
  

 

                                     (prețurile includ T.V.A) 

 

PAVAJ VIBROPRESAT 

Grosime Preț - lei/m.p Imagine 

 Gri Roșu Maro/Negru/Galben 

 

40 mm 27,00 31,00 34,00 

60 mm 37,00 39,00 43,00 

   

 Alb Crem  

40 mm 38,00 38,00 

60mm 46,00 46,00 

Bordură mică 

Dimensiune Preț - lei/bucată Imagine 

50x20x6 cm 

Gri - 5,00 

 

Color – 7,00 

Bordură mare 

50x20x25 cm 20,00 

 

NE  ESTE MAI UȘOR SA  EXPLICĂM  CUMPARATORULUI   PREȚUL, DECÂT SĂ NE CEREM SCUZE 

ÎNTOTDEAUNA PENTRU CALITATEA PRODUSULUI 

 



 

Program de lucru : luni - vineri 8:30 – 17:30; sâmbata 8:30 -14 ; duminică - închis. 

Pentru a vedea produsele noastre vă rugăm să accesaţi : www. kingpavaj.ro 

Preţurile sunt negociabile pentru cantitati mari. Plata se face cu numerar sau cu OP inainte de livrarea mărfii. 

Marfa se livrează pe paleţi. Preţ palet = 25 ron (garantie) In momentul returnării paleţilor, maxim 30 zile, garanţia 

se va restitui.Transportul şi descărcatul paleţilor (cu macara) este contracost.Comanda este valabilă pâna la data 

livrării. Marfa neridicată în termen de 5 zile de la data livrării va fi vândută, stabilindu-se un nou termen de livrare. 

Din momentul livrării comenzii, pavajele şi plăcile nu se ţin împaletate mai mult de 30 zile. Cumpărătorul este 

obligat să fie prezent la recepţionarea mărfii, reclamaţiile ulterioare nu se iau în considerare.  

Atenţie! În timpul montării , la umplerea rosturilor finale, se utilizează doar nisip fin, fără ciment. 

*Prin color se înţelege roşu,galben, negru,maro , iar celelalte culori sunt considerate comandă specială şi preţul 

se calculează pentru fiecare comanda în parte. 

 Recomandări pentru întreţinere : - Pavajul va fi protejat de substanţe chimice (clor, acizi, 
săruri).                                             

 - Pentru deszăpezire nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.                                  

 - Se va evita depăşirea gabaritului recomandat de producător.  

Greutaţi admise pentru circulaţie :                                                                                      

 1. - pietonale pentru pavajele cu o grosime de 2,2-3 cm                                                     

 2. - 2-3 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,8 cm                                                         

 3. - 3-6 tone pentru pavajele cu o grosime de  4,5-4,7 cm. ( pavaj cu o dimensiune mică)         

 4. - 6-8  tone pentru pavajele cu o grosime de 5,6-6 cm. (  pavaj cu o dimensiune mică)                                     

 5. – 20-30 tone pentru pavajele cu o grosime de 7-8 cm 

Fenomenele de mai jos nu reprezintă defect de fabricaţie: 

 - "Eflorescenţele" sunt pete de culoare albicioasă, care se formează la interacţiunea apei cu calcarul din beton, 
formînd sulfat de calciu (acesta cristalizează). 

- Petele de culoare închisă (maronii sau negre) sunt produse de factori de natură organică şi\sau de la umezeală 
excesivă. 

- Culoarea produselor poate suferi în funcţie de factorii de mediu.    

Apariţia petelor, inclusiv a celor  albe, care apar în urma condiţiilor climatice, nu reprezintă defecte de producție.                                                                                                                

Bolțar 

20x20x40 cm 5,00 

 


