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DESPRE LEMN

MI S I UNE A NOAS T Rข

L

a Tehnolemn considerกm cก un obiect, oricât de bine realizat,
nu este cu adevกrat complet dacก nu se acordก atenฅia cuvenitก
dimensiunii sale estetice. Am ales sก realizกm produse din lemn
deoarece ele necesitก în primul rând o atenฅie mai mare, un meฃteฃug
veritabil ฃi, fกrก sก exagerกm, o privire esteticก. Pur ฃi simplu, lemnul
înnobileazก orice produs în care este încorporat. Tocmai din acest
motiv am ales sก ne prezentกm produsele însoฅindu-le de justificarea
„de esenฅก nobilก”.
Dar lemnul este mai mult decât un simplu decor frumos. Calitกฅile
sale îl fac perfect pentru produsele pe care le dezvoltกm în fiecare zi
pentru clienฅii noฃtri. Încorporat în ferestre ฃi uฃi, este durabil, fiabil
ฃi uฃor de întreฅinut. Fiind probabil unul dintre cele mai ecologice
materiale de construcฅii, lemnul este o resursก ce poate fi regeneratก
sustenabil, fกrก a provoca nici un fel de daune mediului înconjurกtor.
De asemenea, este un izolator excelent fiind în acelaฃi timp ฃi cel
mai versatil dintre materialele disponibile pentru uฃi ฃi ferestre. I se
poate da orice formก sau curburก ฃi poate fi livrat în orice nuanฅก sau
luciu.
Vก recomandกm sก parcurgeฅi paginile urmกtoare pentru a vedea
cum am ales sก folosim acest material nobil, cum l-am prelucrat ฃi
i-am dat formก, cum am considerat cก frumuseฅea sa inerentก poate
fi cel mai bine pusก în luminก. Suntem mândri de munca noastrก ฃi
sperกm cก ne vom bucura de aprecierea dumneavoastrก.
DESP RE LEMN

Cu respect,
Echipa Tehnolemn
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D E S P RE T E H N OLE MN
ÎN CÂTEVA CUVINTE

I

storia TEHNOLEMN începe în 1994 cu înfiinฅarea
unei societกฅi comerciale cu capital privat care îฃi
propunea sก producก ฃi comercializeze ferestre ฃi uฃi
din lemn stratificat ce încorporau geam termopan precum ฃi o serie de alte produse ce foloseau ca materie
primก lemnul precum scกri de interior, obloane ฃi
obiecte de mobilier.
Datoritก proiectกrii atât funcฅionale cât ฃi estetice,
produsele noastre au câฃtigat încrederea unui numกr
din ce în ce mai mare de clienฅi, atât persoane fizice
cât ฃi instituฅii, astfel cก în 2002 am început sก
producem ฃi pentru pieฅele externe din Germania ฃi
Italia.
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CA TALOG DE PR ODUSE
DESP RE NOI

Exigenฅa tehnicก ฃi viziunea esteticก încorporate în
fiecare dintre produsele noastre au condus, în 2006,
la înregistrarea oficialก a mกrcii Tehnolemn. Începând
cu anul 2012, atât ferestrele din lemn triplu stratificat,
cât ฃi uฃile de intrare pe care le producem poartก
marcajul CE, simbolul recunoaฃterii depline a eforturilor pe care le depunem pentru satisfacerea cerinฅelor
ฃi viziunii conceptuale a proiectelor de amenajare
arhitecturalก la care participกm.
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CE LE OFERIM CELOR
CARE INTRข ÎN CONTACT CU

B R A N D U L T E H NOL EMN
PRODUSE UNICAT SAU ATIPICE
Produsele Tehnolemn, indiferent dacก vorbim
de uฃi de exterior, de interior sau de ferestre,
sunt executate având forme ฃi dimensiuni strict
adaptate cerinฅelor din proiectele clienฅilor
noฃtri.
VALOARE ESTETICข SUPLIMENTARข
Ne adaptกm întotdeauna la provocกrile
proiectelor în care suntem implicaฅi, ฅinem cont
de ansamblurile constructive preexistente ฃi
încercกm de fiecare datก prin produsele noastre
sก oferim atractivitate clกdirilor în care vor fi
acestea folosite.
TEHNICA LEMNULUI STRATIFICAT
Produsele noastre de exterior folosesc aceastก
soluฅie datoritก avantajelor sale de necontestat:
gamก diversก de culori, rezistenฅก la factorii

