru, însă casa de cânepă
a fost piesa de rezistenţă. Pe lângă reducerea amprentei de carbon și pe lângă faptul că
este o casă activă (respiră, absoarbe continuu CO2), designul interior este în proporţie de
93% compus din elemente reciclate, pre-loved. În iunie anul acesta o vom deschide pentru
oricine este interesat de o lume mai responsabilă, pentru cei care aplică principii sustenabile
în viaţa de zi cu zi. Vom avea un viitor mai bun doar dacă suntem conștienţi, prezenţi și
implicaţi.

DACĂ AR FI SĂ FACI O RADIOGRAFIE A
SPAŢIULUI, CARE SUNT MATERIALELE PE CARE
LE-AI FOLOSIT ȘI CE A STAT LA BAZA ALEGERII
LOR?
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Am folosit materiale naturale sau cu prezenţă chimică scăzută în compoziţie. Însă până la
final, când vom avea manualul casei, ce pot să spun este că tot ceea ce am selectat oferă
o experienţă placută și o interacţiune senzorială cu fiecare spaţiu. Lemnul și pardoseala
recuperată a devenit bucătărie. Piatra recuperată din 5 zone diferite din România a devenit
pardoseala principală. Șindrila va deveni acoperișul bibliotecii. Minerale si pigmenţi naturali,
fibre naturale în ţesături. Foste mostre devin huse, draperii. Practic, e un concept de design
interior inedit, bazat pe principii aplicate de economie circulară și reciclabilitate.

Credite foto: Alexandru Rosieanu

CARE SUNT TENDINŢELE PE CARE LE-AI
IDENTIFICAT ÎN ZONA DE DESIGN SUSTENABIL
ȘI CUM VEZI TU LUCRURILE, PE PLAN LOCAL?
Suntem în perioada în care se discută cel mai mult despre asta. Foarte mulţi o fac pentru
imagine, la nivel superficial. Pot să spun că după 5 ani de studiu în domeniu, tot mă simt
novice, însă înţeleg pașii mici, dar siguri, pe care îi face sectorul. Avem nevoie de educaţie
în acest sens și de implicare serioasă pentru a ajunge la rezultate credibile. Însă înaintăm
sigur spre un viitor pe care eu îl văd mai verde.
Nu îmi place să folosesc tendinţele ca descriere, în zona asta nu își au locul, însă există
concepte clare care implică reducerea CO2-ului, reutilizare și gândire profundă atunci când
se planifică ceva durabil sau cu impact asupra individului. Materialele din compuși organici,
tehnologia și noile comportamente, alături de generaţiile tinere, formează educaţia ce duce
la the new green future.

CÂT DE GREU ESTE SĂ LUCREZI CU
MATERIALELE RECICLATE? EXISTĂ UN
MATERIAL MAI PRETENŢIOS SAU POATE MAI
GREU DE GĂSIT DECÂT ALTUL? CE ROL JOACĂ
PIATRA NATURALĂ ÎN ACEST PROCES? CUM
LUCREZI CU EA?
Ce pot să spun este că nu e imposibil și nici atât de greu, însă necesită timp și pregătire.
Materialul are nevoie să fie înţeles, să îi cunoști proprietăţile. Astfel, devine versatil. În
economia circulară, principiile de 2ND & 3RD life aduc asupra materialelor un efect de durată
și te fac să gândești comportamente multiple. Piatra naturală este multitask, forţa ei este
incredibilă. Dacă îi iei proprietăţile în considerare, sky is the limit. Plus că este durabilă,
greu de înlocuit, ceea ce o face un aliat puternic, cu viaţă lungă, implicit mai sustenabilă
faţă de alte materiale. Am piatra implicată în mai toate proiectele mele și îi dau cezarului
ce i se cuvine, nu degeaba este materialul cel mai longeviv. Însă, pentru proiecte verzi, sunt
în procesul de pregătire al unui centru în care materialele reciclate vor fi centralizate și vor
forma, prin transformare și concept, produse demne de secolul în care trăim, prin formula 0
WASTE.

Credite foto: Alexandru Rosieanu
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Credite foto: Alexandru Rosieanu

CE PROVOCĂRI AI ÎNTÂLNIT ÎN ETAPA DE
CERCETARE, CONCEPT CREATIV ȘI APOI
IMPLEMENTARE?
Fiecare concept are ADN-ul propriu, iar asta mă ajută să îi ofer elementele care ţin doar de
el. Provocarea cea mai mare este timpul sau graba, din păcate proiectele bune nu se fac
repede. Mă provoc de fiecare dată să nu mă repet, să gândesc concepte originale, să ofer
identitate proprie fiecărui proiect. Implementarea este partea în care toate se întâlnesc,
este ca o petrecere de elemente, material, culori, ţesături etc., în cadrul căreia tot proiectul
prinde viaţă. Acolo sunt și eu, uimit și plin de emoţie!

CE PROIECTE SIMILARE EXISTĂ LA NIVEL
INTERNAŢIONAL, PE CARE LE ADMIRI SAU PE
CARE LE-AI URMĂRIT DE APROAPE?
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Sunt enorm de multe proiecte de care sunt procupat. Pe partea verde, alături de parteneri
din Franţa, Germania sau Italia, concepem, provocăm și ne susţinem reciproc. Primul hotel
din cânepă din Italia, sau Laureant, ce duce mai departe povestea caselor verzi, concepte de
hoteluri cu principii de reciclabilitate. Orice ar fi, conștientizarea tuturor etapelor prin care
un element ajunge la viaţă, face din orice proiect un proiect prezent/conștient, complet și
oferă o educaţie benefică utilizatorilor. Sunt orașe în proces de implementare cu structuri
verzi, bazate integral pe economie circulară. Acum formăm o alianţă pentru structuri și
comportamante simulate pentru anii 2040 și 2050. Pe partea de interioare, admir foarte
mult lucrările celor trei: Alexander Waterworth , Jacques Grange, Jacques Garcia. În rest,
totul mă inspiră: natura, arta, clientul, prietenii, viaţa!

Credite foto: Alexandru Rosieanu

Credite foto: Alexandru Rosieanu

DISCONFORT
RESIDENCE
ȘI
CAPCANELE
IMOBILIARE

Radu Negoiţă este arhitect și Doctor
în Arhitectură, cu o teză bazată pe
avatarurile conceptului de confort.
Experienţa din cariera sa de până acum
l-a determinat să demareze platforma
“Case Strâmbe pe Radar”, un portal
unic în peisajul online autohton, care
identifică problemele de calitate din
zona rezidenţială. Pasul următor a fost
publicarea unui ghid de identificare
a capcanelor imobiliare, Disconfort
Residence. Radu îşi propune să ofere
cumpărătorului neavizat informaţii
despre ce îl poate aştepta în peisajul
imobiliar. Acesta este motivul
pentru care am decis să îi înţelegem
perspectiva printr-un interviu.
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INTERVIU CU ARH
RADU NEGOIŢĂ

CUM AI DESCRIE PEISAJUL IMOBILIAR
ROMÂNESC ÎN CÂTEVA CUVINTE?
Este foarte mare doza de imprevizibil. Dacă vă vine să credeţi, abia acum a fost dată o
lege care obligă dezvoltatorii să dea în folosinţă apartamentele doar după recepţia finală.
Ceea ce înseamnă că, până acum, te puteai muta într-o casă care nu fusese verificată
că a respectat proiectul după care s-a construit. Teoretic, ca dezvoltator puteai face un
proiect de bloc cu balcoane şi toalete din care ieşea un bloc fără balcoane şi fără racord
la canalizare şi aveai voie să îl vinzi oricui nu era atent – iar statul permitea ca cetăţenii
români să păţească treaba asta.

DIN CE OBSERVAŢII ȘI NEVOI S-AU NĂSCUT
PROIECTELE TALE, CASE STRÂMBE PE RADAR ȘI
DISCONFORT RESIDENCE?
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Dintr-o curiozitate profesională: mi-am dorit la un moment dat să studiez apartamente noi.
Ce am găsit la vânzare pe internet era mult sub nivelul rezolvărilor studenţilor de anul III din
şcoala de arhitectură, iar acești oameni nu au încă diploma de arhitect şi nici experienţa
aferentă celor care le semnează. Mi-am dat seama că multă lume de bună credinţă care
vrea un apartament nou are parte de necazuri inutile şi am început să vorbesc despre asta.

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE DE
CERCETAT ATUNCI CÂND VIZIONEZI O CASĂ?
Întrebarea corectă este: câtă lume care cumpără are şansa să vizioneze ceea ce va lua?
Câtă vreme cererea depăşeşte oferta, multă lume cumpără un zâmbet şi o strângere de
mână. Semnezi un contract de rate şi primeşti o schiţă de apartament. Dacă ştii să citeşti
un plan şi poţi înţelege implicaţiile fiecări linii desenate, poţi intui probleme potenţiale, dar
dacă nu, e mai greu. Eu nu îmi pot citi radiografia singur, am nevoie de un specialist să mi-o
interpreteze, e ceva similar.
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CARE SUNT CELE MAI ÎNTÂLNITE GREȘELI DE
PROIECTARE ȘI AMENAJARE?
Folosirea incorectă a spaţiilor şi neînţelegerea nevoilor reale ale persoanei care va locui
acolo. Câtă lume nu are nevoie de o maşină de spălat rufe? Şi ea trebuie ţinută undeva, iar
multe apartamente nu oferă niciun spaţiu în care ai avea loc să o ţii (un loc unde ai putea
să îi faci legătura la o ţeavă de apă şi posibilitatea să evacueze apele uzate). Asta este doar
una dintre probleme – cea mai gravă este că există apartamente cu potenţial, rezolvate
stângaci – poţi trăi incomod şi în spaţii care ar putea să fie bune pentru că cine le-a făcut
şi scos pe piaţă nu a avut neapărat interesul tău în minte.

CUM ARATĂ O LOCUINŢĂ IDEALĂ PENTRU
CONTEXTUL BUCUREȘTEAN?

DE PARTEA CEALALTĂ, CARE SUNT LUCRURILE
PE CARE UN DEZVOLTATOR IMOBILIAR TREBUIE
SĂ LE AIBĂ ÎN VEDERE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
UN PROIECT?
Sunt destule – depinde cât de în serios îşi ia sarcina persoana respectivă: dacă e vorba de
cineva căruia îi pasă, ar avea de lucru serios. În carte am un capitol întreg despre paşii pe
care ar trebui să îi facă cineva care doreşte să facă un bloc corect.
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Nu există locuinţe ideale pentru toată lumea, ci case potrivite pentru fiecare individ. Mie îmi
place să stau într-un spaţiu eficient, unde să nu mă încurce nimic când mă grăbesc şi să am
şi un parc în apropiere.

CUM SUNT ASCUNSE CAPCANELE ÎNTR-UN
PROIECT?
Nu sunt ascunse întotdeauna. Unele sunt evidente dacă ştii unde să te uiţi. Există şi lucruri
pe care nu le poţi şti dacă nu faci tu însuţi blocul (adică să fii şi dezvoltator, şi antrepriză
de construcţii). Sunt lucruri importante pe care le poţi afla de la un arhitect şi lucruri de
care te loveşti doar când o păţeşti – o construcţie este un obiect foarte complex şi aici
nu prea poate nimeni să îţi dea garanţii. Speră că va fi bine, dar verifică tot ce se poate
verifica înainte de a semna.

CE ÎNTREBĂRI TREBUIE SĂ PUI ÎNAINTE DE A
ACHIZIŢIONA UN APARTAMENT?
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Cea mai importantă ar fi pentru firma care vinde blocul şi ar trebui să vină ca anexă
la contractul de vânzare-cumpărare: “sunteţi de acord să remediaţi pe cheltuiala
dumneavoastră toate neajunsurile construcţiei care nu ţin de cum foloseşte beneficiarul
locuinţa în termen de x zile (sau să mă despăgubiţi)?”

CUM ŢI S-A SCHIMBAT VIAŢA DUPĂ CE AI SCRIS
CARTEA DISCONFORT RESIDENCE?
Viaţa mea este la fel. Am primit felicitări de la multe persoane care au apreciat informaţia.
Îmi doresc ca această carte să fie un început, oamenii au dreptul să ştie că au drepturi şi
că informaţia potrivită la momentul potrivit ne poate ajuta să alegem mai bine.
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ARHITECŢII
SERILOR
MEMORABILE
ÎN ORAȘ

PickTwo este un studio de arhitectură
și design, fondat de arhitecţii Sebastian
Mîndroiu și Radu Călin. Proiectele lor vin,
de obicei, din industria restaurantelor
și cafenelelor: Cișmigiu - Bistro la Etaj,
Wineful și Aperto sunt doar câteva
dintre locurile pe care le-au amenajat.
Ne-a atras atenţia pasiunea lor pentru
lucrul cu materiale naturale, printre care
și piatra, iar interviul cu ei ne-a adus
insights despre procesul lor creativ,
colaborări și ce anume îi inspiră.

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă
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INTERVIU CU
PICKTWO STUDIO

CUM ARATĂ UN PROCES DE IMPLEMENTARE
PENTRU UN PROIECT DE DESIGN INTERIOR, DE
LA SCHIŢĂ LA PROIECT PUS ÎN PRACTICĂ? CU
CE ÎNCEPEŢI? UNDE VĂ GĂSIŢI INSPIRAŢIE?
Procesul nostru de lucru se bazează pe o serie de proceduri pe care le-am identificat de-a
lungul timpului ca fiind optime pentru livrarea unor proiecte complete. Este foarte important
pentru noi să clarificăm nevoile brandului pentru care lucrăm, având în cea mai mare parte
contracte de tip B2B. Toate aceste nevoi, idei iniţiale si direcţii de concept, sunt puse în
tema de proiectare, cu care începem un proiect nou.
Inspiraţia vine în urma research-ului pe care îl facem pe subiecte bine definite. Căutăm să
venim mereu cu elemente noi în fiecare proiect.
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FUNCŢIONALITATE VERSUS ESTETICĂ ÎN
HORECA: DEZBATEŢI. CARE SUNT NEVOILE UNUI
SPAŢIU PRECUM UN BISTRO, UN RESTAURANT
SAU O CAFENEA ȘI SOLUŢIILE PE CARE LE-AŢI
IMPLEMENTAT ÎN PROIECTELE VOASTRE?
In HoReCa prioritizăm funcţionalitatea înaintea esteticii. Suntem preocupaţi de modul în
care spaţiul va fi folosit și cât de ușor va fi pentru personalul spaţiului să îndeplinească
cerinţele clienţilor. Considerăm că un restaurant frumos va atrage clienţii, dar dacă nu le
poate oferi un produs bun în timp optim, aceștia nu vor reveni. Din acest motiv, punem mare
preţ pe fluxurile din bucătarie, fluxurile de servire, cele de debarasare și spălare. Există un
normativ al suprafeţelor recomandate pentru fiecare spaţiu tehnic din restaurant. Clienţii
noștri sunt (de obicei) militanţi pentru maximizarea sălii de mese, pentru că de acolo vin
banii, dar noi vedem bucătăria ca principal motor al unui restaurant.

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

CARE SUNT MATERIALELE SPECIALE DE CARE
V-AŢI ÎNDRĂGOSTIT? CELE CU O FLEXIBILITATE
MARE DE LUCRU, CARE SE ADAPTEAZĂ UȘOR
UNUI SPAŢIU, DESCOPERITE DE VOI. CARE SUNT
PROIECTELE ÎN CARE PIATRA NATURALĂ A
JUCAT UN ROL PRINCIPAL?
Am descoperit în ultimul timp ardezia flexibilă, care ni se pare absolut perfectă pentru orice
tip de intervenţie. Ce ne place la ea este că poate fi montată pe orice suprafaţă, inclusiv
pe rigips, MDF sau PAL, nu încarcă peretele ca grosime și nici ca greutate. Toate astea la
un cost foarte bun. Am folosit acest produs la amenajarea integrală a băilor de la Bistro
Cișmigiu. A fost extrem de util pentru că ne doream o soluţie rapidă, cu aspect de piatră,
dar care să poată fi aplicată pe pereţii de gips-carton existenţi.

CE TRENDURI AŢI OBSERVAT LA NIVEL LOCAL,
DAR ȘI INTERNAŢIONAL? PE CARE DINTRE ELE
LE-AŢI PUS ÎN PRACTICĂ?
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Foarte multe dintre spaţiile pe care le proiectăm acum au venit la pachet cu cerinţa unor
“cornere instagramabile” – adică niste colţuri dedicate pentru fotografii. Acesta pare să fie
unul dintre cele mai puternice trenduri ale anului 2019.

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

CE TENDINŢE SE CONTUREAZĂ ÎN ANII
URMĂTORI? CARE SUNT TOP 3 TRENDURI DE
URMĂRIT ÎN ZONA DE HORECA.
Toate tendinţele sunt influenţate de tehnologie, iar reducerea resurselor de lemn și piatră
de pe glob vor transforma încet-încet aceste două materiale în finisaje premium. Pe termen
lung, ele vor deveni detaliile preţioase care diferenţiază un proiect și îl pun în valoare.

UNDE VĂ GĂSIŢI INSPIRAŢIE ȘI CARE SUNT
PROIECTELE PE CARE LE URMĂRIŢI LA NIVEL
INTERNAŢIONAL?
Ne uităm foarte des pe site-urile specializate care prezintă proiecte de arhitectură din
întreaga lume, dezeen.com și contemporist.com fiind printre preferatele noastre. Suntem
însă și mari fani ai experienţelor personale trăite în restaurante, experienţe pe care le avem
în timpul călătoriilor personale. Totodată, Târgul de Design de la Milano este un must-have în
fiecare an.

CE ESTE DIFERIT ÎNTR-UN PROIECT HORECA
FAŢĂ DE UN PROIECT REZIDENŢIAL?
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Considerăm că principala diferenţă o face abordarea Business2Business. În rezidenţial, se
lucrează Business2Consumer, ceea ce face procesul unul foarte subiectiv. În B2B, procesul
ţine cont de nevoile obiective și de caracteristicile unui brand.

CUM S-A DEZVOLTAT PIAŢA HORECA DIN
ROMÂNIA ÎN ULTIMII 2-3 ANI?
Vedem o creștere accelerată, însă doar din punct de vedere al investitorilor locali. Vedem și
o maturizare a investitorilor și o disponibilitate de a aloca bugete mai mari și termene mai
lungi de implementare, însă lipsesc în continuare jucători internaţionali în piaţă, în afară de
marile lanţuri de tip fast-food.

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

DE CE ANUME TREBUIE SĂ ŢINEM CONT CÂND
FACEM O AMENAJARE DE ACEST FEL?
Credem că e important ca fiecare investitor să își propună să aducă ceva nou în piaţă, să
îmbunătăţească și să dezvolte experienţele clienţilor. Numai așa, piaţa poate crește.

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă

CARE SUNT RECOMANDĂRILE VOASTRE PENTRU
CEI CARE PORNESC UN ASTFEL DE PROIECT?
SE PORNEȘTE CU BUGET PRESTABILIT SAU SE
ADAPTEAZĂ ONGOING ?

CE PROVOCĂRI SUNT ÎN ACEST DOMENIU, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ARHITECTULUI?
Cred că fiecare arhitect se luptă cu umbra propriei persoane. E foarte ușor să cedezi în faţa
ideilor recurente, mai ales dacă au funcţionat în cadrul altor proiecte. Dar este de datoria
noastră să nu ne repetăm și să aducem fiecărui client și fiecărui proiect elemente de
noutate și unicitate.

Credite foto: Bogdan Gheorghiţă
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Din experienţa noastră, poţi începe să te gândești la un proiect in HoReCa dacă ai disponibil
un buget de 800-1000 euro/mp. Mai jos de asta, se pot face experimente, însă fără
investiţii nu se pot face inovaţii și astfel nimic remarcabil sau revoluţionar.

#MEETTHEARCHITECTS
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Arhitecţii cu care am colaborat de-a
lungul timpului sunt o sursă de inspiraţie
în sine. Pe lângă proiectele lor, am vrut
să aflăm cum aleg materialele, care e
semnătura lor personală în proiecte,
sfaturile pe care le oferă clienţilor și
care e relaţia lor cu piatra naturală. I-am
invitat să ne împărtășească o parte din
universul lor creativ și din procesul de
lucru de zi cu zi.

“

Greșeala care definește conceptul occidental în artă, de a așeza omul în faţa naturii ca
importanţă, a dus la neglijarea naturii și a spaţiilor de comună folosinţă. Le considerăm
spaţii pe care trebuie să le îngrijească oricine altcineva, numai noi nu. Găsesc inspiraţia în
conceptele orientale și în cele care plasează omul în interiorul naturii, fără a distinge unde
începe omul și unde se termină natura. Cele două interferează și rezonează în permanenţă,
de aceea admir mediile naturale și lucrurile făcute din materiale naturale.
- Designer Roland Pangrati, SAKURA Interior Design
sakurainteriordesign.com

Credite foto: Roland Pangrati

“
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Credite foto: Roland Pangrati

“

De fiecare dată când se descoperă
o fosilă veche de sute de mii de ani,
există o mare agitaţie împrejurul
acestui subiect, dar oamenii omit să se
gândească că orice piatră, inclusiv roca
pe care calcă cu piciorul pe stradă s-a
format în sute și milioane de ani. Este,
de fapt, tot o fosilă care ar trebui să
inspire același respect și admiraţie pe
care o au pentru fosila expusă în muzeu,
în spatele unui geam securizat.

“
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- Designer Roland Pangrati, SAKURA
Interior Design

Credite foto: Roland Pangrati

Credite foto: Radu Malasincu

“

Recomand clientului să fie sincer faţă de el și să fie deschis la orice propunere. Așa cum
în fiecare zi descoperim lucruri noi ce ne uimesc și ne fac să ne îndrăgostim de ele, așa se
poate întâmpla și cu piesele de puzzle ale unui proiect. Arhitectura nu este despre ceea ce
ne dorim, ci despre ce avem nevoie și nu știm încă.

“

- Arh. Dimitris Dulhan, DConcept Creative Studio SRL
dconcept.ro

Credite foto: Radu Malasincu
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Credite foto: Radu Malasincu

“

Sunt foarte mulţi factori ce contribuie
la o alegere potrivită. Pe lângă
considerentele estetice, trebuie să
ţinem întotdeauna cont de cele practice,
de alăturarea materialelor în contextul
proiectului. Și foarte important, de
fișa tehnică. Întotdeauna am pus preţ
pe specificaţia tehnică a unui produs,
pe modul de instalare, de aplicare, de
întreţinere. Un material bun pus în operă
prost, devine un material prost și scump
foarte repede.

