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PRODUSE EXTERIOR
EXTERIOR PRODUCTS

Termosistem decorativ
Ancadramente ferestre și uși
Solbancuri/glafuri decorative
Brâuri decorative
Cornișe decorative
Console decorative
Chei de boltă
Colțare decorative
Frontoane superioare
Pilaștrii decorativi
Coloane decorative
Accente decorative
Terminații ard
Seturi prestabilite

4
8
16
20
26
32
34
36
38
40
42
46
50
52

Decorative Insulating panels
Window and door frames
Window sills
Mouldings
Cornice mouldings
Decorative corbels
Key stones
Cornerstones
Pediments
Pilasters
Decorative columns
Facade ornaments
Fence mouldings
Default sets

PRODUSE INTERIOR
INTERIOR PRODUCTS

Baghete de colț
Cornișe mască galerie
Scafe decorative
Plinte decorative
Brâuri decorative
Panouri decorative 3D
Accente decorative interior
Casete decorative
Rozete plafon
Pilaștrii
Șemineu decorativ

54
62
64
68
72
78
82
84
85
86
87

Cornice mouldings
Courtain rails
Indirect lighting
Skirting boards
Chairail/Panel moulding
3D wall panel
Decorative accents
Ceiling ornaments
Ceiling roses
Pilasters
Decorative fireplace

Profile decorative în stil tradițional 88 Decorative traditional style mouldings
Insrucțiuni montaj
Fii Partener
Portofoliu
Servicii
Legenda

96
100
102
103
105

Assembly instructions
Be a Partner
Portfolio
Services
Legend

FPTD04

FPTD03

EPS100 + STRAT PROTECTOR

FPTD05

FPTD07

Înălțime 500 mm
Grosime
30/40/50/80/100 mm
Lungime 2000 mm

AVANT

ADVANTAGES

Protective coating composition: acrylic resin, marble
powder, quartz sand.

Crack and impact resistance.

Weather r esistant.

FPTD06

Prevention of a lgal and fungus g rowth.

Înălțime 500 mm
Grosime
25/30/40/50/80/100 mm
Lungime 2000 mm
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Produse exterior / Termosistem decorativ
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FP135

Dimensiuni H 120 mm G 30 mm
L 2000 mm

FP136

FP137

FP138

FP139

FP140

FP141

EXEMPLE UTILIZARE
ZARE
AMENT
ANCADRAMENT
EXAMPLES OF WINDOW FRAME COMPOSITIONS

FP224

Dimensiuni H110 mm G 90 mm
L 2000 mm

FPBD01

FPBD02

FPBD03

FPCB3

Dimensiuni

FPCB4

Dimensiuni L 140 mm
H 250 mm G 140 mm

FPCB6

Dimensiuni L 240 mm
H 250 mm G 80 mm

FPCB2

FPCB5

FPTD01

KEY STONES

FPCB7

FPCB1

FPCB2

FPCB8
34 35

COL ARE DECORATIVE
CORNERSTONES

FPCL01

FPCL02

FPCL03

FPCL04

FPCL05

FPCL07

FPCL06
36 37

Înălțime
140 mm

Înălțime
100 mm

Înălțime
100 mm

Înălțime
110 mm

FP502
Dimensiuni:
Lungime
2000 mm
Lățimi
disponibile
120x30 mm
200x30 mm
250x30 mm
300x30 mm
350x30 mm

PILASTERS

FP501

Dimensiuni l.120/200/250/300/350 mm
G 30 mm L 2000 mm

FP601

Înălțime 150 mm

Dimensiuni:
Lungime
2000 mm
Lățimi
disponibile
120x30 mm
150x30 mm
200x30 mm
200x40 mm
250x30 mm
300x30 mm
300x50 mm
460x35 mm
400x50 mm
500x30 mm