FORME ORICÂT DE COMPLEXE
În cazul ansamblurilor de interior, producem
o gamก variatก de uฃi izolate fonic, executate
dupก golurile deja existente, care satisfac cele
mai ridicate exigenฅe funcฅionale.
GARANฆIE EXTINSข
Toate produsele noastre beneficiazก de o
garanฅie de 5 ani, dovadก suplimentarก a
încrederii pe care o acordกm muncii noastre.
GAMข DIVERSข DE PRODUSE
În prezent realizกm ferestre, uฃi glisante, uฃi de
intrare, obloane ฃi uฃi de interior.

P

entru a putea aprecia cu justeฅe posibila implementare în proiectul dumneavoastrก a produselor
Tehnolemn, considerกm cก este important sก aveฅi o imagine de ansamblu asupra specificaฅiilor tehnice,
materialelor folosite ฃi soluฅiilor constructive pe care le încorporกm în fiecare dintre produsele noastre.
Aceste informaฅii contribuie în mod esenฅial la îndeplinirea cu succes a proiectului dumneavoastrก
arhitectural sau de amenajare interioarก ฃi vก permit, de asemenea, sก faceฅi previziuni ฃi estimกri de cost.

DESPRE NOI

DATELE คI
SPECIFICAฆIILE
TEHNICE
ALE PRODUSELOR
TEHNOLEMN

adverฃi de mediu, izolare fonicก ฃi termicก
de excepฅie ฃi diversitate în privinฅa formelor,
aceasta din urmก garantând, în cazul clกdirilor
istorice, pกstrarea neschimbatก a faฅadelor.

Mai trebuie adกugat cก Tehnolemn foloseฃte douก metode constructive diferite pentru realizarea produselor
sale, tâmplกrie din lemn stratificat respectiv, tâmplกrie din lemn masiv. Vก oferim mai jos principalele
caracteristici pentru fiecare dintre acestea.
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FEREST RE

FERESTRE

FER E S T R E D I N
LEMN S T R A T I F I C AT
DATE TEHNICE:

FINISAJ:
Se realizeazก din impregnanฅi ฃi lacuri
pe bazก de apก (ICA – Italia) rezistente la
acฅiunea razelor UV ฃi a umiditกฅii ridicate ฃi
care îฃi pกstreazก culoarea la acฅiunea acestor
factori; finisajele se pot realiza într-o paletก
largก de culori ce pot satisface toate cerinฅele
clienฅilor noฃtri.

ESENฆE UTILIZATE:
molid, stejar, meranti, nuc
FERONERIE:
ROTO – Germania
PROFILE:
Pentru tâmplกria din lemn stratificat se
utilizeazก profile din lamele triplustratificate,
cu feฅe continue, cu secฅiunea 84 x 68mm,
84 x 78mm ฃi 84 x 92mm

DH 5-8

DH 5-8

sectiune verticala aluminiu

SECฆIUNE VERTICALข FEREASTRข CU ALUMINIU

sectiune verticala fereastra

SECฆIUNE VERTICALข FEREASTRข
sectiune verticala
ferastra

sectiune verticala aluminiu

sectiune verticala ferastra

SECฆIUNE ORIZONTALข FEREASTRข CU ALUMINIU
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Y AN AUTODESK STUDENTPRODUCED
VERSION BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

SECฆIUNE ORIZONTALข FEREASTRข

FEREST RE

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

• Pกstreazก caracteristicile faฅadelor istorice
• Rezistenฅก în timp la factorii de mediu
• Izolare fonicก ฃi termicก foarte bunก
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
• Vopsire într-o gamก diversก de culori
• Se pot executa forme complexe
PRODUCED BY•AN
AUTODESK
Garanฅie
5 ani STUDENT VERSION