“
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- Arh. Dimitris Dulhan, DConcept
Creative Studio SRL

Credite foto: Radu Malasincu

Credite foto: Ana Raducanu

“

Înainte de a începe orice proiect, este
important pentru client să aibă o viziune
a ceea ce își dorește, să își definească
propriul stil, să aleagă finisaje calitative
și să apeleze la soluţii creative pentru a
pune în valoare fiecare spaţiu.

“
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- Arh. Magdalena Ancu
ancu.ro

Credite foto: Ovidiu Codreanu

Credite foto: Ovidiu Codreanu

“

În multe cazuri, interiorul poate fi tratat în stil diferit faţă de exterior. Există proiecte
în care un conac vechi a fost reconvertit în spaţiu de birouri amenajat minimalist, sau o
biserică a fost transformată într-un spaţiu de locuit neconvenţional.
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- Arh. Magdalena Ancu

“
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“

Dintre texturile cu personalitate puternică ce definesc stilistic atât spaţiile exterioare, cât și cele interioare, atât spaţiile rezidenţiale, cât și cele
comerciale, piatra naturală pune în valoare frumuseţea arhitecturală a oricărui spaţiu. De aceea, o recomand atât în geometriile
minimaliste, cât și în spaţiile definite de planuri și texturi variate, atât în crearea suprafeţelor de accent marcate prin detalii
fine, cât și în compoziţiile ample, marcate de volumetriile mari.
Recomand piatra naturală ca fundal minimalist potrivit pentru diferite obiecte de mobilier, ori pentru a construi un tablou minunat, chiar pe
un întreg perete, în care fantele de lumină amplasate, pot crea un adevărat spectacol vizual.
Fie că ne gândim la pardoselile din granit, travertin sau marmură, la șemineul serilor de poveste placat în plăcile fin irizate de ardezie,
la blatul din bucătărie, la placările băilor sau ale piscinelor, la accentele arhitecturale în placările exterioare ale diferitelor imobile

Finisajele și geometria exterioarelor dictează în mod consecvent fluiditatea și geometria interiorului. Aceleași teme arhitecturale pot fi
abordate pentru a construi un discurs coerent al formelor și texturilor atât la interior, cât și la exterior. Acest lucru se poate obţine prin
alegerea unor materiale care să creeze conexiunea spaţiului, la exteriorul acesteia. De exemplu, accentuăm orizontalitatea prin abordarea
aceluiași model de travertin în placările interioare și exterioare (ale terasei, de exemplu), sporim fluiditatea spaţiului prin inserarea
elementelor vitrate care conferă astfel transparenţă și continuitate etc.
- Arh. Liliana Șerban, Lys Inedit Design

“
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sau spaţii comerciale, recomand piatra naturală pentru eleganţa ei desăvârșită, pentru durabilitatea și unicitatea ei.

- Arh. Liliana Șerban, Lys Inedit Design

“
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“

Aleg lemnul pentru căldura lui, pentru capacitatea de a exprima o diversitate de forme
artistice. Aleg ardezia, granitul, calcarul pentru durabilitatea și capacitatea estetică de
a sculpta arhitectural orice spaţiu. Aleg fibrele naturale pentru confort și autenticitate,
dar și pentru textura lor blândă, fină, catifelată. Sticla pentru transparenţă și
senzaţia de spaţiu deschis, dar și pentru că este un material novator, care poate
exprima artistic forme și culori, efecte de lumină și texturi speciale: satinată sau
strălucitoare, pictată sau texturată, lumina poate da acel element inefabil, graţios unei
amenajări. Cărămida, pentru poezia ei arhitecturală, amintind de senzaţia căminului
cald, trainic, în care se împletesc parfumul cald, de sărbătoare, al cozonacilor, aroma
catifelată de vanilie, mireasma de pâine caldă, plămădită în zori de zi, cu drag, cu
hărnicie, când soarele abia dacă se trezește.

Credite foto: Rucăreanu Angelica

“

Primordială este ,,vocea casei’’. Dacă știm să comunicăm cu spaţiul prin volumetrie,
nu-mi rămâne decât să iau în calcul specificaţiile de suflet ale beneficiarului. Sunt pași
bine stabiliţi teoretici, dar cum la teorie toţi stăm foarte bine, nu rămâne decât să pun în
practică experienţa de peste 18 ani în proiectarea și amenajarea interiorului.
- Arh. Angelica Rucăreanu, Absolut Project Design SRL
designcase.ro

Credite foto: Rucăreanu Angelica

“
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Credite foto: Rucăreanu Angelica

“

- Arh. Angelica Rucăreanu, Absolut Project Design SRL
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“

Piatra naturală e o tendinţă în toate, inclusiv în amenajarea de interior. E o soluţie de
izolaţie, de ranforsare și uniformizare a unor spaţii dacă ne referim la interior. Pentru
exterior, cred că este necesară în proporţie de 100% în toate proiectele de amenajare,
indiferent de destinaţia acestora.
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“

Discutăm despre ceva experienţial, senzorial și asta presupune mai mult decât
arhitectură. Astfel, trebuie să înveţi să cauţi inspiraţie în orice alt domeniu.
Călătorim foarte mult, participăm la evenimente naţionale și internaţionale
unde ne lăsăm inspiraţi de astfel de experienţe sau evenimente care nu sunt
neapărat din domeniul nostru. Este important să te expui la frumos în toate
formele sale, pentru a reuși să creezi la rândul tău ceva ce poate genera o

Credite foto: 441 Design Studio

reacţie, o emoţie.
Atunci când ai o perspectivă mai amplă poţi să urmărești cu ușurinţă cum
curentele din industria fashion influenţează ce se întâmplă în alegerile
cromatice ale desingerilor de interior sau cum designul de produs urmărește
curente ce se regăsesc în arhitectură. Toate sunt interconectate, așa că
trebuie să rămâi în contact cu aceste lucruri.

“

- Anca Dumitrescu, Arhitect 441 Design Studio
441designstudio.com
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Credite foto: Sabin Prodan

“

Un sfat pentru clienţii din domeniul HoReCa sau retail este să aibă încredere că un arhitect
sau designer poate îmbunătăţi fluxurile, eficienţa serviciilor și chiar business-ul. Poate cel
mai important dintre toate este feedback-ul. Oamenilor le este greu să ofere feedback și
de multe ori, nici nu știu cum. Și aici nu discutăm doar despre colaborarea cu arhitecţii,
este ceva general valabil pentru toţi. Noi suntem de părere că o comunicare deschisă și
clară ajută enorm la reușita unui proiect. Nici noi și nici ei nu am dobândit abilităţi de a citi
gânduri așa că avem nevoie să comunicăm clar, deschis și eficient.
- Anca Dumitrescu, Arhitect 441 Design Studio

Credite foto: 441 Design Studio

“
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Credite foto: Sabin Prodan

Credite foto: Radu Caradim

“

În general căutăm să folosim cât mai multe materiale și texturi naturale, neutre precum
lemnul sau piatra, pe care le combinăm cu nuanţe pastelate când dorim să obţinem un
design mai delicat sau, din contră, cu griuri colorate și accente închise la culoare pentru a
obţine o imagine mai sobră, masculină.

“

- Arh. Cristina Ionescu & Arh. Radu Caradim, Studio 2.1
doipunctunu.ro
Credite foto: Radu Caradim
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Credite foto: Radu Caradim

- Arh. Cristina Ionescu & Arh. Radu Caradim, Studio 2.1
Credite foto: Radu Caradim

“
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“

Principalul sfat pe care îl dau tuturor celor care se gândesc să apeleze la un architect
pentru orice tip de proiect este să analizeze mai multe portofolii și să aleagă biroul cu
care rezonează cel mai mult. Este nevoie în primul rând de construirea încrederii beneficiararhitect, esenţială în finalizarea cu succes a unui proiect. De aceea beneficiarul trebuie să
aibe încredere în cel care îi va transforma visul în realitate.

“

Credite foto: Andrei Coman

Aleg materialele în funcţie de
sentimentul pe care doresc să îl aibă un
om când intră în contact cu ele, fie că
e fizic sau doar vizual. Întotdeauna aș
alege materiale care mă duc spre natură,
adică naturale. Și încerc să înclin balanţa
astfel încât în toate proiectele mele să
existe piatră, pământ și apă sau orice alt
derivat al acestora. Recomand placările
cu piatră naturală în orice spaţiu și
înlocuirea ceramicii cu aceasta, ori de
câte ori este posibil. Nu poţi niciodată
compara un material natural cu unul
sintetic.

“

-Arh. Andrei Coman, Open Pixel Studio
openpixelstudio.com
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Credite foto: Andrei Coman

“

-Arh. Andrei Coman, Open Pixel Studio

Credite foto: Andrei Coman
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“

Recomand clienţilor să își găsească un
colaborator pe măsura dorinţelor lor.
Arhitectul este pionul cel mai important
sau, cum se mai zice, “prima cărămidă
a fundaţiei”. Dacă aceasta este așezată
corect, înseamnă că acel proiect nu are
doar un rezultat frumos, ci un rezultat
aplicat în totalitate pe însemnătatea
frumosului în viziunea beneficiarului, atât
vizibil și funcţional, cât și emoţional.

“

Oamenii devin din ce în ce mai interesaţi
să lucreze cu un arhitect, atât în
proiectele de amenajare a spaţiilor
rezidenţiale cât și în spaţiile comerciale,
industriale. Complexitatea materialelor,
multitudinea deciziilor ce trebuie luate în
fiecare etapă a proiectului, tehnologiile
diverse, îi determină pe beneficiari să
apeleze cu încredere la echipele de
proiectare.
Ne inspiră elementele din mediul în care
ne desfășurăm activitatea - texturi,
culori, parfumuri, pasiunile oamenilor,
sunetele diverselor locuri din oraș. Fiind
în permanenţă ancoraţi în mediul în care
trăim și lucrăm putem oferi răspunsuri
creative și practice proiectelor pe care le
avem în desfășurare.

“
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- Arh. Vladimir Tătăranu, Ecotectura
- Arh. Camelia Neagu, Dynasty Studio

Credite foto: Camelia Neagu

Credite foto: Camelia Enache

Credite foto: Camelia Enache

Credite foto: Ștefan Popescu

“

Aleg materialele cu grijă, fie că
sunt finisaje, piese de mobilier sau
decoraţiuni, de la furnizorii de încredere
cu care colaborez de mult timp și care
au demonstrat pe parcurs seriozitatea,
calitatea produselor și serviciilor, dar
mai ales, punctualitatea. Sunt foarte
atentă la raportul preţ-calitate, punând
în același timp accent pe aspectul
produselor achiziţionate.

“

- Natalia Beleva, Cocoon Home
cocoonhome.ro
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Credite foto: Ștefan Popescu

Credite foto: Ștefan Popescu

Credite foto: Ștefan Popescu

Credite foto: Ștefan P

Credite foto: Ștefan Popescu

Credite foto: Ștefan P

Popescu

Credite foto: Ștefan Popescu

“

- Natalia Beleva, Cocoon Home
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Popescu

“

Placările cu piatră naturală pot fi făcute
în orice spaţiu și amplasate în funcţie de
destinaţia încăperii.
În primul rând recomand placarea
la exterior, a aleilor înconjurătoare,
a terasei sau foișorului din curte
dar și placarea pereţilor, soclurilor,
ancadramentelor la ferestre și ca brâu
pentru delimitarea a două nivele. De
asemenea, finisarea acoperișului cu
ardezie este indicată din punct de vedere
estetic, dar și al gradului de durabilitate
a unui astfel de acoperiș.
La interior, placarea poate fi făcută pe
pardoseală sau pe pereţi, fie integrală,
fie parţială, ca un detaliu decorativ.
Ca poziţionare verticală, o placă de
onix iluminată din spate va avea un
efect relaxant datorită luminii difuze,
ambientale.

Credite foto: Ștefan Popescu

MARMURĂ
Marmura este materialul sinonim cu eleganţa, extravaganţa și
nobilitatea. O sursă de inspiraţie pentru arhitecţi de-a lungul a mii de
ani, acest tip de piatră continuă să rămână la fel de fascinantă și în
prezent. De la proiecte rezidenţiale, monumente și obiecte de design
contemporan, marmura aduce frumuseţea imperială a naturii în orice
proiect de construcţie sau amenajare.

Frumuseţea ei exuberantă se păstrează în timp prin îngrijirea corespunzătoare: curăţare,
impermeabilizare și întreţinere. Spune-ne mai multe despre proiectul tău și îţi oferim
consilierea și recomandările de care ai nevoie.
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Marmura e o piatră naturală dură, rezistentă la trafic și umezeală, care se folosește în
placări interioare sau exterioare, faţade și socluri, blaturi și obiecte de design interior.
Bucură-te de paleta ei de culori și texturi în formele și finisajele variate pe care le găsești
în showroom: placaje, lastre, mozaicuri și obiecte de mobilier.

Marmură

Tundra Grey

Black Mini French Pattern

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Sablat

Black

MR-1810

208 | Marmură

MR-1814

Dimensiune (cm) (L x l x H)
French Pattern
Finisaj: Antichizat

DABI

MR-1815

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

ABCDI

Marmură

Cappuccino

Marmură

ABDJ

EFCI

Marmură

ABDJ

Imperial Emperador

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 15.2 x 3 cm
Finisaj: Periat

MR-1824

MR-1826

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

DABI

ABDI
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Calacatta Violet

Marmură

Calacatta Lilac

MR-1821

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

Marmură

MR-1820

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

Cappuccino

MR-1819
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Marmură

Kavala Cross Cut

ADBI

Marmură

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 | 60 x 30 x 1.8 cm
Finisaj: Polisat

Kavala Cross Cut

Marmură

Nero Marquina

MR-1827 | MR-1841

MR-1829
MR-1830 | MR-1828

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 | 30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Buceardat

AFBCDJ

Dimensiune (cm) (L x l x H)
40 x 20 x 2 cm
Finisaj: Buceardat

FBACDI

Marmură

Kavala Vein Cut

Marmură

Kavala Cross Cut

MR-1836

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Nelustruit

MR-1839

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.7 | 60 x 60 x 1.7 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

DABI

ADBI

Marmură

MR-1838 | MR-7434

Crema Royal

Light Emperador

ABDI

Marmură

ECDFI

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat
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MR-1831

Marmură

Black

MR-1842

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Antichizat
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Marmură

Thassos- Economy

Marmură

Rosalia Beige

CDFI

MR-1854

MR-1865

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

ADBI

DBAI

Marmură

Volakas - Economy

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 | 60 x 60 x 2 cm
Finisaj: Polisat

MR-1874

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

ABDJ

MR-3025

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

DBAI
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Marmură

ADBI

Athena White Wood

Marmură

Arabescato

MR-1875 | MR-4753

PORTORO GOLD
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Marmură

MR-3027
MR-3027

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 60 x 1.5 cm
60 x 60 x 1.5 cm
Finisaj: Polisat
Finisaj: Polisat

BAABDDII

Marmură

Kavala Cross Cut French Pattern

MR-3028

Dimensiune (cm) (L x l x H)
French Pattern 2 cm
Finisaj: Buceardat

MR-3025

MR-3107 | MR-3108

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.8 | 60 x 60 x 1.8 cm
Finisaj: Polisat

DBAI

BDAI
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Marmură

Cleopatra

Marmură

Athena White Wood

BFDCI

Marmură

Thassos (Bizotata 4 Laturi) - Economy

MR-3230

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat
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Marmură

Kavala Cross Cut

Marmură

Timos Green

ADBI

MR-7493

MR-4681

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Sablată

BADH

CBDI

TUNDRA GREY
Marmură

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 | 61 x 61 x 1.3 cm
Finisaj: Polisat

BDAI
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MR-3572 | MR-3198

MARON EMPERADOR
Marmură
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MR-4701

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

BDAH

Marmură

Talos Grey

Nero Marquina
MR-4733

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 60 x 1.8 cm
Finisaj: Polisat

MR-7491

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2cm
Finisaj: Polisat

MR-7495

MR-7498

Dimensiune (cm) (L x l x H)
40 x 20 x 1 | 30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

BADI

BDAJ

BADI
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Marmură

MR-4680 | MR-1832

Marmură

Sofita Beige

Equator Vein Cut

BADH

Marmură

Kavala Cross Cut

DBAI

EQUATOR VEIN CUT
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Marmură

MR-7498

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

BADI
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Marmură

Tundra Emperador Sablata

Marmură

Dimensiune (cm) (L x l x H)
15 x 30.5 x 3 cm
Finisaj: Sablat

BADI

BADI

CEFI

Marmură

MR-7503

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

MR-7501
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Rain Forest Green

Marmură

Rainforest Brown

MR-7500

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Green Emperador

MR-7499

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

BADI

Despre frumuseţea absolută a marmurei
am mai vorbit și cu alte ocazii, însă
credem că niciodată nu sunt suficiente
cuvinte pentru a o descrie și pentru a-i
înţelege povestea. Dincolo de a fi un
material creat de însăși natura, marmura
este mai mult decât o simplă piatră - este
un spectacol compus din mici fragmente
pe care universul le-a adus împreună și,
mai apoi, în casa ta. Fiecare bucată este
diferită, de la cele mai simple venaturi
până la cele mai frumoase expresii ale
creaţiei, însă indiferent de preferinţele
tale în materie de design, marmura are o
forţă extraordinară prin care poate cuceri
orice spaţiu din proiectul tău.
Marmura nu este doar o simplă piatră.
Este definiţia perfecţiunii în ciuda micilor
imperfecţiuni pe care le prezintă. Dacă
alte materiale pot fi mânuite și modelate
de către om, piatra naturală este de
neatins. „Bookmatch” este un termen care
definește piatra naturală ca fiind o operă
de artă – două plăci de marmură puse una
în faţa alteia, practic o oglindire a unei
frumuseţi naturale. Puse pe o suprafaţă
verticală, cele două plăci vor arăta ca o
carte deschisă în care vei putea descoperi
povestea nebănuită a pietrei naturale.
Nebănuite sunt căile naturii și modalitatea
autentică prin care reușește să aducă o
parte din ea în casa noastră.

Pentru astfel de proiecte se folosesc plăci
mai mari, pătrate (lastre), iar această
tehnică „bookmatch” prin care se obţine
acest efect de oglindire poate fi realizat
doar din cea mai calitativă marmură.
Pentru a se obţine acest model, în loc să
se polișeze aceeași faţă a fiecărei plăci
după ce sunt tăiate din bloc, plăcile sunt
alternate și polișate pe laturile opuse.
Când se vor așeza una lângă cealaltă, se
va obţine un tablou în oglindă, iar aceste
bucăţi de poveste vor fi legate de aceleași
venaturi pe care le străbat suprafaţa. O
adevărată operă de artă, nu?
Lastrele tip bookmatch vor fi parte din
povestea casei tale. Utilizate pentru
placările verticale, iţi vei putea aduce
acel accent autentic în casa ta. De la
pereţii băilor sau a bucătăriilor, până la
livingul casei tale sau chiar a șemineului.
Dacă ai ales un design mai îndrăzneţ și
plin de culoare pentru casa ta, marmura
Afrodita este materialul ideal prin care
natura își etalează frumuseţea. După cum
este denumită, acest tip de marmură este
exprimarea unei stări de beatitudine a
naturii. Cu siguranţă va aduce o schimbare
totală a spaţiului tău.
Pentru băi pline de eleganţă și poveste,
în care relaxarea să fie o caracteristică
predominantă, lastrele „bookmatch”
din marmura Arabescato vor fi piesa de

rezistenţă. O combinaţie extraordinară de
nuanţe de alb și griuri colorate care se
învârt împreună într-un model de marmură.
De asemenea, piatra naturală este ușor de
combinat cu alte materiale, precum lemn
sau metal. Dacă până acum băile erau doar
un spaţiu personal, cu ajutorul acestor
lastre vei obţine o oază de liniște, intimă
în care vei putea fi tu.
Această tehnică „bookmatch” este doar
o altă modalitate prin care frumuseţea
marmurei, a pietrei naturale, este scoasă
la lumină și expusă pe pereţii casei tale.
Un material atemporal de a cărui poveste
te vei putea bucura doar tu și care iţi
va deschide calea către noi perspective.
Dacă până acum marmura era doar
tabloul frumuseţii absolute, acum devine
operă de artă prin care natura își impune
supremaţia.
Piatra naturală deţine o caracteristică
care nouă, oamenilor, nu ne este
accesibilă – arta de a se potrivi oriunde.
Prin fiecare nouă formă a sa pe care
o descoperim, ne dorim să devenim
un #generatordeinspiraţie prin care
tu să descoperi acest material și să îl
poţi înţelege pe deplin. Piatra naturală
este imperfectă, însa tocmai aceste
imperfecţiuni sunt cele care îi conferă
perfecţiunea.

Știai că blogul nostru este o sursă de inspiraţie? Aici găsești adevărate povești, dar și informaţii practice pentru cum să alegi și cum să
montezi piatra naturală. Mai multe pe: www.piatraonline.ro/blog
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BOOKMATCH - TEHNICA PRIN CARE MARMURA
DEVINE OPERĂ DE ARTĂ

GRANIT
Granitul: o constelaţie de culori în cea mai dură formă, aduse din inima
pământului direct la tine acasă. Vei fi uimit de tot ceea ce acest tip de
piatră poate deveni.
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Granitul este o piatră naturală cunoscută pentru duritatea și rezistenţa ei în timp.
Cromatica lui bogată e dată de cuarţul, feldspatul și mineralele de culoare închisă din
compoziţia lui. Este cel mai des întâlnit în placarea pardoselilor, dar își dezvăluie calităţile
și în placări verticale, interioare sau exterioare, blaturi de bucătărie etc. Descoperă toate
formele pe care le ia granitul în magazinul nostru: plăci de diverse dimensiuni la obiecte de
mobilier, piatră cubică și piese speciale.

