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DESPRE NOI
STAR STONE este o ﬁrmă cu capital privat 100% românesc, având ca obiect de activitate fabricarea elementelor decorative
din beton şi ipsos. Activitatea de producţie a început în anul 2007, reuşind ca prin investiţii permanente în personal
şi tehnologie să înregistrăm în timp o creştere constantă a cifrei de afaceri.

Toate produsele STAR STONE
sunt proiectate şi prototipate de echipa noastră de design şi reprezintă alternativa
reală la piatra naturală atât pentru placat cât şi pentru pavat.
La prima vedere s-ar putea să nu realizaţi că nu toate dalele pentru pavat
sunt create la fel, STAR STONE e diferit. Când vine vorba de stabilitatea
culorii şi de rezistenţa structurală a fiecărui produs în parte, STAR STONE
depăseşte concurenţa de fiecare dată.
Produsele STAR STONE sunt produse vibrocomprimate cu o rezistenţă de
până la 3 ori mai mare ca şi a betonului turnat. Produsele noastre au
caracterisiticile superioare rocilor naturale calcaroase, atât în privinţa
rezistenţei mecanice, de uzură cât şi în privinţa absorţiei de apă. Culoarea
şi textura acestor dale sunt inspirate din piatra naturală reproducând cu
mare acurateţe cele mai fine detalii ale acestora, rezultând o suprafaţă
unică.
Dalele STAR STONE încorporează tehnologii precum STAR STONE Power,
STAR STONE Protect şi STAR STONE Clean
StarStone Power asigură rezistenţa de neegalat a produselor noastre
datorită folosirii în cadrul procesului de producţie a agregatelor de
carieră de cea mai bună calitate, rezultând produse extrem de rezistente
şi durabile.
"STAR STONE Protect" în cadrul procesului de producţie se asigură o
armare tridimensională în toată masa produsului. STAR STONE Protect
elimină crăpăturile şi fisurile datorate tensiunilor şi contracţiilor, creşte
considerabil rezistenţa la uzură şi la cicluri ingheţ - dezgheţ.

Combinat cu tehnologia „STAR STONE Clean” în cadrul procesului de
producţie se aplică un strat de protecţie pe suprafaţa pavajului fapt ceîi
sporeşte rezistenţa şi mai mult. Rezultatul : produsele STAR STONE se
păstrează curate mult mai uşor, datorită faptului că murdăria nu aderă pe
suprafeţele acestora. Îndepărtarea petelor, gumei de mestecat, sau a
altor materii deja uscate devine mult mai uşoară.

Arvore
Adaugă ceva deosebit casei tale
Dalele de pavaj modulare - Arvore pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior la pavarea curţilor sau a aleilor
din grădini sau parcuri, terase, zone pietonale, de agrement, sau în jurul piscinei. Acestea se pretează a fi
montate pentru trafic pietonal pe şapă de nisip iar dacă se doreşte un trafic auto pe şapă de beton.
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1 modul este compus din:
2 piese - 40,6 x 61 = 0,495 m2
4 piese - 40,6 x 40,6 = 0,659 m2
2 piese - 40,6 x 20,3 = 0,164 m2
4 piese - 20,3 x 20,3 = 0,164 m2
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40,6x40,6
20,3x20,3

GARANTIE
PREMIUM

5Ani

Textură

Modul francez

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Travertin Antichizat

Contine 12 piese (1,48 m2)

70 Kg/m2

White

Paletizat, 16 m2/palet

4 piese – 20x20x3 cm (Lxlxi)

Smoke

2 piese – 20x40x3 cm (Lxlxi)

Beige

4 piese – 40x40x3 cm (Lxlxi)

Noche

2 piese – 60x40x3 cm (Lxlxi)

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

* Pavare cu dale Arvore Smoke montate pe pat de nisip, suprafață aprox. 400 m2 (Casa Piraților Mamaia/Năvodari)

Arvore
Pavaj modular cu aspect de travertin antichizat
Caracteristici pavaj

Pavaj folosit pentru
l
l
l
l
l
l

terase, grădini de iarnă
alei, căi de acces
trepte
delimitări de terenuri
băncuţe şi cuptoare pentru grill
delimitări pentru spaţii verzi

l
l
l
l

varietate mare de punere în operă prin
elementele care se combină
suprafaţă structurată
rezistenţă la raze UV şi la îngheţ
rezistenţă redusă la sare de degivrare

3,4 m

3,4 m

1 modul este compus din:
2 piese - 40,6 x 61 = 0,495 m2
4 piese - 40,6 x 40,6 = 0,659 m2
2 piese - 40,6 x 20,3 = 0,164 m2
4 piese - 20,3 x 20,3 = 0,164 m2
Exemplu modulare 3,4 x 3,4 =11,56 m2

1,2 m

6,8 m

Exemplu modulare alee 1,2 m latime 6,8 x 1,2 = 8,6 m2

Particularităţi pavaj

Star Stone Power
Asigură rezisten ţ a de neegalat a
produselor noastre datorită folosirii în
cadrul procesului de produc ţ ie a
agregatelor de carieră de cea mai bună
calitate rezultând produse extrem de
rezistente şi durabile.

Star Stone Protect
Elimină crăpăturile şi fisurile datorate
tensiunilor ş i contrac ţ iilor, cre ş te
considerabil rezistenţa la uzură şi la
cicluri îngheţ – dezgheţ.

Star Stone Clean
Protejează pavajul împotriva îngheţului,
acesta păstrându-şi frumuseţea pentru
un timp îndelungat.

Amenajare plajă piscină - Arvore Smoke (60 m2, Sibiu)
Placare scări, alei grădină - Arvore Smoke (380 m2, Rm. Vâlcea, Vâlcea)

Placare scări - Arvore Smoke (30 m2, Oradea, Bihor)
Detaliu amenajare plajă piscină - Arvore Smoke (60 m2, Sibiu)

Detaliu dale pavaj Arvore Smoke

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Amenajare acces auto și scări - dale pavaj Arvore Smoke (250 m2, Oradea, Bihor)

Amenajare piscină și alei grădină - Arvore Smoke (450 m2, Sînmartin, Bihor)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Amenajare acces auto și scări - dale pavaj Arvore Smoke (600 m2, Rm. Vâlcea, Vâlcea)

Amenajare alei grădină - Arvore Smoke (450 m2, Tg. Jiu, Gorj)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Amenajare alei grădină și scări - dale pavaj Arvore Smoke (400 m2, Rm. Vâlcea, Vâlcea)

Amenajare terase și scări - Arvore Noche (300 m2, Oradea, Bihor)

Amenajare plajă piscină - dale pavaj Arvore Smoke (80 m2, Șelimbăr, Sibiu)

Amenajare terasă, rigole - dale pavaj Arvore Smoke (150 m2, Tg. Jiu, Gorj)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Jerusalem Stone
Redă frumuseţea locurilor de altădată
Dalele de pavaj Jerusalem Stone sunt inspirate din piatră naturală din carierele din jurul Ierusalimului. Pot fi
folosite atât la interior cât şi la exterior la pavarea curţilor sau a aleilor din grădini sau parcuri, terase, zone
pietonale, de agrement, sau în jurul piscinei. Acestea se pretează a fi montate pe şapă de beton.
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m

,5 c
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18

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

Exemplu modulare 2x1,2 =2,4 m2
GARANTIE
PREMIUM

5Ani

kg

Textură

Dimensiuni disponibile

Grosime

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Calcar Antichizat

Hexagon cu latura de 18,5 cm

2,5 cm

60 Kg/m2

White

Paletizat, 14,5 m2/palet

Smoke

11 Buc./m2

Beige
Noche

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Athos
O alegere cu adevărat inspirată
Dalele de pavaj modulare Athos pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior pentru amenajarea clădirilor, grădinilor, teraselor. De
asemenea, dalele de pavaj Athos (modul 2 dimensiuni) sunt ideale pentru pardoseli, la pavarea curţilor sau a aleilor din grădini sau
parcuri, terase, zone pietonale, de agrement, sau în jurul piscinei. Montajul poate fi realizat pe pat de beton pentru trafic auto greu sau
pe pat de nisip pentru trafic pietonal şi auto lejer.

2m
2m

m
40 c

c
30

m

30 cm

2m

1,3 m

m
30 c

40 x 30 x 4,5 cm (Lxlxi)
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30 x 30 x 4,5 cm (Lxlxi)

GARANTIE
PREMIUM

5Ani

Textură
Travertin Veincut

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

40x30x4,5 (Lxlxi cm)

100 Kg/m2

White

Paletizat, 13 m2/palet

Smoke

30x30x4,5 (Lxlxi cm)

Beige
Noche
Antracit

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

Dale de pavaj travertin - Athos - Antrachit

BEIGE

NOCHE

ANTRACIT

Reamenajare piața Rogerius (Oradea, Jud. Bihor)

Reamenajare piața Rogerius (Oradea, Jud. Bihor)

Reamenajare piața Rogerius (Oradea, Jud. Bihor)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Dale pavaj Athos Antracit

Amenajare parcare centru SPA Athos Antracit (3000 m2 Călărași)

Detaliu amenajare Athos Somke

Detaliu parcare centru SPA (3000 m2 Călărași)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Monaco
Soluţia perfectă pentru amenajarea piscinei
Dacă sunteţi în căutarea unei soluţii de amenajare inedite pentru spaţiile exterioare cu dimensiuni generoase, dalele Monaco sunt
exact ceea ce vă trebuie. Cu grosimea de 2,5 cm, sunt disponibile în culori calde şi oferă un design excelent, pot fi folosite atât la
interior cât şi la exterior la pavarea curţilor sau a aleilor din grădini sau parcuri, terase, zone pietonale, de agrement, sau în jurul
piscinei. Acestea se pretează a fi montate pe şapă de beton.

