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Caramida decorativă «TEXAS»

Piatră decorativă «GOTIK»

Piatră decorativă «Odesa Noua»

Piatra de Riu

CD 0502
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Caramida decorativă «Praga Veche»

CD 0102 CD 0103 CD 0100 CD 0104 CD 0101 CD 0204 CD 0201CD 0206 CD 0205

Caramida decorativă «Noul Neamţ»

«Praga veche» este un produs de concept ceh cu structură  
evidenţiată  care readuce  ȋn atenţia clienţilor istoria oraşelor ve-
chi. Praga veche pote fi folosită ȋn toate stilurile de design interior 
şi exterior, avȋnd o gamă foarte variată  de culori, rosturile pot  fi 
colorate diferit ȋn dependenţă  de dorinţa clientului.

Orice suprafaţă care va fi finisată cu  Praga veche va ȋnbogăţi mult 
aspectul final al locuinţei.

Preţul «Praga veche» beton (toate culorile): 15 Euro / M2
Preţul «Praga veche» alba (ghips): 10 Euro/ M2

«Noul Neamţ» - o cărămidă cu un aspect deosebit care 
a fost obţinută pe baza cărămizilor natural care au fost fo-
losite la construcţia mănăstirii Noul Neamţ.  Aspectul  su-
perb care a fost obţinut din scurgerea anilor face posibilă 
să fie folosită ȋn cele mai delicate interioare şi exterioare, 

avȋnd posibilitatea să fie nuanţată ȋntro gamă mult mai largă 
de culori naturale.

Preţul «Noul-Neamţ»: 15 Euro/M2

CD 0200

˘˘ ˘ ˘˘˘
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«Dacia»  este o cărămidă decorativă de concept Bel-
gian. Structura foarte fină şi dimensiunile mici ȋi per-
mit să fie aplicată ȋn cele mai  pretenţioase interioare 
şi exterioare, chiar şi ȋn cazul stilului de minimalism. 

Simplitate structurii şi grosimea minimă ne permite să 
fie la cel mai bun preţ de pe piaţă.

Preţul «Dacia» (toate culorile): 11 Euro / M2

Caramida decorativă «Dacia»

CD 0401 CD 0400 CD 0404 CD 0402 CD 0403

Caramida  decorativă  «Veche Romnească»

CD 0303 CD 0304 CD 0305 CD 0301 CD 0302

«Veche romȃnească» - această cărămidă decorativă 
oferă o personalitate  aparte suprafeţelor de interior şi ex-
terior, fiind obţinută din cărămizile originale care au stat  
la baza construcţiilor ȋn sec. 18 din regiunea Vatra Dornei.  

Culorile obţinute nu diferă deloc de cele natural, oferind 
un stil rustic.

Preţul «Veche romȃnească» (toate culorile): 15 Euro / M2

˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘
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Piatră decorativă «Emilia»

PD 0601 PD 0602 PD 0603 PD 0600 PD 0604 PD 0101 PD 0102 PD 0103 PD  0104 PD 0105

                 Piatră decorativă «Indiana»

«Emil ia» -  model  Belg ian  foar te  a t rac t iv,  cu  un  de -
s ign  b ine  def in i t  cu  o  s t ruc tura  des tu l  de  ev idenţ ia tă , 
c re ȋnd  un  aspec t  d i fe r i t  ş i  bogat ,  da tor i tă  umbre i  ş i 
lumini i  formate  ȋn  urma volumului . 

Poa te  f i  fo los i tă  in te r ior,  ex te r ior,  soc lur i ,  t e rase , 
fa ţade .

Preţul «Emilia» (toate culorile): 20 Euro / M2

«Indiana» – acest model de piatră decorativă 
reprezintă combinaţia ideală ȋntre eleganţa şi durabil-
itate, este un material care nu se va  demoda niciodată  
şi care va impune o superioritate atȋt ȋn prezent cȋt şi 

ȋn viitor. Este recomandat mai mult pentru socluri, 
nuanţarea poate fi diferită.

Preţul «Indiana» (toate culorile): 18 Euro / M2

PD 0605 PD 0106
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Piatră decorativă «Rustik»

«Rustik»- placarea cu această piatră decorativă generează  
o atmosferă relaxandă care se potriveşte ȋn mod ideal  ȋn toate 
stilurile folosite atit la interior şi exterior, care poate fi colorată 
ȋn nuanţe naturale, se regăseşte foarte bine ȋn stilurile rustice, 

dar ȋn acelaşi timp se  integrează foarte bine şi ȋn alte stiluri, 
este o alegere foarte bună pentru  soclu, crame, terase, foişoare.