PEACH RED
Granit
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GEN-4161 | GRN-7513

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 cm | 60 x 30 x 2.5 cm
Finisaj: Fiamat

FDCH | CFDEI

Granit
Granit

BDAH

Imperial Red

BADH

Granit

BADH

Fantastico Juparana

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

GRN-3146

GRN-7310

GRN-4746

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Fiamat

BADI

BDAI

CDFBEH
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Extra Blue

Granit

Black Pearl

Granit

Black Galaxy

GRN-4698

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Granit

GRN-7516

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Fantastico Gold

GRN-3144

PADANG YELLOW
Granit
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GRN-4652

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Fiamat

DFECI

Granit
Granit

DBAH

Tan Brown

DECFH

Granit

BADH

Padang Yellow

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

GRN-3141

GRN-4651

GRN-3570

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2.5 cm
Finisaj: Buceardat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.5 cm
Finisaj: Fiamat

DECFH

DABCI

ABDH

231 | Granit

Padang Dark

Granit

Majestic White

Granit

Imperial Red

GRN-7311

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Granit

GRN-7517

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Polisat

Padang Yellow

GRN-4745

PADANG DARK
Granit
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GRN-7307 | GRN-7306

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 | 60 x 30 x 2.5 cm
Finisaj: Fiamat

DECFH

Granit

Granit

Tan Brown

Granit

FDCH

Rosa Porrino

ABDH

GRN-7309

GRN-7308

GRN-4730

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Fiamat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

CDEFI

BDAH

ABDI
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Rock Star Grey

Granit

Peach Red

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.5 | 60 x 30 x 2.5 cm
Finisaj: Fiamat

Granit

GRN-4636 | GRN-7450

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

Rosa Porrino

GEN-3571

ROCK STAR GREY
Granit
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GEN-3570

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

ABDH

CUM ALEGEM O PARDOSEALĂ DIN PIATRĂ NATURALĂ
PENTRU O CASĂ CU COPII ȘI ANIMALE DE COMPANIE.

SĂ NU CĂDEM ÎN CAPCANĂ…
Copiii și animalele de companie înseamnă trafic continuu. Traficul
generat de copii și animale de companie înseamnă pardoseală
rezistentă. De aceea, piatra naturală cu care se va placa o
podea în asemenea spaţii trebuie să fie rezistentă la zgârieturi
și erodare/tocire. Plăcile pe bază de calcar, ca marmura și
travertinul, au tendinţa de a se zgâria relativ ușor. Chiar dacă au
un aspect deosebit și sunt rezistente și funcţionale, acestea nu
ar fi o opţiune prea potrivită pentru o podea dintr-o încăpere cu
trafic intens. Aici trebuie să fim atenţi să nu cădem în capcana
întinsă de o prezenţă plăcuta și de un preţ rezonabil. De exemplu,
travertinul, plăci sau mozaicat, are un preţ accesbil și look-ul său
seduce aproape instantaneu, dar, cum ziceam, pentru un spaţiu cu
mare “frecuș” făcut de copii și de animale, această piatră naturală
decorativă poate reprezenta o alegere nefericită. Și atunci avem
de optat între ardezie și granit pentru zonele interioare intens

folosite de copii și animale. Dacă preţurile ardeziei sunt medii
și superioare, există produse din granit mai ușor abordabile din
punctul de vedere al costurilor.
IMPORTANT!
Indiferent de decizia finală, pentru toate produsele care sunt
folosite la placarea podelelor trebuie să avem mereu în vedere
următoarele lucruri:
1) impermeabilizarea suprafeţei o dată la trei ani sau ori de câte
ori un specialist recomandă.
2) folosirea soluţiilor speciale de curăţare a pietrei pentru
a-i proteja suprafaţa (culoare, textură, finisaj). Recomandăm
produsele din categoria LTP.
3) evitarea contactului pietrei naturale cu produse pe baza de
acid: suc de lamaie, oţet, amoniac, înălbitori de rufe etc.
4) soluţiile speciale pot fi înlocuite (la recomandarea unui
consulant în piatră naturală) de un produs ușor de curăţare,
neacid, neabraziv.
5) în locul unui aspirator, este mai bine să folosiţi un mop ușor sau
o mătură moale.
6) îndepărtaţi petele imediat ce le observaţi, pentru că acestea să
nu intre în profunzimea pietrei naturale
Aveţi copii și sunteţi înnebuniţi după animale… Vă place piatra
naturală… În aceste condiţii, o pardoseală din piatră naturală
ar trebui făcută din ardezie sau granit, antichizată, natur sau
mătuită. Bineinţeles, o puteţi face și din alte tipuri de piatră
naturală, dar va trebui în aceste condiţii (marmură sau travertin)
să aveţi mai mare grijă de podea. Succes în alegerea pietrei
naturale potrivite și distracţie cât mai multă alături de copii și de
animalele din casă!

Știai că blogul nostru este o sursă de inspiraţie? Aici găsești adevărate povești, dar și informaţii practice pentru cum să alegi și cum să
montezi piatra naturală. Mai multe pe: www.piatraonline.ro/blog
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ARDEZIA | GRANITUL | QUARTITUL
Așadar, piatra naturală trebuie aleasă mai întâi în funcţie de
destinaţia ei. De exemplu, dacă marmura Thassos, cu albul ei
imaculat, ar fi potrivită pentru baia principală a casei, nu ar fi
o alegere înţeleaptă să o punem în baia copiilor sau într-o mică
toaletă de serviciu. Pentru o familie care are copii și animale de
companie, lista cu pietre naturale care i s-ar potrivi cuprinde
ardezia, granitul sau quartitul. Textura naturală a ardeziei oferă
mai multă aderenţă picioarelor celor mici sau lăbuţelor de
animale. În plus, culorile diferitelor sortimente de ardezie se pot
adapta multor tipuri de amenajări interioare, cum ar fi cele cu
tente tradiţionale, rustice sau moderne… La capitolul finisaje,
trebuie să alegem din categoria plăcilor nepolișate. Din acelasi
motiv de aderenţă mare, suprafaţa pietrei naturale trebuie să fie
antichizată, natur sau mătuită.

TRAVERTIN
O rocă sedimentară din categoria limestone-ului, formată la baza
izvoarelor termale, travertinul și-a câștigat popularitatea în Roma
Antică și a rămas favorit până în prezent, când este unul dintre cele mai
căutate tipuri de piatră din shop-ul nostru.

Modelele de travertin pot fi combinate între ele pentru un efect spectaculos, cu tipuri
diferite de finisaj. Îţi stăm la dispoziţie online sau în showroom, dacă ai nevoie de
recomandări sau consiliere pentru proiectul tău.
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Travertinul este unul dintre cele mai rezistente tipuri de piatră. Poate fi folosit în interior
sau exterior, pentru placări parţiale sau integrale: încăperi, faţade, terase, trepte etc.
Disponibil într-o gamă bogată de culori și nuanţe, este recunoscut pentru uniformitatea sa
cromatică. În funcţie de finisajul ales, aduce spaţiului pe care îl amenajezi o personalitate
unică, în tonurile bogate ale pământului.

CLASSIC CROSS CUT FRENCH PATTERN SET
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Travertin

TVT-2921 | TVT-2945

Dimensiune (cm) (L x l x H)
3 cm | 1.2 cm
Finisaj: Periat si daltuit

FCEI
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CLASSIC CROSS CUT

TVT-2926 | TVT-2928 | TVT-2929

Dimensiune (cm) (L x l x H)
40.6 x 20.3 x 1.2 | 45.7 x 30.5 x 1.2 | 60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Mat

BDAI

TVT-2930 | TVT-2931 | TVT-2932

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 | 61 x 61 x 1.2 | 61 x 40.6 x 1.2 cm
Finisaj: Mat

ADBI
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CLASSIC CROSS CUT

Travertin

Classic Cross Cut Mini French Pattern Set

TVT-2949

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1 cm
Finisaj: Periat
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Travertin

Classic Cross Cut Periat+ baston 1L

Travertin

Classic Cross Cut French Pattern Set

Travertin

Classic Cross- Economy

BADI

TVT-2941

TVT-7296

TVT-2946

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
3 cm
Finisaj: Periat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 3 cm (Treapta/ Bordura Piscina)
Finisaj: Periat

ABI

CFDI

FECDH

CLASSIC CROSS CUT

TVT-2934

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 30 x 1cm
Finisaj: Periat

BADI
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Travertin
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Travertin

Classic Wave Cut

Travertin

Classic Wave Cut

Travertin

Classic Cross Cut

ABDI

ABDI

ADBI

Travertin

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2cm
Finisaj: Periat

Latte French Pattern Set

TVT-2958

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2cm
Finisaj: Mat

Travertin

TVT-2957

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 | 61 x 40.6 x 3 cm
Finisaj: Periat

Kashmir Cross Cut

TVT-3121 | TVT-7399

TVT-2998

TVT-2975 | TVT-2976

Dimensiune (cm) (L x l x H)
15.2 x 30.5 x 3 cm
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1.2 | 3 cm
Finisaj: Periat si daltuit

DFCI

BADI

LATTE
Travertin

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 61 x 30.5 x 1.2 | 61 x 30.5 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Mat

DBAI
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TVT-2962 | TVT-2964

Travertin

Latte Periat + Baston 1L

TVT-2971

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 3 cm (Treapta/Bordura/Piscina)
Finisaj: Periat
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Travertin

Latte

CAEFI

TVT-2968 | TVT-7417 | TVT-2969

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 | 61 x 40.6 x 3 | 61 x 30.5 x 3 cm
Finisaj: Periat

ACBDIEF

LATTE

TVT-2966 | TVT-2970 | TVT-2965

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 61 x 1.2 | 60 x 30 x 2 | 61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

ADBI
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Travertin

ROMANO FRENCH PATTERN SET
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Travertin

TVT-2950

Dimensiune (cm) (L x l x H)
3 cm
Finisaj: Antichizat

CEFI
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T
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Travertin

Noce Cross Cut

ABDI

Travertin

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1.2 cm
Finisaj: Periat si daltuit

Noce Cross Cut

Travertin

Noce Cross Cut French Pattern Set

TVT-2959

TVT-2942
TVT-3125

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

ABDI

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 15.2 x 3 cm
Finisaj: Periat si daltuit

EFCI

Travertin
Travertin

ABDI

Peach Cross Cut

DBAI

Travertin

ABDI

Peach Cross Cut

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2cm
Finisaj: Mat

TVT-7525

TVT-7522

TVT-3127

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Periat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 15.2 x 3 cm
Finisaj: Periat si daltuit

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

ADBI

CFI

ABDI
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Peach Cross Cut

Travertin

Peach Cross Cut French Pattern Set

Travertin

Noce Cross Cut

TVT-3128

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1.2 cm
Finisaj: Periat si daltuit

Travertin

TVT-2989

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Mat

Peach Cross Cut

TVT-2947
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Travertin

Travertin

CDFI

Noce Cross Cut

ADDBI

Travertin

Dimensiune (cm) (L x l x H)
15.2 x 30.5 x 3 cm
Finisaj: Periat si daltuit

Silver Cross Cut

Travertin

Red Cross Cut

Travertin

Red Cross Cut

TVT-7521

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Red Cross Cut

TVT-4438

TVT-7520

TVT-4693 | TVT-3126

TVT-2995

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 1 cm | 10 x 10 x 1 cm
Finisaj: Antichizat | Economy

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

BADI

CEFI

ADBI

SILVER CROSS CUT FRENCH PATTERN SET

TVT-3000

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1.2 cm
Finisaj: Periat si daltuit

DBAI
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Travertin

SILVER CROSS CUT FRENCH PATTE

256 | Travertin

Travertin

Silver Cross Cut

Travertin

TVT-3059
TVT-2997

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Mat

ADBI

Dimensiune (cm) (L x l x H)
3 cm
Finisaj: Periat si daltuit

DFCEI
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RN SET
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Travertin

Travertin

DABI

Yellow Cross Cut French Pattern

CEFI

Travertin

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

Yellow Cross Cut

Travertin

Silver Cross Cut

Travertin

Silver Cross Cut

TVT-3160

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 15.2 x 3 cm
Finisaj: Periat si daltuit

Yellow Cross Cut

TVT-7524

TVT-3077

TVT-3078

TVT-3002

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 15.2 x 3 cm
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1.2 cm
Finisaj: Periat si daltuit

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2cm
Finisaj: Mat

FDI

BBAADDI

ABDI

YELLOW CROSS CUT

TVT-4708

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2cm
Finisaj: Polisat

ABDI
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Travertin

ARDEZIE
Un exemplu al măiestriei create de natură. Argila și cenușa vulcanică din
care forma ei finală a derivat îi oferă eleganţa și rafinamentul atât de
căutate în amenajările contemporane.

Ardezia, prin aspectul și compoziţia ei, inspiră cele mai îndrăzneţe proiecte de construcţie
și amenajare. Dură, elegantă, cu o textură fină, este printre cele mai întâlnite tipuri de
piatră în marile proiecte de design și arhitectură contemporană.

Culorile ei variază de la negru la ocru, verde sau gri și permite alăturări cromatice vibrante
atât cu alte tipuri de piatră, cât și cu alte materiale precum lemnul, sticla etc.
Te invităm să descoperi gama de ardezie și finisajele ei variate care așteaptă să fie puse
într-o nouă lumină.
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Aderenţa acestui tip de piatră o face ideală pentru pardoseli, însă este în egală măsură
folosită în placări verticale, interioare sau exterioare, în blaturi, scări, garduri și multe altele.

SILVER PERIATA
Ardezie
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ARD-132

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 cm
Finisaj: Periat

FBCADJ

ARD-76

ARD-4451

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 10 x 1 cm
Finisaj: Periat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Natur

CABDI

BADI

DAFBCI
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Ardezie

Nero Natur

Ardezie

Silver Periata

Ardezie

Silver Polisata

ARD-133

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

NERO PERIATA
Ardezie
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ARD-4452 | ARD-73

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 | 60 x 10 x 1 cm
Finisaj: Periat

CBAFDI

Ardezie

Multicolora Noisette

Ardezie

ARD-4453 | ARD-4740

ARD-4743 | ARD-4457

ARD-4744 | ARD-4456

ARD-75

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm | 60 x 10 x 1 cm
Finisaj: Periat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm | 60 x 10 x 1 cm
Finisaj: Periat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1 cm
Finisaj: Natur

ABDCI

BDAI

BACDI

267 | Ardezie

Set Noisette French Pattern

Ardezie

Verde Menta

ADCFBI

Ardezie

BACDI

Rosie Wine

Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 | 60 x 10 x 1 cm
Finisaj: Natur

Ardezie

Nero French Pattern

ARD-74
1 set conține: 1 placă 60 x 40 cm x 1 cm | 2 plăci
40 x 40 cm x 1 cm | 1 placă 40 x 19.5 cm x 1 cm |
2 plăci 19.5 x 19.5 cm x 1 cm

NERO PERIATA
Ardezie
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ARD-73

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 10 x 1 cm
Finisaj: Periat

CBAFDI
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ARDEZIE FLEXIBILĂ SKIN
Ce-ar fi să poţi îmbrăca în piatră tot ce vezi cu ochii? De la pereţi și
pardoseli la obiecte de mobilier și decoraţiuni, ardezia flexibilă SKIN e
materialul care îţi pune toate ideile în scenă.

Materialul ia forma unor fâșii aplicabile pe aproape orice suprafaţă, în texturi și culori
impresionante, create de natură.
Este disponibil și un model de ardezie flexibilă translucidă. Astfel, poţi să creezi un
spectacol vizual în spaţiu, folosind lumina pentru a pune în valoare frumuseţea pietrei.
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Ardezia flexibilă SKIN este piatra naturală de doar 2mm grosime, care ia forma ideilor
tale. Tehnologia germană pe care se bazează permite materialului să devină ultra-subţire și
flexibil, astfel încât să poate îmbrăca orice suprafaţă: pereţi, faţade, tavane sau obiecte de
mobilier. Ardezia flexibilă este un produs revoluţionar, disponibil în exclusivitate în magazinul
nostru.

Auburn

Autumn Rustic

Black Star

ARDF-75

ARDF-84

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

DBJ

DBJ

BDI
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Black Line

ARDF-93

ARDF-80

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

BDJ

Indian Autumn

Forest

California Gold

ARDF-7300

ARDF-94

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

BDJ

BBDJ

DBJ

ARDF-91

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

BDJ
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Golden

ARDF-85
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Jeera Green

Terra Red

ARDF-95

ARDF-111

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm
Finisaj: Natur

BDJ

DBJ

Ocean Green

Tan

MULTICOLO

ARDF-101
ARDF-103

ARDF-74

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

DBI

DBI

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

BDJ
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ORA
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SILVER SHINE

ARDF-107

Dimensiune (cm) (L x l x H)
122 x 61 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

BDJ

ARDF-3111

Dimensiune (cm) (L x l x H)
210 x 105 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

BDJ
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INDIAN AUTUMN TRANSLUCIDA

Panel Tan(fara 3M pe spate)

Panel Indian Autumn (cu 3M pe spate)
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ARDF-114

ARDF-113

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 15 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 15 cm x 0,2 cm
Finisaj: Natur

BDI

BDI

PATRU MODURI DE UTILIZARE A ARDEZIEI FLEXIBILE SKIN

CE ESTE ARDEZIA FLEXIBILĂ SKIN?
Ardezia flexibilă SKIN este un produs unic în România. Pentru
producerea sa se aleg cele mai spectaculoase blocuri de ardezie,
iar printr-o metodă revoluţionară este posibilă producerea a multor
straturi de piatră naturală dintr-un bloc de 5 tone. Stratul suport
din fibră este aplicat pe spatele ardeziei flexibile SKIN în formă
lichidă.
În urma întregului proces rezultă o foaie din piatră naturală cu o
grosime de aproximativ 2 mm și o greutate de 1,5 kg/mp, astfel
reducându-se costurile de transport și la reducerea epuizării
resurselor naturale de piatră. Foile de ardezie flexibilă SKIN se
pot monta pe aproape orice suprafaţă - lemn, MDF, pal, beton,
ceramică. Uită tot ce știai despre piatra naturală, descoperă noua
gamă revoluţionară SKIN.
1. „TAPET DIN PIATRĂ NATURALĂ”
Ardezia flexibilă SKIN este materialul ideal pentru placările
verticale rapide din casa ta. Asemenea unor foi de tapet, dar cu
o suprafaţă din 100% piatră naturală, ardezia flexibilă va conferi
personalitate spaţiului tău. Gama SKIN conţine 18 modele din
care poţi alege, toate parcă inspirate din anotimpurile naturii. Cu
acest material îţi poţi înfrumuseţa pereţii din bucătărie, baie,
living sau chiar dormitor. Printr-un procedeu simplu, folosind
un adeziv special, ardezia flexibilă se poate monta peste orice
suprafaţă suport, chiar și peste faianţa din baie sau bucătărie, dar
nu înainte de a aplica un strat nivelator. Datorită faptului că este
piatră naturală, aceasta necesită în mod firesc impermeabilizare,

adică sigilarea porilor, și recomandăm folosirea produsului LTP
Mattstone.
2. MOBILIERUL CASEI
Știai că poţi scăpa de estetica comună a pieselor de mobilier și
le poţi oferi personalitate și naturaleţe cu ardezia flexibilă SKIN?
Acest produs poate îmbrăca piese de mobilier, inclusiv cele cu
suprafeţe atipice – scaune cu forme curbe, dar și fronturile de uși.
Cu acest material inovator vei oferi mobilierului din casă o „faţă”
nouă și este foarte ușor de montat. De asemenea, deși foile vin la
o dimensiune standard de 122 x 61 cm, putem să le prelucrăm la
dimensiunile proiectului tău.
3. ȘEMINEUL CASEI
Știai că elementul central al casei tale poate fi înfrumuseţat
cu acest material – ardezia flexibilă SKIN? Acest material
este rezistent la temperaturi ridicate și nu vei întâmpina nici
o problemă în proiectul tău. Datorită flexibilităţii sale, ardezia
SKIN se va mula perfect pe suprafaţa șemineului tău, chiar dacă
suprafaţa nu este perfect plană.
4. CABINA DE DUȘ DIN BAIE
Ardezia flexibilă SKIN este un material care se va comporta la fel
de bine și în spaţiile umede, de aceea o poţi folosi în baie, saune
și alte spaţii umede. Cabina ta de duș poate prinde o altă formă,
devenind un element foarte important în momentele de relaxare.
Eleganţa naturală a acestui material este una ce nu poate fi
obţinută cu un alt material. În plus, datorită grosimii și greutăţii
sale, vei reduce considerabil timpul în care casa ta va arăta ca un
șantier.
Tehnologia dezvoltată de-a lungul anilor a permis prelucrarea
blocurilor de piatră în foi subţiri, mai apoi în piese autentice de o
fineţe aparte. Rezultatul obţinut este o simbioză între un material
rustic, brut și un design modern. Credem că proiectele reușite au
nevoie de materiale spectaculoase.

Știai că blogul nostru este o sursă de inspiraţie? Aici găsești adevărate povești, dar și informaţii practice pentru cum să alegi și cum să
montezi piatra naturală. Mai multe pe: www.piatraonline.ro/blog
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Anii ’80 marchează începutul unei direcţii noi în domeniul
amenajărilor de interior: inventarea ardeziei flexibile. Un produs
inovator care avea să schimbe considerabil viziunea asupra pietrei
naturale. Dacă pâna atunci, piatra era un material natural brut,
greoi și deloc maleabil, din acel moment se depășesc niște bariere
și ardezia capătă valenţe noi și cel mai important – flexibilitate.
Ardezia flexibilă SKIN devine soluţia ideală pentru suprafeţele
curbe, atipice.

LIMESTONE
Limestone-ul este materialul pe care îl regăsești în cele mai vechi
monumente și construcţii europene, de la Piramidele egiptene la
Colosseum. În prezent, versatilitatea lui aduce natura și într-un spaţiu
intim, în proiecte rezidenţiale și amenajări interioare sau exterioare.

Rezistent la ciclurile meteorologice (îngheţ-dezgheţ), limestone-ul e o alegere optimă
pentru sistemele de încălzire în pardoseală, poate fi ușor de asortat cu alte materiale sau
culori, în funcţie de tipul de finisaj preferat.
Descoperă în magazin materialul, dar și obiectele de mobilier sau lavoarele din limestone și
inspiră-te din ideile de amenajare a casei de pe blogul nostru.
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Limestone-ul (calcarul) este o rocă sedimentară, formată din calcare sau dolomite și
fragmente de schelete ale unor organisme marine. Acest tip de piatră este se potrivește
oricărui tip de placare, de la terase la băi și livinguri, blaturi de bucătărie sau cabine de duș.