PRODUCED
BY AN AUTODESK
STUDENT
V
PRODUCED
BY AN AUTODESK
STU

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Placarea cu aluminiu are si un rol estetic, putând
FINISAJ:
fi vopsitก in orice culoare RAL, satisfacând toate
Tipul geamului termoizolant, în funcฅie de
cerinฅele ฃi putând fi adaptatก designului orcกrei
cerinฅe, poate fi unicameral sau bicameral, cu
clกdiri.
diferite tipuri
de sticlก (low-e,
duplex, STUDENT
PRODUCED
BY securizatก,
AN AUTODESK
PRODUCED
VERSION BY AN AUTODESK STUDEN
ornamentalก, vitralii).
Picurกtor de aluminiu sau de lemn.

ÎNCHIDERE:
Tâmplกria este prevกzutก cu trei garnituri de
etanฃare (douก pe cercevea ฃi una pe toc).

AVANTAJELE
FERESTRELOR
DIN LEMN
STRATIFICAT:

O variantก nouก de ferestrก pe care o realizam,este
cea din lemn placata cu aluminiu. Variantก cu grad
inalt de protecฅie la intemperii, cu o prelungire
a stกrii iniฅiale si aspectului ferestrei pentru o
lungก perioadก de timp, farก a mai fi nevoie de
revopsirea lemnului la exterior in timp.
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FEREST RE

F-01

F-05

F-04

F-02

F-03

F-06

F-07

F-08

FEREST RE
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OBLOANE
D A TE TE H N I C E :
ESENฆE UTILIZATE:
molid, stejar
FERONERIE:
AGB – Italia
FINISAJUL:
Se realizeazก din impregnanฅi ฃi lacuri
pe bazก de apก (ICA – Italia) rezistente
la acฅiunea razelor UV ฃi a umiditกฅii
ridicate ฃi care îฃi pกstreazก culoarea la
acฅiunea acestor factori; finisajele se pot
realiza într-o paletก largก de culori ce pot
satisface toate cerinฅele clienฅilor.

A V A N TA J E L E O BLOANELOR
D I N L E MN S TR A TI FI CAT:
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OBLOANE

• Pกstreazก caracteristicile faฅadelor istorice
• Au rol de umbrire
• Un plus de izolare fonicก ฃi termicก
• Conferก un plus de siguranฅก locuinฅei
• Finisare într-o gamก diversก de culori
• Se pot executa forme complexe
• Garanฅie 5 ani

O-01

O-02

O-03

O-04

OBLOANE
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UคI DE INTERIOR

U ค I DE INTERIOR

UคI DE INTERIOR
D IN LE MN MA SI V
DATE TEHNICE:

AVANTAJE:

ESENฆE UTILIZATE:
molid, stejar, cireฃ, paltin, frasin, nuc

• O gamก variatก de uฃi pentru locuinฅe, birouri ฃi
hoteluri (izolate fonic 34dB)
• Execuฅia uฃilor dupก golurile existente
• Modelele satisfac ฃi cele mai exigente pretenฅii
• Se pot executa ฃi forme complexe
• O gamก variatก de culori
• Garanฅie 5 ani

FINISAJE:
Se realizeazก cu impregnanฅi ฃi lacuri pe bazก de
apก (ICA – Italia) sau cu uleiuri, baiฅuri ฃi lacuri
HESSE – Germania.
BALAMALE:
SIMONSWERK – Germania ฃi AGB – Italia,
reglabile pe trei direcฅii.
ÎNCHIDERE:
Se face pe garniturก EPDM.
Închiderile sunt în funcฅie de cerinฅele clienฅilor,
de la broaฃte cu cheie ฃi cilindru de siguranฅก
pânก la broaฃte cu cartele magnetice.
SENS DESCHIDERE UคI

GA

DREA

PTA

UคI DE INT ERI OR

STÂN
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UคI DE INTERIOR

THL-11C

THL-12C

THL-13C

THL-14C

UคI DE INT ERI OR
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UคI DE INTERIOR