Înălțime 150 mm

Dimensiuni:
Lungime
2000 mm
Lățimi
disponibile
180x30 mm
200x30 mm
250x30 mm

Înălțime 150 mm

Înălțime 150 mm

FPTD01

COLOANE DECORATIVE
DECORATIVE COLUMNS

FP901

Capitel coloană
Înălțime de la 186 mm

FP801
42 43

Lățime
135 mm
Înălțime
230 mm

105

Lățime
110 mm
Înălțime
230 mm

Înălțime de la 270 mm

55

105
150

150

Înălțime și grosime variabile

Înălțime și grosime variabile

150

Înălțime de la 225 mm

Înălțime și grosime variabile

Înălțime de la 230 mm

55

150

Dimensiuni L 500 mm
H 300 mm G 40 mm

Dimensiuni L 200 mm
H 200 mm G 40 mm

Dimensiuni L 400 mm
H 400 mm G 40 mm

Dimensiuni L 600 mm
H 300 mm G 40 mm

Dimensiuni L 1250 mm
H 750 mm G 50 mm

Dimensiuni L 842 mm
H 1100 mm G 50 mm

Dimensiuni H 100 mm I 115 mm
L 2000 mm

BC31

BC32

BC33

BC35

BC36

Dimensiuni H 110 mm I 110 mm
L 2000 mm

Dimensiuni H 150 mm I 160 mm
L 2000 mm

INDIRECT LIGHTING
Prin utilizarea baghetelor de colț montate doar pe tavan și
a scafelor decorative, special concepute în acest sens, a
devenit mult mai facilă crearea unei amenajări interesante
și personalizate. Iluminatul indirect cu ajutorul acestor
două produse este un must-have al anului!

Nu ai găsit modelul pe care îl căutai?
Îl putem realizat la comandă.
Did not find the model you were
looking for? We can do it on order.

By using cornices mounted only on ceiling and indirect
lighting, it has become much easier to create an
interesting and personalized interior design. Indirect
lighting is a must-have of the year!

60 61

Dimensiuni H 70 mm G 70 mm
L 2000 mm

Skirting boards are ideal f or a ll flooring m odels, whether i t’s parquet, carpet, sandstone or
linoleum. At the corners the skirting boards are cut at 45 degrees angle and chipped, there is no
need for joining pieces. Most of the skir
ting boards are backed with space to hide cables.

BR13

Dimensiuni H 75 mm G 20 mm
L 2000 mm

BR14

Disponibil in 3 dimensiuni BR14 L, M și S
H 100/70/40 mm G 19/16/12 mm L 2000 mm

BR01

IBR1

C1BR1

C2BR1

C3BR1

C4BR1

BR03

CBR3

COL ARE PENTRU BRÂU
RÂU
BR15

DECORATIVE PANEL CORNERS

BR06

COL ARE PENTRU BRÂU
DECORATIVE PANEL CORNERS

BR01F

BR14M

Dimensiuni H 40 mm I 20 mm
L 2000 mm

BR14L

BR14L

Dimensiuni H 100 mm G 19 mm
L 2000 mm

BR14M

Dimensiuni H 70 mm G 16 mm
L 2000 mm

C1BR01F

Colțar pentru brâu BR01F

C2BR01F

C3BR01F

Colțar pentru brâu BR01F

C4BR01F

Colțar pentru brâu BR01F

Colțar pentru brâu BR01F

BR01F

BR14S

Dimensiuni H 40 mm G 12 mm
L 2000 mm
www.fabricadeprofile.ro

Compoziție brâu BR14L

Produse interior / Brâuri decorative

76 77

MUSICA

PANOURI DECORATIVE 3D
FLORES

3D WALL PANEL

FLORES
www.fabricadeprofile.ro

LILIAC
Produse interior / Panouri decorative 3D

MUSICA
78 79

AUSTRU

SINAPSIS

IRIS

D

RIDA
www.fabricadeprofile.ro

STATERA
Produse interior / Panouri decorative 3D

80 81
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Produse interior / Accente decorative