DBAI

ADBI

Limestone Sunny Dream

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1.2 cm
Finisaj: Polisat

Limestone Sunny Dream

Limestone

Astoria

Limestone

Astoria

LM-3576

Dimensiune (cm) (L x l x H)
61 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Periat

Limestone Sunny Dream French Pattern
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LM-3575

MR-1859

MR-1863

MR-1856

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1.5 cm
Finisaj: Periat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 2 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 30 x 1 cm
Finisaj: Periat

BDAI

ADBI

ABDI

MR-1864

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

ABDI
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LIMESTONE SUNNY DREAM

MOZAICURI DE
PIATRĂ NATURALĂ
O tehnică și un motiv decorativ cu o lungă istorie pe toate continentele,
mozaicul a adus nobleţea și atenţia la detalii în designul contemporan.
Te invităm să descoperi toate modelele care dau ritm spaţiului.

Mozaicurile de marmură, onix sau travertin sunt lucrate manual, au o rezistenţă crescută.
și oferă proiectului tău o notă de eleganţă discretă, dar plină de forţă, în orice direcţie de
amenajare: de la interioare art deco la compoziţii minimaliste sau rustice, pe faţade, pereţi
interiori sau pardoseli.
Te invităm să descoperi toate formele de stilizare a pietrei și finisajele ei variate. Fiecare
piesă este unică, adusă din natură în casa ta.
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Mozaicul de piatră naturală aduce o notă de stil în fiecare spaţiu pe care îl ocupă. Poate fi
întâlnit ca un accent decorativ, sau prin placare integrală într-un aranjament geometric.

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

BI

Autograph by PIATRAONLINE

MPN-1991

Marmura Mix Cube Design(Bianco
Carrara, Cleopatra, Nero Marquina)

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Bianco Carrara Cube Design
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Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Nero Marquina Penny

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Cleopatra Hexagon

MPN-1989
MPN-1990

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat
Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

BI
BI

MPN-1992

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

BI

MPN-1993

MPN-1994

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

BADI

BI

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Nero Marquina Hexagon

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Cleopatra Herringbone

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Bianco Carrara Chevron

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Bianco Carrara Tear Drop

MPN-1996

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat
Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

BI
BI

MPN-1997
MPN-1998

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat
Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

BI
BI

MPN-1999

MPN-2000

Dimensiune
atipică
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

BI

BADI
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Mozaicuri Antichizate

Ardezie Multicolora

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Bianco Carrara Fish Scale

MPN-1995

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Volakas Plaza

Autograph by PIATRAONLINE

Marmura Bianco Carrara Hexagon Small

Mozaicuri Antichizate

Travertin Classic

Mozaicuri Antichizate

ABI

Travertin Latte

ABI

BI

BI

Mozaicuri Antichizate

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Travertin Yellow

MPN-2072

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Antichizat

Mozaicuri Antichizate

MPN-2070

Travertin Silver
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Mozaicuri Antichizate

Travertin Classic

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Mozaicuri Antichizate

MPN-2060

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Travertin Classic si Noce 3D Pillow

MPN-2058

MPN-2088

MPN-2092

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

BI

BI

Mozaicuri Polisate
Mozaicuri Antichizate

DBAI

Onix Fileti

DABI

BAI

Mozaicuri Polisate

BAI

Marmura King Blue

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Mozaicuri Polisate

MPN-3597

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Marmura Dark Emperador

MPN-3154

MPN-2018

MPN-2020

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

ABDI

ABI
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Marmura Alba - Onix - Emperador Mix

Mozaicuri Antichizate

Travertin Multicolor

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Antichizate

MPN-2010

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Marmura Cappuccino

MPN-4271

Mozaicuri Polisate

Marmura Light Emperador

Mozaicuri Polisate

BAI
Marmura Light Emperador si Burdur
Beige MSM12

BDAI

ABDI

ABI

Mozaicuri Polisate

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Marmura Thassos 3D Lines

MPN-2026

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Polisate

MPN-2025

Marmura Mix Marble
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Mozaicuri Polisate

Marmura Light Beige

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Polisate

MPN-2024

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Marmura Light Emperador

MPN-2021

MPN-2029

MPN-2038

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1.5- 2 cm
Finisaj: Polisat

BAI

BI

MARMURA MIX MARBLE

MPN-2028

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

ABI
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Mozaicuri Polisate

Mozaicuri Polisate

Travertin Classic 3D Wall Polisat

Mozaicuri Polisate

BI

Travertin Latte

DBI

ABI

BAI

Mozaicuri Polisate

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Travertin Silver

MPN-2075

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Polisate

MPN-2074

Travertin Latte 3D Wall
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Mozaicuri Polisate

Marmura Tundra Grey 3D Wall

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Polisate

MPN-2062

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 29 cm
Finisaj: Polisat

Travertin Latte

MPN-2046

MPN-2076

MPN-2089

Dimensiune (cm) (L x l x H)
29.5 x 29.5 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

BDI

ABI

TRAVERTIN CLASSIC

MPN-2061

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

ABI
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Mozaicuri Polisate

Mozaicuri Polisate

Travertin Yellow

Mozaicuri Polisate

BAI

Marmura Cleopatra Hexagon

BADI

BAI

BADI

Mozaicuri Polisate

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Marmura Kavala French Pattern

MPN-4275

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Polisate

MPN-3391

Marmura Nero Marquina Hexagon
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Mozaicuri Polisate

Travertin Silver 3D Wall

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Polisate

MPN-2093

Dimensiune (cm) (L x l x H)
29.5 x 29.5 cm
Finisaj: Polisat

Marmura Kavala Line

MPN-2090

MPN-4276

MPN-4449

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

BAI

BADI

Mozaicuri Polisate

BADI

Mozaicuri Polisate

Mozaicuri Polisate

ABI

Marmura Athena Grey Wood si Athena
White Wood Chevron

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

BAH

Mozaicuri Scapitate

DBI

Marmura Mugla White

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Mozaicuri Polisate

MPN-7575

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Marmura Athena Grey Wood si Athena
White Wood Basket Weave

MPN-7569

MPN-7576

MPN-2009

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 29 cm
Finisaj: Scapitat

BAH

DBI
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Marmura Arabescato Herringbone

Mozaicuri Polisate

Marmura Mix (Emperador / Tundra /
Mugla)

MPN-7568

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Polisat

Travertin Peach Herringbone

MPN-4531

Mozaicuri Scapitate

Marmura Patara

Mozaicuri Scapitate

DBI
Travertin Mix (Noce / Classic / Yellow)

BDI

BDI

BDI

Mozaicuri Scapitate

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 cm
Finisaj: Scapitat

Travertin Noce 3D

MPN-2057

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 cm
Finisaj: Scapitat

Mozaicuri Scapitate

MPN-2045

Travertin Yellow
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Mozaicuri Scapitate

Marmura Burdur Beige

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 32.5 cm
Finisaj: Scapitat

Mozaicuri Scapitate

MPN-2032

Dimensiune (cm) (L x l x H)
29 x 29 cm
Finisaj: Scapitat

Marmura Thassos 3D

MPN-2016

MPN-3401

MPN-4270

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Scapitat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Scapitat

DBI

BDI

MARMURA PICASSO

MPN-2033

Dimensiune (cm) (L x l x H)
29 x 28 cm
Finisaj: Scapitat

DBI
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Mozaicuri Scapitate

Travertin Yellow 3D
Mozaicuri Scapitate

MPN-2096

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Scapitat

BDI
Mozaicuri Scapitate

Travertin Classic

Travertin Classic
Mozaicuri Scapitate

MPN-3152

Dimensiune (cm) (L x l x H)
29 x 28 x 2 cm
Finisaj: Scapitat

BDI
Marmura Black Matrix
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Mozaicuri Speciale

MPN-2011

MPN-2065

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Scapitat

BDI

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 15 x 1 cm
Finisaj: Scapitat

BDI

Travertin Silver
Mozaicuri Scapitate

MPN-2091

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Scapitat

Mozaicuri Scapitate

Mozaicuri Scapitate

Travertin Mix (Noce / Classic / Yellow)

Travertin Classic 3D

DBI

MPN-2057

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 cm
Finisaj: Scapitat

BDI
Pebble Black Mat

MPN-2051

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Mat

BI

MPN-2066

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Scapitat

BDI
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Mozaicuri Speciale

TRAVERTIN NOCE SIDING
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Mozaicuri Scapitate

MPN-2082

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Scapitat

BDI

Mozaicuri Scapitate

Travertin Yellow

MPN-2095

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x1.5- 2 cm
Finisaj: Scapitat

MPN-4683

MPN-2005

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 29 x 2 cm
Finisaj: Scapitat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 X 30.5 x 0.2 cm
Finisaj: Natur

DBI

BAI
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Mozaicuri Speciale

Ardezie Flexibila SKIN - Multicolora

Mozaicuri Scapitate

Marmura Black Oval

DBI

TRAVERTIN SCABAS SIDING
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Mozaicuri Scapitate

MPN-4272

Dimensiune (cm) (L x l x H)
29 x 28 cm
Finisaj: Scapitat

DBI

TRAVERTIN CLASSIC BAMBOO

MPN-4447

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1.5- 2 cm
Finisaj: Antichizat

BDI
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Mozaicuri Speciale

TRAVERTIN CLASSIC SIDING
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Mozaicuri Scapitate

MPN-7386

Dimensiune (cm) (L x l x H)
2.5 x 5 cm
Finisaj: Scapitat

DBH
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Mozaicuri Speciale

Onix Pebble Small

Mozaicuri Speciale

ABI

Travertin Classic-Noce

BI

BI

BI

Mozaicuri Speciale

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5 x 1 cm
Finisaj: Rizat

Onix Honey Pyramid

MPN-2071

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Mat

Mozaicuri Speciale

MPN-2055

Travertin Classic si Latte 3D Konkav

312 | Mozaicuri piatră naturală

Mozaicuri Speciale

Pebble Small Mix

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Mozaicuri Speciale

MPN-2054

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Pebble White Mat

MPN-2053

MPN-3055

MPN-3236

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30.5 x 30.5
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1- 1.8 cm
Finisaj: Polisat

BI

BDI

Mozaicuri Speciale

Pebble Small Black

MPN-3149

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

MPN-4277

MPN-4444

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Antichizat

DBI

DBI

313 | Mozaicuri piatră naturală

Mozaicuri Speciale

Travertin Classic-Noce-Yellow Sugar

Mozaicuri Speciale

Onix Honey Sugar

I

Mozaicuri Speciale

Marmura Rodon Pyramid

Mozaicuri Speciale

BDI
Marmura Thassos Crazy Paving

DBI

BDI

DBAH

Mozaicuri Speciale

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Travertin Classic Wicker

MPN-4682

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x1.3 cm
Finisaj: Scapitat

Mozaicuri Speciale

MPN-4631

Marmura Black Dizzy
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Mozaicuri Speciale

Travertin Scabas Wicker

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Scapitat

Mozaicuri Speciale

MPN-4608

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 cm
Finisaj: Mat

Marmura Rodon Dizzy

MPN-4446

MPN-4684

MPN-4705

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Rizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 3 cm
Finisaj: Mat

CBI

BDH

Mozaicuri Speciale

Travertin Classic Sugar

MPN-4445

Dimensiune (cm) (L x l x H)
30 x 30 x 2 cm
Finisaj: Antichizat

ȘTIAI CĂ...
Piatra naturală vine la tine acasă în cele mai variate forme. De la butoni la baghete și
orice alte piese speciale, găsești în magazin sau realizăm pe comandă tot ce ai nevoie
pentru proiectul tău, așa cum ţi-l imaginezi. Întreabă-ne și vom prezenta opţiunile potrivite
amenajării tale.
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BDI

PIATRĂ CUBICĂ ȘI
BORDURĂ
Extinde-ţi imaginaţia în afara casei. Piatra cubică din marmură,
sandstone sau granit schimbă ambianţa unui întreg peisaj, fiind o
adăugare organică a unei infrastructuri moderne.

Nuanţele bogate ale culorilor și robusteţea materialului vitalizează spaţiul și aduc
frumuseţea timpurilor vechi în prezent. Descoperă toate tipurile de piatră cubică și bordură
disponbile în magazinul nostru, alege-ţi preferatele și noi le livrăm la ușa ta, oriunde în ţară
sau în Europa.
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Suntem principalul furnizor de piatră cubică și bordură din ţară, cu sute de proiecte realizate
la nivel naţional și european. Din granit, ardezie sau marmură, modelele sunt rezistente
la trafic greu și foarte greu și folosite în contexte variate, de la alei pietonale, terase
exterioare și intrări la întregi bulevarde sau parcuri.

Piatra Cubica

Ardezie Kavala

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 5-7 cm
Finisaj: Natur

FCEI

ECFI

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 4-5 cm
Finisaj: Antichizat

EFCI

CFEI

Piatra Cubica

FEI

Piatra Cubica

|

Piatra Cubica

Marmura Kavala

PC-2184

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 5 | 10 x 10 x 10 cm
Finisaj: Natur

Ardezie Kavala

Piatra Cubica

PC-2181 | PC-2183

Ardezie Kavala
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Piatra Cubica

Marmura Kavala Cross Cut

PC-2176

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 30 x 4.5 cm
Finisaj: Buceardat

Granit Gri Sare si Piper

PC-211

PC-2185

PC-2186

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 3-5 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 10 x 3-5 cm
Finisaj: Natur

FCEH

FECI

ARDEZIE KAVALA

PC-2175

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 3-5 cm
Finisaj: Antichizat

EFCI
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Piatra Cubica

Piatra Cubica

Marmura Kavala

FECI

Piatra Cubica

Piatra Cubica

CFEJ

Granit Maple Red

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 3 m
Finisaj: Nelustruit

PC-3271 | PC-3272 | PC-3273 | PC-3274 | PC-3275

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 10 | 10 x 10 x 5 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 10 | 10 x 10 x 5 | 8 x 8 x 8 | 7 x 7 x 7 | 5 x 5 x 5 cm
Finisaj: Natur

FEI

FEI

PC-4416

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 5 cm
Finisaj: Fiamat

EFCI

|

CEFI

Piatra Cubica

FCEI

Piatra Cubica

|

Granit Maple Red Fatetata 4 laterale

PC-2194 | PC-2195

Granit Gri Sare si Piper Fatetata 4 laterale
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Piatra Cubica

Marmura Kavala

PC-2191

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 3 cm
Finisaj: Buceardat

Sandstone Rosu Vidin

PC-2189

PC-4417

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 5 cm
Finisaj: Fiamat

CFEI

GRANIT GRI ANTRACIT

PC-3265 | PC-3266 | PC-3267 | PC-3268

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 10 | 10 x 10 x 5 | 8 x 8 x 8 | 7 x 7 x 7 cm
Finisaj: Natur

CFEI | FCEH | ECFI | EFI
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Piatra Cubica

Piatra Cubica

Marmura Kavala

Bordura

EFCI

Ardezie Kavala

CEFI

EFCI

CEFI

Bordura

Dimensiune (cm) (L x l x H)
8-10 x 20 cm x LL
Finisaj: Natur

Granit Gri Antracit

PC-212

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 10 x 3 cm
Finisaj: Nelustruit

Bordura

PC-4781

Granit Gri Sare si Piper
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Piatra Cubica

Granit Maple Red cu 4 laterale fatetate

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 10 x 3 cm
Finisaj: Buceardat

Piatra Cubica

PC-4780

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 20 x 5 cm
Finisaj: Fiamat

Marmura Kavala

PC-4418

PC-3261 | PC-3262

PC-3263 | PC-3264

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 50 cm x 50cm | 10 x 15 cm x 50cm
Finisaj: Nelustruit

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 15 cm x 50cm | 20 x 25 x 50 cm
Finisaj: Nelustruit

CFEH | ECFI

FCEI | ECFH

TRAVERTIN CLASSIC CROSS CUT

TVT-3573

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10 x 10 x 3 cm
Finisaj: Antichizat

EFCI
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Pavaj exterior

PIATRĂ NATURALĂ
POLIGONALĂ
Piatra naturală poligonală se folosește în placări exterioare, precum
alei, grădini, terase, sau faţade, dar și interioare. Caracterul robust
al materialului, în combinaţie cu modelul creat de rosturi creează o
atmosferă caldă, în orice direcţie de amenajare.

Ardezia Homa și ardezia Kavala sunt utilizate frecvent pentru pavaje cu trafic greu și foarte
greu, fiind extrem de rezistente în timp, chiar și cu o întreţinere minimă.
Pregătește-te pentru serile de vară în grădină și descoperă colecţia de grătare și mobilier de
grădină placate cu piatră naturală poligonală și decorativă.
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Ardezia sau marmura în formă poligonală aduc în spaţiu relaxarea mediteraneană și te
apropie de natură. Tipurile variate de finisaje oferă valoare acestui tip de piatră, iar jocul
cu formele și texturile diferite dinamizează spaţiul. Alături de o vegetaţie bogată, acasă va
însemna o oază de relaxare, chiar dacă te afli în inima orașului.

HOMA - LESPEZI
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Ardezie

PNP-1007

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

FECI

Ardezie
Ardezie

DECFBI

Rusty Brown

EADFCH

Ardezie

FDBECI

Verde Laguna

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

PNP-2245

PNP-2267 | PNP-2268

PNP-2265 | PNP-2266

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

BFDCEI

FBCDEI

DBI
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Kavala - Lespezi

Ardezie

Kavala - Antique

Ardezie

Homa

PNP-2257 | PNP-1008 | PNP-2258 | PNP-2255

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Antichizat

Ardezie

PNP-2256

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Sikis

PNP-2254
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Limestone

Macedonia Caramiziu

Ardezie

Rhodos - Lespezi

DBCI

Limestone

DCBFI

Rustic Stone White

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Limestone

PNP-2261

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Rustic Stone Brown

PNP-2264 | PNP-2263

PNP-2259

PNP-2260

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

DBI

DBH

Marmura

Rock Face Thassos

Marmura

Rock Face Dias

Marmura

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

DBI

BDI

BDI

PNP-1866

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Antichizat

DACFBH
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Rock Face Akron

PNP-1848

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Marmura

PNP-1850

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Thassos (Antique) 2cm

PNP-1844

VERDE LAGUNA
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Ardezie

PNP-2267 | PNP-2268

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

FBCDEI

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ: PIATRA POLIGONALĂ
Piatra de râu, dovada frumuseţii primitive oferită de natură, se
întalnește și sub forma de piatră poligonală, fiind folosită în
placările verticale de exterior și pavaje. Beneficiind de plusul
de dinamism oferit de formele sale inegale, piatra poligonală se
afirmă ca o soluţie ideală pentru amenajarea teraselor de exterior,
a pavajelor pentru drumuri în grădină și a placărilor de pereţi și
socluri exterioare.
Placările cu piatră poligonală sunt fiabile și estetice, ele reprezintă
alternative importante la cele care folosesc plăci dreptunghiulare.
Pentru placare se recomandă parcurgerea urmatoarelor etape:
1. În cazul pardoselii este necesară oprirea sistemului de încălzire
în pardoseală (dacă există).
2. Verificarea planeităţii - această operaţie trebuie executată
pentru a stabili dacă este necesară, în funcţie de locul de montaj,
turnarea unei sape nivelante sau tencuirea peretelui. Forma și
montajul cu rost al pietrei poligonale permit compensarea unor
denivelări mici fără vreo acţiune asupra substratului însa starea
acestuia trebuie verificată în prealabil. Se acceptă denivelări
de 2-3 mm pentru dreptarul de 2 m. Placările fără rosturi cer o
suprafaţă nivelată. În toate situaţiile nu se admit crăpături ale
substratului.
3. Curaţarea suprafeţei, îndepărtarea petelor, cu scule, dispozitive
și soluţii adecvate (aspirator industrial, detergenţi profesionali). La
final suprafaţa trebuie să rămână netedă, curată și uscată.
4. Pe pardoselile din spaţiile umede este recomandată montarea
unei hidroizolaţii, aceasta se aplică și pe perete, până la o înălţime
de circa 20 cm de podea.
5. Măsurarea suprafeţei, se face cu ruleta sau cu metrul de
tâmplărie.
6. Realizarea unui montaj la rece. Piatra poligonală trebuie aleasă
pentru montaj, atât pentru pardoseli cât și pentru pereţi, se

recomandă așezarea câtorva rânduri înainte de montaj. Plăcile
care le formează vor fi uscate. Se precizează că temperatura de
montaj este intre 5 si 250 C, iar umiditatea se dorește a fi în limite
obișnuite.
7. Alegerea adezivului în funcţie de locul de montaj. În zonele cu
umiditate ridicată și cu precădere în placările de pardoseli pe
suprafeţe mari, se poate alege un mortar aditivat iar în cele cu
umiditate scăzută se poate folosi un adeziv. Pentru pereţi se
recomandă adezivii. În anumite cazuri (ex. pereţi din rigips) este
necesară creșterea aderenţei. O metodă bună este utilizarea
unei amorse. Pregătirea adezivului se face în conformitate cu
instrucţiunile producătorului.
8. Montarea propriu-zisă începe prin împrăștierea adezivului pe
suprafaţa substratului, folosind o gletieră cu dinţi. În funcţie
de timpul de uscare al adezivului folosit, acesta se va aplica pe
suprafaţă astfel încât să nu se usuce înainte de montajul plăcii.
Pentru plăcile cu dimensiuni mari se recomandă aplicarea
adezivului atât pe suprafaţa substratului cât și pe cea a plăcii.
Tehnologia utilizată pentru aplicare este cea numită prin
“pieptănare” care ajută la îmbunătăţirea aderenţei. Placa se
așează pe suprafaţa suportului și se apasă ușor, fixarea se face
cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Montajul pietrei poligonale se
face în cele mai multe situaţii cu rosturi.
9. Uscarea suprafeţei se realizează la temperatura mediului
ambient, se evită călcarea pe pardoseala placată pentru un
interval de 12 ore.
10. Chituirea rosturilor dintre plăci cu un chit special. Chitul de
rosturi trebuie să acopere tot golul dintre plăci. După chituire se
îndepărtează excesul și se lasă să se usuce suprafaţa.
11. Spălarea suprafeţei cu detergenţi adecvaţi.
12. Tratarea suprafeţelor cu o soluţie de impermeabilizare.

Știai că blogul nostru este o sursă de inspiraţie? Aici găsești adevărate povești, dar și informaţii practice pentru cum să alegi și cum să
montezi piatra naturală. Mai multe pe: www.piatraonline.ro/blog

335 | Piatră naturală poligonală

PLACAREA PE O SUPRAFAŢĂ INTERIOARĂ

PIATRA NATURALĂ
DECORATIVĂ
Piatra naturală decorativă înseamnă forma pură a naturii în doze mici,
dar puternice. Descoperă cât de mult poate acest material să schimbe
ambianţa unui loc.
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Piatra naturală decorativă personalizează spaţiul și îi accentuează caracteristicile.
Potrivite pentru interior, în placarea pereţilor și a pardoselilor, cât și în exterior, pe faţade,
socluri, garduri sau ancadramente, în magazin și showroom te așteaptă o colecţie variată.
Vei găsi paneluri de marmură neagră, quartit, ardezie și multe alte forme ale naturii în cele
mai spectaculoase culori, create pentru a-ţi aduce spaţiul la viaţă.

HOMA FASII
Ardezie

Homa

Ardezie

PND-2202 | PND-2206

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 cm x LL | 5 cm x LL
Finisaj: Natur

340 | Piatră naturală decorativă

Ardezie

Kavala

BDI

PND-669
PND-19 | PND-2216 | PND-2207

Dimensiune (cm) (l x L x H)
30 cm x LL | 7 cm x LL | 10 cm x LL
Finisaj: Natur

AECDFBI

Dimensiune (cm) (l x L x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

DBI
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KAVALA FASII
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Ardezie

PND-670

Dimensiune (cm) (l x L x H)
Decorativă
Finisaj: Natur

BDI
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Ardezie

Rhodos

Ardezie

Rhodos Fasii

ECFI

Ardezie

Dimensiune (cm) (l x L x H)
Roman Pattern
Finisaj: Natur

Kavala Roman Pattern

Ardezie

Kavala Hand Cut Roman Pattern

PND-2514

PND-672

PND-4697 | PND-677

PND-2221 | PND-2224

Dimensiune (cm) (l x L x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (l x L x H)
1.5-3 | 4-5 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 cm x LL | 3 cm x LL
Finisaj: Natur

DBI

ECFDH

DBI

RHODOS

PND-2225

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 cm x LL
Finisaj: Natur

BDI
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Ardezie

RUSTY BROWN
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Ardezie

PND-2226 | PND-2228

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 cm x LL | 5 cm x LL
Finisaj: Natur

DBI

Ardezie

Sikis Mix Fasii

Ardezie

DBI

BDI

PND-3024

Dimensiune (cm) (l x L x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

DBI
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Sikis Mix

Dimensiune (cm) (l x L x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Ardezie

PND-671

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 cm x LL | 7 cm x LL
Finisaj: Natur

Sikis Mix Filleti

PND-2237 | PND-2234

VERDE LAGUNA
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Ardezie

PND-2238 | PND-2242

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 cm x LL | 5 cm x LL
Finisaj: Natur

DBI

Dimensiune (cm) (l x L x H)
4 x 15 x 1.5 cm
Finisaj: Scapitat

BDI
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Limestone

Astoria

PND-682

SUNNY DREAM
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Limestone

PND-1857

Dimensiune (cm) (l x L x H)
4 x 15 x 1.5 cm
Finisaj: Scapitat

DBI
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CAPPUCCINO
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Marmura

PND-1826

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x LL x 2.3 cm
Finisaj: Scapitat

BDI
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Marmură

Catania Cream Nihaki

Marmură

DBI

Catania Cream

Panel

Marmură Iris

PND-1843-A

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Rizat

PND-3390

PND-681

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Rizat

BDH

DBI

Marmura

Catania Grey

Marmura

DBI

DBI

PND-678

Dimensiune (cm) (l x L x H)
7.5 X 30 x 1.5 cm
Finisaj: Scapitat

DBI
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Catania Cream

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x 30 x 1.5 cm
Finisaj: Rizat

Marmura

PND-680

Dimensiune (cm) (l x L x H)
7.5 X 30 x 1.5 cm
Finisaj: Scapitat

Catania Milk

PND-679
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Travertin

Olympus Beige

Dimensiune (cm) (l x L x H)
8 x 22 x 1.3 cm
Finisaj: Scapitat

BDI

DBI

Marmura

PND-663

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x LL x 2.5 cm
Finisaj: Scapitat

Marmura

PND-1834

Volakas

Marmura

Marmura

Thassos Fileti Antique

Kavala

RODON RA

PND-1851
PND-1867

PND-1872

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 LL x 1.3cm
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 cm x LL
Finisaj: Scapitat

DBI

DBI

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x 30 cm
Finisaj: Rizat

DBI
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AVDOTO

ARDEZIE BROWN
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Panel

PND-124

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

DBI
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Panel
Panel

Ardezie Multi

ARDEZIE MULTI MINI

PND-126

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur
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Panel

Ardezie Multi Stripes

DBI

PND-4692
PND-127

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

DBI

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x 36 x 0.8-1.2 cm
Finisaj: Natur

DBI
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“Z”

ARDEZIE RUSTY BLACK
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Panel

PND-128

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

BI

ARDEZIE SAHARA

PND-129

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

BDI
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Panel

LIMESTONE SPARTA
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Panel

Ardezie Silver Shine

Panel

PND-1770
PND-686

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

DBI

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

BDI
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Panel

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur
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Panel

Marmura Platino

DBH

Panel

PND-130

Marmura Catania Cream

Panel

Marmura Catania Black

QUARŢIT B

PND-2495
PND-100

PND-125

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Scapitat

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Scapitat

DBI

DBH

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

DBI
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BRONZE

QUARTIT M
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Panel

Quartit Lemone

Panel

Marmură Iris

Panel

PND-2497
PND-3390

PND-2496

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 x 1-2 cm
Finisaj: Natur

BDH

BDI

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

DBI
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METAKSI
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Sandstone

Agra Red Fileti

Dimensiune (cm) (l x L x H)
4 x 20 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Sandstone

BDI

Rainbow Fileti

Panel

Ardezie Indian Autumn

Panel

Quartit Silk Yellow

PND-675

PND-4357

PND-688

PND-674

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Scapitat

Dimensiune (cm) (l x L x H)
15 x 60 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (l x L x H)
4 x 20 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

BDI

DBI

BDI

Sandstone

Teakwood Fileti

Sandstone

BDAI

BDI

PND-2244

Dimensiune (cm) (l x L x H)
7 x 30 x 1 cm
Finisaj: Mat

BDI
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Rainbow

Dimensiune (cm) (l x L x H)
4 x 20 x 1 cm
Finisaj: Antichizat

Sandstone

PND-2243

Dimensiune (cm) (l x L x H)
7 x 30 x 1 cm
Finisaj: Mat

Agra Red

PND-2246

KAVALA
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Ardezie

PND-2215

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 cm x LL
Finisaj: Natur

BADI

DBI

373 | Piatră naturală decorativă

Cărămidă

Traditionala Deco Brick

PND-272

Dimensiune (cm) (l x L x H)
18 x 8 x 5 cm
Finisaj: Natur

CLASSIC
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Travertin

PND-2952 | PND-2953

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 x LL x 2.2 cm | 7.5 x LL x 2.2 cm
Finisaj: Scapitat

DBI
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Travertin

Multicolor

Travertin

Latte

Travertin

Red

BDI

Travertin

DBI

Peach

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x LL x 2.2 | 5 x LL x 2.2 | 7 x LL x 2.2 cm
Finisaj: Scapitat

Travertin

PND-2982 | PND-2983 | PND-2984

Noce

PND-2979

Dimensiune (cm) (l x L x H)
10 x LL x 1.3 cm
Finisaj: Scapitat

PND-2986 | PND-2987

PND-664

PND-666

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 x LL x 2.2 | 7 x LL x 2.2 cm
Finisaj: Scapitat

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 x LL x 2 cm
Finisaj: Scapitat

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 x LL x 2 cm
Finisaj: Scapitat

BDI

BDI

BDH

YELLOW

PND-3005 | PND-3004

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 x LL x 2.1 | 7.62 x LL x 2.1 cm
Finisaj: Scapitat

BDI
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Travertin

SILVER
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Travertin

PND-3161

Dimensiune (cm) (l x L x H)
5 x LL x 2 cm
Finisaj: Scapitat

DBI

DBI
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Travertin

Silver

PND-3224

Dimensiune (cm) (l x L x H)
7.5 x LL x 2 cm
Finisaj: Scapitat

TERRAZZO ORIENTAL
O terasă însorită în Toscana, vegetaţie luxuriantă și relaxarea adusă de
briza Mediteranei. Terrazzo-ul te trimite într-o stare de vacanţă exotică
atunci când îl întâlnești în amenajări.
Fiecare placă e lucrată manual, cu o tehnică derivată din Azulejo: pictura
decorativă pe plăci de ceramică, apărută iniţial în Orientul Mijlociu. În
peste 500 de ani de influenţe, ornamentul s-a răspândit în Europa odată
cu marile proiecte arhitecturale, iar acum e gata să ajungă în casa ta.

CREEAZĂ-ŢI PROPRIUL MODEL!
Alegi modelul și culorile plăcilor și îţi creezi un model unic. Pentru inspiraţie, am adăugat
alături câteva combinaţii cromatice posibile.

ACEEAȘI INTENSITATE A
CULORII, ȘI DUPĂ ZECI DE ANI

Fiecare spaţiu pe care îl decorează
devine vibrant, indiferent de stilul de
amenajare. De la minimalist la rustic,
clasic sau modern. Unde îl poţi întâlni?
În interior sau exterior, la tine acasă, dar
și în restaurante, baruri sau instituţii.
Posibilităţile sunt nelimitate.
pereţi
pardoseală
blaturi de masă

scări
balcoane
alei pietonale
Materialul rezistă la trafic intens, umezeală
și factori meteorologici, fără să piardă din
intensitatea culorilor, mai ales atunci când
e îngrijit prin impermeabilizare și curăţare.
Recomandăm gama de îngrijire profesionistă
LTP pentru întreţinerea lui.
Dacă vrei să-ţi reamenajezi spaţiul cu
terrazzo, pune-i toate calităţile în valoare
printr-un montaj profesionist. Echipa noastră
formată din specialiști care lucrează exclusiv
cu piatră naturală e gata îţi aducă proiectul în
realitate, indiferent de amploarea lui.
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Terrazzo-ul e un material compozit,
format din așchii de marmură sau granit,
pe o masă de ciment și rășini. De-a
lungul anilor, culoarea rămâne la fel de
intensă, pentru că e impregnată pe toată
grosimea plăcii prin presare hidraulică.

ORIENTAL KR-09 NEGRU
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Terrazzo

TRZ-2912

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 20 x 1.8cm
Finisaj: Mat

ACFBD

ORIENTAL KR-09 VERDE

TRZ-2914

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 20 x 1.8cm
Finisaj: Mat

DAFBC
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Terrazzo

ORIENTAL KR-09 MIX PATTERN

386 | Terazzo Oriental

Terrazzo

TRZ-2915

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 20 x 1.8cm
Finisaj: Mat

DBFAC

Terrazzo
Terrazzo

CFBAD

Oriental KR-01 Rosu

DBFCAI

TRZ-2916

TRZ-3467

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 20 x 1.8cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 20 x 1.8cm
Finisaj: Mat

CDBFA

CABFD
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Oriental KR-09 Albastru

Terrazzo

Oriental KR-03 Bleu

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 20 x 1.8cm
Finisaj: Mat

Terrazzo

TRZ-2913

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 x 20 x 1.8cm
Finisaj: Mat

Oriental KR-01 Bleu

TRZ-2911

PIESE SPECIALE
Îţi dorești un obiect sau accesoriu din piatră naturală care
completează imaginea de ansamblu a proiectului. Suntem pregătiţi să
îl confecţionăm: realizăm piese speciale pe comandă, precum blaturi,
glafuri trepte și orice alte forme speciale.
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Forme speciale înseamnă blaturi de bucătărie sau baie, birouri de recepţie, scări,
ancadramente, mese sau placări în forme asimetrice. Practic, sunt formele atipice care
dau o notă personală proiectului tău, în orice dimensiune. Spune-ne ce îţi dorești și venim
la tine pentru șablonare. Piesele sunt debitate din lastre de dimensiuni mici și mari,
conform cotelor și schiţelor stabilite cu tine. Programează o întâlnire cu un reprezentant
PIATRAONLINE și lasă-ţi imaginaţia liberă.

Piese speciale

Granit Peach Red 2 cm

Piese speciale

Granit Peach Red 2 cm
392 | Piese speciale

PSP-2278

PSP-2279

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Fiamat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

DCI

BDACI

PSP-2281

PSP-2287 | PSP-2288

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

CBADH

DACBI
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Piese speciale

Granit Rock Star Grey 2 cm

DBCI

Piese speciale

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Fiamat

Marmura Kavala Cross Cut 2 cm | 3 cm

Piese speciale

Granit Rock Star Grey 2 cm

PSP-2280

MARMURA VOLAKAS 2 CM
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Piese speciale

PSP-2292

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

ACBI

MARMURA VOLAKAS 3 CM

PSP-2293

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

ABDCI
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Piese speciale

TRAVERTIN CLASSIC CROSS CU
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Piese speciale

PSP-2295

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

CDBAI

PSP-2296

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Periat

CBDAI
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Piese speciale

Travertin Latte Periat 2cm

T 2CM

TRAVERTIN LATTE 2 CM
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Piese speciale

PSP-2297

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

ADBI
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TRAVERTIN SILVER CROSS CUT 2 CM
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Piese speciale

PSP-2298

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Mat

BCDAI

Piese speciale

Marmura Kavala Cross Cut 3 cm

PSP-2302

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Buceardat

PSP-3577

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

BACDI
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Piese speciale

Granit Padang Yellow

BACDH

MARMURA TUNDRA G
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Piese speciale

Granit Padang Yellow

Piese speciale

PSP-4351
PSP-3578

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Fiamat

DCI

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

I
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GREY

GRANIT BLACK PEAR
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Piese speciale

Marmura Kavala Cross Cut

Piese speciale

PSP-7524
PSP-7505

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Buceardat

BACDH

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Personalizata
Finisaj: Polisat

BACDI
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L

MASĂ DE DINING MOON
(MARMURĂ VOLAKAS)
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Piese speciale

DEC-7500

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Blat : 125 x 125 x 3cm
Baza : 38 x 38 x 75cm
Finisaj: Polisat

BADCI

Blaturi
Blaturi

ACI

Blat Marmura Rain Forest Brown

H

PSP-2271

PSP-2272

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

ACI

BADI
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Blat Marmura Green Emperador

Blaturi

Blat copt granit Padang Dark

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

Blaturi

PSP-2270

Dimensiune (cm) (L x l x H)
50 x 30 x 2 cm
Finisaj: Mat

Blat Marmura Rain Forest Green

DEC-7497

Blaturi

Blat Ardezie Nero

PSP-2299

Dimensiune (cm) (L x l x H)
200 x 65 x 3 cm
Finisaj: Periat
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Blaturi

Blat Limestone Sunny

ABCDH

PSP-2286

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

DACBI

Blaturi

Blat Marmura Tundra

PSP-2300

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

PSP-3576

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

ACI
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Blaturi

Blat Marmura Volakas

BAI

BLAT TRAVERTIN CLASSIC
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Blaturi

PSP-3509

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3.2 cm
Finisaj: Polisat

ACI
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BLAT TRAVERTIN LATTE
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Blaturi

PSP-3562

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

ACI

BLAT LIMESTONE VRATZA

PSP-3575

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

BADCI
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Blaturi

Blaturi

Blat Granit Extra Blue

PSP-4597 | PSP-7518

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm | 315 x 100 x 5 cm
Finisaj: Polisat
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Blaturi

Blat Marmura Calacatta Violet

ACI

PSP-7427

Dimensiune (cm) (L x l x H)
238 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

CAI

BLAT ARDEZIE NOISETTE

PSP-7508 | ARD-4455

Dimensiune (cm) (L x l x H)
200 x 65 x 3 cm | 120 x 60 x 1.5 cm
Finisaj: Natur

ACI
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Blaturi

Blaturi

Blat Marmura Cappuccino

PSP-7448

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat
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Blaturi

Blat Ardezie Silver

ABI

PSP-7496

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 62 x 3 cm
Finisaj: Polisat

BAI

Blaturi

Blat Travertin Peach Cross Cut

PSP-7507

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

PSP-7426

Dimensiune (cm) (L x l x H)
238 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

ACI
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Blaturi

Blat Calacatta Lilac

I

Blaturi

Blat Granit Fantastico Gold

PSP-7506

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat
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Blaturi

Blat Granit Black Galaxy

BAH

PSP-7511

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

ACH

Blaturi

Blat Marmura Maron Emperador

PSP-7523

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

PSP-7536

Dimensiune (cm) (L x l x H)
250 x 65 x 3 cm
Finisaj: Polisat

CI
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Blaturi

Blat Granit Majestic White

ACI
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Lastre

Lastra Marmura Afrodita Polisata
(Bookmatch)

Lastre

Lastra Marmura Arabescato Polisata
(Bookmatch) - Translucidă

LST-01
LST-02

Finisaj: Polisat
Finisaj: Polisat

CAI
CAI

PSP-7512

PSP-3197

Finisaj: Polisat

Finisaj: Polisat

CAI

CAI

Lastre

Lastre

Lastra Autograph Marmura Golden Sky

Lastra Autograph Marmura Calacatta Lucina

Prin piese speciale înţelegem orice formă care se poate debita/
decupa dintr-o placă mai mare de piatră naturală (lastră sau
semilastră). Dimensiuni maxime: 275 cm lungime, 180 cm lăţime.
Deci pies speciale trebuie în mod obligatoriu să se încadreze în
aceste dimensiuni. Vorbim așadar de blaturi de bucătărie și de
baie, de glafuri, trepte și contratrepte, etajere, plinte, elemente
decorative, placări de mobilier etc.
Toate aceste piese speciale se fac cu ajutorul unor șabloane
realizate din carton ondulat, cu indicarea părţii superioare și a
locului pentru prelucrările de cant (baston, semibaston, bizot,
bizot dublu, picurator, dungile antiderapante). Este indicat ca
persoana care ia măsurătorile să fie aceeași care și montează
piesa specială respectivă.
Lastrele și semilastrele din care se pot face piese speciale sunt
din limestone, travertin, marmură și granit, ardezie sau onix.
Grosimea acestora poate fi de 2 sau 3 cm, dintr-un motiv foarte
simplu: având o suprafaţă așa de mare, placa trebuie să fie
destul de groasă pentru a nu se sparge în timpul manevrării sau
transportului.
Avantajele pieselor speciale sunt foarte mari, printre care pe
primele locuri se află rezistenţa și aspectul. Rezistenţa și
durabilitatea pietrelor naturale se deduc de la sine ca fiind
superioare gresiei și faianţei – lucru asupra căruia nu mai este
cazul să insistăm. În privinţa aspectului, trebuie să subliniem
că textura fiecărei plăci este unică. Un blat de bucătarie din
marmură, onix sau din granit nu va mai avea pereche în lume.

Pe de altă parte, unicitatea cromatică nu exclude capacitatea
mare de omogenizare cromatică când avem de asortat un blat de
bucătarie din marmură cu niște trepte de marmură de același tip
sau blatul cu glafurile sau plintele.
Piesele speciale înseamnă libertatea formelor și a finisajelor.
Prin piese speciale se poate conferi foarte ușor o personalitate
distinctă amenajărilor interioare și exterioare. Blaturile de baie
sau de bucătărie pot avea forma dorită: unghiuri speciale, curburi
ingenioase. La fel se procedează și cu prelucrarea laturilor,
ale căror canturi pot fi prelucrate în diferite forme (baston,
semibaston, bizot).
Pentru o senzaţie de masivitate, eleganţă și stabilitate, blaturile
pot fi dublate la margini cu plăci din același material. O altă
soluţie pentru a se crea această masivitate este ceea ce se
numește ”fusta”, o placă din același material lipită vertical
sub blat, pe toată lungimea acestuia. Procedeul de dublare se
poate aplica și treptelor, pentru a le face să para mai solide,
impresionante, elegante.
Piesele speciale se pot utiliza la placarea obiectelor de mobiler –
bucătărie, baie, living, birou etc. Tehnica este foarte simplă. Plăcile
din piatră naturală (marmură, granit, limestone etc.) vin prinse
cu adeziv pe cadrul metalic al dulapului. Astfel obţinem un spaţiu
care emană eleganţă și prestanţă, mobilierul în acest fel creat
putând să reziste și zeci de ani fără să își piardă farmecul. După
cum bine se știe, piatra naturală a fost și va rămâne o valoare în
sine, mai presus de orice modă.
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DIVIZIA DE PIESE SPECIALE ȘI OBIECTE PE COMANDĂ

CHIUVETE
ȘI CĂDIŢE DE DUȘ
Ce-ar fi să îţi începi ziua într-un spa extravagant, chiar la tine acasă?
Baia e spaţiul în care devii cea mai bună versiune a ta. Înconjoară-te de
elementele naturii și adu-ţi ritualurile matinale într-o oază de relaxare,
prin colecţiile de chiuvete și căzi de duș din piatră naturală.