50

50

cm

cm

2,5 cm

Monaco dale de pavaj 50x50x2,5 (Lxlxi cm)

Exemplu modulare 1,5 x 1,5 =2,25 m2

GARANTIE
PREMIUM

5Ani

kg

Textură

Dimensiuni disponibile

Grosime

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Calcar Antichizat

50x50x2,5 (Lxlxi cm)

2,5 cm

60 Kg/m2

White

Paletizat, 18 m2/palet

Smoke

4 Buc./m2

Beige
Noche

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Roma
Eleganţă şi raﬁnament
Dalele cu textură de marmură antichizată Roma pot fi folosite atât la interior
cât şi la exterior pentru amenajarea clădirilor, la placarea faţadelor, pereţilor
interiori şi exteriori. Decorarea cu acest pavaj, conferă ambienţelor dvs.
eleganţă, armonie şi stil. De asemenea, dalele cu textură de marmură
antichizată sunt ideale pentru pardoseli, la pavarea curţilor sau a aleilor din
grădini sau parcuri, terase, zone pietonale, de agrement, sau în jurul piscinei.

40

60 cm

cm

30

60 x 40 x 2 cm (Lxlxi)

40 c

m

cm

40 x 30 x 2 cm (Lxlxi)

GARANTIE
PREMIUM

5Ani

Textură

Modul

Greutate

Marmură

Conține 3 piese

40 Kg/m2

Culori disponibile

Ambalaj

White

Paletizat, 22 m2/palet

1 buc. 60x40x2 cm (Lxlxi)

Smoke

2 buc. 40x30x2 cm (Lxlxi)

Beige
Noche

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

* Pavare cu dale Roma Smoke, suprafata aprox. 400 m2 (Oradea)

Placare stâlpi gard și soclu gard dale Roma (Oradea, Bihor)

Placare stâlpi gard și soclu gard dale Roma (Oradea, Bihor)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Traverstone
Dalele cu forme clare drepte şi aspect modern
Dalele de pavaj Traverstone impresionează prin estetica deosebită adaptată epocii noastre. Pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior
la pavarea curţilor sau a aleilor din grădini sau parcuri, terase, zone pietonale, sau în jurul piscinei. Acestea se pretează a fi montate pe
şapă de beton pentru trafic auto sau pat de nisip pentru trafic pietonal sau auto uşor.

40 c

m

60

cm

Stil gresie

Stil cărămidă

Stil cărămidă

Tesat orizontal

Tesat vertical

3 cm

Dala de pavaj Traverstone 60x40x3 (Lxlxi cm) - 5 Buc./m2

Spic
GARANTIE
PREMIUM

5Ani

Exemple modulare 1,2 x 0,9 =1,08 m2

Textură

Dimensiuni disponibile

Grosime

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Travertin VeinCut

60x40x3 (Lxlxi cm)

3 cm

70 Kg/m2

White

Paletizat, 16 m2/palet

Smoke

5 Buc./m2

Beige
Noche
Antracit

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

ANTRACIT

Reamenajare piața Rogerius (Oradea, Jud. Bihor)

Reamenajare piața Rogerius (Oradea, Jud. Bihor)

Reamenajare piața Rogerius (Oradea, Jud. Bihor)

Pentru mai multe idei de amenajare si modele de pavaje va invitam sa vizitati www.starstone.ro

Athena
Puneţi în valoare spaţiile mai restrânse
Dalele de pavaj Athena un produs realizat pe dimensiuni mai reduse, de 30x15 centimetri, care vă va permite să puneţi în
valoare şi spaţiile mai restrânse din jurul locuinţei, nu doar pe cele de mari dimensiuni. Pot fi folosite atât la interior cât şi
la exterior la pavarea curţilor sau a aleilor din grădini sau parcuri, terase, zone pietonale, de agrement, sau în jurul
piscinei. Acestea se pretează a fi montate pe şapă de beton.

15

cm

30 cm

2,5 cm

Stil gresie

Stil cărămidă

Stil cărămidă

Tesat orizontal

Tesat vertical

Dala de pavaj Athena 30x15x2,5 (Lxlxi cm) - 22 Buc./m2

Spic
GARANTIE
PREMIUM

5Ani

kg

Exemple modulare 1,2 x 0,9 =1,08 m2

Textură

Dimensiuni disponibile

Grosime

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Travertin Dăltuit

30x15x2,5 (Lxlxi cm)

2,5 cm

60 Kg/m2

White

Paletizat, 22 m2/palet

Smoke

22 Buc./m2

Beige
Noche

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Placare gard și soclu casă particulară (Oradea, Bihor)

Amenajare parc public (Oradea, Bihor)

Detaliu dale de pavaj Athena

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Solid Deck
Alternativa “BETON” la pardoselile tip deck
Dalele de pavaj Solid Deck impresionează prin estetica deosebită adaptată epocii noastre. Pot fi folosite atât la interior
cât şi la exterior la pavarea curţilor, teraselor, zone de agrement, sau în jurul piscinei. Acestea se pretează a fi montate pe
şapă de beton pentru trafic auto sau pe pat de şapă semiuscată pentru trafic pietonal.

100 cm

20 cm

Stil gresie

5 cm

Stil cărămidă

5
Produse premium
Calitate superioară
aspect natural.

Garanţie 5 Ani
Dalele au o garanţie
de 5 ani transmisibilă.

Rezistenţă la îngheţ
Produsele testate în
condiţii extreme.

