
SEDIUL CENTRAL LAMINAM



Piastrelle urmărește cu mare atenție și în mod constant evoluția în materie de tehnologie și design în domeniul amenajărilor 
interioare, echipa Piastrelle fiind prezentă an de an la cele mai importante târguri internaționale de profil, reușind astfel să 
aducă în showroom-urile proprii, inovatii în materie de plăci ceramice, obiecte sanitare, robinetărie și multe altele, reușind 
astfel să păstreze interesul colaboratorilor vechi și mai noi.

În portofoliul de produse Piastrelle se găsesc în principal plăci ceramice, într-o gamă extrem de variată, având ca destinație 
amenajarea spațiilor rezidențiale, comerciale sau industriale. Portofoliul de produse cuprinde, de asemenea, toată gama 
de obiecte destinate amenajărilor complete ale camerelor de baie de înaltă clasă, pornind de la căzi și cabine de duș, 
mobilier de baie, robinetărie, accesorii de baie și de asemenea alte materiale destinate amenajărilor cu stil a spațiilor 
cu diverse destinații. Astfel, în portofoliul Piastrelle au fost adăugate treptat și alte materiale: parchet masiv dublu sau 
triplu stratificat, mozaic decorativ, mochetă, covor PVC și nu în ultimul rând toate materialele necesare montajului și 
întreținerii produselor comercializate: adezivi, chituri, hidroizolații, sape și mortare pentru construcții.

După 17 ani în care Piastrelle a transformat pasiunea pentru detaliu în proiecte desăvârșite, propunând soluții de finisaje 
de înaltă clasă, alături de proiecte remarcabile de design pentru amenajări cu destinații multiple (rezidențial, comercial sau 
urban), destinate domeniului rezidențial de lux, in anul 2015 a lansat concept store-ul Piastrelle CASA- Stile di Vita. 

Portofoliul noului brand Piastrelle CASA vine ca o extensie naturală pentru domeniul amenajărilor rezidențiale high-end, 
aducând în prim plan piese de mobilier standard si personalizate, moderne si clasice, lucrari speciale de boiserie de lemn, 
tapet cu decor standard sau grafica la cerere, corpuri de iluminat, draperii si covoare, decorațiuni interioare deosebite, în ton 
cu cele mai noi tendințe internaționale, atent alese de la producători şi designeri italieni recunoscuţi în întreaga lume. 
Aceste elemente de design, unice și mereu actuale, oferă touch-ul personal și emoția de care are nevoie casa ta.

Tehnic vorbind, te va surprinde ușurinta prin care se vor adapta, modalitatea de prindere fiind prin lipire cu adezivi folosiți în 
mod obișnuit în construcții sau prinse pe structurile folosite la fațadele ventilate. Produsul aduce o noutate și în modalitatea 
de folosire, dacă te gândești să-l utilizezi pentru renovări, vei fi plăcut surprins să afli că  plăcile ceramice se pot aplica pur și 
simplu peste vechile suprafețe într-o sincronizare perfectă.
Descoperirea acestui produs continuă să fie incitantă, mai ales când vine vorba de alegeri. Dar aici, ne aflăm în fața unui 
proces extrem de lejer, întrucât compania italiană a gândit 50 de texturi, să completeze parcă gândul că acestui produs chiar 
nu-i poți găsi nici un defect. Dacă ar trebui să-ți spunem un singur cuvânt pentru a descrie cel mai bine plăcile ceramice de 
format mare LAMINAM, acela va fi: rezistența. Da, ele rezistă! Fie că vorbim de utlilizarea produselor chimice, sau de uzură, 
foc, îngheț dar chiar și graffiti. În plus, sunt flexibile și igienice, rezistă la expunerea razelor UV, și, extrem de important pentru 
noi astăzi, sunt prietenoase cu mediul și reciclabile.
Acum, la final, simțim că parcă nu ți-am spus îndeajuns despre plăcile LAMINAM  pentru care am folosit atât de multe 
cuvinte mari, dar asta pentru că întotdeauna  mai există ceva nou de învățat. Iar despre ele  tot vom învăța  și noi dar și tu, 
astfel că cel mai ușor mod în care te poți convinge este să ne faci o vizită și să le privești chiar cu ochii tai.

