TIP LAURA

LAURA TYPE

(Combustibil solid)
ISCIR 1335/5/11/1998
Dimensiuni de gabarit: 650 x 540 x 1110 mm
Greutate brută: 300 kg
Suprafaţa utilă de încălzire: 1,5mp.
Capacitate termică: 900 W - asigurând un
confort termic de cca +220C pentru o cameră
de 25 mc şi o temperatură a mediului extern
de -120C.

Dimensions: 650 x 540 x 1110 mm
Gross weight: 300 kg
Heating surface: 1,5 sqm
Thermal capacity: 900 kW - confort of
about +220C for a room of 25mc and
0
external temperature of -12 C.

TIP DIANA

DIANA TYPE

(Combustibil solid)
ISCIR 1335/5/11/1999
Dimensiuni de gabarit: 650x540x1110 mm
Greutate brută: 315 kg
Suprafaţă utilă de încălzire: 1,7 mp
Capacitate termică: 930 W - asigurând un
confort termic de cca +220C pentru o
cameră de 25 mc şi o temperatură a
mediului extern de -120C.

Dimensions: 650 x 540 x 1110 mm
Gross weight: 315 kg
Heating surface: 1,7 sqm
Thermal capacity: 930 W - confort of about
cca 220C for a room of 25 mc and external
temperature of -120C.

SOBE TERACOTĂ STANDARD

STANDARD TERRACOTTA STOVES

(Combustibil solid sau gaz)
Dimensiuni de gabarit: 1920 x 660 x440 mm
Greutate cahle: 250 kg
Suprafata utila de încalzire: 3,7 mp
Capacitate termica: 10 kW, asigurând un
confort termic de cca +220C pentru o
camera de 48 mc si o temperatura a mediului
extern de -120 C
Componenta: 28 placi, 28 stâlpi, 8 laterale
cornisa, 8 colti cornisa, 2 capace, 1 burlan
neglazurat (echivalenţa unei sobe: 115 u.e.)
Componentele sunt ambalate în 16 cutii de
carton de 26,5 x 26,5 x26,5 cm.
La comanda sobele se pot livra cu accesorii:
usa fonta, gratar fonta, placaj marmura
pentru etajere etc.

(wood or gas fuel)
Dimensions: 1920 x 660 x440 mm
Tiles' weight: 250 kg
Heating surface: 3,7 sqm
Thermal capacity: 10 kW, confort about
+220C for a room of 48 mc and external
temperature -120C
Components: 28 tiles, 28 corners, 8
cornice tiles, 8 cornice corners, 2 lids, 1
unglazed chimney pipe. (One stove are
equivalent with 115 e.u.)
Its components are packed in 16 cardboard
boxes of 26,5 x 26,5 x26,5 cm each.
The stoves can be delivered, based on
order, with accesories: ironcast door,
ironcast grate, marble tiles for benches
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CAHLE DE TERACOTĂ

Piese ceramice din teracotă pentru alcătuirea sobelor de
încălzit, gătit şi a şemineelor. Feţele aparente au diferite
modele, care înfrumuseţează sobele şi măresc
suprafaţa de încălzire, fiind acoperite cu glazuri lucioase
sau mate.

Ceramic elements of terracotta to make stoves, cooking
stoves and fireplaces. The appparent sides have various
models, which enlarge the heating surface of the
tiles and embellish the stoves, covered with shiny or matte
glazes.

Glazura cahlelor acoperă o gamă largă de culori, descrise şi
codificate în tabelul 1.

The tile's glaze covers a large range of colours,
described and codified in Tabel 3.