Colecţia MATIA
Colecţia TAO
Colecţia Autograph
Colecţia ARCO
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Descoperă gama de chiuvete și formele ei care te transportă în cele mai exotice locuri: de
la boluri asiatice la monoliţi din piatră naturală ce ce amintesc de sculpturi moderne. Alege
piesa de rezistenţă care-ţi va anima spaţiul de relaxare.
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Căzi Duș

Marmură Cappuccino ST-010 SBSS

Căzi Duș

Travertin silver ST-012 SBSS

AI

Căzi Duș

AI

Travertin classic ST-010 SBSS

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 80 x 3 cm
Finisaj: Polișat

Căzi Duș

LPN-253

Dimensiune (cm) (L x l x H)
90 x 90 x 3 cm
Finisaj: Mat

Travertin silver ST-010 SBSS

LPN-226

LPN-254

LPN-255

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 80 x 3 cm
Finisaj:

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 80 x 3 cm
Finisaj: Mat

AI

AI

Căzi Duș
Căzi Duș

AI

Travertin latte ST-010 SBSS

AI

LPN-261

LPN-7528

Dimensiune (cm) (L x l x H)
90 x 90 x 3 cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 80 x 3 cm
Finisaj: Mat

AH

AI
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Travertin latte ST-012 SBSS

Căzi Duș

Marmură Cappuccino ST-012 SBSS

Dimensiune (cm) (L x l x H)
90 x 90 x 3 cm
Finisaj: Mat

Căzi Duș

LPN-260

Dimensiune (cm) (L x l x H)
90 x 90 x 3 cm
Finisaj: Polișat

Travertin classic ST-012 SBSS

LPN-259

MARMURĂ
ARABESCATO
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Colecţia Autograph

LPN-1478

Dimensiune (cm) (H x l)
85 x 40 cm
Finisaj: Polișat

AI
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Colecţia Autograph

Marmură Nero Marquina

LPN-1482

Dimensiune (cm) (H x l)
85 x 42 cm
Finisaj: Mat
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Colecţia Autograph

Marmură Light Emperador

I

LPN-1495

Dimensiune (cm) (H x l)
85 x 50 cm
Finisaj: Polișat

AI

MARMURĂ CALACATTA LILAC

LPN-1489

Dimensiune (cm) (H x l)
85 x 42 cm
Finisaj: Polișat

AI
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Colecţia Autograph

MARMURĂ ARABESCATO
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Colecţia Autograph

LPN-1502

Dimensiune (cm) (H x l)
85 x 42 cm
Finisaj: Polișat

AI
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Colecţia Autograph

Travertin Classic Vein Cut

LPN-1508

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 45 cm
Finisaj: Mat
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Colecţia Autograph

Marmură Tundra Grey

I

LPN-1514

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 45 cm
Finisaj: Polișat

AI

ONIX DARK

LPN-1521

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 45 cm
Finisaj: Polișat

AI
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Colecţia Autograph

ONIX
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Colecţia Autograph

LPN-1528

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 45 cm
Finisaj: Polișat

AI

ONIX HONEY

LPN-1532

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 40 cm
Finisaj: Polișat

AI
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Colecţia Autograph

Colecţia Tao

Travertin silver SP-26

LPN-3212

Dimensiune (cm) (H x l)
82x42 cm
Finisaj: Mat
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Colecţia Tao

Chiuvetă Tao travertin classic SP-19

Colecţia Tao

Chiuvetă Tao travertin yellow SP-22

AI

LPN-4169

LPN-7578

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 48 cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 42 cm
Finisaj: Scapitat

AI

AI

TRAVERTIN CLASSIC BAYK

LPN-1456

Dimensiune (cm) (H x l)
84 x 43 cm
Finisaj: Mat

AI
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Colecţia Tao

CHIUVETĂ TAO TRAVERTIN RED SP-23
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Colecţia Tao

LPN-7504

Dimensiune (cm) (H x l)
82 x 42 cm
Finisaj: Polișat

AI

Colecţia Matia
Colecţia Matia

AI

Marmură Rainforest Green

CAI

LPN-1556

LPN-1560

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI
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Marmură Portoro Gold

Colecţia Matia

Limestone Crem Natura

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-1331

Dimensiune (cm) (H x l)
dimensiuni atipice
Finisaj: Scapitat

Marmură Golden Yellow

LPN-1329
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Colecţia Matia

Onix Miele

Colecţia Matia

Limestone Sunny Dream

AI

Colecţia Matia

AI

Onix Honey RS-31

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-1563

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Marmură Light Beige RS-21

LPN-1561

LPN-1568

LPN-1586

Dimensiune (cm) (H x l)
40 x 16 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI

Colecţia Matia
Colecţia Matia

AI

Onix Miele RS-3

AI

LPN-1645

LPN-3203

Dimensiune (cm) (H x l)
48 x 13 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 12 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI
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Onix Miele SP-3

Colecţia Matia

Marmură Calacatta

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-1627

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Onix Honey SP-10

LPN-1610
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Colecţia Matia

Travertin Latte RS-8

Colecţia Matia

Marmură Light Beige RS-5

AI

Colecţia Matia

AI

Marmură Tundra Grey RS-5

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 16 cm
Finisaj: Mat

Colecţia Matia

LPN-3210

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Marmură Alicante

LPN-3207

LPN-4168

LPN-4174

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI

Colecţia Matia
Colecţia Matia

AI

Travertin Classic RS-5

AI

LPN-4525

LPN-4526

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

AI

AI
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Onix Honey

Colecţia Matia

Marmură Nero Marquina

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-4282

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Travertin Classic RS-19

LPN-4278
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Colecţia Matia

Travertin Latte RS-19

Colecţia Matia

Travertin Latte RS-5

AI

Colecţia Matia

AI

Travertin Yellow RS-19

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 16 cm
Finisaj: Mat

Colecţia Matia

LPN-4528

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

Travertin Classic RS-8

LPN-4527

LPN-4534

LPN-4621

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 16 cm
Finisaj: Mat

AI

AI

Colecţia Matia
Colecţia Matia

AI

Travertin Classic RS-22

AI

LPN-4625

LPN-4626

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15 cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

AI

AI
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Travertin Latte RS-21

Colecţia Matia

Travertin Yellow RS-22

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15 cm
Finisaj: Mat

Colecţia Matia

LPN-4624

Dimensiune (cm) (H x l)
41,5 x 15 cm
Finisaj: Mat

Travertin Classic RS-21

LPN-4623
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Colecţia Matia

Travertin Latte RS-24

Colecţia Matia

Travertin Yellow RS-24

AI

Colecţia Matia

AI

Travertin Classic RS-24

Dimensiune (cm) (H x l)
41,5 x 15 cm
Finisaj: Rizat

Colecţia Matia

LPN-4628

Dimensiune (cm) (H x l)
41,5 x 15 cm
Finisaj: Rizat

Travertin Yellow RS-5

LPN-4627

LPN-4747

LPN-4748

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Rizat

AI

AI

Colecţia Matia
Colecţia Matia

AI

Travertin Silver RS-21

AI

LPN-4751

LPN-7312

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15 cm
Finisaj: Mat

AI

AI
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Travertin Yellow RS-21

Colecţia Matia

Travertin Silver RS-24

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15 cm
Finisaj: Mat

Colecţia Matia

LPN-4750

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15.5 cm
Finisaj: Rizat

Travertin Silver RS-22

LPN-4749
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Colecţia Matia

Marmură Light Emperador RS-21

Colecţia Matia

Marmură Cappuccino RS-21

AI

Colecţia Matia

AI

Marmură Cappuccino RS-19

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 33.5 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-7314

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 16 cm
Finisaj: Polișat

Travertin Silver RS-19

LPN-7313

LPN-7315

LPN-7316

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 42cm x 15cm
Finisaj: Mat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI

Colecţia Matia
Colecţia Matia

AI

Marmură Light Emperador RS-8

AI

LPN-7319

LPN-7320

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI
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Marmură Cappuccino RS-5

Colecţia Matia

Travertin Silver RS-5

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-7318

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat

Marmură Light Emperador RS-5

LPN-7317

Colecţia Matia

Travertin Silver RS-8

LPN-7322

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Mat
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Colecţia Matia

Marmură Light Beige RS-24

Colecţia Matia

Marmură Cappuccino RS-24

AI

LPN-7323

LPN-7324

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI

Colecţia Matia
Colecţia Matia

AI

Marmură Light Emperador RS-24

AI

LPN-7327

LPN-7328

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
41 x 15 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI
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Marmură Light Beige RS-22

Colecţia Matia

Marmură Cappuccino RS-22

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-7326

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 42 cm
Finisaj: Polișat

Marmură alba Torino

LPN-7325
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Colecţia Matia

Marmură Light Emperador RS-19

Colecţia Matia

Marmură Light Emperador RS-22

AI

Colecţia Matia

AI

Marmură Light Beige RS-8

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-7381

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Marmură Light Beige RS-19

LPN-7380

LPN-7382

LPN-7383

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 15 cm
Finisaj: Polișat

AI

AI

Colecţia Matia

Granit Padang Yellow

Colecţia Matia

AI

AI

LPN-3212

Dimensiune (cm) (H x l)
82x42 cm
Finisaj: Mat

AI
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Travertin Classic RS-17

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 14 cm
Finisaj: Polișat

Colecţia Matia

LPN-7580

Dimensiune (cm) (H x l)
42 x 12 cm
Finisaj: Mat

Onix Miele RS-5

LPN-7465

GRĂTARE ȘI CUPTOARE
Colecţia noastră de grătare, mobilierul de grădină și blaturile de
bucătărie customizate sunt gata să te însoţească în experimentele tale
culinare. Ca și în bucătărie, în amenajare totul se rezumă la proporţii.

Vara, bucătăria se mută afară. Adaugă și mobilierul de grădină pe care ingredientele bine
alese le transformă în momente speciale: o cină la foc de lemne în grădina ta, alături de cei
dragi.
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Realizate din beton armat și placate cu piatră naturală poligonală, grătarele și cuptoarele
vin în dimensiuni variate: mici, medii și mari. Toate variantele sunt ușor de montat, pentru
că elementele componente sunt livrate pe un singur palet.
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Grătare placate cu piatră decorativă

Mediu

Grătare placate cu piatră decorativă

Mare

CH

Grătare placate cu piatră decorativă

CH

Mare

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 80 x 210 cm
Finisaj: Natur

Grătare placate cu piatră decorativă

GCG-1012

Dimensiune (cm) (L x l x H)
153 x 75 x 217 cm
Finisaj: Natur

Mic

GCG-1011

GCG-1013

GCG-1014

Dimensiune (cm) (L x l x H)
100 x 60 x 210 cm
Finisaj: Scapitat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
153 x 70 x 210 cm
Finisaj: Natur

CH

CH

Grătare placate cu piatră decorativă

Masa gratar simpla

Grătare placate cu piatră decorativă

CH

CI

Grătare placate cu piatră decorativă

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 60 x 135 cm
Finisaj: Scapitat

GCG-1021

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Gratarul mediu: 120 x 78 x 208 cm | Masa Gratar+Chiuveta: 120 x 60 x 135 cm | Masa Gratar Simpla: 120 x 60 x 135 cm
Finisaj: Scapitat

CH
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Gratar Gradina si Cuptor Integrat

GCG-1876

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 155 x 218 cm
Finisaj: Scapitat

Ansamblu Gratar Gradina Family Set.
Cuprinde 3 piese: Gratarul “Mediu”,
Masa Gratar+chiuveta, Masa Gratar simpla

GCG-1018
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Grătare placate cu piatră poligonală

Mare cu sistem grill

Grătare placate cu piatră decorativă

Masa gratar + chiuveta

CH

Grătare placate cu piatră poligonală

CI

Mic

Dimensiune (cm) (L x l x H)
153 x 75 x 210 cm
Finisaj: Natur

Grătare placate cu piatră poligonală

GCG-1015

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 60 x 135 cm
Finisaj: Natur

Mediu

GCG-1878

GCG-1016

GCG-1017

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 80 x 210 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
100 x 60 x 210 cm
Finisaj: Natur

CH

CH

Grătare placate cu piatră poligonală
Grătare placate cu piatră poligonală

CI

Masa gratar simpla

CI

GCG-1877

GCG-1879

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 60 x 115 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 60 x 115 cm
Finisaj: Natur

CH

CH
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Mic cu Raft

Grătare placate cu piatră poligonală

Gratar Gradina si Cuptor Integrat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
100 x 60 x 210 cm
Finisaj: Natur

Grătare placate cu piatră poligonală

GCG-1022

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 155 x 218 cm
Finisaj: Natur

Masa gratar + chiuveta

GCG-1019

HARMONY MARE
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Grătare placate cu cărămidă refractară

GCG-4706

Dimensiune (cm) (L x l x H)
163 x 85 cm
Finisaj:

CH

Grătare placate cu piatră poligonală

Ansamblu Gratar Gradina Family Set

GCG-47

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Gratarul Classic “Mediu: 120 x 78 x 208 cm, Masa Gratar Classic+ Chiuveta: 120 x 60 x 135 cm, Masa Gratar Simpla: 120 x 60 x 135 cm
Finisaj: Natur

GCG-480

GCG-4709

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 145 x 170 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
163 x 85 x 215 cm
Finisaj: Natur

CJ

CH
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Grătare placate cu cărămidă refractară

Harmony Chocolate Mare

Grătare placate cu piatră poligonală

Cuptor Gradina

CI
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Grătare placate cu cărămidă refractară

Cuptor Harmony Chocolate

Grătare placate cu cărămidă refractară

Cuptor Harmony

GCG-4710
GCG-4711

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 85 x 120 cm
Finisaj: Natur
Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 85 x 120 cm
Finisaj: Natur

CI
CJ

GCG-4712

GCG-4713

Dimensiune (cm) (L x l x H)
110 x 142 x172 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
110 x 142 x172 cm
Finisaj: Natur

CJ

CH

Grătare placate cu cărămidă refractară

Masa + chiuveta inox Harmony Chocolate

Grătare placate cu cărămidă refractară

Masa + chiuveta inox Harmony

Grătare placate cu cărămidă refractară
Grătare placate cu cărămidă refractară

CH

Harmony Chocolate

CJ

GCG-4716

GCG-4717

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 85 x 200 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
98 x 85 x 94 cm
Finisaj: Natur

CH

CJ
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Harmony Mediu

Grătare placate cu cărămidă refractară

Harmony Easy

Dimensiune (cm) (L x l x H)
120 x 85 x 200 cm
Finisaj: Natur

Grătare placate cu cărămidă refractară

GCG-4715

Dimensiune (cm) (L x l x H)
80 x 54 x 78 cm
Finisaj: Natur

Harmony Chocolate Mediu

GCG-4714

AMENAJARE GRĂDINĂ
Spaţiul își găsește singur armonia, mai ales când e vorba de grădina
casei tale. Oferă-i direcţia care-l va face să înflorească, din toate
punctele de vedere. Inspiră-te din compoziţia grădinilor orientale, sau din
amenajările clasice și te vei bucura de tot ce are pământul să ofere.

În 2016, PIATRAONLINE a câștigat locul I la categoria „Casă, Grădină și Unelte”, în cadrul celei
de a 11-a ediţii anuale a Galei Premiilor eCommerce (GpeC).
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Grădina e locul în care te încarci cu energie, e un loc de joacă pentru cei mici și de relaxare
pentru cei mari. Descoperă colecţia de produse pentru amenajarea colţului tău verde.
Fântâni arteziene, pietre ornamentale, elemente de peisagistică și cișmele: joacă-te cu cele
4 elemente ale naturii.
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Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Granit Rock Star Grey

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Desert Yellow

ACI

Pietre Ornamentale (Rocarie)

CI

Pebble Marmura Green Angel

Dimensiune (cm) (L x l x H)
6 - 10 cm
Finisaj: Natur

Pietre Ornamentale (Rocarie)

AG-1063

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Antichizat

Pebble Black Polished

AG-1040

AG-2141

AG-2145

Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipice
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10- 30 cm
Finisaj: Antichizat

CAI

CAI

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Lava Red

Pietre Ornamentale (Rocarie)

CAI

Pebble Marmura Red Atlas

CAI

AG-2153

AG-2156

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
2-4 cm
Finisaj: Antichizat

CAI

CAI
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Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Lava Black

Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipice
Finisaj: Natur

Pietre Ornamentale (Rocarie)

AG-2148

Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipice
Finisaj: Natur

Pebble Marmura Mediterraneo

AG-2147
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Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Marmura Verde Madra

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Stripe

CAI

Pietre Ornamentale (Rocarie)

CAH

Pebble Sandstone Rainbow

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Mat

Pietre Ornamentale (Rocarie)

AG-2162

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Antichizat

Pebble Marmura Alba Thassos

AG-2159

AG-3079

AG-3216

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1-2 cm
Finisaj: Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Antichizat

CAH

CAH

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Marmura Blackstone

AG-4522

Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipice
Finisaj: Antichizat

AG-4663 | AG-4664

AG-4669 | AG-4670 | AG-4671 | AG-4672 | AG-4673

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1- 2 cm | 4- 8 cm
Finisaj: Mat | Antichizat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
1- 2 cm | 2-4 cm | 4-8 cm | 2-4 cm | 4-8 cm
Finisaj: Antichizat

CAI

CAI
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Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Natura

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Sandstone Mandras

CAH
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Pietre Ornamentale (Rocarie)

Rocarie Marmura Black Angel

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Mozaic Decorativ Marmura Red Atlas

AG-4674
AG-2007

Dimensiune (cm) (L x l x H)
6- 10 cm
Finisaj: Antichizat
Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipice
Finisaj: Natur

CAI
CH

AG-2056

AG-1064

Dimensiune (cm) (L x l x H)
8- 16 mm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20 - 40 cm
Finisaj: Natur

CH

I

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Mozaic Decorativ Lava Black KG

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Pebble Sandstone Politiko

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Mozaic decorativ marmură Thasos

AG-4675 | AG-4678

Dimensiune (cm) (L x l x H)
8-16 mm
Finisaj: Antichizat

AG-1052

AG-2510

Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipice
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Natur

CH

CH
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Pietre Ornamentale (Rocarie)

Rocarie Marmura Bordo

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Rocarie Green Spaghetti KG

CAH

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Rocarie Onix Honey

AG-3039

Dimensiune (cm) (L x l x H)
20-40 cm
Finisaj: Natur
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Pietre Ornamentale (Rocarie)

Rocarie Wood Stone

Pietre Ornamentale (Rocarie)

Rocarie Stripe

CI

AG-2513

AG-3042

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Natur

CI

CH

Pasi Japonezi
Pietre Ornamentale (Rocarie)

CFEH

Rocarie Monolith Makedon KG

CFEJ

AG-3066

AG-3164

Dimensiune (cm) (L x l x H)
10-30 cm
Finisaj: Natur

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Rizat

CJ

I
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Ardezie Kavala - Standard

Pasi Japonezi

Ardezie Kavala - Standard

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Antichizat

Pietre Ornamentale (Rocarie)

AG-2111

Dimensiune (cm) (L x l x H)
Poligonala
Finisaj: Natur

Rocarie Sandstone Rainbow

AG-3252

BANCA GRADINA - GRANIT ROCK STAR GREY
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Peisagistica Gradina

AG-1049

Dimensiune (cm) (L x l x H)
165 x 40 x 50 cm
Finisaj: Polisat

CH

Peisagistica Gradina
Peisagistica Gradina

CH

Decor Gradina Granit Padang Dark
Minge Fotbal

CH

AG-4519

AG-1887

Dimensiune (cm) (L x l x H)
165 x 40 x 50 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
diametru: 25 cm
Finisaj: Antichizat

ACH

J
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Banca gradina - Marmura Kavala

Peisagistica Gradina

Banca gradina - Granit Padang Yellow

Dimensiune (cm) (L x l x H)
165 x 40 x 40 cm
Finisaj: Polisat

Peisagistica Gradina

AG-202

Dimensiune (cm) (L x l x H)
60 x 60 x 30 cm
Finisaj: Buceardat

Banca gradina - Granit Padang Yellow

AG-1048

Peisagistica Gradina

Bila Decorativa Sandstone Rainbow

AG-210 | AG-211

Dimensiune (cm) (L x l x H)
diametru: 20 cm | 30 cm
Finisaj: Mat | Antichizat
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Peisagistica Gradina

Distantier gradina pentru mozaic
decorativ - Deco Uni

Peisagistica Gradina

Pod Granit Star Grey

I

AG-2487

AG-481

Dimensiune (cm) (L x l x H)
100 x 50 x 8 cm
Finisaj: Fiamat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
100 x 8 x 4.5 cm
Finisaj:

CH

COLOANE SANDSTONE POLITIKO

AG-3253

Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipice
Finisaj: Antichizat

CJ
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Peisagistica Gradina
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Cismele Gradina

Sandstone Mandras

Cismele Gradina

Granit Rock Star Grey

CI

Cismele Gradina

CJ

Granit Padang Yellow

Dimensiune (cm) (L x l x H)
atipica
Finisaj: Natur

Peisagistica Gradina

AG-346

Dimensiune (cm) (L x l x H)
47 x 40 x 70 cm
Finisaj: Antichizat

Statui Gradina Granit Padang Dark Blackman

AG-349

AG-1047

AG-4518

Dimensiune (cm) (L x l x H)
25 x 80 cm
Finisaj: Polisat

Dimensiune (cm) (L x l x H)
40 x 40 x 70 cm
Finisaj: Natur

CH

CH

FONTANA IMPERO+ BAZIN F65 CB

AG-578

Dimensiune (cm) (l x H)
420 x 270 cm
Finisaj: Antichizat

CJ
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Fantani Arteziene

LTP - GAMA NUMĂRUL 1 ÎN
EUROPA PENTRU SOLUŢII
DE TRATARE ȘI CURĂŢARE
A PIETREI NATURALE
Calitatea pietrei naturale nu stă doar în alegerea ei, ci și în felul în care
este îngrijită și întreţinută. Atunci când îi oferi tratamentele de curăţare
și impermeabilizare necesare, te bucuri de aceeași intensitate a culorilor și
texturilor zeci de ani la rând.

Pe piatraonline.ro vei găsi soluţiile corespunzătoare fiecărui tip de piatră pe care îl alegi,
iar dacă ai nevoie de sfaturi sau recomandări pentru proiectul tău de construcţie sau
amenajare, suntem la dispoziţia ta, online, la telefon sau direct în showroom.
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Suntem distribuitorii unici LTP UK, gama numărul 1 de îngrijire a pietrei pe continentul
european. Gama include soluţii de curăţare, detergenţi și impermeabilizanţi dedicaţi pietrei
naturale și extinderii duratei sale de viaţă.
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Detergent LTP

LTP Solvex 1/5L

Detergent LTP

LTP Floorshine 1/5L

AB

ABEFD

Detergent LTP

IPN-1779 | 1780

LTP Waxwash 1/5L

IPN-1775 | 1776

Detergent LTP

Soluţie puternică și non-caustică, destinată curăţării suprafeţelor tratate
cu lacuri acrilice, impermeabilizanţi, soluţii pe bază de ceară, uleiuri sau
emulsii. Nu decolorează și nu distruge suprafaţa pietrei. După utilizarea
soluţiei LTP Solvex, suprafaţa este perfectă pentru tratamente ulterioare
(impermeabilizanţi etc).

LTP Stone Wash 500ml

Înlocuiește alţi detergenţi obișnuiţi, cu un litru acest detergent spală eficient
aprox. 700 mp. Curăţă, conferă strălucire și înviorează suprafeţele uzate într-o
singură spălare, destinat pentru orice suprafaţă – parchet, piatră naturală,
gresie etc.

Soluţie profesională destinată întreţinerii și curăţării neutre, soluţie
ambalată sub formă de pulverizator la 500 ml. Destinat curăţării obiectelor și
suprafeţelor din piatră naturală, LTP Stone Wash nu va ataca și nu va îndepărta
impermeabilizantul din suprafaţa pietrei naturale.

Destinat curăţării uleiului de in cu o formulă specială pentru a curăţa fără a
deteriora suprafeţele delicate. Perfect pentru toate suprafeţele din piatră
naturală (travertin, calcar, gresie, ardezie, marmură, granit etc), fie ele
impermeabilizate, finisate și nefinisate.