LAMINAM a dezvoltat un nou concept de suprafață ce adaugă valoare clădirilor, arhitecturii și lumii designului.
Probabil că ai observat din ce în ce mai multe amenajări cu plăci ceramice de dimensiuni mari, total diferite față de cele pe 
care le știai în urmă cu mai mulți ani. Pentru mulți designeri, acestea au devenit de la o provocare la o soluție pentru poveștile 
lor de amenajare, scrise în fiecare zi cu noi și noi idei creative și imprevizibile, inovatoare și contemporane, pline de substrat și 
atingeri artistice.
 Dacă esti curios să afli mai multe, te invităm alături de noi într-o călătorie virtuală despre un produs epocal, ce se 
reinventează continuu: plăcile LAMINAM. Așa cum ne-au obișnuit deja companiile italiene, cum este și LAMINAM, ele sunt 
într-o neîntreruptă competiție cu ele însele. Învață zi de zi să se reinventeze, să accelereze procesul de evoluție iar rezultatul 
este întotdeauna revoluționar. Pentru că plăcile despre care vă scriem astăzi reprezintă un punct zero al modului în care vor fi 
îmbrăcate spațiile în viitor.
Suntem fascinați de ideea de “nou” pentru că el va face întotdeauna diferența, iar noi credem că produsul acesta aduce 
exact acel plus de noutate pentru soluțiile excepționale de amenajare. Plăcile LAMINAM sunt create din ideea de a fabrica 
cele mai mari și cele mai subțiri plăci ceramice, versatile si flexibile. Ele reprezintă, ca o premieră în lumea arhitecturii și 
designului, dovada că astăzi poți folosi plăci ceramice de format mare dar cu o grosime de doar 3 mm, 5 mm sau 12 mm. 
Iar când spunem format mare, acesta chiar înseamnă o dimensiune total neobișnuită, de 1000 mm pe 3000 de mm sau mai 
nou, de 1620mmx3240mm.
Ne place să spunem că ele rimează cu industrialul, pentru că acolo ne poartă cel mai ușor mintea, către stilul atât de adaptat 
astăzi în întreaga lume și mai nou, și la noi. Au împrumutat această caracteristică de la domeniile de aplicare, pentru că ele 
se pot adapta cu ușurință atât în interior cât și la exterior. Interiorul poate căpăta diferite forme, pentru proiecte rezidențiale 
creative, pentru spații publice, magazine sau spitale. În exterior, vor surprinde prin proprietăți fizice și mecanice excelente 
pentru că sunt rezistente la apă, la razele UV și la schimbările climatice.



BUCHAREST ONE
Este un proiect de birouri din București situat în nordul orașului, la confluenţa Floreasca – Aviaţiei – Pipera, una dintre cele mai dinamice din țară 
în ceea ce privește dezvoltarea de birouri.
Cu 118 metri, Bucharest One este a doua cea mai înaltă clădire de birouri din Bucureşti, avand 23 de etaje si o suprafaţă închiriabilă de 54.000 de 
metri pătraţi. Printre chiriaşii proiectului se numără mari companii precum Vodafone, Huawei, Mega Image. 
Investiţia totală în proiect a fost estimată de Globalworth la  60 de milioane de euro. Construcţia proiectului a început în 2014, iar imobilul a avut 
termen de finalizare finalul anului 2015.

In proiectul Bucharest One s-au folosit placile ceramice de 1000x3000mm din colectia Collection, nuantele Neve si Fumo, ce au fost montate in 
bai si lobby.
Cea mai longeviva colectie Laminam, aflata in productie din anul 2002, Collection reprezintă pe deplin conceptul de versatilitate. Faptul ca 
este o gresie portelanata colorata in masa reprezinta factorul decisiv in descrierea arhitecturala a spatiilor și a volumelor. Colecția este o idee 
fermecatoare pentru proiectarea și decorarea interioarelor și exterioarelor; suprafețele cu o culoare de fundal ‘solida’ sunt un stimul pentru  
arhitectura moderna, o sursă inepuizabilă de inspirație.

Coordonator proiect Piastrelle: ING. Marina Moraru
Dezvoltator: Globalworth Real Estate Investments
Constructor: Bog’Art SRL

Plăci ceramice Laminam 1000X3000 mm
Perfect drepte și foarte ușoare, plăcile ceramice de 1000mm x 3000 mm, cu o grosime de 3 mm sau 5 mm redau un aspect 
architectural autentic proiectelor în care sunt utilizate. Un material versatil, pretabil atât pentru suprafețe indoor cât și outdoor: 
podele, pereți, fațade, suprafețe ce ating excelenta.

Colecțiile Laminam sunt foarte diverse, cu texturi soft, naturale sau industriale, ultra tehnologice.
Blend • Calce • Collection • Filo • Fokos • I Metalli • I Naturali • Kanka • Kauri • Kotan 
Linfa • Opificio Mediceo • Ossido • Oxide • Tredi

Plăci ceramice Laminam 1620X3240 mm
Plăcile ceramice Laminam de 1620 mm x 3240 mm și 12 mm grosime, reprezintă fructul inovației în producție. Vin cu 
avantajul unui extra spațiu prețios, o mai mare libertate în procesul de creativitate, cu impact minim asupra mediului 
înconjurător. Anul 2017 vine cu o noutate tehnică de excepție: plăcile ceramice de 1620 mm x 3240 mm și doar 
5mm grosime.

Colecțiile de plăci ceramice de mari dimensiuni de la Laminam: 
Calce • Cava • Legno Venezia • Oxido • Tinta Unita



HOTEL 4* KRONWELL BRASOV 

Kronwell Brasov desemnat “Hotelul Anului” în cadrul Romanian TopHotel Awards în 2015, este un produs exclusivist în industria turismului din 
România, orientat deopotrivă către nevoile călătorului în scop de afaceri, cât și înspre călătorul aflat în vacanță. Hotelul își îndeamna oaspeții 
să descopere confortul, ambientul și creativitatea fiecăreia dintre cele 81 de camere care îmbină designul, tehnologia și eleganța într-un spațiu 
generos, pornind de la 34 m.p. 
Dispune de asemenea de săli de conferință modulare, cu o capacitate totală de până la 1600 de persoane, dotate cu ultimele tehnologii în 
materie de sunet și videoproiecție dar și de un concept unic în Brașov de spa și wellness, ce include sală de fitness, zonă termală - cabină de 
sare, saună finlandeză, duș emoțional, cabină de aburi, frigidarium - completate armonios de piscină interioară și jacuzzi. 

Pentru hotelul de lux Kronwell din Brașov s-au utilizat cele mai glam plăci ceramice de la Laminam. Pentru băile luxury și extravagante a fost 
aleasă colectia Oxide, în culorile Moro și Perla. 
Aproximativ 1000 mp de plăci ceramice de mari dimensiuni au fost utilizate în băile și pe fațada ventilată a celebrului hotel de 4 stele.

Proiectant: M2 Studio
Executant: Bog’Art SRL
Arhitecți: Hunter Douglas Architectural 

OREGON PARK
 
Dezvoltatorul Portland Trust se află în plin proces de construcție a complexului de birouri Oregon Park, cel mai nou pariu pe piața dezvoltarilor 
de office din Capitală, aflat în zona Barbu Vacarescu – Floreasca. Proiectul va cuprinde trei clădiri, cu o suprafață închiriabilă totală de 70.000 
mp. Primele două cladiri ale proiectului Oregon Park au fost finalizate în această toamnă, cea de-a treia fază urmând să fie livrată în prima parte 
a anului 2018.

Pentru proiectul Oregon s-au dorit texturi naturale, ce imită piatra, astfel pentru acest proiect Piastrelle a propus colecțiile Blend - Avorio și 
I Naturali - Travertin, plăcile ceramice de 1000x3000mm fiind montate în lobby-ul proiectului și în băi.
Colecția Blend este expresia flexibilității și a versatilității. Inspirată de tradiționalul beton, suprafața imită perfect materialul, rezultând un model 
cât mai natural. Această colecție este perfectă atât pentru placări interioare cât și pentru placarea exterioară a cladirilor.
I Naturali, colecție unică ce garantează performanța, bazată pe dimensiunea mare a materialelor, pentru a oferi inginerilor și designerilor 
posibilități neexplorate în realizarea de proiecte de mare importanță arhitecturală. Împărțită în trei clase, inspirată din piatră naturală, marmură și 
pietre pretioase, ea reproduce fidel esența tehnică și estetică a materialului din care se inspiră, dezvăluind texturi cu valoare tehnologică ridicată.