82 83

ROZETE PLAFON
R47

CEILIN G ROSE S

CST01

CASETE DECORATIVE
CEILING ORNAMENTS

CST01

CST04

Dimensiuni 400x400 mm
www.fabricadeprofile.ro

R47

R55

R59

R60
Produse interior / Rozete plafon

84 85

CP1

PIL

PILASTERS

CP2
P1

DECORATIVE FIREPLACE

BP1
FPSD1

FPSD2

Dimensiuni la comandă
www.fabricadeprofile.ro

Dimensiuni la comandă
Produse interior / Șemineu decorativ
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PROFILE DECORATIVE în stil
TRADI NAL ROMÂNESC
DECORATIVE PROFILES IN THE ROMANIAN TRADITIONAL STYLE

RAL 3000
Verde RAL 6033

Galben

M01

M05

M04

M02

M03

www.fabricadeprofile.ro

M06

M07
M08

Produse interior / Profile Marama
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Produse interior / Profile Marama
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Produse interior / Profile Marama
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Produse interior / Profile Marama
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Instrucțiuni montaj PROFILE decorative EXTERIOR
Exterior moulding ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A. Pregătirea suprafeței pentru montaj
Temperatura ambientală în locul unde urmează a fi instalate
profilele arhitecturale nu trebuie să fie mai scăzută de 5 grade
Celsius.
Zonele unde urmează a fi instalate profilele arhitecturale
FabricaDeProfile, trebuie să fie curate, uscate, fără urme de
grăsimi sau alte impurități. Suprafețele pe care vor fi instalate,
vor fi suprafețe plane, cu denivelări care să nu depășească 1
cm/m.

A. Preparing the mounting surface
The ambient temperature in the place where the architectural
mouldings are to be installed must not be lower than 5 degrees
Celsius.
The areas where the FabricaDeProfile architectural mouldings
are to be installed must be clean, dry, free of grease or other
impurities.
The surfaces to be installed will be flat, uneven surfaces not
exceeding 1 cm/m.

B. Montaj ancadrament
1. Măsurați pentru a cunoaște înălțimea și lățimea golului
ferestrei/ușii, lățime ancadrament, înălțime și lățime solbanc.
ATENȚIE! Grosimea ancadramentului trebuie să fie mai mică
decât grosimea solbancului.
2. Trasați unghiul de 45 grade cu ajutorul vinclului.
3. Folosiți fierăstrău cu dinți mici pentru debitare pe marcaj.
4. Aplicăm spuma adezivă pe spate profil, se lipesc câteva
secunde, apoi se dezlipesc și lăsăm să acționeze 3-4 minute.
Se montează întâi laterale, apoi orizontala.
5. Aplicăm RAPM600 (adeziv poliuretanic lichid) pe o parte și
lipim îmbinările.
6. Chituim zonele lipite cu RAPM500 (chit reparații) și revenim a
doua zi pentru șlefuire. Chituirea trebuie realizată și între profil
și perete pentru a sigila montajul și a nu rămâne găuri datorate
denivelărilor peretelui.

B. Mounting the frame
1. Measure the height and width of the window / door gap, the
width of the trim, the height and the width of the sill.
CAREFUL! The thickness of the frame should be less than the
thickness of the sill.
2. Draw the angle of 45 degrees with the try square.
3. Use a small tooth saw to cut on the mark.
4. Apply the adhesive foam on the back of the moulding, stick
for a few seconds, then detach and let it work for 3-4 minutes.
Mount first sideways, then horizontal.
5. Apply RAPM600 (liquid polyurethane adhesive) on one side
and stick the joints.
6. Seal the joints with RAPM500 (repair mortar) and return the
next day for grinding. Sealing must also be done between the
moulding and the wall to seal the assembly and not to leave
holes due to wall bumps.

Întoarcere solbanc
1. Măsurați pentru a cunoaște înălțimea și lățimea golului
ferestrei/ușii, lățime ancadrament, înălțime și lățime solbanc.
2. Trasați unghiul de 45 grade cu ajutorul vinclului.
3. Folosiți fierăstrău pentru debitare pe marcaj. Piesa rezultată
va fi închiderea de solbanc.
4. Pe solbanc trasăm un nou unghi de 45 grade și o linie dreaptă
pe spate.
5. Debităm pe marcaj.
6. Verificăm că solbancul și piesa 1 se potrivesc (se crează
colțul)
7. Stabilim lungimea necesară pentru solbanc ținând cont
de lățimea golului de fereastră la care adăugăm 2 lățimi de
ancadrament și 6 cm (pentru a-l poziționa 3 cm stânga și 3 cm
dreapta față de golul de geam).
8. Realizăm al doilea capăt de solbanc conform punctelor 2-6.
9. Aplicăm RAPM600 pe o parte.

Sill endings
1. Measure the height and width of the window / door gap,
width trim, height and width of the sill.
2. Draw the angle of 45 degrees with the try square.
3. Use a saw for cutting on the marker. The resulting piece will
be used for closing the sill.
4. On the sill we draw a new angle 45 degrees and a straight
line on back.
5. Cut on the mark.
6. Check that the sill and first piece match (corner is
created)
7. Set the required length for sill considering the gap width
window to which we add 2 widths of trim and 6 cm (to make it
place 3 cm to the left and 3 cm).
8. We make the second end of sill according to points 2-6.
9. Apply RAPM600 on one side.

www.fabricadeprofile.ro

10. Lipim solbancul pe fațadă și
acordăm 3-4 ore timp de reacție.
11. Chituim zonele lipite cu
RAPM500 și revenim a doua zi
pentru șlefuire.
Chituirea trebuie realizată între
profil și perete pentru a sigila
montajul și a nu rămâne găuri
datorate denivelărilor peretelui.

10. Stick the sill on the facade and
give it 3-4 hours reaction time.
11. Seal the joints with RAPM500
and return the next day for
grinding. Sealing must be done
between the sill and the wall

C. Finisarea
Înainte de vopsire, profilele
trebuie să fie complet uscate,
după care se va aplica amorsa
cu particule de nisip. După
aplicarea amorsei, lăsați profilele
24 ore sau până la uscarea în
profunzime, după care se poate
aplica vopseaua lavabilă.

C. Finishing
Prior to painting, the mouldings
must be completely dry, after we
apply primer with sand particles.
After applying the primer, leave
the mouldings for 24 hours or until
dry in depth, then the washable
paint can be applied.

Instrucțiuni montaj PLINTĂ
Wall skirting assembly instructions

Instrucțiuni montaj plintă
1. Măsurați lungimea peretelui și calculați în plus 10% ca să acoperiți
pierderile de la tăiere.
2. Marcați cu o ața de trasat o linie pe locul unde va fi amplasată
plinta. Începeți cu colțul interior și marcați punctul de îmbinare.
3. Așezați plinta de perete pe dispozitivul de tăiat colțuri și efectuați
tăieturile la capătul correct. Se poate folosi și un fierastrău cu dinți
fini.
4. Repetați acești pași cu celelalte profile de perete. Marcați linia de
tăiere pentru unghiul/colțul exterior.
5. Așezați plinta conform instrucțiunilor în dispozitivul de tăiere
la capătul corect. Dacă unghiul nu a fost corect tăiat puteți să-l
prelucrați cu un cutter sau să-l șlefuiți.
6. Aplicati adeziv pe spatele plintei. Asigurați-vă că suprafețele de lipit
sunt curate și fără praf. Așezați plinta pe linia trasată anterior cu linia
de marcat și apăsați ușor până când deasupra și dedesubtul plintei
iese adezivul excedentar. Țineți plinta pe poziție câteva minute.
7. Aplicați adezivul la capătul plintei și lipiți-o de cealaltă plintă lăsând
un spațiu de până la 2mm gol pentru umplerea cu adeziv.
8. Neteziți cu degetul sau cu șpaclul adezivul excedentar.
9. Alegeți culoarea dorită de vopsea, de preferat una fără solvent. Ca
să fiți sigur de rezultatul final este bine să faceți o probă de vopsea.
Ca să protejați peretele vă recomandăm să utilizați o bandă adezivă
de hârtie.
Felicitari, ati montat cu success plinta de perete!

Assembly instructions skirting
1. Measure the length of the wall and calculate 10% in addition to
cover cutting losses.
2. Draw a line at the place where the skirting will be placed. Start
with the inner corner and mark the joining point
3. Place the skirting on the mitre box and make the cut at the
correct end. A fine teeth saw can also be used.
4. Repeat these steps with the other skirtings. Mark the external
angle / corner cut line.
5. Place the skirting according to the instructions in the mitre box
at the right end. If the angle has not been correctly cut, you can
process it with a cutter or sand it.
6. Apply adhesive on the back of the skirting board. Ensure that
the bonding surfaces are clean and dust free. Place the skirting
on the line previously drawn with the marker line and press gently
until the excess adhesive comes off. Hold the skirting in position
for a few minutes.
7. Apply the adhesive to the end of the skirting and stick it on
the other board, leaving a gap up to 2mm empty for filling with
adhesive.
8. Smooth the excess adhesive with your finger or spatula.
9. Choose the desired paint color, preferably solvent-free.
To be sure of the end result, it is best you do a painting test. To
protect the wall and flooring, we recommend using a paper tape.
Congratulations, you’ve successfully mounted the wall skirting!

Produse interior / Instrucțiuni montaj
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Instrucțiuni montaj TERMOSISTEM

Accesorii MONTAJ

DECORATIVE INSULATING PANELS assembly instructions

A. Pregătirea suprafeței pentru montaj
1.Temperatura ambientală în locul unde urmează a fi
instalat termositemul nu trebuie să fie mai scăzută de 5
grade Celsius;
2.Zonele unde urmează a fi instalate profilele arhitecturale
FabricaDeProfile, trebuie să fie curate, uscate, fără urme
de grăsimi sau alte impurități;
3.Suprafețele pe care vor fi instalate, vor fi suprafețe
plane, cu denivelări care să nu depășească 1 cm/m.

B.1

B.4a

B.2

A. Preparing the mounting surface
1.The ambient temperature in the place where the
decorative insulating panels are to be installed must not
be lower than 5 degrees Celsius;
2.The areas where the FabricaDeProfile architectural
mouldings are to be installed must be clean, dry, free of
grease or other impurities;
3.The surfaces to be installed will be flat, uneven surfaces
not exceeding 1 cm / m.

B.3a

B.4b

B.5a

B. Montaj
1.Măsurați suprafața pe care trebuie montat
termosistemul și marcați puncte pentru ghidaj. Se
montează începând de jos în sus. Este foarte important
ca primul rând să fie montat cu bolobocul.
2.Folosiți fierăstrău cu dinți mici pentru debitare pe
marcaj.
3.Aplicăm spuma adezivă pe spate profil, se lipește
câteva secunde, apoi se dezlipește și lăsăm să acționeze
3-4 minute. Dacă se montează cu adeziv la sac, aplicăm
adezivul pe spate și pozăm pe perete.
4.La îmbinări aplicăm adeziv (la sac sau spumă
poliuretanică) și RAPM600 (adeziv poliuretanic lichid
pentru prevenirea apariției crăpăturilor).
5.Chituim zonele de îmbinare cu RAPM500 (chit reparații)
și revenim a doua zi pentru șlefuire. Chituirea trebuie
realizată și între profil și perete pentru a sigila montajul
și a nu rămâne găuri datorate denivelărilor peretelui.
La colțuri se taie în unghi de 45 grade. Trasați unghiul de
45 grade cu ajutorul vinclului. Se lipesc și se chituiesc
conform exemplu mai sus.
Dacă se montează și alte profile decorative trebuie
avut în vedere să fie mai groase decât grosimea
termosistemului. În funcție de modelul de termosistem,
profilele se pot monta peste acesta. Daca nu se pot
aplica pe termosistem, se vor monta mai întâi profilele.
C. Finisarea
Înainte de vopsire, profilele trebuie să fie complet uscate,
după care se va aplica amorsa cu particule de nisip;
După aplicarea amorsei, lăsați profilele 24 ore sau până
la uscarea în profunzime, după care se poate aplica
vopseaua lavabilă.