IPN-1787

IPN-1790 | 1791

DBA

AEDBF

Detergent LTP

ABD

Detergent LTP

BACD

LTP Spot Stain Remover 500ml

IPN-493

Detergent profesional ce îndepărtează resturile de chit, mortar, ciment sau de
rugină de pe suprafeţele rezistente la acizi. A se testa soluţia pe o zonă mai
puţin vizibilă înainte de aplicarea pe toată suprafaţa. Se diluează o parte a
produsului la 4 părţi apă caldă.

Dezvoltată alături de producătorul LTP din Marea Britanie, reprezintă singura
variantă de eliminare a petelor de grăsime sau de ulei de pe suprafeţe placate
cu piatră naturală. Pentru curăţarea perfectă, aplicaţi LTP Grimex și clătiţi
foarte bine cu apă caldă.

IPN-494 | 495

IPN-496

BFADE

BDA
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LTP Multiclean 500ml

Detergent LTP

LTP Mouldex 500ml

IPN-1792

Detergent LTP

Detergent profesional sub formă de pulverizator, destinat degresării și
eliminării depunerilor de calcar de pe marmură, granit, travertin sau chiar de pe
obiecte sanitare cromate și din oţel inoxidabil. Astfel, se reduce tendinţa de
„umezire” a suprafeţelor.

LTP Grout Stain Remover 1/5L

Este o soluţie ce elimină petele de mucegai, ciupercile sau algele care se
dezvoltă pe rosturi sau pe suprafaţa pietrei. Ajuta și la eliminarea reziduurilor
de ciment sau chit. Formula antibacteriana ajută și la prevenirea apariţiei
mucegaiului dupa ce suprafaţa a fost curăţată cu LTP Mouldex. Ideal pentru
spaţiile umede, pentru băi sau bucătarii, atât la interior cât și la exterior.
Acţiunea sa de albire ajută la restaurarea culorii rosturilor albe, însă poate fi
folosit și pe rosturile colorate, fără a le decolora.
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Detergent LTP

LTP Power Stripper 1/5L

Detergent LTP

LTP Grimex 1/5L

DCABFE

AEBFD

Impermeabilizant LTP

IPN-499 | 500

LTP Blackstone 1L

IPN-497 | 498

Detergent LTP

Soluţia de curăţare profesională adecvată pietrei naturale (travertinului,
ardeziei, marmurei, granitului, calcarului, teracotei, terazzo). Elimină uleiul
oxidat și alte uleiuri minerale. Perfect pentru utilizare la interior și exterior.

LTP Fullers Earth 150ml

Soluţie puternică, care va curăţa în profunzime suprafeţele din piatră naturală,
fiind recomandată în special după finalizarea montajului, la exterior și interior.
Este de asemenea eficient în eliminarea petelor de grăsimi, a murdăriei din
profunzimea texturii și a straturilor vechi e ceară.

Praf ultra-absorbant, destinat îndepărtării petelor unsuroase (ulei, machiaj,
grăsime). Se poate utiliza pe piatră naturală, teracotă, beton, pavaj, lemn,
ţesături și chiar piele. A se folosi alături de LTP Spot Stain Remover. Pentru
utiliazare exterioară și interioară.

Soluţia înviorează culoarea și conferă protecţie optimă pietrei naturale
negre. Pătruzând in porii pietrei, Blackstone depune în structura pietrei
microparticule negre care, dupa uscare, sunt greu de îndepărtat. Acest produs
asigură și sigilarea suprafeţei, asigurând protecţie împotriva petelor și a
picăturilor de apă.
Ideal pentru majoritatea condiţiilor meteo – ploaie, soare, radiaţii, vânt, furtuni
sau cicluri îngheţ-dezgheţ. Iar piatra tratată cu Blackstone devine astfel mai
rezistentă și mai durabilă.

IPN-1777

IPN-1021

ABCD

CDEF

Impermeabilizant LTP

ADBFE

Impermeabilizant LTP

FDABE

LTP Ironwax Satin 1/5L

IPN-1023 | 1029

Impermeabilizant premium, destinat profesioniștilor, LTP Glaze Protector poate
inlocui cu succes vechile lacuri acrilice. După aplicare, formează un micro-film,
cu aspect de „proaspăt spălat” , foarte rezistent la uzură și pete. Destinat
tuturor suprafeţelor din piatră naturală, produsul protejează și înfrumuseţează
suprafaţa.

Impermeabilizant profesional cu efect satinat, ce îmbunătăţește culoarea și
textura, protejând perfect împotriva petelor și murdăriei persistente, printr-o
barieră acrilică rezistentă. Adecvat și recomandat plăcărilor interioare,
decorate cu piatră naturală sau placate cu cărămidă aparentă.

IPN-1024 | 1025

IPN-1026 | 1027

AB

AB
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LTP Colour Intensifier 1/5L

Impermeabilizant LTP

LTP Mattstone H20 1/5L

IPN-1022 | 1028

Impermeabilizant LTP

Impermeabilizant puternic pentru piatră naturală, ce asigură un finisaj mat
intensificat suprafeţelor din piatră naturală (ardezie, marmură, travertin,
teracotă, calcar, terazzo) protejează împotriva apei, petelor de grăsime, și
murdărie. Lasă suprafeţa pietrei să respire.

LTP Glaze Protector 1/5L

Descoperă noua tehnologie a impeermeabilizanţilor ecologici pe bază de apă,
ce pot fi utilizaţi la exterior și interior. Sigilant foarte puternic ce nu modfică
aspectul suprafeţei tratate. Protejează împotriva petelor, uleiului și grăsimilor.
Dar în special permite pietrei să respire.
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Impermeabilizant LTP

LTP MPG 1/5L

Impermeabilizant LTP

LTP Mattstone 1/5L

AEBFD

ABD

Impermeabilizant LTP

IPN-1032 | 1033

LTP Grout & Tile Protector Spray 600ml

IPN-1030 | 1031

Impermeabilizant LTP

Descoperă noua tehnologie ce impermeablizează la nivel de nano structură,
pătrunde adânc în material și devine astăzi soluţia profesională pentru piatră
naturală sau gresie cu finisaj polisat (lustruit). Perfect pentru uz interior și
exterior. Nu modifică aspectul pietrei naturale.

LTP Clearwax 1L

Cel mai puternic și cunoscut impermeabilizant din piaţă ce conferă protecţie
maximă suprafeţelor pe care este aplicat (ex: travertin, piatră naturală,
ardezie, marmură, teracotă, cărămidă, gresie și beton). Nu modifică aspectul
suprafeţei. Perfect pentru uz interior și exterior. Permite pietrei să respire.

Este o pastă de consistenţă moale, formată din trei tipuri de ceară, care oferă
suprafeţelor tratate o strălucire excelentă.
Asigura un strat de protecţie rezistent împotriva apei, prafului, murdăriei și a
celor mai des întâlnite substanţe contaminante din locuintă. Produsul LTP Clear
Wax este livrat gata de utilizare și este usor de aplicat cu ajutorul unei lavete.

Formează o barieră incoloră și ajută la protejarea pereţilor poroși și a resturilor
din mortar împotriva apei, murdăriei, uleiurilor, grăsimilor și depunerilor de
calcar, ceea ce face suprafeţele tratate să fie mai ușor de întreţinut. Ușor de
aplicat în formula cu jet și uscare rapidă.

IPN-1773

IPN-1778

ABCD

ABCD

Impermeabilizant LTP

LTP Stone Oil 1L

Impermeabilizant puternic prin impregnare pe bază de ulei ușor de aplicat,
ideal pentru piatră și teracotă cu porozitate scăzută, cu finisaj mat, periată,
antichizată. Intensifică textura și culoarea materialului. După uscare asigură o
bună rezistenţă mecanică.
IPN-1784

FAEB

MÂNER 4 BUC. MULTIFUNCŢIONAL LTP (destinat suportului
multifuncţional). Mânerul Multifuncţional LTP din 4 bucăţi reprezintă
o soluţie eficientă și inteigentă pentru curăţarea suprafeţelor, sau
aplicarea impermeabilizanţilor marca LTP.
PERIE V PROFESIONALĂ PT. ROSTURI LTP (elimină reziduri de adezivi,
chit sau mizerie): Curăţă și albește rosturile fără detergenţi scumpi,
folosind produsele LTP și noua perie profesională în formă de V. Peria
este special concepută pentru curăţarea rosturilor și spaţiile înguste.
PERIE SPAŢII EXTERIOARE LTP (destinată teraselor, aleilor și pavajelor
exterioare). Perie rigidă multi-direcţională, destinată curăţării și
spălării spaţiilor exterioare. Ideală pentru îndepărtarea murdăriei,
uleiului, grăsimilor și altor pete de pe piatra naturală texturată.
PERIE SPAŢII ÎNGUSTE LTP (destinată colţurilor dificile, rosturi).
Perie mică roșie LTP, ideală pentru colţuri dificile, spaţii înguste sau
îmbinări de rosturi. Perie trebuie achiziţionată împreună cu mânerul
multifuncţional LTP (comercializat separat)
SUPORT MULTIFUNCŢIONAL LTP (destinat padurilor și bureţilor LTP).
Suport multifuncţional 25 cm, destinat completării/fixării padurilor
și bureţilor, alături de mânerul multifuncţional LTP. Suportul permite
profesioniștilor să lucreze stând în picioare.
PAD APLICATOR IMPERMEABILIZANT LTP (asigură aplicarea rapidă și

corectă pe toată suprafaţa). Acest pad aplicator favorizează aplicarea
rapidă și corectă a impermeabilizanţilor LTP pe suprafeţele din piatră
naturală cu finisaj periat, antichizat, polisat, mat, natur.
LAVETĂ MICROFIBRĂ ALBASTRĂ LTP (perfectă pt. aplicarea
impermeabilizantului și curăţarea suprafeţelor). Set 2 buc. de lavete
executate din microfibră de cea mai bună calitate destinate aplicării
impermeabilizanţilor (siglianţilor) peste suprafeţe cu finisaj polisat,
antichizat, periat sau mat.
BURETE ALB LTP – Curăţă suprafeţele delicate (elimină murdăria,
adezivul, chitul). Buretele alb destinat curăţării și întreţinerii
suprafeţelor delicate, lustruite, mate sau antichizate. Ideal pentru
detergenţii și decapanţii LTP.
BURETE NEGRU ABRAZIV LTP – Elimină murdăria, adezivul, chitul,
îndepărtarea rezidurlor persistente, inclusiv a reziduurilor de adeziv,
mortar sau chit de pe suprafeţe texturate. A nu se utiliza pe suprafeţe
delicate.
BURETE SUPRAFEŢE DIFICILE ȘI SPAŢII MICI LTP
Burete alb cu mâner LTP – Abraziv pentru suprafeţe delicate (elimină
murdăria, adezivul, chitul). Bureţi albi cu mâner, perfecţi pentru spaţii
mici și îndeajuns de abrazivi pentru a face faţă cu succes suprafeţelor
delicate (ex: polisate, mate, antichizate etc).
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ACCESORII ÎNTREŢINERE

Tipuri de roci
naturale
CALCARUL (en: Limestone)
Limestone este o rocă sedimentară, formată
din calcare sau dolomite și fragmente
de schelete ale unor organisme marine
(acumulare de scoici și fragmente de scoici),
cu duritate si densitate medii (nivel 3-4 din
10 pe scara Mohs) și porozitate medie. Rezistă
bine la intemperii și uzură. Este omogenă ca
granulaţie și culoare. Suportă finisaje diverse:
polișat, mat, scapiţat, natur, periat. Este
sensibilă la agenţi corozivi și zgârieturi. Se
folosește în amenajări interioare și exterioare.
Are nevoie de tratament, acesta conservă
proprietaţile pietrei. Necesită intreţinere. Se
livrează sub formă de plăci, blaturi, glafuri,
trepte, paneluri. Se folosește în amenajări
interioare și exterioare.
Monumente din limestone: Piramida lui Keops –
Egypt, Catedrala din Chartres – Franţa, Empire
State Building – New York SUA.
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MARMURĂ (en: Marble)
MARMURĂ (en: Marble)
Marmura este o rocă metamorfică formată
prin transformarea termică a calcarului, cu
duritate medie (nivel 3-4 din 10 pe scara
Mohs) și porozitate medie. Rezistă bine la
factorii de mediu. Marmura clasică, albă,
este calciul pur, fără a interfera cu anumite
minerale de la care să împrumute culoarea.
Anumite varietaţi se bucură de proprietatea
de translucenţă. Se prezinta într-o multitudine
de culori, cele mai obișnuite fiind: alb, cenușiu,
gri, verde, negru și roșu, datorate în general
impurităţilor conţinute (roşu și galben de la
oxizii de fier, cafeniu de la oxizii de mangan,
cenușiu de la grafit etc.), unele varietaţi
au venaturi. Se finisează în multe feluri:
polisat, mat, periat, scapiţat, buciardat,
rizat, sablat. Are nevoie de tratament și
întretinere consecvente. Se folosește sub
formă de lastre, placi, paneluri, mozaic, blaturi,
glafuri, trepte, mobilier, obiecte sanitare.

Monumente importante din marmura: palatul
Taj Mahal – India, Domul din Florenţa Italia, Monumentul ridicat in memoria lui G.
Washington – SUA, Casa Poporului (un million
mc marmura) – România.

ARDEZIA (en: Slate)
Ardezia este o rocă sedimentară metamorfică,
densă, formată din argilă și nisip, care se
despică în mod natural. Are duritatea 6-7
din 10 pe scara Mohs și porozitate redusă.
Rezistă bine la apă, acizi și este ignifugă.
Suportă bine traficul și uzura. Rezistă la
factorii de mediu (temperatură, vânt, ploaie,
radiaţii UV), la șocuri mecanice și la ciclurile
îngheţ-dezgheţ. Se zgârie cu ușurinţă. Plăcile
sunt parţial sensibile la ciobiri pe margini. Are
o mare varietate coloristică, în funcţie de
compoziţia mineralogică (de la negru, atunci
când conţine material organic, la roşu, când
conţine oxizi de fier); negru, gri, verde, pestriţă
(ultima este cea mai cautată și apreciată),
rar culori deschise. Permite finisaje diferite:
polișat, periat, natur, antichizat. Se intreţine
cu ușurinţă. Necesită tratament periodic. Se
folosește in amenajări interioare și exterioare,
în medii normale sau critice. Se prezintă sub
formă de placi, paneluri, mozaic, piatră cubică,
blaturi și folie (ardezie flexibilă).
Realizări remarcabile din ardezie se întâlnesc
în Germania (ex: Biserica Wurtzbach),
Spania (monument Valle de los Caidos), USA
(monument Stonewall Jackson – Richmond)
Ardezia flexibilă SKIN este un furnir de grosime
1-2 mm , laminată pe un substrat compozit de
polimer care va induce o mare flexibilitate și
rezistenţă, făcându-l potrivit pentru forme
curbate. Greutatea variază de la 2 kg / mp la
2.2 kg / mp.

TRAVERTINUL (en: Travertine)
Travertinul este o rocă sedimentară similară cu
calcarul în compoziţia minerală (carbonat de
calciu) și caracterizată de cavităţile naturale
din suprafaţa sa. Sunt 2 varietaţi: travertin
compact (mai dens) si travertin poros. Are o
duritate medie ( 3-4 din 10 pe scala Mohs) și
o porozitate medie spre mare. Este sensibil
la zgârieturi și agenţi corozivi. Are rezistenţă

bună la factorii de mediu. Anumite varietaţi
se chituiesc pe suprafaţă. Are o varietate
mare de tonuri coloristice, cu finisaje diverse:
polișat, mat, periat, antichizat, scapiţat,
buciardat, rizat, dăltuit. Necesită tratament
și întreţinere consecvente. Se utilizează
sub forma de plăci, blaturi, trepte, glafuri,
mozaic, obiecte sanitare. Recomandat pentru
amenajări interioare și exterioare.
Realizări remarcabile din travertin: Basilica
Sacre Coeur - Paris Franţa, Colosseum –
Roma Italia, Getty Center – Los Angeles SUA,
ansamblul de la Târgu Jiu – Masa Tăcerii si
Poarta Sărutului (travertin de Banpotoc).

GRANITUL (en: Granite)
Granitul este o rocă magmatică, formată din
feldspat, quartz și minerale, dură (nivel 6-7 din
10 pe scara Mohs), densă, cu porozitate redusă.
Rezistă bine la zgârieturi, apă, acizi, la factorii
de mediu (temperatură, radiaţii UV, ploaie, vânt)
și este ignifugă. Are un comportament bun la
ciclurile îngheţ-dezgheţ, la uzură și în trafic.
Se întâlnește într-o paletă de culori largă cum
ar fi gri, alb, negru, roz, albăstrui, galben sau
roşu. Suportă finisaje diverse: polișat, fiamat,
buciardat, natur, antichizat. Se întreţine cu
ușurinţă. Se utilizează sub formă de plăci,
piatră cubică, blaturi, trepte, glafuri, chiuvete.
Se folosește în toate tipurile de amenajări și
în pavaje.
Câteva monumente din granit remarcabile sunt
Capul lui Amenhotep al lll-lea – Egypt (British
Museum , Monument Arjuna’s Penance –
Mahabalipuram India, sculpturile de pe muntele
Rushmore – SUA

SANDSTONE
Sandstone (gresie naturală) este o rocă
sedimentară formată prin cimentarea nisipului.
Are in compoziţie quartz și feldspat. Poate
fi friabilă sau compactă. Pe scara Mohs
are duritatea de 6-7 din 10, este poroasă și
sensibilă la pete. Rezistă bine la solicitările
mecanice, la factorii de mediu dar și la cei
corozivi. Se tratează și se întreţine în funcţie
de porozitate si textură. Gama de culori
pleacă de la nuanţe deschise până la aproape
negru. Are o bună stabilitate a culorii, oferă

CUARŢIT
Cuarţitul (en: quarţitul) este o rocă
metamorfică formată în principal din cuarţ.
Are duritate 6-7 pe scala Mohs. Este rezistent
la intemperii și zgârieturi, apă și acizi. De
obicei, cuarţitul pur are culoare albă. De multe
ori cuarţitele sunt gri sau apar în culori de la
roz la roșu din cauza conţinutului mai mare
de oxid de fier. Alte culori, cum ar fi galben
sau portocaliu, sunt datorate altor impurităţi
minerale.
În catalog apare sub formă de paneluri. Se mai
folosește intens la construcţia de blaturi. Se
întreţine cu ușurinţă.
Monumente din cuarţit: The Oracle, localizat
în Pipestone National Monument (USA) , Sioux
Rock (USA), monumente funerare.

Tipuri de
finisaj
FINISAJUL este un procedeu de suprafaţă
aplicat pietrei prin care se obţin caracteristicile
estetice și/sau de performanţă dorite.
Antichizare (en:tumbled)
procedeu mecanic sau chimic prin care
se conferă suprafeţei pietrei un aspect
îmbătrânit.
Buciardare
procedeu prin care se imprimă pe suprafaţa
pietrei puncte sau linii cu ajutorul unui ciocan
special.
Dalţuire (en: chiseled edge)
procedeu de ciobire (aşchiere) a marginilor
unei plăci.
Finisaj antichizat (en: tumbled)

finisaj prin care se urmăreste obţinerea unui
aspect îmbătrânit al pietrei, obţinut în urma
procesului de sablare chimică sau fizică (vezi
SABLARE)
Finisaj brut (en: rough)
finisaj care rezultă în urma procesului de tăiere
a pietrei. Piatra are un aspect primar, brut.
Finisaj buciardat
finisaj obţinut în urma procesului de buciardare
(vezi BUCIARDARE).
Finisaj despicat
finisaj obţinut prin despicarea pietrei în
mod natural (se aplica mai ales la ardezie și
sandstone).
Finisaj dual
doua finisaje care apar pe suprafaţa aceleiași
plăci.
Finisaj fiamat (en: flamed, thermal)
finisaj obţinut printr-un procedeu de suprafaţă
care presupune expunerea pietrei la o
temperatură înaltă (flacără) urmată de o răcire
bruscă.
Finisaj polişat (en: polished)
finisaj obţinut prin lustruirea suprafeţei pietrei
până se ajunge la un grad de strălucire care
permite reflexia superioară a luminii.
Finisaj mat (en: honed)
finisaj obţinut prin lustruirea suprafeţei pietrei
până se ajunge la un grad de strălucire care
permite reflexia redusă a luminii (aspect
satinat).
Finisaj periat
finisaj obţinut în urma procesului de periere.
(vezi PERIERE)
Finisaj scapiţat
finisaj obţinut prin procedeul de scapiţare (vezi
SCAPIŢARE)
Periere
procedeu mecanic de finisare a suprafeţei
pietrei, cu ajutorul unei perii rotative.
Sablare
procedeu de curăţare sau finisare a suprafeţei
pietrei cu ajutorul unor materiale abrazive
glanulare (nisip). Sablarea chimică se
realizează cu substanţe puternic corozive.
Scapitare (en: split face)
procedeu de aşchiere a feţelor plăcilor din
piatră prin lovirea marginilor acestora cu un
dispozitiv tip ciocan.
Şlefuire
procedeu de prelucrare a pietrei pentru a-i

netezi și lustrui suprafaţa.

Întreţinere
și protecţie
piatră
Placările din piatră naturală au nevoie de
întreţinere și aceasta ţine în principal de tipul
pietrei, factorii de mediu, traficul zonal. Pentru
a prelungi viaţa placărilor din piatră naturală și
a conserva proprietăţile rocilor care le compun
este nevoie de tratamente speciale, acestea
se derulează în urmatorii pași:
• Curăţarea preliminară a suprafeţelor –
această operaţie este obligatorie oricare
ar fi tipul de piatră. Curăţarea suprafeţelor
se referă la: curăţenia după constructor,
îndepărtarea reziduurilor de soluţii de
tratament anterioare și îndepărtarea
petelor. Pentru executarea operaţiei
se folosesc detergenţi specializaţi de
diverse tipuri. După finalizarea curăţării
suprafeţei aceasta se lasă să se usuce.
• impermeabilizarea suprafeţelor –
această operaţie se execută asupra
suprafeţelor curate si constă în aplicarea
unei soluţii (impermeabilizant) care oferă
protecţie la apă, praf și pete.
• întreţinerea – reprezintă un set de
operaţiuni după tratament prin care se
menţine starea suprafeţei, acestea se
execută cotidian sau periodic. Și această
operaţie se execută cu utilizarea unor
soluţii specializate.
Există și tratamente auxiliare care nu se
încadrează în cel general: antichizarea,
îmbunătăţirea culorii, sablarea, obţinerea unui
finisaj cu efect de ud, reîmprospătarea culorii.
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continuitate unor proiecte fără variaţii majore
de culoare. Finisajele cele mai uzuale sunt
mat și antichizat. Se ofertează sub forma de
plăci, piatră cubică, poligonală, piatră de râu,
obiecte decorative. Se folosește în amenajări
interioare și exterioare.
Realizări remarcabile din sandstone sunt
la Luxor – Egypt, Templul Angkor Wat –
Cambodgia (fiul lui Angkor Wat – Thailanda),
Catedrala din Strassbourg – Franţa.