Coordonator proiect Piastrelle: ING. Marina Moraru
Dezvoltator: Portland Trust
Constructor: Strabag SRL



FLOREASCA PARK
Floreasca Park este unul dintre cele mai cunoscute proiecte dezvoltate de către firma imobiliară Portland Trust, un complex de birouri de 37.500 
de metri pătrați, situat în nordul Bucureștiului. Acesta este compus din două spații, cladirea A cu o suprafaţă închiriabilă de 12.551 mp și clădirea 
B cu o arie de 25.152 mp, preluată în totalitate de producătorul de software de business Oracle. 
Construcţia proiectului de birouri a început în iunie 2012, investiția fiind cotată la 70 milioane de euro.

Piastrelle a furnizat și montat în cadrul proiectului Floreasca Park aproximativ 2500 mp de plăci ceramice Laminam, din colecția I Naturali- 
Travertin, plăcile Laminam fiind montate în lobby-ul proiectului.
 
Coordonator proiect Piastrelle: ING. Marina Moraru
Dezvoltator: Portland Trust
Constructor: Bog’Art SRL

HANOVER TIMIȘOARA 
 
Centrul pentru sprijinirea afacerilor Hanover, ridicat pe un teren de aproximativ 3.000 mp se afla pe strada Cetatii din Timisoara. Acesta 
presupune o investitie totala estimata la peste 5 milioane de euro, proiectul fiind finantat si din fonduri europene. Imobilul va avea o functiune 
mixta, de servicii si comert.

În cadrul acestui proiect s-au utilizat aproximativ 1100 mp de plăci ceramice Laminam de mari dimensiuni, 1000x3000m și 3mm grosime, din 
colecția Jungle, culorile Avorio și Nero.

Acestea au fost montate ca fațadă ventilată a proiectului, redând un aspect modern, funcțional și arhitectural clădirii de birouri.

Arhitecți: Arh. Negrișanu Răzvan, Arh. Sumanariu Valentin, Arh. Aneci Ionela - Rdsign Studio
Antreprenor: Dateco SRL



Showroom Piastrelle Casa
Str. Nicolae Caramfil, Nr. 22, sector 1, București
0314 379831 

Showroom Piastrelle A1 Chiajna
Șoseaua de Centură, Nr.1Bis
0213 150423

Showroom Piastrelle Timisoara 1
Str. Silviu Motohon (Divizia 9 Cavalerie), Nr 1A-3
0356 412864

Showroom Piastrelle Timisoara 2
Str. Simion Bărnuțiu, Bl. 11A parter
0356 412897

Showroom Piastrelle Brasov
Str. Mihai Viteazu nr. 24-26
0268 311001

Showroom Piastrelle Lugoj
Str. Timișorii Nr.90
0346 442241

Showroom Piastrelle Arad
Calea Timișorii Nr.170
0357 442912

Showroom Piastrelle Cluj Napoca
Strada București Nr.80-82
0364 730 283

Sediu Central Piastrelle Lugoj
Str. Ţesătorilor Nr.17, Corp Administrativ, Et.1
0256 355407

SHOWROOM-URI

CONTINENTAL TIMIȘOARA
 
Continental deţine în țara noastră șapte unităţi de producţie și patru centre de cercetare și de dezvoltare, este partener al unui joint-venture și 
are totodată un centru de distribuție al anvelopelor. În perioada 1999-2015, Continental a investit 1,13 miliarde de euro în activităţile din România.
În 2016 grupul și-a extins zona de birouri din Timișoara cu o noua clădire.  

Pentru acest proiect Piastrelle a oferit plăci ceramice Laminam de 1000x3000mm, cu 3 mm grosime, din colecția Oxide, în nuanța grigio, pentru 
lobby-ul clădirii, alături de serviciile de montaj și elementele necesare acestuia.
 
Constructor: Derom Total



www.piastrelle.ro
www.piastrellecasa.ro

facebook.com/piastrelle.ro
facebook.com/pages/Piastrelle-Casa.ro

I QUEST CLUJ
Dată finalizare: primăvara 2017

PROIECT NOU