Tabel 1. Codul culorilor

Glazuri mate

Colţ cornişă - soclu
- M12 -

Stâlp "PĂPĂDIE"
- B12 -

Glaze

M12

Maro ciocolatiu, lucioasă, transparentă

M12

Chocolate brown, shiny , transparent

M11

Maro nuc, lucioasă, transparentă

M11

Walnut brown, shiny , transparent

B12

Bej luminos, lucioasă, transparentă

B12

Light beige, shiny , transparent

B11

Bej alună, lucioasă, transparentă

B11

Hazelnut beige, shiny , transparent

C12

Cognac roşcat, lucioasă, transparentă

C12

Russet cognac, shiny , transparent

V12

Verde crud, lucioasă, transparentă

V12

Green, shiny , transparent

V14

Verde havan, lucioasă, transparentă

V14

Havan green, shiny , transparent

M21
A21

Maro, mată, opacă

M21

Brown, matte , opaque

A21

White, matte , opaque

A22

Alb crem, mată, opacă

A22

Cream white, matte , opaque

A25

Alb crem efect, mată, opacă

A25

Cream white with spots, matte , opaque

AB 12

Bleu Mamaia, mată, opacă

AB 12

Mamaia light blue, matte , opaque

NG

Ars biscuit (fără glazură)

NG

No glaze

Alb, mată, opacă

Placă "TRANDAFIR"
- M11 -

Stâlp "T"
- M11 -

Stâlp "CRIZANTEMA"
- B12 -

Colour code

Shiny glaze

Laterală cornişă - soclu
- M12 -

Placă "Ramă Roschman"
- M12 -

Glazura

Matte glaze

Placă "NOVA"
- M12 -

Glazuri lucioase

Stâlp "SCHUSSEL"
- M12 -

Tabel 3. Colour Code

Cod culoare

Placă "PĂPĂDIE"
- B12 -

Stâlp "PANSEA"
- B12 -

Placă "CORONIŢĂ"
- M21 -

Placă "SCHUSSEL"
- V12 -

For the reproductions in this folders were chosen samples
to show the average appearance of the tiles glaze regarding
the colour and texture. The glaze's colour may be differend
from average.

Modelele tip "A" (ornamentele
înălţimea/adâncimea de 5 mm):

Models "A" type (ornaments
the height/the depth of 5 mm):

nu

depăşesc

does

Placă "PANSEA"
- C12 -

Capac
- C12 -

Placă "CRIZANTEMA"
- C12 -

not

"T", "CRIZANTEMA", "CORVIN", "PANSELUŢĂ", GLAT",
"OGLINDĂ", "DIAMANT", "PĂPĂDIE DUBLĂ", "NOVA",
"CORONIŢĂ", "TRANDAFIR", "PĂPĂDIE", "GHIOCEL",
"BIZANTIN", "RAMĂ ROSCHMAN", PANSEA", "S2",
"RAMĂ".

Modelele tip "B" (ornamentele au adâncimea/înălţimea
cuprinsă între 5 şi 70 mm):

Models "B" type (ornaments have the depth/the
between 5 and 70 mm):

"BIZANTIN ADÂNC", "SCHUSSEL".

"BIZANTIN ADÂNC", "SCHUSSEL".

Cahlele se evaluează în unităţi echivalente, u.e.*)

The tiles are estimated in equivalent units, e.u.*)

Dimensiunile cahlelor sunt date în tabelul 2.

The dimensions of tiles are given in Tabel 4.

Dimensiune

Placă "BIZANTIN
ADÂNC" - A21 -

Placă "GLAT"
- A25 -

Placă "BIZANTIN"
- V12 -

Placă "BIZANTIN"
- AB12 -

exceed

"T", "CRIZANTEMA", "CORVIN", "PANSELUŢĂ", GLAT",
"OGLINDĂ", "DIAMANT", "PĂPĂDIE DUBLĂ", "NOVA",
"CORONIŢĂ", "TRANDAFIR", "PĂPĂDIE", "GHIOCEL",
"BIZANTIN", "RAMĂ ROSCHMAN", PANSEA", "S2",
"RAMĂ".

Codificare cahle u.e./buc.

Placă "CORVIN"
- V14 -

Placă "Ramă Roschman"
- A25 -

Pentru reproducerile din acest pliant au fost alese mostre
care să arate aspectul mediu al glazurii cahlei în privinţa
culorii şi texturii. Culoarea glazurii poate varia faţă de
medie.

