
 

 

 
 
 
 

CĂRĂMIDĂ 
20x10cm 

 
4cm                  6cm 

ANTIC 
20x20cm 

 
4cm 

CĂRĂMIDĂ 
10x10cm 

 
 

4cm 

PĂTRAT 
40x40cm 

 
 

5cm 
PREȚ RON/mp 

GRI 30,00 RON 39,00 RON 41,00 RON 43,00 RON 44,00 RON 

ROȘU 34,00 RON 43,00 RON 43,00 RON 45,00 RON 48,00 RON 

MARO/NEGRU 39,00 RON 46,00 RON 45,00 RON 47,00 RON 50,00 RON 

ALB/CREM - - 48,00 RON 49,00 RON 54,00 RON 

BRUC 
21x14cm 

 
4cm 

BRUC 
14x14cm + 7x14cm 

 
4cm 

CĂRĂMIDĂ 
20x30cm 

 
6 cm 

DUBLU T 
20x16,5cm 

 
6cm 

GRI 37,00 RON 43,00 RON 44,00 RON 37,00 RON 
ROȘU 39,00 RON 45,00 RON 48,00 RON 40,00 RON 

MARO/NEGRU 43,00 RON 47,00 RON 50,00 RON 46,00 RON 
ALB/CREM 48,00 RON 49,00 RON 54,00 RON 54,00 RON 

ECO 
40x40cm 

 
8cm 

BOLȚAR 
20x20x40cm 

 

BOLȚAR DE STÂLP 
26x26x13cm 

 

GRI 33,00 RON 7,00 RON/buc 4,00 RON/buc 

NE  ESTE MAI UȘOR  SĂ  EXPLICĂMCUMPARATORULUI   PREȚUL, DECÂT SĂNE CEREM SCUZE  ÎNTOTDEAUNA PENTRU 

CALITATEA PRODUSELOR 

 

                                     (prețurile includ T.V.A) 



 

 

Program de lucru : 
Luni–Vineri: 8:30 – 17:30;  
Sâmbăta: 8:30 -14;  
Duminică: ÎNCHIS. 

 
 
 

Pentru a vedeaproduselenoastrevărugămsăaccesaţi :https://kingpavaj.ro/ 

 

Preţurile sunt negociabile pentru cantitati mari. Plata se face numerar sau cu OP inainte de livrarea mărfii. Marfa 
se livrează pe paleţi. Pre/ţpalet = 30 ron (garantie) In momentulreturnăriipaleţilor, maxim 30 zile, garanţia se va 
restitui.Transportul şidescărcatulpaleţilor (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 ş iplăcile 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 înţelegeroşu,galben, negru,maro , iarcelelalteculori sunt considerate comandăspecialăşipreţul se 
calculeazăpentrufiecarecomandaînparte. 

 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  tonepentrupavajele cu o grosime de 5,6-6 cm. (  pavaj cu o dimensiunemică)                                     

5. 20-30 tone pentrupavajele cu o grosime de 7-8 cm 

Fenomenele de maijos 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.    

 În prezenţa sărurilor alcaline şi a umezelii, pentru reducerea apariţiei acestor 

fenomene, se recomandă evitarea umezelii, folosirea de impermeabilizanţi şi evitarea folosirii substanţel

or chimice şi a sării. Gardul şi pavajul vibroturnat colorat conţin oxid în toată masa. Apariţia petelor, 

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

BORDURĂ MICĂ 
50x20x6cm 

 

BORDURĂ MEDIE 
50x15x10cm 

 

BORDURĂ MARE 
50x20x15cm 

 

BORDURĂ MARE 
50x12x25cm 

 

GRI 5,00 RON/buc 7,00 RON/buc 20,00 RON/buc 13,00 RON/buc 

COLORAT 7,00 RON/buc 9,00 RON/buc - - 

https://kingpavaj.ro/