THL-21C

THL-22C

THL-23C

THL-24C

UคI DE INT ERI OR
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18

UคI DE INTERIOR

THL-31C

THL-32C

THL-33C

THL-34C

UคI DE INT ERI OR
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20

UคI DE INTERIOR

THL-41C

THL-42C

THL-43C

THL-44C

UคI DE INT ERI OR
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22

UคI DE INTERIOR

THL-51M

THL-52M

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

THL-54M

THL-54M

UคI DE INT ERI OR

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

THL-53M
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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UคI DE INTERIOR

THL-61M

THL-62M

THL-63M

THL-64M

UคI DE INT ERI OR
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UคI DE INTERIOR

THL-71M

THL-72M

THL-73M

THL-74M

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

THL-82M

THL-83M

THL-84M

THL-82M

UคI DE INT ERI OR

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

THL-81M
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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UคI DE INTR ARE

U ค I DE EXTERIOR

U ค I DE E XT ERI OR
D I N LE MN MAS I V
DATE TEHNICE:
ESENฆE UTILIZATE:
molid, stejar, meranti, nuc
PROFILE:
Pentru tâmplกria din lemn stratificat se utilizeazก profile triplustratificate cu
feฅe continue cu secฅiunea 117 x 68mm, 117 x 78mm si 117 x 92mm.
FINISAJE:
Se realizeazก cu impregnanฅi ฃi lacuri pe bazก de apก (ICA – Italia) rezistente
la acฅiunea razelor UV ฃi a umiditกฅii ridicate ฃi îฃi pกstrazก culoarea la acฅiunea acestor factori; finisajele se pot realiza într-o paletก largก de culori ce
pot satisface toate cerinฅele clienฅilor.
FERONERIE:
ROTO – Germania, SIMONSWERK – Germania ฃi AGB – Italia
ÎNCHIDERE:
Uฃa este prevกzutก cu trei garnituri de etanฃare (douก pe cercevea ฃi una pe toc).

AVANTAJE:
UคI DE INT RARE

• Modele personalizate în funcฅie de cerinฅele clienฅilor ฃi de arhitectura clกdirii
• Rezistenฅก în timp la factorii de mediu
• Izolare fonicก ฃi termicก foarte bunก
• Conferก un grad mai mare de siguranฅก locuinฅei
• Posibilitatea montกrii a diferite sisteme automatizate de închidere acฅionate cu
carduri sau cititoare de amprente
• Finisare într-o gamก diversก de culori
• Se pot executa ฃi forme complexe
• Garanฅie 5 ani
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UคI DE EXT ERI OR

UE-03

UE-01

UE-02

UคI DE EXTERI OR
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UคI DE EXT ERI OR

UE-04

UE-06

UE-09

UE-05

UE-07
UE-08

UE-10

UคI DE EXTERI OR
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UคI GLI SANT E

U ค I GLISANTE

UG-01

DA TE TEHNICE :
ESENฆE UTILIZATE:
molid, stejar, meranti
PROFILE:
Pentru tâmplกria din lemn stratificat se
utilizeazก profile triplustratificate cu feฅe
continue cu secฅiunea 92 x 68mm, 92 x
78mm si 92 x 92 mm.

UG-02

FERONERIE:
AGB – Italia
FINISAJ:
Se realizeazก din impregnanฅi ฃi lacuri
pe bazก de apก (ICA – Italia) rezistente
la acฅiunea razelor UV ฃi a umiditกฅii
ridicate ฃi care îฃi pกstreazก culoarea la
acฅiunea acestor factori; finisajele se pot
realiza într-o paletก largก de culori ce pot
satisface toate cerinฅele clienฅilor.

UG-03

GEAM:
Tipul geamului termoizolant, în funcฅie
de cerinฅe, poate fi unicameral sau
bicameral, cu diferite tipuri de sticlก
(low-e, securizatก, duplex, ornamentalก,
vitralii).

A V A NTAJE:

UคI GLISA NT E

• Rezistenฅก în timp la factorii de mediu
• Izolare fonicก ฃi termicก foarte bunก
• Finisare într-o gamก diversก de culori
• Garanฅie 5 ani

UG-04
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