Antiderapant
Suprafaţa dalelor este
antiderapantă, se
pretează a ﬁ instalate
în jurul piscinei.

Uşor de curăţat
Dalele sunt uşor
de curăţat.

Suportă traﬁc auto
Dalele lipite cu adeziv
pe şapă de beton
rezistă la un traﬁc auto
uşor ( max. 3,5 tone)

Interior/Exterior
Se pretează a ﬁ
instalate la interior şi
exterior

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Lemn

100x20x5 (Lxlxi cm)

120 Kg/m2

Smoke

Paletizat, 10 m2/palet

5 Buc./m2

Beige

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

TAN

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Forest
Reîntoarcerea la natură
Lemnul reinterpretat in cea mai armonioasă şi spectaculoasă formă adaptată epocii noastre. Dalele de pavaj Forest pot fi
folosite atât la interior cât şi la exterior la pavarea curţilor, teraselor, zone de agrement, sau in jurul piscinei. Acestea se
pretează a fi montate pe şapă de beton pentru trafic auto sau pe pat de şapă semiuscată pentru trafic pietonal.

100 cm

20 cm

Stil gresie

5 cm

Stil cărămidă

5
Produse premium
Calitate superioară
aspect natural.

Garanţie 5 Ani
Dalele au o garanţie
de 5 ani transmisibilă.

Rezistenţa la îngheţ
Produsele testate în
condiţii extreme.

Antiderapant
Suprafaţa dalelor este
antiderapantă, se
pretează a fi instalate
în jurul piscinei.

Uşor de curăţat
Dalele sunt uşor
de curăţat.

Suportă traﬁc auto
Dalele lipite cu adeziv
pe şapă de beton
rezistă la un trafic auto
uşor ( max. 3,5 tone)

Interior/Exterior
Se pretează a ﬁ
instalate la interior şi
exterior

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Lemn

100x20x5 (Lxlxi cm)

120 Kg/m2

Smoke

Paletizat, 10 m2/palet

5 Buc./m2

Beige

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

TAN

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Terra Ardezia
Spectaculos, unic, extravagant
O textură unică, spectaculoasă, aspectul patinat o face ideală pentru realizarea unui design rustic. Dalele de pavaj Terra
Ardezia pot fi folosite atât la interior cât şi la exterior la pavarea curţilor, teraselor, zone de agrement, sau în jurul piscinei.
Acestea se pretează a fi montate pe şapă de beton pentru trafic auto sau pe şapă semiuscată pentru trafic pietonal.

100 cm

20 cm

Stil gresie

5 cm

Stil cărămidă

5
Produse premium
Calitate superioară
aspect natural.

Garanţie 5 Ani
Dalele au o garanţie
de 5 ani transmisibilă.

Rezistenţa la îngheţ
Produsele testate în
condiţii extreme.

Antiderapant
Suprafaţa dalelor este
antiderapantă, se
pretează a fi instalate
în jurul piscinei.

Uşor de curăţat
Dalele sunt uşor
de curăţat.

Suportă traﬁc auto
Dalele lipite cu adeziv
pe şapă de beton
rezistă la un trafic auto
uşor ( max. 3,5 tone)

Interior/Exterior
Se pretează a ﬁ
instalate la interior şi
exterior

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Ardezie

100x20x5 (Lxlxi cm)

120 Kg/m2

Smoke

Paletizat, 10 m2/palet

5 Buc./m2

Beige
Antracit

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

TAN

ANTRACIT

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Star Brick
Farmecul străzilor de demult
Inspirată din pavelele de cărămidă veche folosite în oraşele europene, pavelele Star Brick sunt destinate punerii în valoare a spaţiilor mici. Cu ajutorul unui proces de
formare special conceput, fiecare piesă este antichizată în mod unic, iar dimensiunile special concepute pentru o instalare uşoară şi eficientă. Acestea se pretează a fi
montate pe şapă de beton pentru trafic auto sau pe şapă semiuscată pentru trafic pietonal.

7c

m

21 cm

Spic

Stil cărămidă

Stil gresie

T, esat

4,5 cm

5
Produse premium
Calitate superioară
aspect natural.

Garanţie 5 Ani
Dalele au o garanţie
de 5 ani transmisibilă.

Rezistenţă la îngheţ
Produsele testate în
condiţii extreme.

Antiderapant
Suprafaţa dalelor este
antiderapantă, se
pretează a fi instalate
în jurul piscinei.

Uşor de curăţat
Dalele sunt uşor
de curăţat.

Suportă traﬁc auto
Dalele lipite cu adeziv
pe şapă de beton
rezistă la un trafic auto
uşor ( max. 3,5 tone)

Interior/Exterior
Se pretează a ﬁ
instalate la interior şi
exterior

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Cărămidă

21x7x4,5 (Lxlxi cm)

100 Kg/m2

Smoke

Paletizat, 12 m2/palet

68 Buc./m2

Beige
Peru, Sienna

SMOKE

BEIGE

PERU

SIENNA

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Orion
Dale de pavaj XXL
Dale de pavaj Orion, datorită formatului generos de 1 m lungime pe 0,5 m lăţime pot fi folosite atât la interior cât şi la
exterior la pavarea curţilor, teraselor, zonelor de agrement, sau în jurul piscinei. Acestea se pretează a fi montate pe şapă
de beton pentru trafic auto sau pe pat de şapă semiuscată pentru trafic pietonal.

