Despre Noi

Istorie – Experiență și tehnologie
Anul 1991 a reprezentat momentul în
care am început comerțul cu case din
lemn, colaborând cu mai multe companii
din România care produceau case din
lemn.

În acea perioadă toți producătorii de case din lemn din
România lucrau în sistem tradițional, dulgherii (meșterii)
construind casele de lemn la fața locului, cu putine elemente
industrializate (prefabricate) în atelier.
Până în 1994 am vândut și montat mai multe case din lemn de la
diverși producători, în special pentru piața externă: Spania,
Italia, Franța și Grecia.
În baza experienței acumulate, în 1994 am decis să fabricăm
noi aceste case din lemn în sistem prefabricat, după conceptul
american.
Astfel, am achiziționat un fost CAP, 15 000 mp cu 3 Hale
agricole ( grajduri) în localitatea Petricani (Tg. Neamț, jud.
Neamț), zona predominată de păduri de lemn de rășinoase și

foioase.
Halele au fost modernizate și transformate în hale moderne de
producție, începând activitatea de industrializare și
prelucrare a lemnului pentru fabrica de case din lemn cu 3
linii de producție:

Linia de gatere și uscare a lemnului
Linia de producție pereti și șarpante prefabricate
(sandwich) pentru casele din lemn în sistem framing
Linia de producție binale din lemn (uși-ferestre) și
scări interioare
Astfel, am început propria activitate de producție în domeniul
prelucrării lemnului, dând startul construcției caselor din
lemn, într-o perioadă în care acestea se aflau în faza de
pionierat.
Astazi – Servicii integrate
Astăzi suntem una dintre cele mai prestigioase companii de
construcții case din lemn din România.
Experiența și tradiția noastră în industria prelucrării
lemnului, combinate cu cele mai noi programe de proiectare și
fabricare a caselor din lemn, ne ajută să vă oferim produse de
cea mai bună calitate.
Astăzi vă oferim servicii integrate: proiectarea, fabricarea

și instalarea caselor din lemn.
Noi creăm soluții atât pentru casele individuale, cât și
pentru construcțiile industriale/agricole, promovând lemnul ca
soluție eficientă, rapidă și economică pentru sec. XXI.
Prin dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului,
precum și prin investițiile permanente în echipamente moderne,
astăzi putem răspunde tuturor nevoilor clienților noștri, prin
reducerea timpului și costurilor execuției caselor din lemn.

Vă sfătuim să apelați cu încredere la serviciile noastre,
pentru că punem la dispoziția dvs. experiența, tehnologia și
cunoștințele noastre.
Case din lemn și șarpante industrializate! 90% în atelier – 10% în
șantier!

