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Colecţii
de gresie și faianţă

în showroom-ul UNIMAT
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FLAIR

Cada zidită cu nisă iluminată în 
partea de jos, pune accentul atât pe 
un aspect decorativ plăcut, dar și 
pe funcţionalitate, în acest fel, poţi 
evita accidentarea picioarelor. Bateria 
stativă tip cascadă, te îndeamnă să 
urmărești cum curge apa, șuvoiul 
îmbinându-se perfect cu eleganţa 
designului metalic al bateriei. 
Instalarea unui sistem de ușiţă de 
vizitare ce este făcut dintr-o bucată 
de faianţă, elimină aspectul neplăcut 

al ușiţelor de vizitare din plastic. Un 
perete ieșit în exterior cu aspect care 
reflectă trecerea timpului, accesorizat 
cu o oglindă cu iluminare ambientală 
pe cele patru laturi și sistem 
antiaburire integrat, pune în evidenţă 
faianţa de decor. Pentru a crea un 
aspect atipic al băii, s-a montat 
gresia de pe pardoseală, pe perete, 
pentru continuitate. O baie perfectă 
și nonconformistă, pentru relaxare în 
propriul stil!
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A O baie cu accent 
pe funcţionalitate, 
aerisita și cu un 
design aparte! Baia 
Lavagna urmărește 
un stil de design 
modern, cu trăsături 
estetice deosebite, 
calde și plăcute. 
Nișa, accesorizată cu 
bandă led, montată în 
partea de sus, pune 
în evidenţă mozaicul 
reliefat. Mobilierul cu 
forme rectangulare  
este realizat  din 
structură metalică, 
placat cu aceeaşi gresie  
Mystone Lavagna 
taiată în unghi. Baia 
prezintă o combinaţie 
perfectă între piatră, 
marmură, mozaic 
și lemn. Un fel de 
echilibru între ”forţă 
și delicateţe”. Dorinţa 
unei băi fierbinţi, 
pentru o relaxare așa 
cum meriţi!
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COLOR   CODE
Colecţia Color Code este 
stabilită printr-un set de nuanţe 
simple, uniforme, transpuse 
în finisaje lucioase și satinate, 
ce exprimă sever eleganţa 
minimalismului. Colecţia 
este decorată cu structuri 
tridimensionale și mozaicuri, 
fiind un real succes în designul 
zidurilor. Pardoseala din plăci 
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COLOR   CODE
porţelanate ce imită lemnul, oferă 
băii trăsături calde și naturale. Baia 
este utilată cu încălzire în pardoseală 
funcţională. Zona dușului este 
amenajată  cu paravan Walk-In ce 
constituie noul trend, în combinaţie cu 
rigola de duș, făcând ca această zonă 
să fie unitară. Personalitatea băii este 
observată prin intermediul peretului 
vopsit cu lavabilă colorată.
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De ce să faci simulare 3D?...la UNIMAT
pentru gresie şi faianţă
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1. Poţi să vezi cât mai aproape de realitate 
cum va arăta baia sau bucătăria ta

2. Poţi alege din sute de modele de gresie și 
de faianţă pe care le punem la dispoziţie

3. O simulare 3D durează în medie 30 de 
minute, deci nu îţi va ocupa mult timp

4. Poţi primi, la cerere, simularea pe e-mail 
să o poţi studia acasă și ulterior să le 
trimiţi specialiștilor noștri modificările 
dorite

5. Când se livrează marfa, poţi primi planul 
3D pentru a-l putea oferi celui ce execută 
lucrarea

6. Simularea 3D îţi va putea genera și nece-
sarul de plăci ceramice de care ai nevoie 
pentru execuţia proiectului

7. Prin intermediul unei simulări 3D poţi 
să verifici și planul pe care îl ai. Vei știi 
cu siguranţă dacă obiectele sanitare se 
potrivesc sau dacă încap în diverse locuri.

De ce să faci simulare 3D?...la UNIMAT
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O pădure din Utah, cu arbori identici din punct de vedere genetic, este treptat 
devorată de cerbi. Colonia de plopi au o rădăcină comună ce a supravieţuit pentru 
sute de ani, însă acum, 80% din ea se află în pericol. Întegul organism cântărește 
5,9 milioane de kg și acoperă aproximativ 0,42 de km² din Pădurea Naţională 
Utah. Un număr total de 47.000 de tulpini identice genetic, alcătuiesc această 
colonie, având ca origine o singură rădăcină comună. Un grup de cercetători au 
analizat calitatea diferitelor părţi ale pădurii. Ei au descoperit că cel mai mare 
pericol pentru pădure, este reprezentat de către cerbi. Este natural ca tulpina prin-
cipală să se descompună, dar nu e natural ca noile tulpini să nu mai crească. În 

ultimii zeci de ani, cerbii și bovinele au mâncat toate tulpinele noi. Imagini din aer 
ale întregii zone au fost comparate cu imagini obţinute pe parcursul a 72 de ani, 
descoperind astfel că pădurea a început să se micșoreze. O parte din problemă 
este reprezentată de faptul că pădurea nu are prădători. Aici intervine omul... În 
urmă cu mulţi ani, oamenii au ucis mare parte dintre animalele prădătoare din 
zonă, precum lupi sau urși grizzly. Însă, s-a descoperit și o zonă a pădurii care se 
dezvoltă. Această părticică de pădure a fost observată în 2013 și în aproape 5 ani 
au apărut mii de tulpine mici. Aproximativ 30% din această zonă este împrejmuită 
cu un gard de 2,4m, însă chiar și așa, animalele reușesc să pătrundă.

PĂDUREA NAŢIONALĂ DIN 
UTAH DISPARE ÎNCET.

PANORAMA



Echilibrul perfect 
între prea cald 
și prea rece

Porotherm  
36,5 TermoPlus

Porotherm 
38 STh

Porotherm  
30 STh

Anotimpurile prea friguroase sau prea calde se echilibrează, dincolo de pereții construiți cu soluțiile  
din gama Porotherm TermoExpert. Acestea mențin temperatura optimă în orice condiții. Blocurile  
ceramice Porotherm din gama TermoExpert au o configurație specială a pereților ce asigură un traseu 
elaborat al fluxului de căldură, conferind produsului o performanță termică foarte bună.

Gama Porotherm TermoExpert

Sistem complet de zidărie ceramică

www.wienerberger.ro
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Pentru toţi cei ce-și plănuiesc un conediu pe litoralul romănesc, vara 
lui 2019 le aduce plimbări cu barca pe canalul Dunăre-Marea Neagră. 
Această croazieră e urmată de o vizită organizată pentru atracţiile judeţu-
lui Constanţa. În anul care urmează, ar putea fi organizate cel puţin două 
croaziere pe săptămână, de la Agigea până la Murfatlar, de unde turiștii 
vor merge să viziteze monumentul Tropaeum Traiani, bisericile de cretă, 
sau Mănăstirea Sfântul Andrei. Această vizită ar urma să se desfășoare 
pe percursul unei singure zile. Astfel, turiștii s-ar plimba cu barca până 
la Murfatlar, de unde ar fi preluaţi de autocarele unor companii private, 
care i-ar duce către obiectivele din judeţ, după care, pentru a ajunge la 
hotelul unde sunt cazati, ar fi transportaţi tot cu autocarul. Croaziara de 
la Agigea la Murfatlar ar dura aproximativ o oră și jumătate și cam tot 
atât ar dura transportul cu autocarul până la mănăstire. Discuţiile pentru 
promovarea canalului din punct de vedere turistic, sunt foarte avansate 
și se lucrează la finalizarea gării maritime de la Murfatlar. Urmează să 
fie stabilită și procedura în sine, pentru că se dorește să nu fie perceput 
tariful de tranzitare a canalului.

2019 vine cu 
croaziere pe 
Canalul Dunăre-
Marea Neagră

PANORAMA

ROMÂNIA



Asigură perfecţiunea pe termen lung pentru pereţi şi tavane

Suprafeţele perfecte îţi reflectă abilităţile şi înfrumuseţează orice încăpere. 
Utilizând AMORSELE KNAUF, marca - lider european în materiale 
de construcţii, atingi calitatea de durată. 
Printr-un singur pas adiţional, creezi o bază durabilă atât tencuielii 
cât şi materialelor de finisare (gleturi şi vopseluri).

PROTEJEAZÃ
FRUMUSEÞEA
Foloseşte AMORSELE KNAUF
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Este de la sine înţeles că pe-
tele girafelor se transmit de 
la mamă, la pui. Puii de girafă 
moștenesc petele de la mamă, 
fiind similre cu ale acesteia. Mări-
mea și forma acestora poate influenţa 
șansele de supraviţuire ale girafelor în săl-
băticie.
La fel ca și zebrele, tigrii și jaguarii, girafele sunt acoperite 
de un anumit model de pete ce ajuta la camuflaj, dar și la 
reglarea temperaturii. Înainte de această descoperire, cer-
cetătorii au crezut că petele apar în zone aleatorii sau sunt 
influenţate de mediul înconjurător, însă noua teorie suge-
rează că modelul blănii acestora este moștenit de la mamă. 
O echipă ce desfășura acest studiu, a fotografiat timp de 4 
ani, 31 de girafe împreună cu puii lor.
În urma realizării fotografiilor, imaginile au fost analizate de 
un software, ajutându-i pe specialiști să compare modelul, 
în cazul fiecărei perechi, în funcţie de 11 trăsături, inclusiv 
forma petelor, mărimea și culoarea. Fineţea și rotunjimea 
marginilor erau extrem de similare între mame și pui, fapt 
ce sugerează că modelul blănii este moștenit. În primul an 
de viaţă, puii cu petele cel mai puţin regulate, dar mari, au 
șanse mai mari de supraviţuire.

SAHARA
PETELE GIRAFELOR -   
ROLUL LOR

PANORAMA
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Elementele de zidărie Ytong Design sunt disponibile și în cadrul magazinelor Unimat. 
Pentru mai multe detalii și inspirație accesează www.ytong.ro

YTONG DESIGN 
Elemente care te ajută să îți pui ideile în practică
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CHINA
TRANDAFIRUL ALBASTRU  
A FOST CREAT ÎN LABORATOR
Trandafirii albaștrii pe care-i vedem în florării sunt în realitate trandafiri albi pulverizaţi 
cu coloranţi artificiali. Trandafirii albaștrii – Un vis imposibil de realizat...ceva intangi-
bil! Asta reprezintă aceste plante în simbolistica contemporană. Și asta deoarece, în 
pofida eforturilor depuse de grădinari, botaniști și cercetători, nu există în natură și 
nici nu au fost creaţi în vre-un laboprator...asta până în prezent.
Neegalabilul trandafir albastru există ce adevărat.  Cercetătorii au descoperit moda-
litatea de a injecta enzimele care produc pigmenţii tipici bacteriilor în petalele unui 
trandafir alb, care astfel, devine albastru. Pe scurt, oamenii de știinţă au ales două 

enzime bacteriene care pot transforma un aminoacid prezent în petalele de trandafir, 
într-un pigment albastru. Când cercetătorii au injectat bacteriile într-o petală albă, 
acestea au transferat genele care produc pigmentul genomului trandafirului, iar tenta 
albastră s-a răspândit rapid. Încercările de a crea flori în nuanţe deosebite care 
să depășească esteticul mamei natură, evoluează continuu. În 2017, o echipă de 
cercetători japonezi au creat prima crizantemă albastră prin adăugarea a două gene. 
Astfel, intervenţiile asupra ADN-ului și modificarea acestuia în funcţie de gustul es-
tetic al omului, reprezintă noua provocare a horticulturii moderne.

PANORAMA
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CHINA
TRANDAFIRUL ALBASTRU  
A FOST CREAT ÎN LABORATOR
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Bariera împotriva igrasiei 
sau cum să împiedici absorbţia apei în ziduri

(Soluţia a fost folosită cu succes de specialiştii UNIMAT): 
După ce în pereţi s-au făcut mici incizii, s-a aplicat crema 
KIESOL C de la REMMERS, pentru a împiedica apa să mai 
pătrundă la interior.  

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

Remmers Kiesol C este un produs sub formă de pastă care împiedică absorbţia 
apei în ziduri. Acastă cremă specială fără solvenţi, pe bază de silan, este o barieră 
orizontală destinată stopării umidităţii în zidărie. Produsul se poate folosi atât în interior, 
cât și în exterior. Pasta Kiesol se introduce în zidărie, respectiv în rosturile mortarului, 
prin orificiile orizontale create iniţial. Se dau găuri din 12 în 12 cm , care mai apoi, tre-
buie umplute cu Kiesol C. Produsul poate fi folosit și în cazurile extreme de umiditate, 
fiind foarte potrivit în pentru zidurile la vedere (ţiglă, piatră naturala, cărămidă). Kiesol 
este o cremă de injectare pe bază de silan, care nu conţine solvenţi, având un conţinut 
de 80% substanţă activă.

Caracteristici:
• Produs pregătit pentru aplicare
• Pe bază de silan, nu conţine solvenţi
• Foarte economic, consum redus
• Optimizat pentru aplicarea fără presiune
• Se aplică ușor, rapid și sigur
• Potrivit inclusiv pentru gradul înalt de umiditate

Avantaje:
• Aplicare ușoară și rapidă, în linie dreaptă
• Formă concentrată de substanţă activă 80%
• Nu încarcă perete inutil cu solvenţi
• Nu este acid
• Nu murdărește, nu se scurge, nu poluează
• Necesarul de material se calculează ușor
• Consum minim de material, o singură aplicare, e consistent

În cazul în care zidăria are goluri, această pastă nu curge, așa cum probalil s-ar în-
tâmpla la produsele lichide, deoarece este consistentă. Comparativ cu alte produse, la 
această cremă ai control. Spre exemplu, la produsele lichide dedicate aceluiași tip de 
intervenţii, nu ai control, deoarece trebuie reintrodus până la saturaţie, ceea ce înseam-
nă că revi la aceeași operaţiune câteva zile la rând, ceea ce înseamnă că se consumă 
mai mult produs. Găurile date în zidărie într-un unghi înclinat, presupun o lungime mai 
mare, ceea ce duce la un consum mai mare de produs. Unimat la pune la dispoziţie 
clienţilor, o pompă cu care se poate injecta această soluţie pentru a umple găurile din 
perete. Soluţia face o impregnare pe o rază de 6 cm în jurul găurii. Pentru această 
tehnică, se aplică doar pe un nivel pentru a crea o barieră eficientă la nivelul solului.
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În cel mai bogat sat din România, sătenii și-au construit case de milioane de euro, cu banii care i-au 
produs rudele în străinătate. Aflat într-una dintre zonele sărace ale României, acest sat are case de lux 
care ies în evidenţă, cu două sau trei etaje și zeci de camere cu geamuri de toate formele și mărimile. 
Satul a devenit celebru pentru construcţiile sale care impresionează prin dimensiuni și ornamente. Ei 
bine, vorbim despre satul Buzescu, aflat în judeţul Teleorman. Acesta este cel mai bogat sat din Româ-
nia. Multe ditre casele de acolo se doresc a fi replini ale unor case văzute în afară, la care s-au adăugat 
decoraţiuni pentru a le spori frumuseţea. Însă, în ultimii ani, multe case au fost abandonate, fiindcă 
proprietarii au fost nevoiţi să muncească în străinătate. 

www.unimat.ro/casa

Cel mai bogat sat din România

scanează cu smartphone-ul codul 
QR alăturat, sau intră pe:

MARKETING MANAGER: ANDREI GHEORGHIU
telefon: 0730.584.354 / email: andrei.gheorghiu@unimat.ro

MARKETING REVIEWER: ANDRA TÂMBU
telefon: 0799.733.833 / email: andra.tambu@unimat.ro

CONTACT: Revista CASA UNIMAT este editată de S.C. UNIMAT S.R.L.
ȘELIMBĂR - SIBIU, Str. Mihai Viteazu, nr. 2B

telefon/fax: 0269.560.216
email: casa@unimat.ro

PREŢURILE PROMOŢIILOR SUNT EXPRIMATE ÎN LEI ȘI 
CONŢIN TVA. OFERTA ESTE VALABILĂ

ÎN PERIOADA 15.11.2018 - 15.12.2018,
ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL!

PUBLICAŢIE TIPARITĂ ȘI DISTRIBUITĂ
ÎN 70.000 EXEMPLARE

Imaginile promoţiilor din această revistă sunt cu caracter informativ,
ceea ce înseamnă că pot exista diferenţe între unele

imagini şi produsul efectiv achiziţionat. Nu ne asumăm răspunderea pentru
eventualele greşeli de tipar cu privire la caracteristicile sau imaginile produselor.

Datorită tiparului, culorile din revistă pot fi diferite de culorile reale ale produselor.

CASA

DESCARCĂ
GRATUIT REVISTA

PANORAMA



    2322    
www.unimat.ro/casa
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SOCIAL Crăciunul! Câte aș putea povesti 
despre această minunată sărbatoare! 
Dacă e să mă întrebi de ce îmi place 
așa de mult Crăciunul, ţi-aș răspunde 
rapid: Familia! Pentru mine, această 
sărbătoare semnifică, mai presus de 
toate, momente de neuitat petrecute 
cu familia. Pe lângă multele valori reli-
gioase specifice acestei sărbători, de 
momentele cu cei dragi îmi aduc aminte 
cu duioșie. Bradul, colindele, fulgii de 
nea priviţi prin geamul aburit, focul din 
sobă, cerul senin si instelat și mirosul de 
portocală, un fel de liniște sufletească în 
perioada acestei sărbători. Însă, oricât 
de frumos ar fi în casă, la căldură, nu se 
compară cu veselia din Târgul de Crăci-
un din Sibiu. În ultimii ani, am vizitat Târ-
gul de Crăciun aproape în fiecare zi, an 
de an, cu aceleași emoţii de copil! Mă 
cuprindea melancolia ascultând can-
tecele și colindele de Crăciun din Piaţa 
Mare. Fiecare notă muzicală în parte, 
mă făceau să-mi amintesc ”fragmente 
de imagini din copilărie”, iar cireașa 
de pe tort erau râsetele și chicotele 
copiilor. Of...ce repede trece timpul!  
Acum, copilașii noștri au diferite posibil-
ităţi de a simţi prezenţa Crăciunului. 
Una dintre cele mai frumoase posibil-
ităţi din această perioadă, care trans-
mite tradiţiile noastre, se află chiar la 
Sibiu. Desigur, vorbim despre Târgul de 
Crăciun. Cu deschidere în data de 16 
Noiembrie și cu multă nerăbdare, co-
pilașii sunt așteptaţi la ”Atelierul lui Moș 
Crăciun”, căsuţa construită de Unimat, 
pentru ca cei mici să poată descoperi 
împreună cum se fac lumânările, bis-
cuiţii, să picteze turta dulce și să creeze 
tot felul de decoraţiuni în stilul ”Pixel 
Art”. În timpul acestor activităţi minun-
ate și captivante, cei mici sunt atent 
supravegheţi și îndrumaţi de personal 

TÂRGUL 
de Crăciun Sibiu

2018
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specializat. Știu atmosfera din căsuţă! 
De fiecare dată când treceam pe aco-
lo, priveam copilașii bucuroși și con-
centraţi în activităţile lor. Uneori, deși 
eram grăbită în drumul meu, treceam 
pe lângă Atelierul Moșului, doar pent-
ru a arunca un ochi la ce lucrau pitcii. 
Mă faceau să-mi amintesc de momen-
tele în care găteam și eu cu bunica, de 
momente în care îi furam din prăjiturile 
proaspăt ieșite din cuptor, de momente 
în care împodobeam bradul cu părinţii...
de dorul copilăriei. În fiecare an, peste 
4.000 de copii vizitează Atelierul lui Moș 
Crăciun. Pentru ediţia de anul acesta 
s-a luat în considerare o paletă vari-
ată de propuneri, cu scopul de a veni 
în întâmpinarea dorinţei de manifestare 
artistică, estetică şi plastică a celor 
mici. Atelierele se adresează copiilor 
cu vârsta cuprinsă între 5 și 9 ani. Par-
ticipanţii vor păstra mica lor “operă de 
artă”, vor primi diplome de „calificare” 
însoţite de câte o fotografie de grup. 
Atelierul lui Moș Crăciun este un proiect 
sponsorizat de UNIMAT – furnizor de 
materiale de construcţii din Sibiu. Prin 
sponsorizarea și consultanţa oferite de 
UNIMAT, a fost posibilă realizarea unei 
construcţii spectaculoase a Atelierului. 
Astfel, mii de copii se pot bucura de o 
experienţă cu totul deosebită. De obi-
cei, când mergeam la inaugurarea târ-
gului, Piata Mare era deja plină. Cu toate 
că mergeam mai repede cu cel puţin o 
jumătate de oră, oamenii așteptau de 
ceva vreme cu nerăbdare, pentru marea 
deschidere. De fiecare dată a fost mirif-
ic, magic! Am trăit emoţiile deschiderii 
târgului, alături de toţi cei de acolo. Un 
sentiment de neuitat, de fiecare dată! 
În acest an, inaugurarea proiectului 
„Christmas in Sibiu – Gastronomy.Cul-
ture.Tourism 2018” va fi la ora 19:00 și 

va lua forma unui spectacol de muzică și 
lumini – Radu Nechifor & Friends. Nou-
tatea evenimentului din acest an constă 
într-un spectacol inedit sustinut de bi-
necunoscuta artistă Paula Seling, care 
alături de Radu Nechifor și orchestra 
sa, va reuni instrumente precum naiul, 
contrabasul, trompeta, vioara, chitara, 
percuţia, claviatura și mai multe voci, va 
aborda mai multe genuri muzicale, de la 
clasic la pop rock, de la jazz la folclor 
autentic. Repertoriul abordat va fi unul 
internaţional, preponderentă fiind tem-
atica sărbătorilor de iarnă. Aranjamen-
tele muzicale, vor purta semnătura nais-
tului Radu Nechifor, realizate în manieră 
unică pentru acest proiect. Acest eve-
niment reușește să-mi transmită cumva 
parfumul copilăriei. Intrând în târg, simţi 
morosul de dulciuri: alune prăjite, cas-
tane, vată pe băţ și tot felul de gustări 
rapide de care să te bucuri alături de cei 
dragi. Mirosul de vin fiert cu coji de por-
tocală, te transpune parcă în bucătăria 
bunicii. E clar, trebuie să te încălzești 
cu un pahar, să mai poţi rezista puţin 
frigului. E plăcută perioada Crăciunului! 
Oamenii devin mai buni, iar atenţia no-
astră parcă se îndreaptă mai mult spre 
familie și cei dragi. Oamenii devin mai 
maleabili și mai darnici! Este bine cu-
noscut faptul că bucuria de a cheltui 
bani pentru a dărui o atenţie cuiva, te 
face de două ori mai fericit, decât dacă 
i-ai cheltui pentru tine. 
Mi-e greu să închei acest articol, de 
aceea nici nu o fac. Ar fi ca și cum 
mi-aș întrerupe fericirea. Dar te las pe 
tine să îl închei în propriul stil, trăind 
experienţa unor seri petrecute în Târ-
gul de Crăciun, așa cum îţi dorești.  
Te aștept să-mi povestești experien-
tele tale frumoase din Târgul de Crăci-
un, pe www.meisterhermann.ro 
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PREZENŢA   ŞEMINEULUI
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Închide ochii și imaginează-ţi cum ar 
fi ca pe acel perete să ai un șemineu. 
Cântecul lemnelor și dansul focului îţi 
încălzesc casa! Tu te bucuri de acest 
spectacol, privindu-l încântat din 
fotoliul tău comod, cu un pahar de vin 
în mână. Însoţit de orchestra focului, 
poţi deschide o carte bună pe care să o 
citești...ca un fel de ”desert” al relaxării. 
Hmm...ce trăire, ce imagine! 

În poveștile copilăriei sunt amintite ”gura sobei” și ” 
flăcările jucăușe din șemineu”, imagini pe care cu toţii 
ni le-am construit cumva după acele povești captivante. 
Te poţi întoarce la inocenţa acelor vremuri prin prezenţa 
unui șemineu în căminul tău. Nu știu câţi dintre noi ar 
rezista tentaţiei de a se așeza într-o canapea, în faţa unui 
șemineu cu flăcările în ritm de dans, într-o seară de iarnă 
geroasă. Eu sigur nu aș putea rezista. Nici gând! M-aș 
cufunda în acea canapea și în timp ce afară ar șuiera gerul, 
eu aș privi flăcările, savurând o cană cu ceai. E metoda 
perfectă de a depăși starea de epuizare ce a pus stăpânire 
pe tine, așa îţi reîncarci bateriile și te deconectezi de la 
problemele zilnice. 
Întotdeauna am urmărit cu plăcere filmele din perioada 
Crăciunului. Pe lăngă actorii ce știau să-ţi transmită 
sentimentul acela de iubire și de apropiere în familie, din 
prejma sărbătorilor, am observat prezenţa șemineului în 
fiecare film. Atmosfera aceea plăcută și călduroasă, în 
care toată lumea făcea schimb de cadouri lângă șemineu, 
sau deschiderea cadourilor de sub bradul împodobit, 
aflat la câţiva metri de șemineu. Sentimentul acela de a 
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sta cu familia și cu prietenii în jurul 
șemineului e de nedescris! Decorul 
casei tale va avea de câştigat prin 
prezenţa unui semineu pe lemne, 
iar atmosfera din casa va fi una de 
poveste. Ambianţa creată și efectul 
generat de un şemineu, sunt fără 
pereche. Nimic nu este mai mirific 
decât să te bucuri de căldura și efectul 
unui semineu într-o zi geroasă de 
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iarnă. Adulţii se vor relaxa, iar copiii vor fi fascinaţi de 
efectele şemineului din livingul lor.
De ce să faci loc unui șemineu în casa ta? Pe lângă efectul 
pozitiv pe care îl are asupra designului casei tale, un 
șemineu va fi un motiv de bucurie. Îţi va oferi prilejul să 
îi strângi pe toţi cei dragi și să petreci momente fericite 
alături de ei. Indiferent că ascultaţi muzică, citiţi cărţi 
interesante, vizionaţi un film, beţi vin, cafea sau ceai, 
momentele petrecute cu aceștia langă șemineu vor fi 
memorabile și vor ajuta la consolidarea relaţiilor dintre 

voi.
Dacă ne întoarcem în timp, înaintea electricităţii și a 
gazului curent, focul în sobă sau șemineu era singura 
sursa de încălzire pe timpul zilelor geroase de iarnă. Dar 
cu trecerea timpului, șemineul a beneficiat de diferite 
schimbări, acum fiind existente mai multe modele, 
în diferite mărimi și culori, pe gustul oricărui iubitor 
al flăcării. Unii preferă stilul retro, utilizând arderea 
lemnelor doar pentru plăcerea vizuală, iar alţii văd 
folosirea șemineului ca pe o sursă adiţională de căldura, 
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pe care o pot porni sau opri atunci 
când aleg ei. 
Indiferent dacă ai o garsonieră, 
un apartament sau o casă mare, 
poţi alege un șemineu care să 
fie potrivit nevoilor și bugetului 
tău. Însă, pentru a alege cel mai 
bun șemineu pentru tine, care să 
răspundă nevoilor tale, trebuie mai 
întâi să afli câteva informaţii utile 
despre acest subiect. Înainte să alegi 
un șemineu pentru casa ta, trebuie 
să te intereseze toate aspectele 
tehnice legate de acesta. Montajul, 
funcţiile și facilităţile pe care le oferă, 
întreţinerea șemineului, ușurinţa cu 
care se folosește sunt numai câteva 
dintre aceste aspecte tehnice. În 
showroom-ul Unimat, găsești atât 
șemineul care ţi se potrivește, cât și 
specialiști care să îţi ofere informaţii 
corecte și răspunsuri la întrebările 
tale. Respectă instructiunile primite 
de la reprezentantul nostru din acest 
domeniu. Ele te vor ajuta în orice 
situaţie. 
Pentru ca un şemineu să fie perfect 
funcţional, proiectarea și instalarea 
lui trebuie făcute încă de la început, 
în așa fel încât să se poată asigura 
tirajul necesar și să se poată construi 
traseul de evacuare a fumului. 
Poziţionarea șemineului într-o 
încăpere este și ea foarte importantă, 
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pentru că va influenţa în mod decisiv instalarea 
mobilierului și alegerea stilului de decorare interioară. 
De obicei şemineul reprezintă punctul principal de 
atracţie dintr-un spaţiu, atât din punct de vedere vizual, 
cât și funcţional, deoarece în apropierea sa se organizează 
zona de conversaţie sau de relaxare. Soluţia ideală și cea 
mai puţin costisitoare este instalarea șemineului pe unul 
dintre pereţii care au contact cu exteriorul casei. Această 
poziţionare simplifică rezolvarea problemei tirajului și 
oferă posibilitatea construirii unui coș de fum exterior, la 
care se poate umbla cu ușurinţă pentru curăţare. Alături 
de reprezentanţii noștri, poţi descoperi soluţii pe care nu 

le poţi găsi nicăieri. În acest sens, am stabilit parteneriate 
cu cele mai bine vândute produse din Europa. Astfel, 
suntem singurii distribuitori pentru șemineele din 
Germania: HARK. Marca garantează pentru calitatea 
sa, fiind unul dintre brand-urile noastre emblematice. 
Specialiștii Unimat îţi pot oferi și posibilitatea de instalare 
a șemineului. Unul dintre cele mai interesante site-uri 
din protofoliul nostru, este www.harkseminee.ro , unde 
vizitatorii pot vedea o mare variatate de șeminee.  Acum 
că te-ai convins ce beneficii frumoase și utile îţi poate oferi 
șemineul, te așteptăm în showroom-ul nostru Unimat, 
pentru a povesti și a descoperi modelul care te reprezintă.  

TREND & DESIGN
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SOCIAL
Fiind unul din domeniile pe care 
Unimat le sprijină, educaţia este 
arta de a forma bunele deprinderi 
și de a dezvolta aptitudinile native, 
precum spune și Aristotel. Pentru 
noi, această ramură este foarte 
importantă și încercăm, de altfel, 
să-i acordăm un interes sporit. 
Acum două luni, Acociaţia Alpha 
Sport Sibiu a venit cu o propunere. 
Minunata idee a avut ca obiectiv 
renovarea completă a sălii de sport 
din cadrul Liceului de Construcţii 
Sibiu. Nu am stat prea mult pe 
gânduri, iar de atunci am făcut 
parte din acest minunat proiect, 
sprijinind educaţia și sportul 
prin oferirea materialelor de 
construcţii necesare. Împreună 
cu Alex Hulpuș, ne-am bucurat de 
rezultatele obţinute zilnic, pentru 
a duce planul la bun sfârșit.

BEFORE



AFTER
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ai casei tale
PEREŢI INTERIORI
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Având rolul de delimitare 
a spaţiilor, atât interior-
ul, de exterior, precum și 
de compartimentare ce 
se bazează pe utilizarea 
diferită a zonelor interio-
are, pereţii constituie fără 
dar și poate, o importanţă 
majoră pentru construirea 
unei case. Trainici, dacă 
sunt construiţi corespun-
zător, aceștia pot fi adap-
taţi unui stil de design, 
dacă li se oferă prilejul. 
În cele ce urmează, vom 
puncta mai multe aspecte 
despre pereţi.
Din punct de vedere 
al sarcinilor pe care le 
preaiu, pereţii se împart în 
următoarele categorii:

• Pereţi structurali - in-
teriori și exteriori;

• Pereţi nestructurali / 
de compartimentare;

• Pereţi de umplutură la 
construcţiile în cadre

O descriere pe scurt a ti-
purilor de pereţi, găsești 
în următoarele rânduri
Pereţii structurali (portanţi) 
sunt pereţii care susţin 
întreaga greutate a con-
strucţiei și principalul rol al 
acestora este de a prelua 
încărcarile date de cutre-
mure. Experienţa a arătat 
că grosimea unui zid tre-
buie să fie de 30 cm, pen-
tru a satisface cerinţele 
de rezistenţă și de izolare 
fonică.

SPECIAL
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Peretii nestructurali (de compartimen-
tare) au grosimi mai mici si nu au ca-
pacitatea de sustinere a greutății con-
strucției. Grosimea acestor peretț 
variază de la 12,5 până la o grosime 
maximă de 20 cm. 

Pereţii de umplutură pot avea, pe scurt, 
atât un rol de rezistenţă termică, cât și 
de izolare fonică.

Izolarea pereţilor interiori are ca scop 
reducerea facturilor pentru încălzire și 
sporirea confortului termic al locuinţei. 

Chiar dacă în general se recomandă 
izolarea exterioară, în unele situaţii, cea 
interioară este singura soluţie.

Izolarea interioară care o dublează pe 
cea exterioară nu este recomandată, 
deoarece în acest fel pereţii nu mai „re-
spiră” și crește nivelul de umiditate din 
casă, favorizând apariţia igrasiei și a 
mucegaiului. Pentru a compensa, este 
necesar să aerisiţi locuinţa des.

Izolarea pereților interiori se impune, 
desigur, în anumite situaţii. Astfel, dacă 

blocul în care ai apartamentul nu este și 
nu va fi izolat la exterior, nici nu poţi ob-
tine autorizaţie pentru a face izolaţia ex-
terioară numai la apartamentul propriu. 
Dacă locuiţi într-o casă de patrimoniu și 
nu îi vei putea modifica aspectul exte-
rior.
Mai jos am notat câteva posibilităţi de 
izolare a pereţilor:
• Polistiren expandat
• Polistiren extrudat
• Vată minerală și gips-carton
• Panourile compozit
• Celuloza
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Specialiștii Unimat te pot ajuta, cu sig-
uranţă, pentru orice nelămurire și în-
trebare în privinţa izolării. De aceea, te 
așteptăm cu drag în showroom-ul nos-
tru. Aici găsești soluţiile cele mai bune 
pentru proiectul tău!

Acum că am dezbătut pe scurt câte-
va puncte esenţiale din alcătuirea unui 
perete, trebuie să îţi spun și despre 
decorarea pereţilor și peretele ”accent”, 
dar și desre pereţii cu personalitate, 
cum îmi place să îi denumesc.

O locuinţă modernă, fermecătoare și 
cu un stil aparte, este idealul fiecărei 
persoane. Pentru a realiza acest lucru, 
oamenii apelează la designeri de încre-
dere, căutând idei originale și interesân-
du-se de locuri în care pot găsi materi-
ale destinate finisării pereţilor, pe gustul 
lor. Deja este clar că un perete deco-
rativ schimbă radical înfăţișarea unei 
camere, oferindu-i un aer sofisticat.

Materiale precum faianţa, pot fi folosite 
în orice încăpere. Nu te gândi la faianţa 
obișnuită, cea pe care o pui în baie. 
Nici pe departe! Vorbesc de pereţii îm-
brăcaţi în faianţă specială, destinată 
dormitoarelor, living-urilor sau oricărei 
încăperi din casa ta. Nu te întreba cărui 
stil de design se potrivește îmbrăcarea 
pereţilor în faianţă, căci se adaptează 
cu succes oricărui stil ales. Alege tipuri 
de faianţă expresive, cu o estetică actu-
ală și inovatoare, realizate prin utilizarea 
celor mai recente procese tehnologice. 
Unimat îţi oferă o gamă largă de astfel 
de produse, de cea mai înaltă calitate.

Tapetul, elegant și sofisticat. Fru-

SPECIAL
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museţea tapetului constă în faptul că se adapteaz oricărui 
interior. Combină un perete cu tapet cu trei pereţi zugraviţi. 
Combinaţia este specială și foarte frumoasă, oferind o imagine 
complexă, inovativă ţi modernă. Aici poţi observa un perete 
”accent”, cel cu tapet. În ultima perioadă tapetul a revenit în 
tendinţe și ne bucură acest fapt, în condiţiile în care despre 
tapet se poate spune că este cel care imprimă unicitatea unui 
interior. Chiar dacă a fost catalogat drept reprezentantul de-
corurilor clasice, tapetul continuă să uimească prin modele 
în combinaţii inedite, nuanţe și imprimeuri care se potrivesc 
pentru orice tip de amenajare.

Finisaje decorative, sau ”vopselele” decorative. Minunate, re-
ușesc să uimească prin prezenţa unui perete de acest fel, în 
orice încăpere. Finisaje moderne, efecte metalice, marmorate 
satinate și policromate, toate acestea creează efecte extraor-
dinare atât pentru decorarea ambientelor clasice cât și mod-
erne.

Tipuri de design pentru pereţi și modele aferente fiecărui tip, 
sunt multe. Pentru toate acestea, te așteptăm cu încredere la 
specialiștii noștri din showroom-ul Unimat pentru a descoperi 
toate posibilităţile. Ce mod de design vrei să folosești pentru 

SPECIAL
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OFERTA

58,90
  lei/gal

VOPSEA LAVABILĂ 
INTERIOR ALBĂ  
• găleata de 9L

SET DUŞ LUNA + 
BATERIE  

TERMOSTATATĂ

899,90
lei/set



-20%

SPECIALISTUL ÎN CONSTRUCTII RECOMANDA: * promotii valabile în limita stocurilor 
disponibile pâna la data de 15.12.2018

8499,00
lei/buc 2690,00

lei/buc

SISTEM DE JGHEBURI 
ŞI BURLANE BRAMAC, 
WETTERBEST

Cazan peleţi LAFAT 25KW + aspirator cenușă cadou 
• GARANŢIE 5 ANI
• Funcţionare automatizată
• Ventilator automatizat, cu viteză variabilă
• Incălzire prin consum redus de combustibil
• Control excelent al consumului
• Rezervor de peleţi integrat (75 kg)
• Schimbător de căldură cu randament ridicat (93,3%)
• Timp de ardere cu 1 încărcare la putere minimă-- 40 H
• Consum peleţi la putere minimă  -- 2,1 kg/h

COLECŢIA GRESIE FAIANŢĂ 
TEMBRE

43,90
lei/mp

DE LA

Centrală Lynx 25Kw
condens

1. Pompa modulantă 
cu eficienţă ridicată
2. Protecţie anti-îngheţ
3. Schimbător de 
căldură din aliaj alu-
miniu-siliciu
4. Sistem de diagnoză
5. Reglaj de service 
din soft
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CONSTRUIEȘTI
CU TOATĂ

ÎNCREDEREA
CONSULTANŢĂ

GRATUITĂ LA TOATE  
PRODUSELE
Sună la 0269.560.216

și unul dintre specialiștii UNIMAT
va stabili în cel mai scurt timp

o întâlnire pentru
evaluarea proiectului tău.

INSTALARE FĂRĂ
STRES

Sună la 0269.560.381
și îţi recomandăm o echipă

de specialiști pentru instalarea și
punerea în practică a proiectului tău.

SPECIALISTUL ÎN CONSTRUCTII RECOMANDA:

3,10
  lei/m2

* promotii valabile în limita stocurilor 
disponibile pâna la data de 15.12.2018

VATĂ FIBRĂ 
STICLĂ URSA 
• Conductivitate termica : 0,042 W/mK
• Grosime: 2 x 50mm
• 16,8 m2/rolă

VATĂ BAZALTICĂ 
TERMOSISTEM IZOMIN  
• Grosime: 100mm
• 1,5 m2/pachet

SuperLavabilă Super SuperAlbă de interior 
Savana cu Teflon, 8,5L

44,90
lei/mp

165,00
lei/gal
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PREŢURILE PROMOŢIILOR SUNT EXPRIMATE ÎN LEI ȘI CONŢIN TVA.
OFERTA ESTE VALABILĂ ÎN PERIOADA 15.11.2018 - 15.12.2018, ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL!

Imaginile din această revistă sunt cu caracter informativ, ceea ce înseamnă că pot exista diferenţe între unele imagini şi produsul efectiv achiziţionat.
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greşeli de tipar cu privire la caracteristicile sau imaginile produselor.

Datorită tiparului, culorile din ziar pot fi diferite de culorile reale ale produselor.

* promotii valabile în limita stocurilor 
disponibile pâna la data de 15.12.2018SPECIALISTUL ÎN CONSTRUCTII RECOMANDA:

Hermina Goia
0731 / 900 086

Andreea Talpos
0799 / 733 828 

Larisa Chitu 
0737 / 001 728

Andrei Iurac
0728 / 855 988 0737 / 001 710 

Călin Claudia 
0737 / 001 701

Remus Cîmpean
0722 / 352 578

Adrian Bârză
0737 /001 703

Alin Pătru
0731 / 342 746

Adrian Urzică
0731 / 900 082

Adrian Vulcu
0736 / 625 214

Nineta Chioariu
0728 / 288 971

Ceramica/Sanitare:

Structuri: Instalaţii: Ceramică/Sanitare:

Structuri/Instalaţii/Ceramică/Sanitare:

Structuri:

Instalatii: Finisaje:

CONTACT SIBIU CONTACT ALBA IULIA

CONTACT Tg. MURES

Colecţia  Gresie Faianţă 
Concrete Marazzi 81,90

lei/mp

97,90
lei/mp

DE LA

DE LA

Vas WC 
suspendat Jazz

Colecţia  Gresie Faianţă 
CHALK  Marrazi

479,00
lei/buc

773,00
lei/buc

Cadă Tamia 170 x 75 cm
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 TRADIŢII

TRADIŢII
OBICEIURI 
SIMBOLURI 
de Crăciun 

 TRADIŢII
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La ce te gândești când se apropie 
perioada sărbătorilor de iarnă? La 
cadouri, la familie, la bradul împo-
dobit, la Moș Crăciun, la colinde 
și colindători, la tradiţii? Eu mă 
gândesc la familie și la mirosul de 
portocale. Ador mirosul ăsta în pe-
rioada sărbătorilor! Pentru mine, 
sărbătorile de iarnă semnifică 
timpul petrecut cu cei dragi, dar și 
anumite tradiţii  specifice, trans-
mise din generaţie în generaţie, pe 
care îmi place să le păstrez și să le 
transmit și eu, la rândul meu, cu 
multă căldură. Crăciunul este pe-
rioada tradiţiilor, a superstiţiilor şi a 
obiceiurilor. Colindul, scenetele cu 
motive religioase şi mesele bogate 
sunt nelipsite în toate colţurile ţării, 
în special la sat, acolo unde obiceiuri-
le s-au păstrat mai bine. În toate zo-
nele istorice ale României, în centrul 
sărbătorilor de iarnă se află familia 
şi credinţa într-un an mai bun şi mai 
prosper. Sărbătoarile iernii înseam-
nă, pentru mai toţi locuitorii Europei, 
timp petrecut cu familia, petreceri, 
cadouri, bucurie, însă există unele 
obiceiuri care variază în funcţie de 
ţară şi de istoria fiecărui popor. Cea 
mai larg răspândită tradiţie de Cră-
ciun, este colindul și de asemenea, 
împodobirea bradului. 
În România, tradiţiile diferă în func-
ţie de zone. Spre exemplu, în satele 
din Maramureș, colindătorii iau cu 
asalt uliţele încă din Ajunul Crăciu-
nului, iar ca răsplată, gazdele pri-
mitoare le oferă mere, nuci, colaci și 
bani. Tinerii răzbat gerul din casă-n 
casă, împărtășind datina prin repre-
zentaţii tradiţionale frumoase, cum 
ar fi ”Capra” sau ”Steaua”. Ceva mai 
aparte şi consacrat în zona Maramu-
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reşului este "Jocul Moşilor", la originea căruia se crede 
că au stat ceremoniile cu măşti din nopţile de priveghi, 
un ritual străvechi de cinstire a celor decedaţi. După ce 
au colindat fiecare casă, copiii şi tinerii îşi iau bicele şi ies 
pe uliţele satului. Cine apare în calea lor, este "croit" de 
biciul "moşilor". "Moşii" maramureşeni poartă o mască 
făcută din blană de cornute şi bat la uşile oamenilor pen-
tru a le ura un an mai bun şi pentru a-i speria. O altă tra-
diţie vestită în acestă zonă a României este "Viflaimul" 
- o piesă de teatru popular în care este recreat momentul 
apariţiei magilor şi al păstorilor ce prevestesc naşterea 
lui Iisus.De altfel, î, acestă zonă se obișnuiește să nu se 
dea cu mătura, nu se spală rufe şi nu se dă nimic cu îm-
prumut. Cei care au animale şi păsări în gospodărie obiş-
nuiesc să le dea mâncare pe săturate şi o bucată de aluat 
dospit, despre care se spune că le-ar feri de boli.
În satele de pe Târnave, se mai păstrează "butea feciori-

lor". Băieţii se adună în ceată pentru a strânge din timp 
vin pentru petrecrea din ultima săptămână a anului. 
Ceata de colindători este organizată după reguli compli-
cate şi fiecare membru are un rol (ghirău, ajutor de ghi-
rău, pârgău mare, pârgău mic, jude). Tot în această zonă 
se cântă un colind vechi de peste două milenii, denumit 
"Împăratul Romei". Colindul reproduce momentul is-
toric al naşterii lui Iisus, în timpul împăratului roman 
Octavian Augustus şi descrie momentul venirii celor trei 
magi de la Răsărit cu daruri - aur, smirnă şi tămâie. 
Tot în judeţul Alba, mai exact în satul Limba,se păstrează 
încă un vechi obicei - "Piţăratul". Denumirea vine de la 
"piţărău" - colacul pe care cei mici îl primesc atunci când 
merg la colindat. Acesta este făcut din aluatul care rămâ-
ne de la pâine sau de la cozonaci.
La Sălişte, în judeţul Sibiu, se păstrează o tradiţie veche 
din anul 1895. În seara de Ajun, cetele de feciori colin-
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dă în toate casele satului, îmbrăcaţi în 
costume populare. Colindatul începe 
cu casa primarului şi a preotului, după 
care feciorii pornesc din casă în casă, 
până dimineaţă, iar la final se duc direct 
la "ceată", unde colindă "gazda".
În prima zi de Crăciun, la prânz, cetele 
de feciori colindă în biserică, după în-
cheierea slujbei, fiind ascultaţi de tot 
satul.
În a patra zi de Crăciun, toate cetele din 
Mărginime, dar şi din zonele de dincolo 
de munţi, din judeţele Vâlcea şi Argeş, 
sunt invitate la întrunirea cetelor de 
juni de la Sălişte, care se ţine anual încă 
de la 1895, cu o singură întrerupere, de 
zece ani, după al Doilea Război Mon-
dial. Fiecare ceată îşi prezintă jocuri-
le tradiţionale şi mesajul, după care se 
prind cu toţii în Hora Unirii. E o sărbă-
toare a bucuriei, un adevărat spectacol 
al portului popular atât de diversificat. 
Timp de patru săptămâni Cetele de 
Juni răspândesc cu bucurie, joc şi voie 
bună vestea Naşterii Domnului şi trece-
rea la noul an.
Un alt obicei sunt „Craii” sau „Irozii”. 
Aceștia sunt reprezentaţi de copiii care 
colindă prin interpretarea unei scene-
te religioase. Colinda lor este bogată în 
conţinut deoarece ea transmite mesajul 
printr-o scenetă şi nu prin colinde. Îm-
brăcaţi în costume populare, cu coifuri, 
săbii și panglici, „Craii” își interpretea-
ză rolurile într-o scenetă ce înfăţișează 
Nașterea Domnului, la biserică în pri-
ma zi de Crăciun. Aceştia aduc bucurie 
şi emoţie tuturor celor prezenţi, prin 
mesajul plin de însemnătate pe care îl 

transmit.  
Se spune că e bine să primeşti colindă-
tori, pentru că urarea lor aduce noroc, 
iar dacă nu primeşti colindul, vei fi ur-
mărit de ghinion. După ce colindătorii 
termină de cântat, gazda îi invită în casă 
şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci. 
Nucul simbolizează belşugul şi longevi-
tatea, iar merele semnifică bunăstare şi 
bogăţie.

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie 
şi ne aminteşte cu întâietate de anii co-
pilăriei, de emoţiile inocente a împodo-
birii bradului, de clipele acelea în care 
vrem să nu adormim pentru a-l prinde 
pe Moş Crăciun, de dimineţiile timpu-
rii în care alergam spre brad pentru a 
deschide cadourile, de sarmalele bune 
făcute de mama...

Simboluri de Crăciun
Bradul se află în centrul atenţiei în peri-
oada Crăciunului. Împodobitul acestuia 
este cel mai îndrăgit obicei de sărbători 
mai ales datorită simbolurilor și senti-
mentelor care i se asociază: iubire (pen-
tru că este împodobit de întreaga fami-
lie), bucurie şi fericire (pentru că sub el 
sunt puse cadourile), magie (se spune 
că Moş Crăciun nu vine în casele unde 
nu există brad), viaţă, trăinicie şi sănă-
tate (pentru că este mereu verde, chiar 
şi când afară e zăpadă). Mulţi brazi de 
Crăciun au o steluţă în vârf. 
Se spune că stelele ne conduc spre lo-
curi speciale, iar pe vremuri multe din-
tre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare 
şi Ursa Mică erau preamărite precum 
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divinităţile. Evreii din vechime foloseau 
steaua lui David în şase colţuri ca simbol 
religios, iar steaua de Crăciun în cinci 
colţuri ne aminteşte de steaua apărută 
deasupra Betleemului la naşterea Prun-
cului Iisus. În multe culturi, stelele sunt 
semne ale norocului şi ale realizării unor 
ţeluri măreţe.

Un obicei originar din Europa este agă-
ţarea coroniţelor de uşa casei. De Cră-
ciun, porţile se decorau cu ramuri veşnic 
verzi, pentru a invita în casă spiritele 
pădurii. Se crede că aceste spirite sunt 
bune și ar aduce sănătate şi noroc. Oa-
menii încă îşi mai împodobesc casele cu 
coroniţe de brad şi de laur, ca mod de a-şi 
întâmpina prietenii şi rudele și pentru a 
întâmpina Crăciunul. Forma circulară a 
coroniţei simbolizează natura veşnică a 
dragostei.

Se crede că vâscul a fost utilizat dintot-
deauna pentru a sărbători sosirea iernii. 
Această plantă veşnic verde era folosită 
pentru decorarea locuinţei deoarece se 
credea că deţine puteri tămăduitoare 
speciale, vindecând orice. Scandinavii 
vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a 
armoniei, asociindu-l cu Frigga, zeiţa 
dragostei. Obiceiul sărutului sub vâsc 
provine din credinţa că acest gest sub un 
lăstar al plantei aduce armonie şi înţele-
gere şi face să crească iubirea în cuplu.

Sunt nouă la număr şi au nume amuzan-
te: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Co-
met, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf. 

Cine nu a auzit de simpaticii reni care 
trag sania Moşului? Povestea cunoscută 
a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care 
luminează drumul pentru sania pli-
nă cu daruri a lui Moş Crăciun, face ca 
aceste personaje să fie şi mai simpatice. 
Şi pentru că sunt animale specifice zo-
nelor reci, renii se potrivesc de minune 
în decorurile de iarnă şi de sărbători. În 
plus, ei poartă clopoţei care aduc veselie, 
anunţând celor care le aud clinchetul că 
au sosit cadourile.

Obiceiul ciorapilor de Crăciun pe care-i 
vedem atărnaţi de șeminee, în filmele cu 
acestă tematică, provine dintr-o legen-
dă, ce-l are în rol principal pe un nobil 
care şi-a risipit necugetat averea, lăsân-
du-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a 
auzit despre această situaţie şi a venit pe 
ascuns la locuinţa fetelor. El a aruncat 
trei pungi cu monede de aur prin hornul 
casei, care au căzut în ciorapii fetelor, 
atârnaţi la uscat lângă şemineu.
În secolul al XVIII-lea, copiii din Olan-
da îşi lăsau saboţii lângă vatră, sperând 
că Sinterclass (Moş Crăciun) le va aduce 
daruri. Mai târziu, pantofiorii de lemn 
s-au transformat în şoseţele, iar Sinter-
class a devenit, pentru englezi, Santa 
Claus. 
Astăzi, multă lume încă foloseşte cioră-
pelul de Crăciun, în care pune mici da-
ruri pentru copii şi cei dragi. Acest obi-
cei s-a răspândit și pe la noi, iar acum din 
ce în ce mai multe familii își decorează 
șemineul cu încântătoarele șosete. 
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Pavajul este o investiţie pe termen lung, 
de zeci de ani. Așadar, înainte să faci 
achiziţia e bine să te asiguri că alegi 
cele mai bune produse de pe piaţă, de 
la un producător de renume. Produsele 
din beton Elis Pavaje sunt rezistente, 
datorită tehnologiei complet automa-
tizate de producţie prin vibropresare.  
Sunt produse certificate, care respectă o 
reţetă standard și normele europene din 
domeniu, documentul care atestă acest 
aspect fiind Declaraţia de performanţa, 
în plus, producătorul asigură o garanţie 
de 5 ani. 

Perioada de care te poţi bucura de pa-
vajul din curte este, bineînţeles, mult 
mai lungă. În general, pavajul necesită 
o întreţinere minimală  Iată 4 sfaturi 
pentru a te bucura cât mai mult timp de 
pavelele alese:

Beneficiile unei  
terase amenajate 
cu pavaj

CREȘTE VALOAREA DE 
VÂNZARE A PROPRIETĂȚII 
Valoarea adăugată unei proprietăți devine un mare 
avantaj atunci când vine momentul să-ți vinzi casa. 
Cumpărătorii potențiali văd întotdeauna exteriorul 
unei case înainte de interior. Cu siguranță pot ajunge 
să se îndrăgostească de casă, chiar înainte de a 
întra, în condițiile în care găsesc o curte sau terasă 
amenajată cu atenție și cu gust. Însă până te decizi 
să te muți într-un alt loc, poți să te bucuri chiar tu 
alături de familia ta, de frumusețea unei amenajări 
ambientale.

Ce ar putea 
garanta creșterea 
valorii proprietății 
și satisfacția 
timpului petrecut 
în aer liber, în 
același timp?

Montajul unei terase poate 
transforma cu ușurință o curte 
simplă într-un ambient exterior 
decorat elaborat. Ca locație 
perfectă pentru a te relaxa, 
distra sau găți, terasele sunt 
un mare avantaj pentru casa 
ta, fie că doreșți să îți petreci 
timpul până la adânci bătrâneți 
în această proprietate, fie că 
dorești să valorifici investiția 
prin revânzare.

4 sfaturi pentru a 
te bucura de pavaj 
cât mai mult timp

Aplică pentru garanţia extinsă

Alege o echipa de montatori 
profesioniști!

Elis Pavaje, liderul naţional al pieţei de profil, cu o expe-
rienţă de peste 27 de ani în producerea de produse din beton 
vibropresat, oferă pentru produsele sale o garanţie standard 
de 5 ani cu condiţia să respecţi condiţiile de manipulare, 
depozitare și întreţinere impuse, precum și recomandările 
de montaj. În plus, ai posibilitatea de a o obţine bonus 1 an 
extragarantie, într-un mod foarte simplu: intri pe pagina www.
elis.ro, la secţiunea Garanţia calităţii și completezi formularul 
pentru garanţia extinsă. Este simplu, ușor și util!

Deși la prima părere pare un sfat de bun simţ, în practică sunt 
clienţi care, pentru a face economie, își montează singuri pro-
dusele sau apelează la meșteri “pricepuţi la toate”, iar lipsa de 
experienţă în pregătirea terenului și în montajul propriu – zis 
își spune cuvântul.
Este important de reţinut că o firma de montaj cu experienţă 
îţi montează pavajul rapid, estetic și funcţional și îţi oferă 
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Respectă indicaţiile producătorului 
privind suprafaţa pe care se 
montează pavelele!

Întreţine corect pavajul!

Mai multe informaţii utile despre 
întreţinerea corectă a pavajului 
găsești pe www.elis.ro

Sunt dese cazurile în care clienţii, în necunoștinţă de cauză, consid-
eră că pavelele ar trebui montate pe betonul deja existent, pentru 
stabilitate și durabilitate crescute. Sau, din aceleași considerente, le 
solicită montatorilor să le monteze în şapă umedă, de nisip ames-
tecat cu ciment. Aceste practici sunt eronate și le aduc clienţilor un 
mare deserviciu: apariţia eflorescenţei și menţinerea umidităţii pava-
jului, care în timp poate afecta estetica și funcţionalitatea produsului.
 
Montajul pavelelor în pat de nisip este singura soluţie recomandată 
deoarece astfel apă pătrunde printre rosturi și se poate scurge direct 
în pământ. Când pavelele sunt montate pe beton, apa nu se poate 
scurge, rămâne infiltrată în pavele sau băltește, se va elimina doar 
prin evaporare, într-o perioadă mai lungă de timp. Asftel, apare eflo-
rescenţa, care are drept consecinţă pătarea pavajului cu acele pete 
albicioase, inestetice, care se curaţă în timp îndelungat.
Totuși: dacă suprafaţa pe care dorești să o pavezi este betonată, re-
comandăm că montatorii să facă 5-6 găuri pe metru pătrat în ciment, 
suficient de adânci, pentru că apa pătrunsă printre rosturi să se 
poată scurge în pământ.

Un pavaj corect întreţinut și menţinut în permanenţă curat va fi mai rezistent și mai durabil, iar aspectul pavelelor nu va avea de 
suferit odată cu trecerea anilor.
Printre cele mai uzuale sfaturi de întreţinere se numără:
• Curaţă pavajul de pete imediat ce acestea apar;
• Înlătură zăpada sau gheaţa rapid, cu ustensile din plastic rezistent, nu metalice, deoarece acestea pot zgâria / ciobi pavajul;
• Reumple rosturile cu nisip o dată pe an pentru a-i menţine stabilitatea
• Execută operaţiunea de impregnare a pavajului o dată la 2-3 ani, pentru a-i spori calităţile naturale.

Certificat de garanţie a montajului. Acesta este un aspect important, 
deoarece așa cum menţionam anterior, garanţia produsului oferită 
de producător nu acoperă și cazurile în care pavelele nu au fost 
montate corespunzător. De exemplu, dacă în timp pavajul începe să 
se deniveleze sau să se lase pe margini, este vorba cu siguranţă de 
o punere în operă defectuoasă, pentru care producătorul nu este 
responsabil.
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Fursecuri Crinkles

REŢETE
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Fursecuri Crinkles

Ingrediente:
• 230 g ciocolată amăruie 
• 60 g de unt cu min. 80% grăsime
• 1 plic de zahăr vanilat 
• 100 g zahăr
• 2 ouă
• un praf de sare
• 200 g făină
• ½ plic praf de copt pentru tăvălit
• 200 g zahăr pudră

Mod de preparare:
Se topește untul împreună cu ciocolata, în baie de abur. Într-un bol 
se sparg cele două ouă și se mixează cu zahărul, plicul de vanilie și 
sarea până ce devine cremă. Se toarnă crema de ciocolata prepara-
tă anterior și se mai amestecă puţin. Adaugi făina și se amestecă 
bine cu o spatulă. Se împarte astfel aluatul obtinut, în două părţi 
egale, și se formează două suluri, pe care le înfășori în hărtie de 
copt și le dai la congelator pentri 15 minute. După expirarea timpu-
lui, tai batoanele în câte 16 felii din fiecare – prima dată se împarte 
în 2, apoi fiecare bucata iar în 2 până ajungi la 16 felii. Se modelea-
ză rece, formţnd biluţe pe care, apoi, le tăvălești în zahărul pudră, 
așezat într-un vas. Înainte de coacere, se dau pentru încă 15 minute 
la congelator, cu tot cu vasul cu zahăr în care se află. Între timp, 
cuptorul se încinge la 190ºC. Tava se tapetează cu hârtie de copt și 
se așează 16 dintre biluţe, cu loc suficient între ele. Se introduc ra-
pid în cuptorul încins și se scot după exact 12 minute. Nu le atinge 
până după se se răcesc, ele sunt moi înăuntru, dar se întăresc pe 
măsură ce se răcesc, devenind pufoase și bune de savurat!
Retetă aceeași opereţiune și cu celelalte 16 biluţe rămase. 
Poftă bună!
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TEMBLEQUE
REŢETE
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Ingrediente:
100 g amidon de porumb
2 cutii lapte de cocos
100 g zahăr tos 
1/2 linguriţă sare
scorţișoară - pentru decorat

Mod de preparare:
Adaugă laptele de cocos și amidonul într-o oală mai mică, la foc 
mediu, amestecând cu telul se omogenizeză, apoi adaugă zahărul 
și sarea. Amestecă din când în când, cu telul, tot la foc mediu. După 
2-3 minute, amestecă puternic cu telul, ca să nu formeze cocoloașe, 
în timp ce începe să dea în clocot. Oprește focul și toarnă budinca 
în vase mici pentru  porţii individuale deja formate, sau într-un sin-
gur vas. Lasă să ajungă la temperatura camerei, apoi dă la frigider 
pentru cel puţin 2 ore. Scoate fiecare tembleque în parte din formele 
iniţiale și așază-le pe câte o farfurie. Presară deasupra scorţișoară 
pudră. Poftă buna!
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SĂRMĂLUŢE CU STAFIDE
 ŞI MUGURI DE PIN

REŢETE
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Ingrediente:
30 frunze de viţă
Pentru umplutură:
100 g orez fiert
1 lingură stafide nehidratate 
20 muguri pin 
1 ceapă
1 lingură pătrunjel 
1 lingură mărar
1 linguriţă de mentă
sare
Pentru oală:
1 jumătate ceapă
3 rondele lămâie 
sucul unei lămâi
3 lingurite ulei

Mod de preparare:
Dacă se folosesc frunze proaspete, 
acestea trebuie opărite 5 minute în apă 
clocotită şi sărată. Dacă se folosesc din 
conservă, se trec sub un jet de apă şi se 
lasă la scurs. Cu foile care nu sunt în-
tregi se tapetează fundul oalei şi peste 
ele se pun rondele de ceapă şi de lămâ-
ie. Mugurii de pin se mărunţesc şi se 
amestecă cu orezul fiert, ceapa trecută 
prin răzătoare, mărarul, pătrunjelul, 
stafidele şi menta. Se potriveşte gustul 
de sare şi apoi se rulează sărmăluţele. 
Se aşază una lângă alta în cratiţă, cum 
așezi sarmalele tradiţionale, se toarnă 
ulei, suc de lămâie şi apă caldă cât să 
acopere sărmăluţele. Se fierb 45 de mi-
nute la foc mediu.
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Managementul cablurilor
tehalit.SL | Energia distribuită elegant

Soluția ideală pentru dotarea sau modernizarea spațiilor rezidențiale cu instalații 
electrice moderne este deseori foarte dificilă. Sistemele de plintă SL oferă o soluție 
rapidă, curată și ușoară, nefiind nevoie de spargerea pereților. Datorită flexibilității 
configurării instalației nu mai este necesară stabilirea exactă a poziției prizelor.
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Combinații multiple 
Suport de montaj pentru o gamă variantă de 
aparataj ultraterminal 

Asamblare individuală  
Multiple variante de 
configurare

Suport universal
Pentru orice gamă 
de apartaj universal 
de 60 mm

Suport aparataj SCHUKO și aparataj multimedia



    7574    



    7574    



    7776    



    7776    



    7978    

Lumina naturală – Ferestre de mansardă ROTO
Confortul termic devine o preocupare 
foarte importantă, mai ales când sezonul 
rece ne bate la...fereastră. Trebuie să fim 
siguri, că pe lângă izolaţiile aferente unei 
case, pentru a menţine căldura într-un 
mod eficient, avem în dotare și ferestrele 
ROTO, care prezintă atât valori calitative, 
funcţionale și de lungă durată, cât și valori 
estetice și elegante, compatibile cu desig-
nul interior și cei exterior. Fereastra de 
mansardă Designo R7 este soluţia perfectă 

pe care ROTO o oferă beneficiarului pen-
tru un confort deosebit în utilizarea fere-
strei, întrucât partea superioară nu afecte-
ază spaţiul locuibil. Datorită deschiderii în 
treimea superioară, fereastra de mansardă 
R7 ofera o vedere impecabilă în exterior, 
reușind să te transpună în peisajul de iarnă 
cu care urmează să ne bucurăm privirea 
din confortul casei. Designo R7 facilitează 
o aerisire eficientă.
Printre avantajele acestei ferestre, regă-

sim montajul ușor și rapid al acesteia. 
Închiderea este sigura, deoarece este în 
trei puncte. Fiinf ideală pentru montajul 
la înălţime joasă, acestă fereastră prezintă 
o eficienţă energetică datorită sticlei dub-
lu securizate și termoizolante. Articulatia 
ferestrei în treimea superioară, oferă mai 
multă libertate de mișcare, iar calitatea 
Premium ”german made”, oferă durabili-
tate și fiabilitate. 
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Te așteptăm în showroom-ul Unimat pentru a descoperi mai multe detalii 
despre Ferestrele de Mansardă ROTO, sau accesează site-ul nostru:  

www.fereastrademansarda.ro



    8180    

Istoria    şemineului
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Fascinanta atmosferă de autentic dintr-o locuinţă, poate fi oferită, fără 
dar și poate, de prezenţa unui șemineu în casa ta. Eliberaţi de mirajul teh-
nologic al oraşului de astăzi, ne trezim dorindu-ne să petrecem momente 
de linişte într-o casă veritabilă, care reuşeşte să restabilească prin detalii 
semnificative un anumit spirit tradiţional. În ziua de astăzi putem bene-
ficia de șeminee care se pot adapta oricărui stil de design. În acest articol 
se urmărește istoria șemineelor, cum au apărut  acestea și cum au evoluat.

Câte puţin despre foc...
În urmă cu aproximativ un milion de ani, oamenii preistorici 
au descoperit focul. Fiind perceput ca o forţă supranaturală 
a naturii, aceștia îi acordau o preţuire deosebită. Utilizarea 
acestuia îi ajutau pe oameni să consume mai multe tipuri de 
alimente, sporindu-și șansele de supravieţuire datorită gătirii 
mâncărurilor. Îniţial, carnea era consumată crudă, iar omul 
preistoric era mai vulnerabil la boli. Pe lângă gătit, acestă 
”forţă supranaturală”, îi ajutau pe oameni să se apere de an-
imale, să se încălzească când e frig, să își lumineze locu-
inţele, să își perfecţioneze uneltele și să transforme mediul 
înconjurător spre folosul său. Spre exemplu, aceștia puteau 
îndepărta plantele de pe anumite terenuri. Se credea că focul 
e o forţă supranaturală, care oferă hrană și căldură, dar care 
pote să și distrugă. Legat despre cum făceau aceștia focul, 
primii oameni au învăţat să îl transporte din focul izbucnit în 
mod natural (fulgere, incendii naturale, etc.). În cele din urmă, 
aceștia au reușit să-l aprindă singuri, folosindu-se de diferite 
metode: ciocneau între ele două pietre pentru a produce 
scântei sau frecau două bucăţi de lemne, până când aces-
tea se aprindeau. Astfel, aprindeau ierburi uscate, scoarţă de 
copac, frunze uscate și alte materii care luau foc cu ușurinţă. 

Șemineul în Antichitate
Încă din perioada veche a antichităţii, strămoşul şemineelor 
a fost o simplă construcţie din piatră aşezată de obicei în 
mijlocul încăperii. Fumul era evacuat printr-o gaură din tav-
an, răspândindu-se adeseori şi la interior. În jurul focului se 
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adunau membrii unei familii sau chiar ai unei 
comunităţi mai largi, pentru a se încălzi dar 
şi pentru a prăji bucăţile de vânat. Acest 
design a durat mii de ani . Ulterior vatra de 
foc a fost mutată la peretele exterior, când 
oameni au descoperit patul și podeaua de 
lemn, deci a fost mult mai ușor să se încăl-
zească. Apoi, s-a perfecţionat acest instru-
ment vital, omul învăţând să stârnească ori 
să domolească focul, să canalizeze fumul 
şi să conserve căldura pentru perioade de 
timp mai îndelungate. Urmatoarea evolutie 
și descoperire a fost cosul de fum. Prin 
evacuarea fumului din camin in sus prin 
acopertisul casei, traiul a devenit parcă mai 
ușor, căldura menţinându-se cât mai mult.   
Hornul este probabil, cea mai importanta 
inovatie si de durata. 

Semineele între anii 1600 - 
1800
1678 – Prinţul Rupert a adăugat un grătar 
ce avea funcţiile de odihnire a focului și de 
calmare a tirajului. Grătarul se ridica astfel 
încât aerul să lucreze pe sub materialul in-
candescent. Acest lucru a contribuit la re-
ducerea emisiei de fum. 
1700 - Benjamin Franklin a inventat 
soba Franklin. Soba a fost confecţionată 
din fontă și a fost mutată înapoi în centrul 
camerei pentru  producerea de mai multă 
căldură în sistem radial. A prelungit de 
asemenea calea de circulare a fumului cald 
, eficientizând la maxim încălzirea camerei 
. Metoda permitea, prin adaptări și tuburi 
de aer recuperatoare de căldură, încălzirea 
mai multor camere în mod natural și fără 
cheltuieli suplimentare .
1796 – Rumsford a publicat două docu-
mente în care era descris designul căminu-
lui său, cu  un șemineu înalt, puţin  adânc 
pentru a refleta în mod eficient căldura, cu 
tobă refractantă, care a raţionalizat și s-a 
dovedit excelentă în eliminarea fumului. 

DOSAR
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Acest raport de calcul a permis ca 
șemineul să fie încorporat în peretele 
de casă.. Acest design a durat și a 
primit îmbunătăţiri până în sec al 19-
lea .

Semineul Modern
Unimat, unicul distribuitor în 
România de șeminee de înaltă 
calitate germana, HARK. Co-
laborarea cu Hark este un pas firesc 
și normal de a continua să oferim 
clienţilor noștri soluţii și servicii com-
plete, fiind o gamă de produse care 
trebuia să întregească portofoliul nos-
tru de produse. HARK – Un nume care 
înseamnă calitate! Atenţia la detalii și 
experienţa de peste 40 de ani, au 
făcut din brandul Hark cel mai mare 
producător de șeminee și sobe din 
Germania și unul dintre producătorii 
de frunte din întreaga Europă.
În general, principiul de funcţionare al 
șemineelor este: aerul rece intră pe la 
baza şemineului este încălzit şi trans-
ferat, printr-o formă sau alta, către 
cameră în timp ce fumul şi scân-
teile sunt evacuate pe horn. Instalaţii 
moderne şi relativ sofisticate pot di-
rija aerul cald pe un sistem de tubu-
ri special calibrate pentru a încălzi şi 
spaţii adiacente celui în care e insta-
lat şemineul. Puterea calorică a unui 
şemineu şi performanţele sale sunt 
în directă legătură cu sistemul con-
structiv, dar şi cu tipul de combustibil 
utilizat. Un focar de calitate este din 
oţel din 4mm, izolat cu șamotă. Acest 
tip de izolare ajută pentru creșterea 
randamentului de încălzire, dar oferă 
și un aspect plăcut, iar pe lângă asta, 
șamota ajută oţelul să nu se încingă. 
Un focar care este construit dintr-un 
oţel subţire se încinge și răspândește 

Șemineu Hark comercializat doar de UNIMAT
Montaj efectuat de echipa tehnică UNIMAT

contact: Claudiu Câplea - 0720/110.144
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un miros neplăcut în încăpere. De aceea trebuie 
ca oţelul să fie de 4 mm și izolat corespunzător. 
Focarul eficient oferă o ardere maximă. Spre ex-
emplu, Hark Wirkungrad este un model de focar 
ce are o ardere de 89,2%, ceea ce înseamnă 
că întreaga căldură intră în casă. Sunt focare ce 
sunt prevăzute cu sistem de curăţare automată 
a sticlei termoizolante. Un astfel de sistem 
funcţionează așa: când temperatura din șemineu 
atinge 800ºC, se ard depunerile de fum, șamon-
ta se înălbește, iar atunci automat se curăţă stic-
la singura. Combustibilul utilizat la ardere trebuie 
sa fie lemn uscat, fără rășini, pentru a  nu se face 
depuneri pe horn.
O mare gamă de accesorii însoţesc, de obicei, 
un şemineu bine dotat, acestea variind în funcţie 
de zona geografică unde au fost inventate şi 
de perioadele istorice specifice. Unele acceso-
rii (cleşti, făraşe, grătare protective, perii pent-
ru cenuşă, paravane), adevărate opere de artă 
utilitară, au intrat în colecţii particulare şi sunt 
preţuite pentru valoarea lor decorativă.
Componentele focarului sunt: cenușarul, picio-
arele reglabile, sticla termoizolantă de diferite 
forme, fie simplă sau dublă și hornul de evac-
uare. Un șemineu este compus din focar, de-
sign-ul exterior, racordul de la focar la coșul de 
fum. Iar opţional  (dar indicat), sunt plăcile de 
silicat de calciu ce oferă o izolare a peretelui din 
spatele șemineului.
Șemineele, elemente originale de decor, oferă in-
terioarelor un aer aparte, un soi de intimitate cu 
epocile trecute, în concordanţă cu numeroasele 
tipuri de design în care pot fi puse în evidenţă. 
Cu siguranţă, un șemineu în care focul arzând e 
inima acestuia, transmite sentimente de liniște și 
intimitate, înfrumuseţând încăperea în care dom-
nește. 

DOSAR
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ROBOTUL PISICĂ. OPEN CAT 
ÎNLOCUIEȘTE PISICA REALĂ

Pisica de casă, sau pisica domestica a devenit animal de companie cu aproxi-
mativ 9500 de ani în urmă, fiind cel mai cunoscut animal domestic din toată 
lumea. Lumea tehnologiei nu încetează să uimească, de data asta cu o pisică 
robot. De mulţi ani știm de existenţa căţeilor robot, însă conceptul de pisi-
că-robot este mai puţin popular, poate și din cauza faptului că pisicile au unele 
aptitudini dificil de replicat. Open Cat este o mașinărie capabilă de învăţare, 

care va teroriza orice pisică din categoria celor cu blană. „Creierul” pisicii-robot 
este un controller de mișcare foarte precis, capabil să imite unele aptitudini 
tipice acestor animale de companie, cum ar fi furișatul, orientarea poziţiei cor-
pului pentru a cădea mereu în picioare și păstrarea echilibrului pe suprafeţe 
instabile. Desigur, din același repertoriu este și joaca cu stăpânul, acest robot 
reușind să imite multe din gesturile unei pisici în căutare de atenţie.

CASA smart

PROIEC TATE DE 
INGINERI CEHI

www.alcaplast.ro

Detaliile care vă 
luminează ziua. Canale 
de duș pentru confortul 
dumneavoastră.
CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA.
Vă oferim un design elegant cu o tehnologie de 
ultimă oră în baia dumneavoastră.Un sifon special 
cu două camere care este ușor de curăţat și asigură 
preluarea unui debit de apă de până la 60l/min.
Canalele de scurgere pentru duș Alca sunt fabricate din 
oţel inoxidabil de cea mai înaltă calitate. De aceea le 
furnizăm cu o garanţie de 25 de ani.
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OAMENII AU ÎNCEPUT SĂ-ŞI IMPLAN-
TEZE MICROCIPURI SUB PIELE.

Microcipurile implantabile devin tot mai utile în mediul de viaţă înconjurat de 
tehnologie, cei care aleg să le folosească ajungând să aprecieze numeroasele 
avantaje oferite, chiar dacă sunt privite cu suspiciune de mulţi. Despre ce 
tară este vorba? Moda a pornit din Suedia, o ţară europeană unde tehnologia 
modernă este de mult parte din viaţa de zi cu zi, iar superstiţiile religioase 
nu-și prea găsesc adepţi. Tentantă mai ales pentru posesorii de smartphone, 
implantarea unui microcip durează câteva secunde și este similară unei injecţii 
cu un ac ceva mai gros. În funcţie de implantul ales și funcţiile de utilizare ale 

acestuia, posesorul poate folosi microcipul ca suport electronic pentru păstra-
rea istoricului medical și a datelor de contact. Implantat la încheietura mâinii 
sau altă locaţie convenabilă, microcipul poate servi ca și cheie electronică 
pentru deschiderea locuinţei, înlocuitor pentru cartela de acces la birou, deblo-
carea telefonului mobil și chiar pornirea autoturismului. Prevăzute cu memorie 
internă, cipurile pot păstra bilete în format electronic și chiar abonamentul 
pentru mijloacele de transport în comun, validarea călătoriei fiind posibilă la 
simpla apropiere a mâinii de senzorul pentru cartelă

CASA smart
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Ploile trec. Zăpezile se topesc.
Acoperișul ceramic Tondach rămâne pentru generații.

PROMOȚIE

GRATUIT
5 role x 5 ml de bandă 
de ventilare 280 mm, 

aluminiu (25 ml)

Descarcă e-voucher de pe
www.tigla-ceramica.ro

Cu un acoperiș durabil din țiglă ceramică, căminul tău este 
asigurat pentru mulți ani. Pregătește-ți casa pentru orice 
vreme cu un acoperiș ceramic din gama Tondach, iar noi 
îți răsplătim alegerea cu 5 benzi de ventilare oferite gratuit. 
Află mai multe detalii la distribuitorii autorizați Tondach și pe 
www.tigla-ceramica.ro

Sistem complet de coperiș ceramic
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HP a inventat primul său mouse care permite 
autentificarea în Windows folosind amprenta

HP USB Fingerprint Mouse, un nume suges-
tiv pentru noul periferic ce dispune de senzor 
biometric instalat în zona suportului pentru 
palmă.
Acest dispozitiv pentru PC și laptopurile echi-
pate cu tehnologii de autentificare biometrică 
nu sunt ceva nou. Fiind etichetate mai degra-
bă ca ”adresate clienţilor business” și taxate 
suplimentar, a împiedicat răspândirea mai 
amplă. Aproape orice smartphone modern 
are ca dotare standard senzorul de amprente, 

utilitatea sa este în mare parte ignorată de 
producătorii de periferice PC.
HP USB Fingerprint Mouse ar putea fi suficient 
de performant și pentru pasionaţii de jocuri 
PC, deși pentru activităţile de birou, rămâne 
cu eticheta de periferic. Mouse standard cu 
trei butoane și conectare USB, acesta dispu-
ne de un senzor lase de înaltă performanţă și 
funcţia “hyper-fast scrolling” pentru derularea 
rapidă a documentelor 
Deţine un design de tip ambidextru, fiind ast-

fel potrivit pentru ambele mâini, fapt care nu 
poate decât să-i bucure pe cei care au difi-
cultăţi în găsirea unui mouse bun și pentru 
stângaci.Compatibil cu protocolul de autentifi-
care Windows Hello, perifericul păstrează am-
prentele scanate în formă criptată folosind un 
chip de memorie flash, comunicând PC-ului 
doar informarea admis/respins, fiind eliminată 
posibilitatea ca semnăturile de amprente să 
fie interceptate și folosite, spre exemplu, la 
autentificarea altor dispozitive.

CASA smart
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Conţine o cameră HD construită chiar în interiorul ei și este făcută în România, iar după spusele 
specialiștilor, DroneXPro este cea mai bună dronă din lume. O astfel de dronă ar costa în mod normal 
între 400 și 900 de dolari. Spre deosebire de restul dronelor foarte scumpe, acest dispozitiv este de 
mărimea unui smartphone, este ușor de folosit și mult mai ieftin: 99 de dolari.
DroneX Pro este un nou model de dronă, construită în așa fel încât toată lumea să o poată mânui. 
Design-ul este făcut de doi ingineri care au descoperit că restul dronelor sunt foarte grele, greu de 
utilizat și de transportat. Noul dispozitiv este ușor de folosit, poate face Livestream și să înregistreze 
clipuri video direct pe telefon. Specialiștii spun că este cea mai ușor de tranportat dronă a lumii, alte 
beneficii fiind faptul că este ușor de folosit, are cameră HD și un preţ extrem de bun.

O DRONĂ „MADE IN ROMANIA”  
A IMPRESIONAT STRĂINII

Sistemele profesionale de 
coşuri de fum CERAMICE

www.schiedel.ro

DRONE PRO X CASA smart
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Sistemele profesionale de 
coşuri de fum CERAMICE

www.schiedel.ro
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Canadienii au creat prima pereche de ochelari inteligenţi ce pot 
fi purtaţi zilnic. Deși crearea unui astfel de dispozitiv a mai fost 
încercată și de companii mari, precum Google Glass sau Spec-
tacles (Snapchat), ochelarii nu au ajuns să fie utilizaţi de marea 
masă. Însă o nouă linie de ochelari high-tech numită Focals 
ar putea aduce filmele SF în realitate. Preţul ochelarilor Focals 
începe de la 1.000 de dolari și sunt valabili pentru precoman-
dă, iar primele livrări, comandate deja, vor fi efectuate chiar la 
sfârșitul lui 2018., Fiind construiţi din polimeri de înaltă calitate, 
ochelarii au un aspect obișnuit și vin într-o varietate de forme și 
culori, cu sau fără dioptrii.  La prima vedere, utilizatorii nu vor 
sesiza tehnologiile futuristice ce au fost montate. Aceștia sunt 
dotaţi cu un ecran holografic amplasat în interiorul lentilei, pe 
care doar purtătorii îl pot vedea. „Designul minimalist permite 
utilizatorilor să vadă ce se întâmplă în lumea lor digitală fără a 
fi nevoiţi să își mute privirea”. Un mic proiector ce este localizat 

în interiorul ochelarilor furnizează informaţii pe lentilele din faţa 
ochilor tăi. Mai sunt dezvoltatori care au această tehnologe, 
însă fie este mult prea greoaie, fie imaginile holografice au o 
calitate scăzută.  CEO-ul North, Stephen Lake, a declarat că 
firma sa a descoperit o soluţie. „Încercările anterioare pentru 
amplasarea acestui mic ecran LCD nu permitea o calitate ex-
cepţională. Nu au reușit să creeze componente suficient de 
mici pentru a fi integrate în ochelarii obișnuiţi”. Ecranul permite 
navigarea prin notificări cu ajutorul telefonului, putând astfel fi 
verificate mesajele primite, diferitele programări din calendar, 
vremea în timp real și, de asemenea, purtătorii pot chiar co-
manda un Uber. Modul „nu deranjaţi” poate fi activat pentru 
a opri orice tip de notificare. Dispozitivul se poate conecta la 
smartphone-uri precum Android sau iOS prin intermediul unei 
conexiuni Bluetooth.

OCHELARII INTELIGENŢI 
AI VIITORULUI.

CASA smart
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Învelitoare metalică 
acoperită cu rocă vulcanică.
Elegant.Durabil.

®

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Lac transparent protectie
2. Granule piatra naturala
3. Rasina acrilica
4.Protectie epoxidica
5. Strat ZM 250 gr/m2
6. Otel galvanizat
7.  Strat ZM 250 gr/m2
8.Protectie epoxidica 
9. Primer poliuretanic 

www.decra.ro Parte a BMI Group
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ȘTIAŢI  CĂ...

anul în care a fost 
achiziţionat cel 
mai vechi brad 

de Crăciun

O femeie a 
reușit să taie 
cu toporul 

27 de brazi 
în doar  

2 minute

de discuri ”White 
Christmas” vândute 

în lume

40.000 $ 
a costat 
cea mai 
scumpă 
felicitare

5.000 de diamante a avut cel 
mai valoros brad din lume, în 

China76metri
are cel mai mare 
brad din Euro-

pa, a fost la  
București

3000 m2
are cel mai mare patinoar din  
Europa și se află la București

1886a avut cel mai mare 
brad de gheaţă

30 
tone
100 MILIOANE 

DE OAMENI, S-AU ÎMBRĂCAT 
ÎN MOȘ CRĂCIUN  ȘI S-AU  
ÎNTÂLNIT ÎN ACELAȘI LOC

13.000
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Pentru mai multe detalii consultați 
site-ul nostru www.lb-knauf.ro

SOLUŢIA NOASTRĂ PE SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ÎN PEREŢI

Pentru o climă interioară plăcută şi pentru o distribuţie uniformă a căldurii, alături de 
şeminee, sistemele de încălzire prin perete sau tavan sunt tot mai des întâlnite. 

Acestea sunt realizate din țevi de plastic, subțiri, care sunt acoperite cu o tencuială specială. 
Lasselsberger-Knauf oferă o tencuială cu stabilitate mare și conductivitate termică bună.

… de la soclu până în tavan. Casă sănătoasă, tradiţională!

Thermowand - tencuială pentru 

sisteme de încălzire în pereţi și tavane

 √ armată dispers cu � bre sintetice;

 √ prelucrare ușoară;
 √ aplicabilă manual și mecanizat;

 √ absoarbe și elimină umiditatea din suport;

 √ suprafață fără � suri;
 √ transfer termic e� cient;

 √ se aplică în strat de min. 1 cm grosime,  

 măsurat pe tubulatură;

 √ până la o grosime de 25 mm a stratului,  

 fără armare.

sisteme de încălzire în pereţi și tavane

absoarbe și elimină umiditatea din suport;

se aplică în strat de min. 1 cm grosime,  

până la o grosime de 25 mm a stratului,  

ANI ÎN ROMÂNIA



PARCHET LAMINAT
EVOLUTION STEJAR 
MILLENNIUM

• Grosime:  12 mm
• Clasă de abraziune: AC4  
(trafic casnic intens)

PARCHET LAMINAT
PROGRESS STEJAR GRI 

• Grosime:  10 mm
• Clasă de abraziune: AC4 
(trafic casnic intens)

PARCHET LAMINAT
BEDROCK STEJAR 

• Grosime:  12 mm
• Clasă de abraziune: AC5 
(trafic casnic/comercial intens)

PARCHET LAMINAT
RED RIVER HICKORY 

• Grosime:  10 mm
• Clasă de abraziune: AC4 
(trafic casnic intens)

PARCHET LAMINAT
ROYAL STEJAR 

• Grosime:  8 mm
• Clasă de abraziune: AC3 
(trafic casnic intens)

PARCHET LAMINAT
HIGHLAND STEJAR  

• Grosime:  8 mm
• Clasă de abraziune: AC3 
(trafic casnic intens)

53,90
  lei/mp 45,00

  lei/mp 55,00
  lei/mp

50,90
  lei/mp25,50

  lei/mp 25,50
  lei/mp

Ai mai multe întrebari? 0737 001 719 // 0737 001 726
www.unimat.ro // www.meisterhermann.ro

str. Mihai Viteazu, nr.2B, Selimbar (la 5 minute de Shopping City Sibiu)

)

,

OFERTA UNIMAT
* promotii valabile în limita stocurilor disponibile pâna la data de 15.12.2018,

MODELE NOI PARCHET