100 c
m

m

c
50

Stil gresie

5 cm

Stil cărămidă

5
Produse premium
Calitate superioară
aspect natural.

Garanţie 5 Ani
Dalele au o garanţie
de 5 ani transmisibilă.

Rezistenţă la îngheţ
Produsele testate în
condiţii extreme.

Antiderapant
Suprafaţa dalelor este
antiderapantă, se
pretează a fi instalate
în jurul piscinei.

Uşor de curăţat
Dalele sunt uşor
de curăţat.

Suportă traﬁc auto
Dalele lipite cu adeziv
pe şapă de beton
rezistă la un traﬁc auto
uşor ( max. 3,5 tone)

Interior/Exterior
Se pretează a ﬁ
instalate la interior şi
exterior

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Antiderapantă

100x50x5 (Lxlxi cm)

120 Kg/m2

White

Paletizat, 9 m2/palet

2 Buc./m2

Smoke
Antracit

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

ANTRACIT

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Accesorii pavaje
Bordură pavaj textură travertin
20 c
m

80 cm

5 cm

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Travertin

80x20x5 (Lxlxi) cm

25 Kg/Buc.

White

Paletizat, 60 Buc./palet

Smoke
Beige
Noche

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Capac de rigolă textură travertin
40 cm

m
0c

2

3 cm

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Travertin

40x20x3 (Lxlxi) cm

5 Kg/Buc.

White

Paletizat, 200 Buc./palet

Smoke
Beige
Noche

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Accesorii pavaje
Bordură piscină textură travertin
32

cm

50 c

m

3 cm

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Travertin

50x32x3 (Lxlxi) cm

12 Kg/Buc.

White

Paletizat, 80 Buc./palet

Smoke
Beige
Noche

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

NOCHE

Dale de pavaj tactile
Soluţia ideală pentru amenajarea traseelor pentru nevăzători
30 cm

5 cm

30

30

cm

cm

30 cm

5 cm

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Beton

Dala caneluri 30x30x8,5 (Lxlxi) cm

18 Kg/Buc.

Smoke

Paletizat, 60 Buc./palet

Dala butoane 30x30x8,5 (Lxlxi) cm

Gold

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Pas japonez rotund
Soluţia ideală pentru aleea grădinii tale

50 cm

50 cm

50 cm

Lespezi din formă rotundă sau semilună montate în iarbă pentru crearea de alei prin grădină.

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Ardezie

Diametru 50 cm

20 Kg/Buc.

Smoke

Paletizat, 50 Buc./palet

Grosime 4,5 cm

Gold
Antracit

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

GOLD

ANTRACIT

50 cm

50 cm

50 cm

Pas japonez semilună

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Ardezie

Diametru 50 cm

16 Kg/Buc.

Smoke

Paletizat, 50 Buc./palet

Grosime 4,5 cm

Gold
Antracit

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

GOLD

ANTRACIT

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Roma 30
Borduri pentru piscină

3 cm

cm

50

30

cm

6 cm

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

30 cm

30 cm

ROMA 30
Element colţ, rază

ROMA 30
Bordură Dreaptă 30

30 cm

30 cm

Dreaptă

Rază
1,262 m

30 cm

Rază 1 m

Rază
1,5 m

Rază
2,75 m

30 cm

Rază 2,5 m

Rază
2m

30 cm

Rază1,5 m

Rază
2,5 m

30 cm

Colţ Mare Exterior 90°

30 cm

Rază 1,26 m

Rază2 m

Rază
4m

Rază
5m

30 cm

Rază 2,75 m

30
cm

cm

Colţ Exterior 90°

Rază
1m

30 cm

30 cm

30 cm

Colţ Interior 90°

Raza
10,9 cm

40

50

cm

30
cm

30 cm

30 cm

Rază 4 m

Rază 5 m

GARANTIE
PREMIUM

5
Ani

CULORI DISPONIBILE

WHITE

SMOKE

BEIGE

Textură

Produs

Calcar Buciardat

Roma 30 - Dreaptă

NOCHE

Dimensiuni
50x30x6 cm (Lxlxi)

Greutate

Observatii

Ambalaj

9 Kg/Buc.

2 Buc./metru

Paletizat

Roma 30 - Colț 90° Interior

40x40x6 cm (Lxlxi)

-

Roma 30 - Colț 90° Exterior

40x40x6 cm (Lxlxi)

-

Roma 30 - Colț 90° Mare

50x50x6 cm (Lxlxi)

-

15x30x6 cm (Lxlxi)

6,6 Buc./metru

Roma 30 - Rază 1 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

13 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Rază 1,262 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

16 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Rază 1,5 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

19 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Rază 2 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

26 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Rază 2,5 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

32 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Rază 2,75 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

35 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Rază 4 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

51 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Rază 5 M

~ 50x30x6 cm (Lxlxi)

63 Buc./Cerc complet

Roma 30 - Dreaptă 15 cm

Notă: În funcţie de necesităţile dvs. putem realiza la comandă borduri de piscine de alte dimensiuni şi forme.