MATERIALE ADIACENTE
ADEZIV PIATRA NATURALĂ
Adezivii sunt substanţe nemetalice capabile să
lipească strâns suprafeţe. Sunt 3 categorii de
adezivi: pe bază de ciment (cod C – aceștia se
folosesc pentru lipirea plăcilor ceramice și a
celor din piatră naturală), în dispersie (D), pe
bază de rășini reactive (R). Pentru identificarea
adezivilor conform cu proprietăţile acestora și
cu domeniul de utilizare se folosesc notaţii
standardizate. Acestea se referă la aderenţă,
elasticitate, timp de alunecare, durată de
întărire, timp de aplicare.
Recomandăm adezivii Weber pentru montarea
plăcilor din piatră naturală.
Pentru montajul ardeziei flexibile SKIN
recomandăm adezivii Soudal.
Sistemele de termoizolatie
Sistemele de termoizolaţie conţin materialul
termoizolant (polistiren, vată minerală),
adezivii și amorsele specifice, plasa si
tencuielile decorative. Aceste sisteme (cu
produse marca Weber), se pot achiziţiona
de la PIATRAONLINE, mai puţin materialele
termoizolante.
CHIT ROSTURI
Chiturile sunt amestecuri de lianţi cu materiale
de umplutură, folosite pentru umplerea
rosturilor dintre plăci. Se produc chituri pe
bază de lianţi minerali (din gama Weber
recomandam Color Stone și Color Comfort) și
chituri pe bază de rașini (de la Weber Epox
Easy). Consumul estimat de chit se calculează
după o formulă standard.
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GRUND AMORSAJ
Grundul de amorsaj se utilizează pentru
egalizarea absorbţiei de apă a suprafeţelor
suport. Se obţine astfel o aderenţă superioară
pe suprafaţă. Recomandăm GR 100 ca amorsă.
HIDROIZOLAŢIE
Hidroizolaţia este un strat de 1-2 mm de
material aplicat pe podea, pentru asigurarea
etanșeităţii zonei de aplicare. Evită infiltrarea
apei pe la rosturi, mucegaiul, măcinarea
șapei, desprinderea plăcilor, asigură împotriva
inundaţiilor accidentale. Se aplică pe pardoseli,
pereţi, în zone de umiditate ridicată sau

în ariile de contact direct cu apa. Cele mai
sensibile sunt intersecţiile între pardoseală si
pereţi. Sistemul de etanșare conţine benzi și
colţare.
Recomandăm
hidroizolaţiile
Weber
bicomponente Hydroprotect și Superflex D2.
Se pot folosi atât la interior cât și la exterior.
ŞAPA
Substratul placărilor orizontale este uzual din
beton, lemn, PAL, OSB sau o placare veche.
Suportul din beton se amenajează prin aplicarea
unui grund pentru egalizarea absorbţiei și prin
turnarea unei șape de bază.
Șapa este o pulbere alcatuită din ciment (ipsos),
nisip și rășini + aditivi speciali, care se amestecă
cu apa și formează un mortar consistent și
cu o anumită granulaţie. Se aplică în formă
umedă, semi-umedă sau uscată și poate fi
simplă, glisantă sau flotantă. Dupa utilizare
sunt șape de egalizare si șape autonivelante.
Șapa de egalizare dă un nivel pardoselii. Conţine
nisip cu granulaţie mai mare (pana la 7 mm). Se
aplică direct pe substrat, prin turnare mecanică
sau manuală. Șapa autonivelantă corectează
denivelarile și uniformizeaza nivelul. Șapa
autonivelantă conţine nisip cu granulaţie fină
(1 mm). Poate fi îmbogăţită cu fibre de armare.
Se aplică peste șapa de egalizare sau direct pe
substrat. Se toarnă mecanizat sau manual.
Ambele șape sunt compatibile cu sistemele de
încălzire in pardoseală.
Recomandăm șapele Weber pe bază de ciment:
șapa de egalizare D10, șapa autonivelantă Plan.
profi, iar ca amorsă grundul GR100.

Informaţii
despre montaj
Montajul corect al materialelor alese este
la fel de important ca alegerea produsului
în sine.

PREGĂTIREA SUPORTULUI
ÎNAINTE DE MONTAJ
(INTERIOR)
1. Placare orizontală
Suportul din beton se amenajează prin aplicarea
unui grund pentru egalizarea absorbţiei și prin
turnarea unei șape de bază (simplă, glisantă,
flotantă), apoi a uneia autonivelante (dacă
este cazul). Rolul șapelor este de a da un nivel
pardoselii si de a o egaliza. Odata șapa uscată
pe suprafaţa ei se aplica o hidroizolaţie, dacă
mediul este umed. După aplicarea hidroizolaţiei
suprafaţa trebuie să fie fixa, netedă, curată și
uscată. Pe această suprafaţă se aplica adezivul
si plăcile din piatră.
Daca suportul este din lemn (derivate din
lemn) este necesară fixarea lui. Se verifică
apoi planeitatea, daca se constata diferenţe
se toarna o șapa autonivelantă local. Apoi se
așează pe suprafaţă placi din placaj cu grosimea
de 15-20 mm, care se prind în șuruburi. Se
pot folosi plăci din ciment cu un rost între ele
care se lipesc de substrat și apoi se fixează
cu șuruburi. Rosturile se acoperă cu bandă
etanșantă. Apoi se aplică un grund (amorsă)
urmat de 1-2 straturi de hidroizolaţie. La final se
montează placile.
În cazul unei placări vechi este preferabil ca
aceasta să se scoată cu totul întrucât suportul
oferit pentru montaj este rareori fix. Dacă nu
este posibil atunci se fixeaza placarea veche cât
mai bine, reparându-se totodată locurile rămase
goale după îndepărtarea plăcilor vechi care nu
se pot fixa sau sunt montate incorect. Locurile
goale se pot fie încărca cu adeziv, fie se astupă
cu plăci de aceleași dimensiuni. Suprafaţa (în
special cea lustruită) se freacă apoi cu șmirghel
pentru obţinerea unui strat grunjos care mărește
aderenţa. Alternativ se poate folosi o solutie

PREGĂTIREA SUPORTULUI
ÎNAINTE DE MONTAJ
(EXTERIOR)
Piatra naturală se folosește în placări exterioare
dintre cele mai diverse: placări orizontale pentru
terase, balcoane, suprafaţa din jurul piscinei,
placări verticale pentru socluri, garduri, faţade,
fundaţii, stâlpi, pavaje și placări de acoperiș.
Substraturile sunt diferite și fiecare dintre ele
necesită o pregătire specifică.

Alegerea
pietrei
1. PLACAREA PARDOSELILOR DE
INTERIOR (CONDIŢII NORMALE
DE CLIMĂ ȘI TRAFIC)
Plăcile pentru pardoseli în zone lipsite de
umezeală și cu trafic obișnuit (ex: living-uri
în locuinţe de familie, holuri, dormitoare, spaţii
de depozitare, terase închise și acoperite,
balcoane închise) se aleg fără vreo restricţie
de montaj, de tip de piatră sau de dimensiune
standardizată.

2. PLACAREA PARDOSELILOR
DE INTERIOR ( CONDIŢII DE
UMIDITATE CONSTANTĂ)
În băi, bucătării, subsoluri, balcoane deschise,
spaţii de depozitare neîncălzite, se folosesc
plăci de toate tipurile cu anumite recomandări.
Pentru pardoseli în baie se recomandă plăci cu
finisaj mat din cauza pericolului de alunecare.
Finisajele periat si antichizat sunt și ele
antiderapante. Se recomandă montajul pe
hidroizolaţie și cu adeziv flexibil. Piatra trebuie
tratată după montaj și întreţinută în funcţie de
caracteristicile specifice. Se recomandă piatra
cu porozitate mai scăzută.

3. PLACAREA PARDOSELILOR
DE INTERIOR (SPAŢII PUBLICE,
CU TRAFIC MIXT)
Potrivit standardelor plăcile din piatră naturală
folosite pentru placările interioare au forme
pătrate sau dreptunghiulare, cu dimensiuni
de la 10 x 10 cm și până la 50 x 50 cm sau
mai mari (ex 90x60 cm sau chiar 120x90 cm ).
Grosimea plăcilor pleacă de la 1.2 cm (pentru
scări pleacă de la 1 cm). Se recomandă 2 cm.
Plăcile cu grosime mai mică se folosesc în
zone cu trafic restricţionat.

4. PLACAREA PARDOSELILOR
DE INTERIOR ÎNCĂLZITE
Sistemele de încălzire în pardoseală nu
necesită un anumit tip de placă sau de piatră
însă montajul se face cu adeziv flexibil și cu
respectarea unor restricţii de funcţionare a
sistemelor. Plăcile din granit și marmură, roci
cu coeficienţi de dilataţie termică mai redusă,
sunt de preferat, însă și celelalte pietre
naturale se pot monta, eventual cu un rost de
dilataţie corespunzător.

5. PLACAREA PEREŢILOR DE
INTERIOR (CONDIŢII DE CLIMĂ
NORMALE)
Placarea pereţilor în interioare cu condiţii
normale prezintă restricţii legate de greutatea
plăcilor pe pereţi, indiferent dacă aceștia
sunt din zidărie, din cărămidă sau din gipscarton. Plăcile mari, din roci dense (granit),
sunt mai puţin folosite din cauză că adaugă
peretelui o greutate mare, de aceea se preferă
placarea pereţilor cu travertin sau marmura,
în plăci mici, paneluri, mozaicuri. Ardezia
flexibilă și mozaicul sunt variante bune pentru
pereţii curbi. Este foarte importantă alegerea
adezivului potrivit pentru astfel de placări.
Pereţii placaţi se tratează diferenţiat, în
funcţie de tipul pietrei și al finisajului.

6. PLACAREA PEREŢILOR
DE INTERIOR (CONDIŢII DE
UMIDITATE)
În condiţii de umiditate recomandările de
ansamblu nu diferă faţă de cele pentru
condiţii normale. Condiţiile propice apariţiei
mucegaiului (mai ales în zonele cu aerisire
redusă) reliefează necesitatea alegerii
atente a plăcilor (mozaicul ar fi oarecum
de evitat), precum și necesitatea tratării
pereţilor cu solutii profesionale. În cazul
marmurei deschise la culoare și a anumitor
tipuri de ardezie flexibilă se aleg adezivi care
să conserve proprietatea de translucenţă. În
bucătării se recomandă placarea contrablatului
cu plăci din piatră de porozitate redusă și cu
finisaj lucios, pentru a fi mai ușor de întreţinut.
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acidă care atacă suprafaţa.
În cazul sistemelor de încălzire în pardoseală
placarea se face cu sistemul oprit. Pentru
etanșare se aplică 2 straturi de hidroizolaţie și
apoi plăcile, folosind adezivi și chituri adecvate.
2. Placare verticală
Placarea pereţilor depinde de tipul de perete de
placat (zidărie sau rigips).
Pereţii din zidărie se tencuiesc cu tencuială de
bază pentru nivelare, apoi cu tinci. Înainte de
tencuire pe suprafaţa se aplică amorsa pentru
creșterea aderenţei. În final se aplică adezivul
și se montează plăcile. Pereţii din rigips ridică
probleme de greutate a plăcilor aplicate direct
(adeziv + placă).
În cazul folosirii ardeziei flexibile, care permite
placarea pe suprafeţe curbe, este necesar ca
acestea sa fie curate, fixe si uscate.
3. Placări speciale – trepte, glafuri, blaturi
Placarea treptelor se face pe un suport existent,
cel mai adesea din beton sau cărămidă. Treptele
se pot executa direct prin tăierea din lastră la
dimensiunea cerută sau prin placare cu plăci mai
mici. Suportul trebuie să fie fix, neted, curat și
uscat.
Glafurile se debitează direct din lastre și
eventual pot avea canturile prelucrate. Montajul
lor necesită un suport plan, curat și fix.
Tehnologia de montaj în ambele cazuri este
asemănătoare cu cea pentru placările orizontale.
Blaturile se așează pe structuri din beton,
cărămidă, metal sau lemn. Montajul blaturilor pe
suporţi se execută după o tehnologie specifică
fiecărui suport.
Pregătirea suprafeţelor este esenţială pentru
asigurarea unei placări corecte, orice greșeală
făcută în această fază se va regăsi și poate
compromite operaţiile ulterioare, chiar dacă o
parte dintre defecte se pot compensa.

7. PLACAREA PEREŢILOR DE
INTERIOR (SPAŢII PUBLICE)
Placarea pereţilor de interior în spaţii publice
se supune acelorași reguli tehnologice
aplicabile in condiţii normale. Protecţia la praf
în aceste zone este de importanţa maxima. La
fel trebuie ţinut cont de dimensiunea peretelui,
acesta nu trebuie să fie foarte înalt din cauza
greutaţii totale a plăcilor și a adezivului (se
calculează). Placarea pereţilor bucătăriilor de
restaurant este bine să fie realizată cu plăci cu
finisaj polish și din piatră cu porozitate redusă,
din cauza probabilităţii apariţiei petelor.

8. PLACAREA PIESELOR
SPECIALE (TREPTE, GLAFURI,
ȘEMINEE, SOCLURI, STÂLPI)
Treptele se placheaza cu plăci de dimensiuni
mari (130 cm) sau normale. Tehnologia de
execuţie este cea clasică (prin pieptănare),
o atenţie deosebită se acordă planeitaţii,
adezivul folosit este flexibil. Plăcile se aplică
pe pat de adeziv flexibil si este necesară o
aliniere corectă a acestora.
Glafurile se monteaza după tehnologia clasică,
dacă este necesară finisarea canturilor
aceasta se execută la faţa locului, cu ajutorul
unui polizor unghiular.
Șemineele nu ridică probleme deosebite de cele
ale placărilor verticale în condiţiile în care sunt
bine izolate și căldura nu ajunge la placajul din
piatră. Dacă ajunge, atunci montajul plăcilor
se recomandă să fie făcut cu rosturi.
Soclurile si stâlpii de interior se plachează
după tehnologia folosită la placările pereţilor.
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9. MONTAREA BLATURILOR
Blaturile sunt elemente centrale în baie și
bucătărie. Execuţia lor se face de către
fabricant și finisajele se dau la client. Blaturile
se aleg in principal din granit, ardezie, marmură
sau travertin, groase de 2 – 3 cm și cu finisaj
lustruit (polișat). Se pot găuri și finisa la
client. Se tratează pentru protecţie la apă,
pete și praf.

10. PLACARE EXTERIOARĂ
Placările orizontale de balcoane, terase, trepte,
intrări, margini de piscine, se executa din orice
fel de piatră, în condiţii de trafic mic și mediu,
acestea sunt supuse unor condiţii normale de
lucru. Montajul se face cu rosturi de peste
5 mm grosime pentru a permite dilataţia
generată de ciclul vară-iarnă. Grosimea pietrei
este de 1.8 – 3 mm, mai groasă pentru zonele cu
trafic mai intens și în cazul folosirii calcarului
si travertinului. Piatra naturală rezistă bine la
factori abrazivi indiferent de finisaj, se poate
monta piatra atat cu finisaj lustruit cât și mat.
Suprafeţele se tratează după montaj cu soluţii
care să le protejeze. Pentru zonele cu trafic
pietonal mare se recomandă piatra groasă de 3
mm. Montajul se execută cu rosturi.

11. PAVAJE EXTERIOARE
Pavajele din piatră cubică, eventual destinate
traficului auto, se montează pe pat de nisip,
pe pat de beton sau pe sapă semi-umedă. Se
folosește piatră cubică cu grosime de cel putin
5 cm, cel mai des din granit. Pavajele din piatră
poligonală sunt mai puţin pretentioase dar și
nerecomandate traficului auto.

12. PLACĂRI VERTICALE DE
FAŢADE, STÂLPI, SOCLURI,
GARDURI - SE EXECUTĂ DIN
ORICE TIP DE PIATRĂ.
Pentru faţade se prefera marmura si travertinul
pentru culoare si finisaje. Grosimea se alege
mai mică (0.5 – 0.8). Piatra poligonală este
des întâlnită în placări de faţade și socluri în
vreme ce pentru garduri și stâlpi se folosește
și piatra de râu. Montajul plăcilor poligonale
se execută cu lăsarea unor rosturi între ele.
Panelurile exterioare se montează și ele cu
rosturi. Pentru acoperișuri se preferă ardezia.
Tehnologia de montaj este cea prin lipire cu
adeziv, în funcţie de condiţiile de mediu se mai
folosește prinderea în cuie.
Condiţiile de montaj pentru piatra exterioară
diferă de la aplicaţie la aplicaţie în funcţie de
condiţiile existente pe plan local.

Servicii
PIATRAONLINE
Departamentul de Montaj:
specialiști în piatră naturală
1

Calitatea pietrei naturale nu stă doar în alegerea
ei, ci și în montajul impecabil. Departamentul
nostru de montaj îţi stă la dispoziţie pentru
consiliere gratuită sau servicii complete, contra
cost. Echipa noastră compusă din peste 40 de
meșteri are peste 10 ani de experienţă în lucrul
cu piatra naturală. De la măsurători, șablonare,
montaj, chituire și impermeabilizare, la șlefuire
și cristalizare, echipa noastră este pregătită
indiferent de mărimea lucrării, oriunde în
București sau judeţul Ilfov, pe o rază de 150 km.
https://www.piatraonline.ro/infocenter/departament-montaj

2

Livrăm direct la ușa ta

Planul de design interior e gata, intri pe site,
alegi ce îţi place, compari și comanzi, cât ai
spune click. Proiectul tău începe oricând ești
pregătit. Ai timp să pui la punct toate detaliile,
iar noi aducem comanda direct la ușa ta. Livrăm
contra cost toate tipurile de piatră, în orice loc
din România.
https://www.piatraonline.ro/info-center/cum-se-livreaza

Livrare europeană: niciun
proiect nu e prea departe
3

Fie că locuiești în Copenhaga sau în Milano,
suntem pregătiţi să punem proiectul tău pe
picioare. Livrăm toate tipurile de piatră naturală,
oriunde în Europa, între 2-7 zile lucrătoare, în
funcţie de ţară. Povestește-ne mai mult.
https://www.piatraonline.ro/info-center/cum-se-livreaza

Debitare customizată:
piatra ia forma ideilor tale
4

Niciun proiect nu e prea complicat, niciun spaţiu
prea atipic. Atunci când îţi dorești mai mult,
îţi oferim o soluţie personalizată. Serviciul de
debitare customizată și prelucrare se realizează
cu utilaje destinate industriei de piatră naturală.
Vizitează secţiunea de piese speciale pentru a

vedea materialele disponibile pentru piese pe
comandă.

Consiliere la distanţă:
proiectul tău e și proiectul
nostru
5

Câteodată ai nevoie de un răspuns instant.
Consultanţii noștri îţi stau la dispoziţie cu toate
detaliile și clarificările de care ai nevoie pentru
a-ţi împlini visul. Dacă ai nevoie de consiliere,
suntem disponibili în call center, pe Facebook sau
pe site-ul nostru, prin intermediul chat-ului.

Mostre din orice model: vezi
piatra acolo unde o montezi
6

Piatra este, într-adevăr, la fel de spectaculoasă
ca în poze, prin texturi și culori. Convingete singur de asta și vezi cu ochii tăi cum se
potrivește cu spaţiul pe care vrei să-l transformi.
Comandă mostre de piatră din orice model și noi
le aducem la ușa ta.
https://www.piatraonline.ro/infocenter/mostre

Consultanţă în showroom:
programează o întâlnire
7

Consultanţii noștri îţi vor face cunoștinţă cu
zeci de tipuri de piatră și îţi vor vorbi despre
particularităţile fiecăreia, pentru ca tu să iei
cele mai bune decizii. Opţiunile sunt (aproape)
nelimitate, așa că te ajutăm să găsești soluţia
care ţi se potrivește cel mai bine. Te așteptăm să
ne povestești ideile tale. Programează-te pe site.

Întreţinere: piatră
impecabilă și peste 20 de ani
Aducem piatră naturală din cele mai diverse
colţuri ale lumii: din Brazilia, India, Italia sau
Indonezia, fiecare textură este unică. Iar ca
să te bucuri de un material impecabil și peste
10-20 de ani, recomandăm gama de îngrijire
a pietrei naturale LTP, destinată curăţării și
impermeabilizării. De la adezivi la chituri, găsești
toate produsele LTP, esenţiale pentru întreţinerea
pietrei naturale în magazinul nostru. De îngrijirea
pietrei te poţi ocupa tu sau poţi apela la echipa
noastră de profesioniști.
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8

Modele de
Montaj si
schite tehnice
OPUS

Schiţe Tehnice
Montaj
MODEL 1

ROCK STAR PATTERN- 3 MODULE(B)
C

B
C

A

A
C

B
A
B

B

A

C

C

B

C
A

B

A

C

A
C

BUCEARDAT (BUSHAMERED SURFACE)

MODEL 2

A

C
A
B
B

C

ROCK STAR PATTERN- 3 MODULE(D)
C

C

B

A
C
B

B

A

A

A

A

B

C
A

A

A
C

B

C

B

B

C

B

B

C

B

C

C

CLASSIC - BUTONI (A)
(BRUSHED& CHISELED EDGE)

A
C

B

C

A

C

C

B

B

C

B

C

B

MODEL 3

B

ROCK STAR PATTERN- 3 MODULE(C)
A

A

C

B

B

A

C

A

B

B

C

C

502 | Infocenter

MODEL 4

MODEL 9

MODEL 13

MODEL 6

MODEL 10

MODEL 14

MODEL 7

MODEL 11

MODEL 15

MODEL 8

MODEL 12

MODEL 16

503 | Infocenter

MODEL 5

www.piatraonline.ro