B.3b

B.5b

B. Installation
1.Measure the surface on which the decorative insulating
panels are mounted and mark points for guidance. Mount
from bottom to top. It is very important that the first row
be fitted with the spirit level.
2.Use a fine teeth saw for cutting on the marker.
3.Apply the adhesive foam to the back panel, stick for a
few seconds, then loosen and let it work for 3-4 minutes.
If it is used glue to the bag, apply the adhesive on the back
and put it on the wall.
4.Apply adhesive at the joints (polyurethane sack or foam)
and RAPM600 (liquid polyurethane adhesive to prevent
cracks).
5.Seal the joining areas with RAPM500 (repair mortar)
and return the next day for grinding. Sealing must also
be done between the moulding and the wall to seal the
assembly and not to leave holes due to wall bumps.
At the corners cut at 45 degrees. Draw the angle of 45
degrees with square rule. Stick and seal as shown above.
If other decorative mouldings are to be installed, it should
be thicker than the thickness of the thermosystem.
Depending on the thermosystem model, the profiles
can be mounted over it. If they can not be applied to the
decorative insulating panels, the decorative insulating
panels should be installed first.
C. Finishing
Prior to painting, the panels must be completely dry, after
the primer with sand particles will be applied;
After applying the primer, leave the panels for 24 hours or
until deep drying, then paint can be applied.
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ASSEMBLY accessories

BANDĂ ALUMINIU pentru scafă LED

Fierăstrău JET CUT
JET CUT handsaw

Tăietură fină Jet Cut SP 11 dinţi / inch, marcă
primară STANLEY®
» Oţel de lamă de calitate suedeză, grosime: 0,85mm
» Mânerul permite marcarea la 45° şi 90°
» Ideal pentru finisaje de lemn şi derivate: placaj, plăci
lemnoase, melamină. Ideal pentru taierea produselor
de exterior FabricaDeProfile.
Lungimea lamei 500.0 mm, grosimea lamei 0.85 mm
Jet Cut SP 11 teeth / inch, STANLEY® primary
brand
» Blade steel of Swedish quality, thickness: 0.85mm
» The handle allows marking at 45° and 90°
» Ideal for wood finishes and derivatives: plywood,
wood boards, melamine. Ideal for cutting outdoor
products FabricaDeProfile.
Blade length 500.0 mm, blade thickness 0.85 mm

Adeziv îmbinări profile RAPM 600
RAPM 600 Profile joints adhesive

Uscare rapidă, asigură o fixare
excelentă și expandare controlată. Se
utilizează pentru realizarea îmbinărilor
profilelor. Consum specific 1 tub pentru
aproximativ 10 ferestre.
Fast drying, ensures excellent fastening
and controlled expansion. It is used to
make mouldings joints.
Specific consumption 1 tube for about
10 windows.

Adeziv poliuretanic polistiren RAPM 800

RAPM 800 Polystyrene polyurethane adhesive

Produsul poate fi utilizat pentru lipirea
foarte eficientă și asamblarea plăcilor din
polistiren (EPS, EPS-P, XPS etc.) din spumă
poliuretanică rigidă (PUR/PIR) pe beton,
ipsos și zidărie, precum și pentru umplerea
rosturilor dintre plăcile izolante.
The product can be used for very efficient
bonding and assembly of polystyrene plates (EPS,
EPS-P, XPS etc.) from rigid polyurethane foam
(PUR / PIR) on concrete, plaster and masonry, as
well as for filling joints between insulating plates.