Amenajare piscină pensiune (Sînmartin, Bihor)

Amenajare ștrand public (Drobeta Turnu Severin)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Amenajare piscină - borduri piscină Roma 30 (Venus Constanța)

Amenajare piscină - borduri piscină Roma 30 (Venus Constanța)

Amenajare piscină - borduri piscină Roma 30 (Venus Constanța)

Bordură piscină Roma 30 Smoke (Venus Constanța)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)

Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)
Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)

Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)

Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)

Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)

Borduri piscină Roma 30 (Sibiu)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de pavaje vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Borduri piscină Roma 30 (Tg. Jiu/Gorj)

Split-Face
Redeﬁneşte spaţiul interior şi exterior
Este superior pietrei naturale, Split-Face de la STAR STONE transformă ambientul exterior şi interior la nivel de
artă. Split Face este un produs nou, care completează gama de produse STAR STONE şi ajută designerii să
creeze proiecte complet noi şi cu un "aer" unic.

10 cm

50 cm

CULORI DISPONIBILE

SMOKE

WHITE

BEIGE

NOCHE

GARANTIE
PREMIUM

5Ani

Textură

Dimensiuni

Greutate

Culori disponibile

Ambalaj

Travertin Panelat

50x10x2 (Lxlxi cm)

45 Kg/m2

White

Paletizat, 20 m2/palet

Beige
Smoke
Noche

Split-Face Beige - Placare gard casă particulară (Pitești)

Placare gard exterior casă particulară (120 m2, Oradea)

Split-Face Smoke - Placare intrare casă (14 m2, Pitești)

Split-Face Beige placare zid (38 m2, Târgu Jiu)
Split-Face Smoke placare gard casă particulară (160 m2, Oradea)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de piatră decorativă vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Split-Face placare gard (260 m2, Negrești Oaș)
Palcare gard exterior (150 m2, Pitești)

Palcare gard exterior casă particulară (120 m2, Oradea)
Placare scări intrare casă (40 m2, Oradea)

Split-Face Smoke - Placare gard exterior, casă particulară (480m2, Negrești Oaș)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de piatră decorativă vă invităm să vizitați www.starstone.ro

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

3,5 cm
40 cm

7 cm

5
Produse premium
Calitate superioară
aspect natural.

Garanţie 5 Ani
Dalele au o garanţie
de 5 ani transmisibilă.

Rezistenţă la îngheţ
Produsele testate în
condiţii extreme.

Interior/Exterior
Se pretează a ﬁ
instalate la interior şi
exterior

Greutate redusă
Doar 22 kg/m2

Grosime redusă
Doar 1,5 cm

Textură

Dimensiuni

Greutate

Bucati/m2

Ambalaj

Cărămidă

40x7x1,5 cm (Lxlxi)

22 Kg/m2

Rosturi de 10 mm = 19 buc. 40x7 cm + 19 buc. 40x3,5 cm

Paletizat, 40 m2/palet

40x3,5x1,5 cm (Lxlxi)

Rosturi de 7 mm = 20 buc. 40x7 cm + 20 buc. 40x3,5 cm
Rosturi de 5 mm = 21 buc. 40x7 cm + 21 buc. 40x3,5 cm

WHITE

BEIGE

PERU

SIENNA

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de cărămidă aparentă vă invităm sa vizitați www.starstone.ro

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

21,5 cm

5 cm

5
Produse premium
Calitate superioară
aspect natural.

Garanţie 5 Ani
Dalele au o garanţie
de 5 ani transmisibilă.

Rezistenţă la îngheţ
Produsele testate în
condiţii extreme.

Interior/Exterior
Se pretează a ﬁ
instalate la interior şi
exterior

Greutate redusă
Doar 30 kg/m2

Grosime redusă
Doar 2 cm

Textură

Dimensiuni

Greutate

Bucati/m2

Ambalaj

Cărămidă antichizată

21,5x5x2 cm (Lxlxi)

30 Kg/m2

Rosturi de 12 mm = 65 buc./m2

Paletizat, 30 m2/palet

Rosturi de 10 mm = 68 buc./m2
Rosturi de 7 mm = 72 buc./m2

WHITE

SMOKE

SIENNA

BROWN

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de cărămidă aparentă vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Master Brick
Redeﬁneşte spaţiul interior şi exterior
Modelul Master Brick se poate pune în operă cu sau fără rosturi. Rostuirea se face extrem de uşor datorită grosimei
reduse de aproximativ 10 mm. Se pot realiza combinaţii de diferite culori cu rezultate spectaculoase.