Denumire cahle

Placă "T"
- C12 -

Placă "PANSELUŢĂ"
- V14 -

Stâlp "PĂPĂDIE"
- V12 -

*) Tabel 2. Echivalarea pieselor în u.e. şi dimensiunile acestora

Stâlp "Ramă Roschman"
- C12 -

TERRACOTTA TILES

Stâlp "BIZANTIN" Placă "PĂPĂDIE DUBLĂ" Placă "DIAMANT"
- A25 - A21 - A21 -

height

Stâlp "CORVIN"
- A21 -

Scrumieră
- A21 -

Placă "S2"
- A21 -

*) Tabel 4
Element's
denomination

Element's e.u./piece
Code

Size

Placa tip A

Pl A

1

240x220 mm
220x220 mm

Tile A type

Pl A

1

240x220 mm
220x220 mm

Placa tip B

Pl B

2

Tile B type

Pl B

2

Stâlp tip A

St A

2

Corner A type

St A

2

Stâlp tip B

St B

2,5

Corner B type

St B

2.5

Laterală cornişă
Colţ cornişă
Laterală cornişă Roschman
Colţ cornişă Roschman
Placă acoperire
Capac plat
Burlan glazurat

LC
CC
LCR
CCR
PlAc
C
B

0,75
2,5
1
4
1,5
0,5
4

240x220 mm
220x220 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
130x220 mm
130x220x120 mm
75x220 mm
75x220x160 mm
220x220 mm
150 mm
550x160x160 mm

Cornice Tile
Cornice Corner
Roschman Cornice Tile
Roschman Cornice Corner
Covering Tile
Plane lid
Glazed Chimney pipe

LC
CC
LCR
CCR
PlAc
C
B

0.75
2.5
1
4
1.5
0.5
4

240x220 mm
220x220 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
130x220 mm
130x220x120 mm
75x220 mm
75x220x160 mm
220x220 mm
150 mm
550x160x160 mm

Laterală cornişă "ROSCHMAN"
- A21 -

Burlan
- NG -

Colţ cornişă "ROSCHMAN"
- A21 -
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CAHLE DE TERACOTĂ

Piese ceramice din teracotă pentru alcătuirea sobelor de
încălzit, gătit şi a şemineelor. Feţele aparente au diferite
modele, care înfrumuseţează sobele şi măresc
suprafaţa de încălzire, fiind acoperite cu glazuri lucioase
sau mate.

Ceramic elements of terracotta to make stoves, cooking
stoves and fireplaces. The appparent sides have various
models, which enlarge the heating surface of the
tiles and embellish the stoves, covered with shiny or matte
glazes.

Glazura cahlelor acoperă o gamă largă de culori, descrise şi
codificate în tabelul 1.

The tile's glaze covers a large range of colours,
described and codified in Tabel 3.

Tabel 1. Codul culorilor

Glazuri mate

Colţ cornişă - soclu
- M12 -

Stâlp "PĂPĂDIE"
- B12 -

Glaze

M12

Maro ciocolatiu, lucioasă, transparentă

M12

Chocolate brown, shiny , transparent

M11

Maro nuc, lucioasă, transparentă

M11

Walnut brown, shiny , transparent

B12

Bej luminos, lucioasă, transparentă

B12

Light beige, shiny , transparent

B11

Bej alună, lucioasă, transparentă

B11

Hazelnut beige, shiny , transparent

C12

Cognac roşcat, lucioasă, transparentă

C12

Russet cognac, shiny , transparent

V12

Verde crud, lucioasă, transparentă

V12

Green, shiny , transparent

V14

Verde havan, lucioasă, transparentă

V14

Havan green, shiny , transparent

M21
A21

Maro, mată, opacă

M21

Brown, matte , opaque

A21

White, matte , opaque

A22

Alb crem, mată, opacă

A22

Cream white, matte , opaque

A25

Alb crem efect, mată, opacă

A25

Cream white with spots, matte , opaque

AB 12

Bleu Mamaia, mată, opacă

AB 12

Mamaia light blue, matte , opaque

NG

Ars biscuit (fără glazură)

NG

No glaze

Alb, mată, opacă

Placă "TRANDAFIR"
- M11 -

Stâlp "T"
- M11 -

Stâlp "CRIZANTEMA"
- B12 -

Colour code

Shiny glaze

Laterală cornişă - soclu
- M12 -

Placă "Ramă Roschman"
- M12 -

Glazura

Matte glaze

Placă "NOVA"
- M12 -

Glazuri lucioase

Stâlp "SCHUSSEL"
- M12 -

Tabel 3. Colour Code

Cod culoare

Placă "PĂPĂDIE"
- B12 -

Stâlp "PANSEA"
- B12 -

Placă "CORONIŢĂ"
- M21 -

Placă "SCHUSSEL"
- V12 -

For the reproductions in this folders were chosen samples
to show the average appearance of the tiles glaze regarding
the colour and texture. The glaze's colour may be differend
from average.

Modelele tip "A" (ornamentele
înălţimea/adâncimea de 5 mm):

Models "A" type (ornaments
the height/the depth of 5 mm):

nu

depăşesc

does

Placă "PANSEA"
- C12 -

Capac
- C12 -

Placă "CRIZANTEMA"
- C12 -

not

"T", "CRIZANTEMA", "CORVIN", "PANSELUŢĂ", GLAT",
"OGLINDĂ", "DIAMANT", "PĂPĂDIE DUBLĂ", "NOVA",
"CORONIŢĂ", "TRANDAFIR", "PĂPĂDIE", "GHIOCEL",
"BIZANTIN", "RAMĂ ROSCHMAN", PANSEA", "S2",
"RAMĂ".

Modelele tip "B" (ornamentele au adâncimea/înălţimea
cuprinsă între 5 şi 70 mm):

Models "B" type (ornaments have the depth/the
between 5 and 70 mm):

"BIZANTIN ADÂNC", "SCHUSSEL".

"BIZANTIN ADÂNC", "SCHUSSEL".

Cahlele se evaluează în unităţi echivalente, u.e.*)

The tiles are estimated in equivalent units, e.u.*)

Dimensiunile cahlelor sunt date în tabelul 2.

The dimensions of tiles are given in Tabel 4.

Dimensiune

Placă "BIZANTIN
ADÂNC" - A21 -

Placă "GLAT"
- A25 -

Placă "BIZANTIN"
- V12 -

Placă "BIZANTIN"
- AB12 -

exceed

"T", "CRIZANTEMA", "CORVIN", "PANSELUŢĂ", GLAT",
"OGLINDĂ", "DIAMANT", "PĂPĂDIE DUBLĂ", "NOVA",
"CORONIŢĂ", "TRANDAFIR", "PĂPĂDIE", "GHIOCEL",
"BIZANTIN", "RAMĂ ROSCHMAN", PANSEA", "S2",
"RAMĂ".

Codificare cahle u.e./buc.

Placă "CORVIN"
- V14 -

Placă "Ramă Roschman"
- A25 -

Pentru reproducerile din acest pliant au fost alese mostre
care să arate aspectul mediu al glazurii cahlei în privinţa
culorii şi texturii. Culoarea glazurii poate varia faţă de
medie.

Denumire cahle

Placă "T"
- C12 -

Placă "PANSELUŢĂ"
- V14 -

Stâlp "PĂPĂDIE"
- V12 -

*) Tabel 2. Echivalarea pieselor în u.e. şi dimensiunile acestora

Stâlp "Ramă Roschman"
- C12 -

TERRACOTTA TILES

Stâlp "BIZANTIN" Placă "PĂPĂDIE DUBLĂ" Placă "DIAMANT"
- A25 - A21 - A21 -

height

Stâlp "CORVIN"
- A21 -

Scrumieră
- A21 -

Placă "S2"
- A21 -

*) Tabel 4
Element's
denomination

Element's e.u./piece
Code

Size

Placa tip A

Pl A

1

240x220 mm
220x220 mm

Tile A type

Pl A

1

240x220 mm
220x220 mm

Placa tip B

Pl B

2

Tile B type

Pl B

2

Stâlp tip A

St A

2

Corner A type

St A

2

Stâlp tip B

St B

2,5

Corner B type

St B

2.5

Laterală cornişă
Colţ cornişă
Laterală cornişă Roschman
Colţ cornişă Roschman
Placă acoperire
Capac plat
Burlan glazurat