Aluminium self-adhesive band
for LED indirect lighting

Bandă autoadezivă
aluminizată, 50 mm × 50 m/
sul. Se utilizeaza inauntrul
scafei pentru a amplifica
lumina.
Aluminum self-adhesive tape,
50 mm × 50 m / roll. It is used
on the inside of the indirect
lighting products to amplify
the light.

Chit montaj RAPM 500
RAPM 500 Repair mortar

Acesta are aceeaşi structură cu suprafaţa
exterioară a profilelor. Se utilizează pentru:
» Chituirea suprafețelor de îmbinare;
» Chituirea spațiului rămas între profil și perete;
» Reparații în urma procesului de prindere
mecanică.
Cu 1 kg de chit reparații RAPM500 se pot chitui
aproximativ 10 ferestre sau aproximativ 10 ml
(metri liniari) de intervale de gard.
It has the same structure as the outer surface of
the mouldings.
This repair mortar is used for:
» Grouting of the joining surfaces;
» Bending the gap between the moulding and
the wall;
» Repairs following mechanical fastening.
With 1 kg of RAPM500 repair putty, about 10
windows or about 10 ml (linear meters) of fence
intervals.

Adeziv poliuretanic RAPM 700

RAPM 700 Profile moulding adhesive

Domenii de utilizare: Pentru
asamblarea corniselor și panourilor
decorative din polistiren.
Areas of use: For the assembly of
polystyrene decorative frames and
panels.

Produse interior / Instrucțiuni montaj
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Fii PARTENER
Be a PARTNER

FabricaDeProfile dorește extinderea rețelei de distribuție, punând la dispoziția viitorilor colaboratori
produse de cea mai bună calitate, materiale promoționale și expoziționale. Este mult mai ușor să
construiești în echipa decât de unul singur, prin urmare suntem deschiși noilor colaborări, alături de
firme de construcții, arhitecți, designeri și echipe profesioniste de montaj.
FabricaDeProfile wants to expand the distribution network, providing future collaborators with the
highest quality products, promotional and exhibition materials. It is much easier to build in a team rather
than by yourself, therefore we are open to new collaborations, along with construction companies,
architects, designers and professional assembly teams.

SERVICII
SERVICES

Do you want to transform your home easy? Add style and value to your home
with the right design. The
team is happy to help you in the
selection process until your project is completed.

CUSTOMER CARE We assist you to choose the right products for your project.

DEPLASARE CONSULTANT

AVAILABLE CONSULTANT

propose the optimal solution.

SIMULARE 3D
3D RENDERING

DELIVERY

result.

Bucharest and around. Depending on the availability and quantity, domestic
transports or fast delivery can be organized. (minimum order is required).

MONTAJ

ASSEMBLY Assembling or site support to assist the assembling team.

PROTEC IA MEDIULUI

Pr
r

rezent una dintre problem
problemele

t

Environmental protection is currently one of the major
complies with all the updated environmental requirements,

ISO 9001
ferim pr
rviciile cele
ele mai
ma bune.
un
Customer satisfaction is our goal! We have implemented
the ISO 9001 quality management system to make sure we
offer the best products and services.

FABRICAT ÎN ROMÂNIA
decrorative din România
nia a
având
nd
capital 100% românesc.
WEASEL ART SRL is the main producer
having 100% romanian capital.

LEGEND
Humidity-proof
Resistance to extreme wather
Resistance to UV rays
Se poate vopsi în orice culoare
It can be painted in any color
Cable passage
Resistant to light shocks
It does not require joining
No brush marks

Support for indirect lighting
They can be custom-made at any size
Realizat din material polistiren expandat
Made of expanded polystyrene material
Realizat din material polistiren extrudat
Made of extruded polystyrene material
Realizat din material poliuretan
Made of polyurethane material

The information in this catalog is without engagement.
Changes and discrepancies in sizes and/or shapes
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