CULORI DISPONIBILE

ANTIQUE

BROWN

SIENNA

KHAKI

FIREBRICK

GARANTIE
PREMIUM

5Ani

kg

Tipul de piatră

Dimensiuni

Greutate

Cărămidă Antichizată

23,5x7,1x1 (Lxlxi mm)

18 Kg/m2

Bucăţi/m2
60 buc. (m2 real !)
59 buc. / m2 (fără rost)
54 buc. / m2 (rost de 5 mm)
52 buc. / m2 (rost de 7 mm)
50 buc. / m2 (rost de 10 mm)
48 buc. / m2 (rost de 12 mm)

* Cărămidă Master Brick - Placări interioare și exterioare, suprafață aprox. 120 m2 (Râmnicu Vâlcea/Jud.Vâlcea)

Ambalaj
Paletizat, 50 m2/palet

PERU

Amenajare restaurant. Suprafață aprox. 250 m2 (Oradea/Bihor)

Cărămidă Master Brick - Brown - Placări interioare și exterioare

Placări exterioare fațadă casă particulară (150 m2, Săftica/București)
Amenajare balcon casă. Suprafață aprox. 20 m2 (Oradea/Bihor)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de accesorii vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Accesorii Gard, Terasă, Balcon
Capacele pentru stâlpi, cele de interval de gard şi aticurile pentru ziduri, acţionează în primul rând ca o protecţie împotriva efectelor
dăunatoare ale expunerii constante la soare, ploaie, zăpadă şi gheaţă. Pe de altă parte, adaugă un plus de rezistenţă şi durabilitate
zidurilor şi gardurilor, mărindu-le durata de viaţă.
Atic terasă, clădire

Capac stâlp gard

Trepte

Atic balcon

Capac interval gard

Jardiniere, fântâni

Mână curentă

Accesoriile pentru gard, terasa, balcoane şi ziduri STAR STONE sunt produse speciale din piatră compozită, colorate şi impermeabilizate
în masă, ceea ce face ca acestea să îşi păstreze aspectul şi calităţile pentru un timp îndelungat, nemaifiind necesară vopsirea lor.

In func ţ ie de necesită ţ ile dvs. putem realiza la comandă capace pentru stâlpi de alte dimensiuni ş i forme
GARANTIE
PREMIUM

5Ani

Capace stâlp gard Roma
50 cm

50

cm

45 cm

45

7 cm

40 cm

cm

40

6 cm

3,5 cm

cm

6 cm

3 cm

3 cm

Dimensiuni 50x50x7 (Lxlxi cm)
Greutate
22 Kg/Buc.

Dimensiuni 45x45x6 (Lxlxi cm)
Greutate
18 Kg/Buc.

Dimensiuni 40x40x6 (Lxlxi cm)
Greutate
14 Kg/Buc.

Paletizare

Paletizare

Paletizare

20 Buc./Palet

35 cm

35

cm

40 Buc./Palet

30 cm

30

5 cm

50 Buc./Palet

25 cm

cm

25

5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2 cm

cm
4 cm

Dimensiuni 35x35x5 (Lxlxi cm)
Greutate
9 Kg/Buc.

Dimensiuni 30x30x5 (Lxlxi cm)
Greutate
6 Kg/Buc.

Dimensiuni 25x25x4 (Lxlxi cm)
Greutate
5 Kg/Buc.

Paletizare

Paletizare

Paletizare

60 Buc./Palet

80 Buc./Palet

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de accesorii vă invităm să vizitați www.starstone.ro

80 Buc./Palet

Capace interval Roma - Royal
50 cm

50

3 cm

cm

50 cm

5 cm

45

3 cm

cm

50 cm

5 cm

40

3 cm

cm

5 cm

Dimensiuni 50x50x5 (Lxlxi cm)
Greutate
24 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x45x5 (Lxlxi cm)
Greutate
21 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x40x5 (Lxlxi cm)
Greutate
18 Kg/Buc.

Paletizare

Paletizare

Paletizare

20 Buc./Palet

35

50 cm

3 cm

cm

38 Buc./Palet

30

50 cm

5 cm

3 cm

40 Buc./Palet

50 cm

cm

5 cm

3 cm

25

cm

5 cm

Dimensiuni 50x35x5 (Lxlxi cm)
Greutate
17 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x30x5 (Lxlxi cm)
Greutate
14 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x25x5 (Lxlxi cm)
Greutate
11 Kg/Buc.

Paletizare

Paletizare

Paletizare

40 Buc./Palet

42 Buc./Palet

42 Buc./Palet

Capace interval Roma - Clasic
50 cm

50

50 cm

cm

45

cm

50 cm

40

cm

3 cm

3 cm

Dimensiuni 50x50x3 (Lxlxi cm)
Greutate
16 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x45x3 (Lxlxi cm)
Greutate
15 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x40x3 (Lxlxi cm)
Greutate
14 Kg/Buc.

Paletizare

Paletizare

Paletizare

30 Buc./Palet

50 cm

35

cm

44 Buc./Palet

50 cm

3 cm

3 cm

30

64 Buc./Palet

50 cm

cm

3 cm

25

cm

3 cm

Dimensiuni 50x35x3 (Lxlxi cm)
Greutate
12 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x30x3 (Lxlxi cm)
Greutate
9 Kg/Buc.

Dimensiuni 50x25x3 (Lxlxi cm)
Greutate
8 Kg/Buc.