LC
CC
LCR
CCR
PlAc
C
B

0,75
2,5
1
4
1,5
0,5
4

240x220 mm
220x220 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
130x220 mm
130x220x120 mm
75x220 mm
75x220x160 mm
220x220 mm
150 mm
550x160x160 mm

Cornice Tile
Cornice Corner
Roschman Cornice Tile
Roschman Cornice Corner
Covering Tile
Plane lid
Glazed Chimney pipe

LC
CC
LCR
CCR
PlAc
C
B

0.75
2.5
1
4
1.5
0.5
4

240x220 mm
220x220 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
240x220x110 mm
220x220x110 mm
130x220 mm
130x220x120 mm
75x220 mm
75x220x160 mm
220x220 mm
150 mm
550x160x160 mm

Laterală cornişă "ROSCHMAN"
- A21 -

Burlan
- NG -

Colţ cornişă "ROSCHMAN"
- A21 -

TIP LAURA

LAURA TYPE

(Combustibil solid)
ISCIR 1335/5/11/1998
Dimensiuni de gabarit: 650 x 540 x 1110 mm
Greutate brută: 300 kg
Suprafaţa utilă de încălzire: 1,5mp.
Capacitate termică: 900 W - asigurând un
confort termic de cca +220C pentru o cameră
de 25 mc şi o temperatură a mediului extern
de -120C.

Dimensions: 650 x 540 x 1110 mm
Gross weight: 300 kg
Heating surface: 1,5 sqm
Thermal capacity: 900 kW - confort of
about +220C for a room of 25mc and
0
external temperature of -12 C.

TIP DIANA

DIANA TYPE

(Combustibil solid)
ISCIR 1335/5/11/1999
Dimensiuni de gabarit: 650x540x1110 mm
Greutate brută: 315 kg
Suprafaţă utilă de încălzire: 1,7 mp
Capacitate termică: 930 W - asigurând un
confort termic de cca +220C pentru o
cameră de 25 mc şi o temperatură a
mediului extern de -120C.

Dimensions: 650 x 540 x 1110 mm
Gross weight: 315 kg
Heating surface: 1,7 sqm
Thermal capacity: 930 W - confort of about
cca 220C for a room of 25 mc and external
temperature of -120C.

SOBE TERACOTĂ STANDARD

STANDARD TERRACOTTA STOVES

(Combustibil solid sau gaz)
Dimensiuni de gabarit: 1920 x 660 x440 mm
Greutate cahle: 250 kg
Suprafata utila de încalzire: 3,7 mp
Capacitate termica: 10 kW, asigurând un
confort termic de cca +220C pentru o
camera de 48 mc si o temperatura a mediului
extern de -120 C
Componenta: 28 placi, 28 stâlpi, 8 laterale
cornisa, 8 colti cornisa, 2 capace, 1 burlan
neglazurat (echivalenţa unei sobe: 115 u.e.)
Componentele sunt ambalate în 16 cutii de
carton de 26,5 x 26,5 x26,5 cm.
La comanda sobele se pot livra cu accesorii:
usa fonta, gratar fonta, placaj marmura
pentru etajere etc.

(wood or gas fuel)
Dimensions: 1920 x 660 x440 mm
Tiles' weight: 250 kg
Heating surface: 3,7 sqm
Thermal capacity: 10 kW, confort about
+220C for a room of 48 mc and external
temperature -120C
Components: 28 tiles, 28 corners, 8
cornice tiles, 8 cornice corners, 2 lids, 1
unglazed chimney pipe. (One stove are
equivalent with 115 e.u.)
Its components are packed in 16 cardboard
boxes of 26,5 x 26,5 x26,5 cm each.
The stoves can be delivered, based on
order, with accesories: ironcast door,
ironcast grate, marble tiles for benches
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