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BRICKED
 

SPECIFICA

 

Produs: Plăci ceramice provenite din cărămidă 

Cărămida aparentă BRICKED VINTAGE
o vechime minimă de 50 de ani. Prin procesul de feliere rezultă plăci cu un aspect
unic. Suprafata plăcilor de cărămidă Vintage este netedă, fără varia
oferă un mix de nuanțe și structuri irepetabil. Feliile de
tencuiala și imperfecțiuni datorate trecerii timpului și a procesului de recuperare (colțuri ciobite, variații 
de lățimi +/- 2-5 mm).  

Datorită faptului că în procesul de feliere se folose
cu cărămidă aceasta să fie desfăcută pentru a evita apari
mai scurt timp posibil sau păstrarea ei intr

Pentru montarea cărămizii aparente recomandăm folosirea de materiale de 
impregnare, de cea mai bună calitate, pentru a evita infiltra

Detalii tehnice:  

- Dimensiuni (in funcție de stoc materie prima): 
o +/- 290 x 65 x 13 mm, 42 bucăti/mp (cu rost recomandat de 15mm);
o +/-240 x 60 x 13 mm, 52 bucăti/mp (cu rost recomandat de 15mm);

 
- Culoare: nuanțe de cărămiziu, cu posibile urme de arsuri, urme de tencuiala.
- Număr bucăți pe mp: 42 bucăti (cu rost recomandat de 15mm);
- Greutate pe mp: +/- 20 kg 
- Ambalaj: cutii de carton de 1mp.
- Elemente de colț disponibile.
- Materiale auxiliare disponibile (adeziv de lipire, kit de rost, impregnant)
- Livrare:  palet – livrare prin re
- Livrare din STOC 

Culorile, nuanțele și structurile pot varia

 

 

Napoca, str. CorneliuCoposu, nr. 9 

BRICKED® – SAVED BRICKS OF TRANSILVANIA 

SPECIFICAȚII ȘI RECOMANDĂRI VINTAGE 

Plăci ceramice provenite din cărămidă recuperată  

BRICKED VINTAGE, provine din cărămida veche recuperată din demolări, cu 
minimă de 50 de ani. Prin procesul de feliere rezultă plăci cu un aspect vintage, original 

unic. Suprafata plăcilor de cărămidă Vintage este netedă, fără variații de nivel. Produsul per ansamblu 
țe și structuri irepetabil. Feliile de cărămidă pot prezenta urme de arsuri, de 

și imperfecțiuni datorate trecerii timpului și a procesului de recuperare (colțuri ciobite, variații 

Datorită faptului că în procesul de feliere se folosește apă, recomandăm ca oda
cu cărămidă aceasta să fie desfăcută pentru a evita apariția mucegaiului. Recomandăm folosirea ei în cel 
mai scurt timp posibil sau păstrarea ei intr-un mediu uscat.  

Pentru montarea cărămizii aparente recomandăm folosirea de materiale de lipire, rostuire 
impregnare, de cea mai bună calitate, pentru a evita infiltrațiile și apariția sărurilor.  

ție de stoc materie prima):  
290 x 65 x 13 mm, 42 bucăti/mp (cu rost recomandat de 15mm); 

13 mm, 52 bucăti/mp (cu rost recomandat de 15mm); 

țe de cărămiziu, cu posibile urme de arsuri, urme de tencuiala. 
ți pe mp: 42 bucăti (cu rost recomandat de 15mm); 

 
Ambalaj: cutii de carton de 1mp. 

ț disponibile. 
bile (adeziv de lipire, kit de rost, impregnant) 

livrare prin rețeaua PALLEX 

structurile pot varia în funcție de  stocul disponibil.  

, provine din cărămida veche recuperată din demolări, cu 
vintage, original și 

ții de nivel. Produsul per ansamblu 
cărămidă pot prezenta urme de arsuri, de 

și imperfecțiuni datorate trecerii timpului și a procesului de recuperare (colțuri ciobite, variații 

ște apă, recomandăm ca odata primită cutia 
ția mucegaiului. Recomandăm folosirea ei în cel 

lipire, rostuire și 



 
 

DECLARATIA    DE    PERFORMANTA 
 

Nr.02 VINTAGE 
 

1.Codul unic de identificare a produsului tip : Placi ceramice  
   Descrierea produsului :  Placi ceramice extrudate cu absorbtia de apa E >10% -VINTAGE 
 
2.Utilizare preconizata : La finisarea peretilor exteriori pentru cladiri . 
   Utilizare specifica     : In pereti exteriori cu impregnare recomandata . 
 
3.Fabricant : SC DESIGN SOLUTIONS STUDIO SRL Cluj Napoca 
                     Str.Cernei nr.3,Scara 1,etaj 1,Ap.24  
                     Tel. 0748454544 
                     e-mail: brickedro@gmail.com 
                     in Atelier Productie : Calea Baciului nr.2-4,Cluj Napoca, jud.Cluj 
 
4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei :   4. 
 
5. Standard armonizat : SR EN 14411 : 2012 
 
6.Performanta  declarata : 
 

Lista  caracteristici  esentiale Performanta declarata 
 
Reactie la foc 

 
Clasa A1 

 
Emisie de substante periculoase  
 

 
NPD 

 
Rezistenta la incovoiere medie 
 

 
>3,0 MPa 

 
Durabilitate: 
 
Utilizari exterioare:rezistenta la inghet -dezghet 

 
 
 
Trece 

 
7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 . 
 
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul ( UE ) nr. 305/2011 , pe 
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3 . 
 
Semnata pentru si in numele SC DESIGN SOLUTIONS STUDIO SRL Cluj Napoca de catre  : 
 
                                                                                                                     
 
In Cluj Napoca             Administrator:  
Data: 26.04.2022                                                                                                     Codrut Bogdan GIRBOAN     
   
 
 
 