Paletizare

Paletizare

Paletizare

64 Buc./Palet

64 Buc./Palet

64 Buc./Palet

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de accesorii vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Capace stâlpi și capace interval gard (150 m2, Pitești)

Montare capac stâlp și capace interval (130 m2, Negrești Oaș)

Capace stâlp Smoke (50 m2, Scoarța)
Capac interval gard (20 m2, Oradea)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de accesorii vă invităm să vizitați www.starstone.ro

Capac stâlp gard vilă (220 m2 Vâlcea)

Montare capac interval gard casă (150 m2, Oradea)

Montare capace și capace interval gard (200 m2, Oradea)

Capace stalp gard (160 m2, Craiova)

Capace stâlp și capac interval Smoke (250 m2, Scoarța)

Pentru mai multe idei de amenajare și modele de accesorii vă invităm să vizitați www.starstone.ro

De ce să alegeţi produsele
STAR STONE ?
Suntem producători
Avem o gamă largă de produse
Vă sprijinim în alegerile dvs.
Garanţie 5 ani
Termene de livrare scurte
Organizăm transport în toată ţara

O alegere pentru toţi
Pavaj modular

Contururi clare, funcţionalitate şi aspect
natural. În deplin acord cu ambientul natural,
produsele noastre pot îmbina modernul cu
funcţionalul într-un stil unic care lasă loc
creativităţii şi încadrează în acelaşi timp şi
piesele clasice.

Produs modular care conţine mai multe
piese de diferite dimensiuni.

Uşor de curăţat
Produsele sunt uşor de curăţat.

5Ani

kg

Doar 18 kg/m2

Grosime redusă
Doar 10 mm

Produse premium

Antiderapant

Suportă traﬁc auto

Calitate superioară, aspect natural.

Suprafaţa produselor este antiderapantă.

Produsele lipite cu adeziv pe şapă de beton
rezistă la un trafic auto usor ( max. 3,5 tone)

Rezistenţă la îngheţ

Interior/Exterior

Produse testate în condiţii extreme.

Se pretează a ﬁ montate la interior şi exterior

PREMIUM

GARANTIE

Greutate redusă

Garanţie 5 Ani
Produsele au o garanţie de 5 ani
transmisibilă.

Star Stone Power

Star Stone Protect

Asigură rezisten ţ a de neegalat a
produselor noastre datorită folosiri în
cadrul procesului de produc ţ ie a
agregatelor de carieră de cea mai bună
calitate rezultând produse extrem de
rezistente şi durabile.

Elimină crăpăturile şi fisurile datorate
tensiunilor ş i contrac ţ iilor, cre ş te
considerabil rezistenţa la uzură şi la
cicluri îngheţ – dezgheţ.

Star Stone Clean
Protejează pavajul împotriva ingheţului,
acesta păstrându-şi frumuseţea pentru
un timp îndelungat.

Proprietati speciale
Produsele pe care le alegeţi pentru proiectul
dumneavoastră reprezintă o decizie pe
termen lung, de aceea este esenţial să
beneficiaţi de cea mai bună consultanţă.
Pentru a va oferi soluţia optimă nu ezitaţi să
ne contactaţi.

›
›
›
›
›
›

Îndepărtarea facilă a frunzelor căzute, a petelor de vin, ulei etc.
Pavajul își păstrează aspectul natural pentru mulți ani.
Reducerea riscului de apariție a eﬂorescențelor.
Proprietăți antiderapante.
Reducerea riscului de decolorare.
Rezistența la îngheț. Produsele au fost testate la 28 de cicluri de
îngheț – dezgheț, în urma rezultatelor produsele nu au suferit nici o
modiﬁcare!

›

Rezistență ridicată la intemperii.

Din dorinţa de a oferi partenerilor şi clienţilor nostri produse şi servicii de calitate, din data de 11 Mai 2016 STAR STONE are implementat şi
certiﬁcat sistemul de management al calităţii conform cerinţelor standardului ISO 9001 :2008 prin certiﬁcatul cu nr. 01 100 1334837.
De asemenea a sistemului de management al mediului, conform standardului ISO 14001 :2004 prin certiﬁcatul cu nr. 01 104 1334837,
certiﬁcate valabile până în 2018-09-14 pentru "Producţie de dale şi elemente de placaj din beton”. Certiﬁcarea a fost executată de
organismul de certiﬁcare TUV Rheinland Cert GmbH.

Într-o economie ce funcţionează în condiţiile impuse de piaţa unică europeană, calitatea produselor şi a serviciilor este primul criteriu de
selecţie pe care clienţii îl vor avea în vedere. Nu poţi deveni competitiv şi credibil pe piaţă, dacă ﬁrma şi serviciile pe care le oferi nu au
garanţia calităţii. Certiﬁcarea sistemului de management al calităţii la STAR STONE înseamnă atingerea unui standard de calitate pe care
vom continua să îl îmbunătăţim, în beneﬁciul clienţilor noştri. Beneﬁciile implementării unui astfel de sistem sunt câştigarea încrederii şi
satisfacţiei clienţilor, precum şi transparenţa şi eﬁcienţa proceselor interne ale organizaţiei.

ș

ț

Partener

Nu ne facem responsabili de posibilele erori tipografice.

ROMÂNIA

