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panouri decorative, plăci fibrociment și pavaje din piatră naturală pentru arhitectură & design
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PANOURI DECORATIVE 
DIN LEMN ȘI MDF

• Lemnul natural și mdf-ul sunt materiale foarte des folosite în 
realizarea de panouri decorative pentru pereți, fronturi de 
mobilier și alte zone de impact vizual, cu un aspect rustic sau 
modern care reprezintă o tendință foarte la modă în designul 
actual.

• Panourile decorative sunt pregătite pe dimensiunile proiectului, 
astfel încât la montaj să se îmbine perfect. 

• Colecțiile reprezentative pentru această categorie de panouri 
decorative realizate de PLADEC sunt: Minitexture Collection, 
Reclaymed Wood Collection, Wood Collection, Origami 
Collection, Carved MDF, Flexible MDF, Slat Collection, Wall 
Partition Collection, pe care le puteți vizualiza detaliat în 
cataloagele / fișele tehnice din site.
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PLADEC panouri decorative din MDF PLADEC
 pereți 

despărțitori
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PLADEC 
Origami

PLADEC lemn Minitexture

PLADEC 
MDF

PLADEC panouri decorative din lemn și MDF



PANOURI DECORATIVE 
DIN MATERIALE ECO-RECICLATE

• Materialele eco-reciclate folosite la realizarea acestor panouri 
decorative sunt: plante, zaț de cafea, crengi de viță de vie, plută, 
hârtie micronizată în amestec cu rășini ecologice, pământ presat în 
amestec cu sticlă, ceramică, minerale pisate, etc.

• Reciclând aceste materiale care de obicei se aruncă și prelucrându-le 
în bucăți mari sau piese 3D cu aspect și durabilitate deosebite, am 
reușit să obținem elemente de design cu mare impact decorativ și 
deosebit de apreciate de clienții noștri.

• Partenerii PLADEC (colecțiile Recycled și Cork), GENCORK 
(panouri din plută aglomerată și mobilier din plută) și PAPER 
FACTOR (panouri hârtie micronizată) sunt printre cei interesați să 
recupereze prin procesul de reciclare și să redea valoarea unor astfel 
de materiale naturale.
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PAPER FACTOR panouri decorative din hârtie micronizată PLADEC
viță-de-vie

PLADEC module 3D din zaț de cafea
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GENCORK panouri decorative din plută aglomerată PLADEC module 3D din plută granulată



PANOURI DECORATIVE ACUSTICE 

• Materialul de bază cu care se realizează aceste panouri este mdf-ul 
perforat sau canelat finisat cu furnir natural, vopsea, lac, etc. pentru 
panourile acustice de la PLACUSTIC.

• Panourile și  piesele decorative sunt recomandate pentru 
amenajarea de pereți, fronturi de mobilier, tavane, pereți 
despărțitori, îmbinând efectul decorativ cu calitățile acustice 
solicitate.
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PLACUSTIC panouri acustice din MDF furniruit



NEW BOARD INTERNATIONAL SRL                        www.newboard.ro 10

COVERDEC.ONE panouri fonoabsorbante din lână

PLACUSTIC - panouri acustice individuale

PLACUSTIC - panouri acustice divizoare



PANOURI DECORATIVE COMPOZITE

• Panourile decorative din rășină poliesterică ecologică DCPD 
ranforsată cu fibră de sticlă de la KaCOVERINGS reproduc cu 
fidelitate texturi și culori ale unor materiale de construcții cum ar 
fi: piatră naturală, beton, cărămidă, lemn, ardezie, etc. venind în 
sprijinul arhitecților cu o nouă interpretare în panouri de 
dimensiuni mari și subțiri, având o greutate mult redusă față de 
materialele originale.

• Panourile decorative din poliuretan rigid sau flexibil de la 
PANESPOL au un design atrăgător, care se adaptează oricărui stil 
de decorare. Sunt ușoare, excelente termo-fono izolatoare, 
rezistente la apă și intemperii, se instalează simplu și rapid, nefiind 
necesară o pregătire calificată.

• Ambii parteneri pun la dispoziție materiale auxiliare de montaj și 
kit corector pentru obținerea unui montaj ușor și a unui finisaj 
perfect.
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KaCOVERINGS panouri compozite din rășină eco
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PANESPOL panouri compozite 
din poliuretan



PANOURI DECORATIVE 
DIN BETON ARHITECTURAL

• Materialul de bază pentru realizarea acestor panouri decorative de 
la partenerul VHCT este betonul de înaltă tehnologie, având o 
rețetă specială de preparare, colorare și ranforsare, astfel încât 
compoziția obținută umple și preia perfect forma matriței. Rezultă 
panourile din colecțiile 2D, 3D sau LONG, care îmbină designul 
creativ cu forța și stabilitatea betonului clasic, poate cel mai 
important element structural și decorativ din istoria construcțiilor.

• Catalogul general VHCT conține imagini cu modelele de panouri 
din beton și ambiente reprezentative, precum și materialele 
auxiliare și modalitățile de montaj.
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VHCT panouri arhitecturale din beton
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VHCT panouri arhitecturale din beton



PANOURI DECORATIVE 
DIN PIATRĂ NATURALĂ 3D

• Piatra naturală a fost și rămâne unul dintre cele mai importante 
materiale de construcție și finisaj din istoria omenirii. Tocmai de 
aceea, partenerul nostru LAODIKEIA s-a gândit să adauge un plus 
de valoare prelucrând marmura, calcarul, travertinul, onixul în 
formate 3D pe mașini cu comandă numerică sau manual.

• O altă modalitate de a îmbunătăți aspectul estetic al pietrei naturale 
este prin glazurare ceramică, în cazul nostru a lavei vulcanice din 
colecția LAVA STONE.

• Rezultă astfel panouri și piese decorative extrem de spectaculoase, 
care oferă arhitecților și designerilor posibilități infinite de 
exprimare creativă și artistică.
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LAODIKEIA placaje piatră naturală 3D

LAVA STONE plăci bazalt glazurat
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LAVA STONE bazalt glazurat

LAODIKEIA piatră naturală 3D



PLACAJE DECORATIVE 
DIN CERAMICĂ TRIDIMENSIONALĂ

• Ceramica tradițională portugheză este sursa de inspirație și 
realizare a acestor placaje atractive din colecția CERAMISTA, care 
adaugă valoare și reprezentativitate tuturor spațiilor amenajate.

• Fiecare placă este o simbioză între designul tradițional și cel 
contemporan. Designul începe într-o formă virtuală și este adaptat 
în mod practic printr-un proces de fabricație tradițional.

• Aplicarea acestor plăci este ușoară deoarece piesele se îmbină 
perfect între ele, permițând repetabilitatea infinită pe perete.
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CERAMISTA plăci din ceramică tridimensională
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CERAMISTA plăci din ceramică tridimensională



PANOURI DECORATIVE 
METALICE 

• Pentru realizarea panourilor decorative Metal Collection, 
partenerul nostru PLADEC folosește mdf-ul ca suport pe care 
aplică diferite table sau semifinite din oțel, oțel inox, aluminiu, 
zinc, alamă, cupru, etc. supuse de cele mai multe ori unor 
tratamente de oxidare controlată. 

• În cazul colecției Metal Facade se folosește metalul brut, prelucrat 
geometric, finisat prin corodare, obținându-se panouri decorative 
atât pentru interior, cât și pentru exterior.
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PLADEC pereți despărțitori și 
panouri decorative din metal 
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PLĂCI DIN FIBROCIMENT

• Fibrocimentul este un material incombustibil, cu clasă de reacție 
la foc A1, iar placa de fibrociment este o placă pentru construcții 
de categorie A, care se utilizează atât la interior, cât și la exterior, 
fiind extrem de rezistentă în condiții meteo-severe. Este o placă 
stabilă dimensional, rezistentă la impact, ușoară, durabilă, 
garantată pe toată durata de viață a clădirii.

• Împreună cu partenerul nostru SOBEN INTERNATIONAL 
propunem plăci de fibrociment cu următoarele tipuri de finisări ale 
suprafețelor vizibile: naturale, colorate în masă, texturate cu efect 
lemn / piatră naturală / cărămidă, printate cu cerneală specială de 
exterior, frezate / canelate mecanic, vopsite, etc.
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SOBEN INTERNATIONAL plăci fibrociment colorat în masă
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SOBEN INTERNATIONAL plăci fibrociment colorat în masă
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PAVAJE DIN PIATRĂ NATURALĂ
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• Cu ajutorul partenerilor noștri internaționali promovăm pe 
piața românească pavaje, piatră cubică, borduri, bolarzi, 
rigole, etc. din granit gri deschis și bazalt grena sau negru.

• Aceste materiale au caracteristici fizico-mecanice care 
conferă rezistență la trafic intens, la condiții de vreme 
nefavorabilă (ploaie, zăpadă, călduri extreme) și la agresiuni 
fizico-chimice.

• Prin prelucrarea antiderapantă a suprafeței de călcătură 
(sablare, buciardare, periere, șlefuire etc.) se asigură o 
circulație sigură și stabilă în toate anotimpurile, cu condiția 
ca aceste pavaje să fie curățate și întreținute conform 
prescripțiilor din proiectele tehnologice și recomandările 
furnizorului.
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Pavaje din piatră naturală
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Pavaje din piatră naturală
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