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SELECTIA LEMNULUI  
Panourile sunt făcute din material 
lemnos Pinus Pinaster, cunoscut si 
sub numele de Pin Maritim sau Pin 
Galician. 
Lemnul este slefuit si finisat pe 
ambele suprafeŃe..  

Prin prizma combinaŃiei mai multor 
factori si în baza proprietăŃilor de 
elasticitate si duritate ale speciei 
Pinus Pinaster, fără a omite nivelul 
optim de umiditate (obŃinut în 
uscătoarele proprii), vă putem 
asigura că toate panourile  au:  

 RezistenŃă sporită si capacitate 
           de încărcare. 

O flexibilitate mai mare de  
           utilizare  (greutate mai mica de 
           decât metalul, plasticul sau 
           orice alte mode 

ProprietăŃile mecanice ale 
Pinus Pinaster 

Static flexion resistance: 795 kg/cm². 

Module of elasticity: 74.000 kg/cm². 

Compression resistance: 400 kg/cm²..  

 

SISTEMUL  DE ASAMBLARE  
Panourile nu necesită suruburi sau adezivi pentru îmbinare, acest lucru fiind 
făcut de sistemul de asamblare asemănator unor cozi duble de rândunică. Ne 
asigurăm astfel că scândurile sunt lipite una de cealaltă si favorizează dilatarea 

si contracŃia naturală a lemnului, evitând apariŃia fisurilor pe scânduri. 

 Acest sistem menŃine în întregime 
unite partile componente ale  anoului 
si garantează: 

 Panouri nedeformabile. 

Întreaga suprafaŃă plană. 

VibraŃie omogenă pe tot panoul. 

Timpi scurŃi pentru vibraŃii. 

Productivitate marită. 

ProducŃie omogenă. 

Economisire de energie. 
Sistemul “coadă dublă de 

rândunică”  

 

 



 

 

 

Panourile sunt produse din scânduri 

întregi..  

     SCÂNDURA  

De asemenea, panourile sunt rotunjite 
la colŃuri si finisate pe cant pentru a 
reduce uzura panoului. 
 

 

 

Abbiamo incorporato, inoltre, listelli più 

larghi ai lati e tondeggianti nei bordi.  

Toate aceste caracteristici 
garantează ca panourile sunt:  

 Rezistente si de încredere 

 

 

Panourile  au un profil galvanizat 
de 2 mm grosime. 
Inchiderea panoului se face prin 
încastrarea capătului panoului cu o 
foie de metal rotunjită si fără a fi 
sudate la capete, sistem patentat de 
noi în Europa. 
În acest mod avem garanŃia că 
panourile nu se agaŃă în masină si 
nici la contactul cu presa. 

       PROFIL GALVANIZAT 

 

Desi procesul de selecŃie a lemnului 
este mai costisitor, noi considerăm că 
folosind scânduri întregi legătura este 
mult mai puternică si nu  provoacă un 
punct slab la îmbinare.



 

. 
 

 

 

Datorită sistemului de calitate 
implantat am obŃinut în 2005 

Certificatul ISO 9001/2000. 

SISTEMUL DE PRINDERE 

TRATAMENTE  
Panourile sunt tratate prin imersiune ca parte a procesului de protejare a lemnului. 
Panourile sunt imersate într-o solutie preparată din ulei si solvenŃi de bază pentru a 
le menŃine rezistenŃa. Astfel, lemnul este protejat în mod eficient de ciuperci si 
umiditate. 
 

 

umidità.  

 

Profilul galvanizat de la panourile 
 este prins în mod corespunzator cu 
ajutorul unui sistem hidraulic de 
presare în 6 puncte (trei în fiecare 
parte). În acest fel profilul galvanizat 
este fixat de capatul scândurilor si 
protejează panoul.  

CERTIFICARI  
A acordat o atenŃie sporită realizării 
unor produse de calitate si 
menŃinerii satisfacŃiei clienŃilor, 
păstrând cu acestia o relaŃie 
privilegiată în întreaga lume.   

CERTIFICATO  

ISO  
9001:2000  
ES 05/0964  

Este constientă de importanŃa 
mediului înconjurător si de aceea 
prin metodele de lucru folosite 
protejeaza pădurea. 
 

 

 

la protezione dei boschi.  

 
Datorita acestui fapt am obŃinut certificatul Chain Of Custody Certification, care 
confirmă că lemnul nostru provine din păduri controlate si administrate în mod 

corespunzător.  

Merită menŃionat si Certificatul NIMF 15, 
acordat pentru contribuŃia activă la 
reducerea riscurilor de răspândire a 
organismelor dăunătoare transmisibile prin 
lemn.  
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