Preţul «Rustik» (toate culorile): 15 Euro / M2

PD 0205 PD 0201 PD 0202 PD 0204 PD 0203

9

«Pavaj travertin»

PD 1501 PD 1502

Pavaj travertin - reprezintă tentaţia oricărei persoane  care 
doreşte să aducă naturalul, luxul şi eleganţa in ambientul său. Prin 
cromatica  pe care o oferă, travertinul e ȋn permanent actualitate.
Aspect incomparabil, irepetabil obţinem prin combinaţie de culori, 
oferă  acea unicitate pe care o căutăm  fiecare din noi pentru ambianța  
locuinței noastre, a spațiului de lucru, a clădirii pe care o construim . 

NEW exclusiv

La noi veți găsi cea mai buna selecție de pavaj la o gamă largă 
de culori ce poate fi folosit atît pentru lucrări interioare și exte-
rioare  pardoseli, alei , terase fațade, trepte, coloane, șeminee…

Grosimea: 4 cm
Preţul pavaj travertin: 15 Euro / M2

PD 1503 PD 1504 PD 1505
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Piatră decorativă «But de Verona» Piatră decorativă «Carpatin»

PD 1101 PD 1102 PD 1401 PD 1103 PD 0803 PD 0802 PD 0801 PD 0803

«But de Verona»-butul din cele mai vechi timpuri 
a fost folosit la zidăria obiectelor de menire importantă 
ca mai apoi transformindu-se ȋntr-un aspesct decora-
tive de monunente istoric exemplu fiind «Balconul Ju-
lietei». Acest model  ne permite să o folosim atȋt la 

interior cȋt şi exterior, obţinȋnd un aspect vechi dar şi 
modern ȋn acelaşi timp

Preţul «But de Verona»: 
20 Euro / M2

CARPATIN - este un model de piatră extrem de 
apreciat ȋn arhitectura modernă, cu un aspect  estetic 
deosebit, care vă va surprinde  cu unicitatea creaţiei 
sale, cu structura, culoarea, astfel incȋt acest model 
poate intrece asteptările celor mai rafinate gusturi  

prin  realizarea  unui produs unicat.

Preţul «Carpatin»: 
16 Euro / M2



12 13

Piatră decorativă «Montana» Piatra decorativă «Travertin»

PD 0502 PD 0501 PD 0500 PD 0500 PD 0402 PD 0403 PD 0400 PD 0401 PD 0404PD 0503

«MONTANA»  – piatra care ne permite sa obţinem 
un stil diferit  cu un caracter rafinat, ȋn special pentru stilul 
minimalism, dar se potriveşte şi alte stiluri. Structura in 
volum ne permite să folosim  cele mai  deosebite culori, 
atȋt calde cȋt şi reci. Un singur perete decorat cu această 

piatră va schimba total aspectul oricărei ȋncăperi. Creȋnd 
confort, contrast şi siguranţă.

Preţul «Montana»: 
20 Euro / M2

«Travert in»  - acest  model  de piatră  e  recomandat 
mai  mult  pentru faţade,  dator i tă  greutăţ i i  scăzute , 
grosimii  minime,  rezis tente  spori te .  Se poate  ut i l iza 
chiar  pentru placarea ȋntregi i  fa ţade,  obţ inȋnd un 
aspect  apreciat  de designer  s i  arhi tecţ i ,  recomandat 

pentru s t i lul  c las ik .  Fi ind unul  din cele  mai  intrebat 
eş i  apreciate  modele  de cl ienţ i .

Preţul «Travertin»: 
16 Euro / M2

˘
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Betonul amprentat reprezintă o metodă rela-
tiv nouă de a imprima cimentul clasic utilizând 
forme care imită aspectul pietrei de râu, al trav-
ertinului,  al cărămizilor sau al lemnului. Acest 
beton amprentat este realizat utilizându-se o 
compoziție formată din ciment clasic și alte ma-
teriale precum adezivi, lacuri, microfibre, având 

o durabilitate crescută și oferind o personalitate 
specială oricăror suprafețe pe care este aplicat 
datorită culorilor și formelor sale deosebite si 
unice. Este recomandat la fasade, beciuri, ter-
ase, restaurante,  oficii, fiind o alternativă foarte 
bună  datorită proprietăților sale, atât cele de de-
sign cât și cele de rezistență.

Avantajele oferite de betonul amprentat față de celelalte decorări:
• Durabilitatea în timp
• Aspectul frumos
• Curățarea foarte ușoară
• Rezistența la orice tip de vreme (ploaie, ninsoare sau raze 
ultraviolete)
•  Eficiența sa economică

• Designul îl poți personaliza (este o gamă foarte largă de 
unde se poate alege)
• Perioada de executare este foarte scurtă.
• Siguranță în exploatare
•  Flexibilitatea în folosire
•  Design personalizat de beton amprentat
•  Orice pată poate fi îndepărtată cu ușurință

,
˘



16

Te
nc

ui
el

i  
 d

ec
or

at
iv

e

Cele mai deosebite modele de tencuială decorativă vi le pro-
pune compania LuxConstruct. Dispunem de o gamă foarte 
largă de modele de tencuială decorativă, vopsele decorative 
pentru interioare selecte.


