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Prezentarea firmei

Firma noastră este angajat să prezinte un sistem 
energetic eficient care are un conținut tehnic 
ridicat în conformitate cu toate nevoile de pe piața 
construcțiilor.

Materialul de bază din care este realizat sistemul de 
construcții eficiente energetic Thermo-Block este 
polistirenul expandat de tip Neopor F 2400 (EPS) de 
la firma germană BASF. Caracterul principal al EPS 
este transmitanţa termică (W/m2K). Această valoare 
cu cât este mai mică cu atât izolaţia termică este mai 
bună. Toate acestea se bazează pe aerul existent în 
celule închise, care nici ulterior nu trece, ceea ce face 
ca capacitatea de izolarea termică a sistemului de 
construcție Thermo-Block se menține cu timpul.

Elementele sistemului de construcții Thermo-Block 
din punct de vedere chimic sunt neutre, nu conține 
materiale cu efecte negative asupra mediului 
înconjurător și asupra naturii, și nu poluează natura.

Să menținem energia!

Creșterea drastică a prețurilor la 
energie în întreaga lume,

face ca așteptările beneficiarilor de locuință să rezume la realizarea 
unor case cât mai ieftine și întreţinerea lor să fie cât mai economică.

Pro�lul principal al �rmei noastre este producerea sistemelor de construc�ii Thermo- 
Block, comercializarea acestora pe întreaga �ară prin intermediul re�elei de dealeri.
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Dimensiuni:14x25x6,5 cm

Prețul net: 1 Euro/buc

Lista de preț
BLOCURI DE ZIDĂRIE THERMO-BLOCK

 

Dimensiuni: 35x25x100 cm
Elementul „A+”: U=0,15 W/m2K

Dimensiuni: 44x25x100 cm
Elementul „Pasiv”: U=0,10 W/m2K

BLOCURI DE ZIDĂRIE

ELEMENTE DE BLOCARE - (Cofraje pierdute)
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   Pre� net: 35,50 Euro/m Pre� net: 47,00 Euro/m

Blocuri de zidărie 25
Dimensiuni: 25x25x100 cm 
Elementul „A”: U=0,27 W/m K

Blocuri de zidărie 35 Blocuri de zidărie 44

2 2Pre� net: 26,50 Euro/m
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Pre�urile actuale pot � găsite și pe site-ul: www.thermo-block.ro

   si nu includ TVA!        Pre�urile sunt valabile de la 01.03.2019. până la retragere
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Lista de preț
BLOCURI DE ZIDĂRIE THERMO-BLOCK

 

CENTURI PREFABRICATE

BUIANDRUGI

Element centură de 25
Dimensiuni: 25x25x100 cm
Elementul „A”: U=0,27 W/m2K

Prețul net: 9,00 Euro/ml

Buiandrug de 25
Dimensiuni: 25x25x100 cm
Elementul „A”: U=0,27 W/m2K

Prețul net: 9,00 Euro/ml

Element centură de 35 
Dimensiuni: 35x25x100 cm
Elementul „A+”: U=0,15 W/m2K

Prețul net: 11,00 Euro/ml

Buiandrug de 35
Dimensiuni: 35x25x100 cm
Elementul „A+”: U=0,15 W/m2K

Prețul net: 11,00 Euro/ml

Element centură de 44
Dimensiuni: 44x25x100 cm
Elementul „Pasiv”: U=0,10 W/m2K

Prețul net: 13,50 Euro/ml

Buiandrug de 44
Dimensiuni: 44x25x100 cm
Elementul „Pasiv”: U=0,10 W/m2K

Prețul net: 13,50 Euro/ml
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CASE THERMO-BLOCK
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PROCESUL DE EXECUTIE
Pentru a profita de beneficiile elementelor de constucții 
Thermo-Block, trebuie să respectăm cu precizie maximă  
mărimile dimensionale a structurii de bază. 

BLOCURI DE ZIDĂRIE THERMO-BLOCK

BUIANDRUGI THERMO-BLOCK

CENTURI PREFABRICATE THERMO-BLOCK
Centurile prefabricate sunt legate de ultimul rând de blocuri de zidărie. La 
colțuri se vor tăia la 45° și trebuie să avem grijă ca aceste elemente prin betonare 
să fie fixate. Este de preferat ca centurile prefabricate pe partea exterioară să fie 
sprijinite cu panou din scânduri.
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Nu necesită o funda�ie specială, se poate executa pe orice structură tradi�ională. 
Sub primul rând de blocuri de zidărie trebuie plasată o izola�ie împotriva 
umidită�ii solului. Primul rând al blocurilor de zidărie trebuie pozi�ionată precis 
respectând orientarea lor atât pe orizontală cât și pe verticală. Este indicat ca 
amplasarea corespunzătoare a elementelor să se înceapă de la col�ul clădirii, 
și după �x area lor să �e umplute pe jumătate cu beton după care se face 
�n isarea pozi�ionării. După betonarea primului rând, elementele de zidărie 
trebuie asamblate în câte trei rânduri și betonate până la jumătatea ultimului 
rând. Pentru umplerea blocurilor trebuie folosită un beton minim de C12-24. 
Pentru realizarea col�urilor și capetelor de perete trebuiesc folosite 
împreună elementele de zidărie și ecluzele. În cazul col�urilor de perete 
cu tăierea elementelor trebuie să asigurăm ca betonul să curgă peste tot.

            
             

             
     

Buiandrugii sunt plasate direct una după alta, pe elemente de sprijin pregătite 
anterior. Buiandrugii se vor rezema pe ambele capete cu minim 25 cm. Fundul 
buiandrugului la zona de reazem se va decupa pentru ca betonul să faca 
legătura cu betonul din perete.
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Zsolt Ráduly



BENEFICIARI
Costuri de construcții scăzute  • economisire de 60-70% din costurile de 
încălzire • executare rapidă și curată • nu apare fenomenul de mucegai, 
clădiri fără îmbolnăviri alergice • nu există taxe pentru paleți, nu blochează 
fondurile și nu trebuie restituit la furnizor  • se obține un sistem complet, 
care este perfect izolat termic și fără punți termice.

COMERCIANȚI
Vindem prin intermediul comercianților • nu creăm concurență, nu există 
preț concurențial • ambalate în baloturi, care sunt prevăzute cu profile 
protectoare la colțuri, • nu există paleți pe care ar trebui să le aducem înapoi 
la producător • nu trebuie să țineți stoc, livrăm la locul de construcții.

CONSTRUCTORI
Oferim pregătiri profesionale, formare • sprijinim activitatea dumneavoastră 
cu instrucţiuni de utilizare • toate elementele prefabricate sunt foarte 
uşor de ridicat, muncitorii nu se obosesc așa de repede • panourile pot 
fi tăiate cu ferăstrău manual, nu necesită mașină de tăiat cărămidă • nu 
necesită un număr mare de profesioniști: un zidar și mai mulți ajutori • 
locul de amplasare a conductelor pot fi tăiate cu un cuțit electric pentru 
tăiat polistiren, nu există zgomot, nici praf • pentru planșee sunt suficiente 
elemente de susținere simple, nu necesită obloane sau elemente de 
susținere speciale • în locul construcției nu avem nevoie de macara pentru 
ridicarea elementelor de construcții.

INVESTITORI
Se pot construi case cu consum redus A+, case pasive • o economisire de 60-70% 
din costurile de energie • vânzări mai ușoare din cauza costurilor de întreținere 
favorabile • executare rapidă, ieftină, fără deșeuri • pereți mai subțiri, 
oferind astfel mai mult spațiu utilizabil • costuri de construcții 
scâzute • obţinerea unei valori a coeficientului de 
transmitanţă termică „U” corespunzător cerințelor 
termice, nu necesită izolări ulterioare.

DE CE THERMO-BLOCK?

DISTRIBUITOR:

Thermo-Block Romania
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Sisteme de construc�ii e�ciente energetic pentru:




