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catalog 

PREZENTARE
GENERALA-



2005. Un atelier de tâmplărie de 100 mp utilat rudimentar salvat de la faliment. O echipă 
dornică să lucreze cu lemnul, să-i exploateze valențele și să exceleze în prelucrarea lui. De la 
uși și ferestre, la mobilier pentru casă și amenajări rezidențiale, apoi la producție publicitară 
n-a mai fost decât un pas. Un salt, mai degrabă. Unul curajos, pe care l-am făcut în câțiva ani, 
timp în care am explorat piața și așteptările clienților pentru a putea alege liniile de business 
care ni se potrivesc.
Cu un plan bine pus la punct și cu investiții serioase, am reușit să facem această tranziție 
într-un mod care a ajuns să ni se pară atât de natural.

Nu întâmplător, deviza noastră e „Curajul Inovației în Business”. Pentru că asta a însemnat 
BD Lemntech de la bun început: curaj, viziune, dorință de mai mult, de mai bine. Așa am 
ajuns de la un modest atelier de tâmplărie la o companie de nivel european, cu 3 fabrici în 
care ne ocupăm de prelucrarea lemnului, a metalului și a plasticului. Și încă mai creștem, 
încă învățăm cu fiecare client care ne propune proiectul său.

Pentru că ce știm cu siguranță este că am început cândva.
Unde ajungem este mai puțin important.
Esențial este cum scriem azi istoria ce va fi citită mâine.
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Compania
BD Lemntech

Trecut,
Prezent...
si mai ales
Viitor.
,



Credem că putem să găsim echilibrul perfect între tradiție 
și modernitate, între elementele naturale și structurile de 
beton sau metalice. Suntem adepții unei viziuni în care 
acestea coexistă și se îmbină armonios, accentele din lemn 
completând structurile de care sunt atașate, aducând un plus 
de creativitate, căldură și frumos unor proiecte care altfel ar 
fi terne.

Conformismul este inamicul nostru numărul 1. Fie că mergem 
de la concret la abstract, de la abstract la concret sau dacă 
le îmbinăm: important e să fim diferiți. Nu doar noi, ci și 
proiectele pe care le executăm pentru clienții noștri.

Cu 5 mil euro investiții în ultimii 5 ani – utilaje profesionale, 
echipamente ultramoderne eco-friendly, mai mult de 
10.000 mp spații de producție – din 2005, anul înființării 
Companiei, BD Lemntech a participat la realizarea a cel 
puțin 100 proiecte mari pentru clienții corporate din țară sau 
străinătate.

Avem la dispozitie o gama variata de echipamente si resurse 
tehnice care se pot adapta oricarui gen de lucrare – de la 
piese unicat, pana la proiecte globale. Executăm lucrări 
tehnice de mare precizie (matrițe sau elemente de structură), 
dar și adevărate opere de artă precum sculpturi, gravuri sau 
panouri decorative.
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Noi construim lumea de mâine. Cu fiecare mică acțiune pe care o facem. 
Noi hotărâm ce ne dorim pentru noi și cei care vin în urma noastră. La BD 
Lemntech, ne dorim să lăsăm în urmă lucruri frumoase, de calitate superioară, 
să „îmblânzim” modernul și abstractul, combinându-le cu elemente tradiționale 
și materiale clasice și calde, precum lemnul. Misiunea noastră este să promovăm 
un tip de estetică sustenabilă și funcțională, care să atragă privirile și să reflecte în 
același timp personalitatea locului și a companiei sau a clienților cu care lucrăm, 
să exprime cu acuratețe viziunea lor.

Creativitatea și inovația ne definesc și le-am integrat până-n ultima noastră 
„fibră”. Suntem dornici să explorăm și să creăm, să redefinim spațiile și normele 
în materie de design. Suntem inamicii conformismului, dar prieteni buni cu 
personalizarea și particularitățile proiectelor și a materialelor cu care lucrăm. 
Această viziune se reflectă atât în modul nostru de lucru, cât și în comunicarea și 
colaborarea cu clienții noștri,

Aducem plusvaloare fiecărui proiect asumat și ne angajăm să îl executăm cu 
profesionalism și dedicare, în cele mai mici detalii. Pentru că asta înseamnă 
munca noastră: mereu ceva în plus, ceva unic, ceva încântător, care să completeze 
firesc experiența pe care o au clienții noștri atunci când lucrează cu noi.

Siguranță
Lucrul cu materialele și utilajele industriale implică, în mod inerent, și riscuri. Noi 
ne asigurăm că fiecare angajat își îndeplinește sarcinile într-un mediu sigur și că 
se întoarce acasă zi de zi așa cum a venit la noi: sănătos și cu zâmbetul pe buze. 
Respect
Suntem serioși, punctuali și prietenoși în tot ceea ce facem- de la comunicare 
internă, până la comunicarea cu partenerii și potențialii clienți. Respectându-i pe 
cei care ne acordă încrederea lor, ne respectăm pe noi, ca echipă.
Integritate
Cuvântul dat nu se ia înapoi, indiferent de preț. Pentru noi ține loc de semnătură. 
Nu promitem niciodată mai mult decât putem oferi, iar atunci când ne asumăm 
un angajament, facem tot ce ține de noi și încă puțin pe deasupra. Numai așa 
reușim să construim relații de afaceri bazate pe încredere.
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02. Principiali

Ne conducem după un set de principii simple și credem că un 
comportament adecvat, aduce un plus de valoare Echipei, cu 
rezultate pozitive vizibile.

Siguranță: Avem grijă ca fiecare om din Echipă să se întoarcă 
acasă la fel cum a venit la lucru: în siguranță.
Datorie: Ne îndeplinim obligațiile la timp, conștienți de misiunea 
noastră zilnică.
Onoare: Ne însușim standarde înalte de conduită în viață
Integritate: Îndeplinim orice promisiune făcută. Cuvântul dat 
este baza relațiilor noastre cu orice Client. Construim încredere.
Curaj: Alegem calea cea bună dar grea, în locul căii  ușoare dar 
superficiale.

03. Atenți

În tot timpull activității noastre suntem atenți cu Mediul 
înconjurător. Indiferent de cerințele proiectelor pe care le 
realizăm, ne asigurăm că protejăm Mediul prin utilizarea 
optimă a resurselor.

Astfel folosim pe cât posibil materiale reutilizabile, în procese 
gândite pentru a reduce pierderile și a produce cât mai puține 
reziduuri. Avem un program de reciclare intern și colaborăm cu 
firme de profil în domeniu.

Parteneriatele pe care le avem ne asigură că furnizorii și 
industria forestieră locală operează responsabil. Folosim numai 
materiale conforme ultimelor standarde și regulamente în 
vigoare în Uniunea Europeană.

Simplu spus, indiferent de varietatea de materiale și culori aflate 
în Proiect,  puteți găsi și puțin “VERDE” în fiecare dintre ele.

01. Dedicați

Suntem permanent implicați în dezvoltarea proiectelor ce au 
ca bază structurală LEMNUL, dar și orice alte materiale potrivite 
pentru Proiectul în curs. Echipele noastre de ingineri, designeri 
și operatori de înaltă calificare, asigură servicii de calitate pentru 
punerea în operă a ideilor creative.

În toate Liniile de Business BD Lemntech folosim tehnologie de 
vârf, fiind gata să punem în operă orice idee ambițioasă.

Având o bază de producție de peste 10.000 m.p. dotată cu 
echipamente performante, putem găsi rapid cea mai bună 
cale de realizare a celor mai sofisticate proiecte. De la Design 
și Producție, până la Livrare, procesul decurge ușor și eficient. 
Experiența acumulată de la înființarea Companiei în 2005 până 
în prezent, garantează deopotrivă atât calitatea execuției, cât și 
satisfacția Clienților noștri.

Noi suntem...



Compania BD Lemntech

“Inovația nu se referă numai la creația unui produs unic. Noi credem că inovația se aplică în toate etapele de dezvoltare și în toate 
procesele de producție astfel încât rezultatul să reflecte pasiunea și dedicația creatorului.”

Andrei Constantinescu
fondator BD Lemntech
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A fluiera o simfonie e ca și cum ai încerca să cânți cu cântarul.
Este nevoie de o orchestră întreagă să o poată cânta.

În momentul de față, Echipa BD Lemntech numără 121 de angajați și se află într-o dinamică dezvoltare.
Scopul nostru este să depășim orice barieră și să anticipăm mișcările clienților astfel încât să le oferim cele mai bune soluții, cele mai noi propuneri 
și cele mai avangardiste idei. Lucrurile funcționează perfect dacă există o relație personală, între oameni. Vă invităm deci să discutați proiectele 
Dumneavoastră, direct cu Echipa BD Lemntech. Contactați-ne!

Peste 10.000 m.p.
spații de producție

Peste 7.000.000 EURO
investiții

Peste 2.000 Clienți
mulțumiți

Peste 10.000 Proiecte
finalizate

Peste 250 camioane
de material brut prelucrate 

în ultimul an

Peste 20.000 modele
deobiecte din care poți 

alege

Echipa
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Noi oferim...
01. Servicii

Compania BD Lemntech acoperă toate etapele de dezvoltare: de la designul 
de bază, la producția finală și montaj.

Design
În momentul în care identificăm provocarea noului Proiect, suntem bucuroși 
să colaborăm cu responsabilul de lucrări din partea Clientului, să evaluăm 
împreună toate etapele, să ajutăm în alegerea materialelor și să facem un preț 
corect.

Modelare 3D
Ajutăm în definirea Proiectului. Împreună cu echipa noastră de ingineri 
și designeri, puteți discuta toate aspectele: de la variante creative, la 
funcționalitate, detalii de culoare sau finisaj. La cerere putem livra randări 
realiste 3D, ca produsul în discuție să poată fi studiat atent și orice detaliu de 
proiect să fie pus la punct.

Producție de înaltă precizie
Vom discuta despre toate variantele de materiale disponibile pentru Proiect. 
Toate materialele pe care le folosim au o calitate superioară și provin de la 
furnizori internaționali consacrați.

02. Proiectare

Inginerie
Inginerii noștri fac echipă bună cu orice Arhitect sau Designer 
venit din partea Clientului. Opinia și comentariile Clientului, 
discuțiile aplicate strict la subiect, duc la îmbunătățirea 
Proiectului prin implementarea modificărilor solicitate. După 
stabilirea detaliilor finale, putem semna un contract pentru 
începerea producției.

Avem capacitatea de a înțelege și a realiza orice Planuri livrate 
de Client, iar în cadrul BD Lemntech lucrul în Echipă este cheia 
succesului. Acceptăm orice provocare, suntem deschiși colaborării 
cu profesionalism și dedicație. Împreună cu Clienții noștri, 
întotdeauna am avut rezultate remarcabile!

03. Livrare

Livrare și Montaj
În momentul în care totul este clar stabilit, se demarează 
producția. Dacă Proiectul este extrem de urgent vom suplimenta 
personalul ce execută lucrarea, vom lucra peste orele de program 
și în zilele libere, pentru a preda la termenul solicitat.

Totuși, pentru a vă asigura că totul va decurge conform 
așteptărilor Dumneavoastră, vă rugăm să țineți legătura 
permanent cu Șeful de Proiect dedicat.

Transportul și instalarea elementelor din cadrul proiectelor 
complexe executate pe Liniile de Business BD Lemntech 
necesită grijă și experiență, o înțelegere de ansamblu a lucrării. 
Pe cât posibil, asigurăm montajul Proi ectului direct din resursele 
Companiei. În cazul distanțelor mari, pentru transport și instalare, 
lucrăm în colaborare cu firme de încredere.
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Tehnologie
Performanță pentru Viitor

Performanța BD Lemntech este asigurată de două fabrici de peste 10.000 m.p. cu 7 linii de business distincte. Tehnologia deținută, dotările, 
calificarea personalului sunt la nivel european. 

Acoperim toată gama de prelucrări pentru materiale pe bază de lemn, debitări Laser sau gravură pentru lemn, materiale compozite sau metal. 
Investițiile BD Lemntech nu au fost doar în tehnologia performantă, ci și în Echipa de ingineri și muncitori cu înaltă calificare. Liniile de Business 
din cadrul Companiei BD Lemntech sunt formate din cei mai buni specialiști ai noștri, plasați în punctele cheie ale procesului de producție încă de 
la debutul oricărui proiect. Fiecare proiect primește astfel o echipă dedicată formată din: manager de cont, manager de proiect și un expert tehnic. 

Tema de proiect - Discutăm cu Clienții noștri, punem întrebări și adunăm informații relevante din piață, pentru a clarifica tema proiectului și a 
dezvolta propuneri creative.
Dezvoltare - Echipa noastră de ingineri și designeri colaborează pentru fiecare proiect, de la faza de concept până la intrarea în producție. A pune 
în practică orice fel de idee creativă prin folosirea unor soluții tehnologice adecvate, este o calitate a Colectivului nostru.
Producție - Desfășurăm activitatea în peste 10.000 m.p. de spații de producție dotate cu tehnologie modernă, la nivel european. Activitatea de 
producție este asigurată de folosirea celor mai moderne utilaje. Echipele de muncitori calificați sunt conduse de ingineri specializați. BD Lemntech 
practică un management modern și de calitate în procesul de producție, asigurând cursuri de informare și specializare pentru personal, precum și 
calificare la locul de muncă pentru noii angajați.
Logistică - BD Lemntech a integrat în Liniile de Business din cadrul Companiei, sisteme informaționale de coordonare a activității interne prin 
care se asigură o supraveghere atentă a procesului de producție, livrare și mentenanță. Atât pe plan local cât și în întreaga Europă, ne asigurăm că 
avem Clienți mulțumiți.
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Expertiza-

De la analiza pieței și a trendurilor, cercetare și inovare, product development 
cu tot ce înseamnă el (din faza de concept și până-n cea de execuție), 
transport (în orice colț al țării sau al Europei), montaj și mentenanță- ne 
ocupăm de fiecare etapă în parte personal, cu pasiune și dedicare.

Pe scurt- nu lăsăm nimic neacoperit sau la voia întâmplării. Totul e cercetare, 
măsurare și precizie. Întreg ciclul- de la idee la concept și la implementare 
este gestionat de profesioniști, iar experiența noastră din 2005 până în 
prezent, se face simțită în fiecare etapă a proiectului.

Certificări

BD Lemntech are documentat și implementat un Sistem de 
Management al Calității în conformitate cu cerințele Standardelor 
de referință SR EN ISO 9001 : 2015. 

BD Lemntechare documentat și implementat un Sistem de 
Management de Mediu în conformitate cu cerințele Standardelor 
de referință SR EN ISO 14001 : 2015. 

BD Lemntech are documentat și implementat un Sistem 
de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în 
conformitate cu cerințele Standardelor de referință SR EN ISO 
45001 : 2015.

BD Lemntech este companie acreditată FSC prin Certificatul 
SGS-COC-010906 FSC A000522. Produsele BD Lemntech sunt 
executate din materiale care îndeplinesc condițiile FSC, de 
exploatare forestieră responsabilă.

BD Lemntech este companie acreditată SEDEX și ECOVADIS
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Sustenabilitate
BD Lemntech promovează utilizarea optimă a resurselor și protecția mediului 
înconjurător.
În activitatea noastră folosim mai ales materiale naturale, biodegradabile. Încercăm să lăsăm în 
urmă o amprentă de carbon cât mai mică, să folosim spațiul și resursele de care dispunem într-
un mod cât mai conștient și mai eco-friendly. Scopul nostru final este coexistența armonioasă 
dintre om și natură, iar această viziune se reflectă în tot ceea ce facem. Nu trăim doar aici și 
acum, aruncăm un ochi și la viitor și ne asigurăm că ne aducem contribuția la o lume mai bună, 
mai curată, mai echilibrată.

BD Lemntech promovează utilizarea optimă a resurselor și protecția mediului înconjurător. 
Produsele BD Lemntech  sunt executate din materiale care îndeplinesc condițiile FSC, de 
exploatare forestieră responsabilă. Modul nostru de lucru e în armonie cu această valoare pe 
care o prețuim: procesul de fabricație, felul în care folosim utilajele, modul în care ne organizăm 
munca și în care se desfășoară activitatea în fabricile noastre. Poate că noi executăm un proiect 
astăzi, dar ceea ce facem are impact asupra lumii de mâine.

Responsabilitate
Investițiile masive în tehnologie au în vedere realizarea unor produse de un înalt 
nivel calitativ, cu un consum redus de energie și cu producerea unei cantități cât mai 
mici de deșeuri.
Cu fiecare proiect asumat, clădim o cultură a responsabilității, la care fiecare dintre reprezentanții 
companiei noastre își aduce contribuția. Folosim materiale durabile ori de câte ori avem ocazia 
și am încheiat parteneriate locale în vederea reciclării reziduurilor rezultate din prelucrarea 
lemnului, care completează propriul program de reciclare in-house. BD Lemntech folosește o 
paletă largă de culori și texturi ale materialelor de lucru, însă, la o privire atentă veți descoperi 
un pic de “verde” în fiecare produs.

Calitate și Sustenabilitate
Politica de Mediu
Ca Producător și Dezvoltator de Sisteme/Produse de calitate superioară și ca Angajator 
responsabil, BD Lemntech folosește cu prioritate materiale biodegradabile, naturale. Toate 
procesele de producție sunt gândite pentru a avea o cât mai mică amprentă CO2. Respectăm cu 
strictețe standardele UE în domeniul protecției Mediului.
Scopul nostru este coexistența armonioasă om-natură. BD Lemntech folosește tehnologie 
de ultimă oră, punând în permanent echilibru Progresul, cu dreptul viitoarelor generații la un 
Mediu Curat. Baza politicii noastre de Mediu este reprezentată de Certificările BD Lemntech în 
domeniu. Mulțumită analizelor regulate a indicatorilor de Mediu, evaluăm și optimizăm periodic 
performanța Companiei.
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Inovatie
Această viziune transpare cel mai bine prin proiectele noastre din zona de productie publicitară strânse sub umbrela Woodvertising: fii unic, observă toate valențele 
produsului, apoi combină-le într-un mod inovator și vei avea rezultate excepționale, originale și fără cusur. 

Gândind în același timp ca oameni de creație și ca designeri de produs, am reușit să facem viața mai ușoară pentru mii de expozanți și reinventăm procesul de prezentare 
pentru plăcile ceramice cu Xpozit– sistemul nostru magnetic pentru plăci ceramice pe care l-am și patentat. 

Pentru că nu refuzăm nicio provocare, iar clienții au cerut din ce în ce mai mult din partea noastră, ne-am conformat: Pe Linia de Business Proiecte Speciale ne ocupăm 
de proiecte rezidențiale, piese de mobilier unicat, amenajări interioare și exterioare cu stil și multe, multe altele, în funcție de cerințele partenerilor.

Unul din proiectele cele mai dragi sufletului nostru este cel dedicat panourilor decorative din lemn - Deco Panels, unde găsim soluții inspirate care îi ajută pe clienții noștri 
să redefinească spațiul (personal sau comercial, în funcție de nevoi) și să aducă un plus de căldură și de personalitate locului în care petrec cel mai mult timp.

Ne-am dorit să facem ceva similar și cu alte materiale, cum ar fi metalul. Așa a luat naștere Linia de Business Servicii Laser, unde ne ocupăm de debitare, gravură, sudură 
și toate operațiunile de care e nevoie pentru a prelucra metalul astfel încât să poată fi folosit în diferite industrii, pentru o paletă largă de proiecte.

În cadrul Business 2 Business, îmbinăm seriozitatea și punctualitatea cu inovația și creativitatea și le oferim partenerilor noștri din toate industriile soluțiile de design 
și materialele promoționale de care au nevoie. Unice, cu personalitate și „pe brief”, cum s-ar spune- adică expunând într-un mod original spiritul brandului și valorile sale.

Dorind să găsim o soluție inovatoare și rapidă care poate fi folosită atât la scară industrială, cât și de clienții individuali care își doresc mai mult control, viteză și versatilitate 
în proiectele lor de design interior, am lansat producția Tilit: noua generație de adezivi pentru plăci ceramice, mozaicuri, sticlă și nu numai. 

Deviza noastră este „Curajul Inovației în Business”. Însă nu există inovație fără creativitate. 
Activitatea Companiei BD lemntech este organizată în 7 Linii de Business, pentru a oferi soluții adaptate diferitelor proiecte.

,
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Linii de Business
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Altfel de

Obiecte din lemn și derivate pentru advertising.

Woodvertising – Creăm impact împreună: lemnul și produsele derivate din lemn transformate cu creativitate 
în ambasadori ai brandului.

La început publicitatea era despre brand și produs. Apoi, din ce în ce mai mult despre client, despre nevoile 
și aspirațiile lui, despre dorințele lui și despre cum se integrează povestea brandului în povestea și-n viața sa. 
Marketingul a fost pe rând informativ, emoțional și experiențial. Trăim în era marketingului experiențial, în 
care stimularea simțurilor e la fel de importantă precum trezirea emoțiilor atunci când construim interacțiuni 
și conexiunil între client și brand. 

Woodvertising

1
Advertising

oodvertising
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LEMNUL aduce idei Noi
in Publicitate
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Obiecte unicat sau de serie, personalizate sau nu, realizate din lemn finisat la cea mai înaltă precizie. Mai 
mici sau mai mari, din lemn și derivate, se pot transforma cu ușurință în atracția centrală din cadrul unui 
eveniment sau al unei activări de brand sau, de ce nu?, în recompense pentru invitați/participanți, în 
ceva ce poate fi luat acasă și refolosit, fără a-și pierde din farmecul inițial. Ne ocupăm cu atât de industria 
HoReCa (pentru care facem tot felul de materiale utile în baruri și restaurante, dar și panouri iluminate, 
gloryfiere sau A-boards), cât și de retail (comerț tradițional & modern) și POSM (display-uri originale, de 
calitate superioară), de campanii și evenimente din industria publicității și nu numai și de amenajarea 
restaurantelor, de la design până la mobilier.

Nucleul companiei noastre nu se află în echipamentele de care dispunem, ci în echipa noastră.
Nu e totul să ai o fabrică echipată cu utilaje de ultimă generație și oameni instruiți care să lucreze cu 
ele. Important e ca acești specialiști să cunoască bine echipamentul de care dispun, dar și psihologia 
clientului și nevoile acestuia. Pentru ca viziunea unui client să prindă viață în cel mai frumos mod cu 
putință, e nevoie de acest gen de oameni care să stea în spatele producției.

Oameni pe care suntem bucuroși să-i avem în echipă și care ne ajută să împingem limitele Woodvertising-
ului mai departe decât ne închipuiam că se poate. 

Mereu cu un pas înaintea vremurilor, mereu la curent cu trendurile și evoluțiile din industrie- acestea 
sunt ingredientele de bază ale rețetei noastre, pe care o aplicăm în domeniul publicității online și BTL. 
Ingredientele care ne ajută să ne surprindem partenerii care, la rândul lor, reușesc să-și impresioneze 
clienții cu produse creative și adaptate identității brandului.

Producția nu e singura parte pe care suntem stăpâni. Oferim, de asemenea, recomandări de specialitate, 
adăugând proiectului experiența noastră. Pentru că fiecare proiect e unic și fiecare obiect custom pe 
care-l creăm are o poveste în spate- una pe care ne dorim s-o transmitem cât mai bine. Veți găsi mereu 
oameni dedicați din echipă, pregătiți să ia totul în primire, să primească feedback și să transmită mai 
departe viziunea către echipa de ingineri. 

Mulțumită faptului că suntem echipați cu tehnologia potrivită pentru fiecare etapă prin care trece 
lemnul, din stadiul de materie brută, la cel de mică operă de artă, putem menține prețurile la cel mai 
mic nivel posibil, livrând materialele cu promptitudine.

oodvertising

Pentru fiecare touchpoint, noi dezvoltăm câte o soluție personalizată. 
Materiale publicitare remarcabile, mai mari sau mai mici, care să vă 
ajute să vă diferențiați și să construiți o experiență de brand profundă 
și autentică. 

Lemnul nu e, de obicei, prima alegere atunci când ne gândim la 
materiale promoționale: pare mai greu de lucrat cu el, mai costisitor 
și pare că nu are aceeași versatilitate precum materialele folosite 
în mod obișnuit, precum plasticul, metalul sau hârtia/cartonul. Pe 
scurt: că e prea rebel și prea puțin adaptat unei industrii care pune 
accent atât pe funcționalitate și creativitate, cât și pe partea practică. 

Ei bine, noi credem că e exact opusul: în mâinile potrivite, lemnul 
poate fi prelucrat în nenumărate forme și finisaje, iar în natură el 
există într-o gamă largă de culori și texturi. Acest lucru ne oferă 
posibilitatea de a dezvolta proiecte creative pentru orice fel de obiect 
promoțional, stand sau amenajare de spațiu în scop publicitar. 

Spre deosebire de plastic și metal, lemnul e un material premium, 
cu personalitate. În el se întâlnesc atâtea elemente care definesc 
industria publicitară contemporană: durabilitate, responsabilitate 
și sustenabilitate. Cu o textură aparte și o căldură numai a sa, 
lemnul oferă o senzație cu totul diferită la interacțiunea cu 
materialul- transmite o vibrație profundă care redefinește experiența 
consumatorului cu materialul de brand, întărind-o și aprofundând-o.
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HoReCa
Brand POSM

Meniuri, suporturi meniu
Suport șervețele
Tăvi servire
Semne „Rezervat”
Cutii pentru tacâmuri și seturi de 
condimente personalizate 
Gloryfiere
Capre stradale
Cutii și lădițe
Tabla pentru scris cu cretă și panouri perete
Semne și casete luminoase
Kit-uri merchandising

Tăvi sampling
Cutii cadou
Mese și standuri sampling
Amenajare restaurante: Design & Mobilier 
personalizat

Amenajare completă baruri și restaurante
“Tailored branding” – kituri complete 
pentru servire și prezentare
Design interior Concept Shop
Mobilier personalizat pentru interior, 
mobilier lounge, mobilier terasa
Baruri exterior, foisoare, beach-bar

Exemple:

Modern Trade
Brand POSM

Display-uri de tejghea  / casă de marcat
Display-uri individuale 
Display-uri încărcate
Display raft
Teatralizări

Amenajări paleți
Teatralizări și insule magazine
Plasări secundare

Display-uri și rafturi personalizate
Proiecte speciale 

Mese sampling și activări
Concept shops
Campanii sezoniere

Exemple:

Traditional Trade
Brand POSM 

Display-uri de tejghea  / casă de marcat
Display-uri individuale 
Display-uri încărcate
Display raft
Plasări secundare

Display-uri si rafturi personalizate
Campanii & evenimente

Amenajări și mobilier special conceput în 
ton cu tematica evenimentului
Comunicare/logo evenimente
Creație și producție campanii lansare 
produse
Promoționale și premii pentru campanii
Standuri pentru târguri și Expoziții

Design și Modelare 3D
Aveți o idee ambițioasă? Poate o schiță 
trasată la repezeală pe un șervețel?

Totul poate părea extrem de tehnic, însă gândește-
te la întregul proces ca la un film sau ca la o piesă 
de teatru. Proiectul tehnic este scenariul, iar 
regizorul ești tu. Noi suntem cu regia și montajul, 
cum s-ar spune. Îndrăznește să ne provoci: 
trimite-ne proiectul, iar designerii și arhitecții 
noștri vor reveni în cel mai scurt timp cu o randare 
digitală a acestuia. Pe măsură ce lucrăm, vezi și tu 
cum prind viață simulările 3D, astfel încât să poți 
discuta cu echipa ta și să vii cu propriile propuneri 
de îmbunătățire.

Când suntem în armonie și toate părțile sunt 
mulțumite de rezultat, ne punem pe treabă. 
Transformăm varianta digitală în prototip, iar tu 
primești un prim produs, ca să poți interacționa 
fizic cu el și să vezi mai bine cum se poate integra 
în viziunea „macro” a brandului tău. Apoi, dacă 
totul e conform cu așteptările tale și ale echipei, 
faceți o estimare a nevoilor, iar noi ne ocupăm de 
producerea în masă a produsului comandat. În 
final, îl aducem cât de repede posibil acolo unde 
trebuie să ajungă.

oodvertising
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Eazzy Display este o gamă de display-uri proiectate cu un sistem 
inovator interlocking, care permite asamblarea simplă și rapidă și fără 
utilizarea niciunei unelte sau a adezivilor – totul în doar câteva minute.

Eazzy Display e soluția ușoară și convenabilă pentru a vă pune 
brandul în valoare oriunde există un spațiu dedicat în care să vă 
expuneți produsele. Display-urile pentru magazine pot fi personalizate 
prin culoare sau print, iar echipa noastră de creație este pregătită să 
răspundă provocării pe care ne-o înaintați, dezvoltând display-urile așa 
cum le vedeți și cum vi le doriți, pentru un rezultat care să vă reprezinte.

Eazzy Display este un concept marca Woodvertising.
Alegeți soluția care rezolvă elegant, simplu și inteligent expunerea produselor.
Fără comandă minimă, fără probleme.

Fie că e vorba de o bucată sau de mii de bucăți, noi executăm orice comandă cât de repede cu putință și o livrăm în timp 
util. Puteți comanda cantitatea dorită de display-uri pentru magazine fără costuri suplimentare și puteți economisi din 
bugetul de marketing prin semnarea unui contract anual cu noi. Cheltuielile de logistică și transport pot fi reduse prin 
soluția de livrare flat-pack. În plus, o caracteristică importantă a Eazzy Display este rapiditatea livrării. Astfel, dacă 
ai nevoie rapid de un display (sau mai multe), poți alege unul dintre modelele Eazzy, iar acesta poate fi gata într-un 
interval incredibil de scurt, indiferent de cantitatea comandată, mulțumită tehnologiei de fabricație, care ne permite să 
ne mișcăm repede și să livrăm cu promptitudine.

Display-urile Eazzy pot fi comandate și în varianta „pre-filled”. Adică produsele tale pot fi așezate în aceste display-uri 
încă de la noi, din fabrică, iar atunci când sunt livrate la magazin, ele vor conține deja produsele care trebuie promovate. 
Tot ce trebuie să faci este să-ți alegi modelul de raft și să ne trimiți produsele, iar noi ne ocupăm de restul.

În cazul de față – cerul e limita. Iar nouă ne place să lucrăm cu brandurile partenerilor noștri și să dezvoltăm concepte 
și produse care ne pun imaginația la încercare. Pe scurt: ne place să aducem un plus de valoare celor care aleg să lucreze 
cu noi, indiferent de industria în care activează și de anvergura proiectului. Dispunem de tehnologia necesară pentru a 
transforma până și cele mai ambițioase viziuni în proiecte concrete, în materiale publicitare și de brand care depășesc 
așteptările.
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your way to

Sisteme magnetice pentru plăci ceramice.

Știai că în România consumul  anual de lemn pentru panourile de expunere ceramică este estimat la 400 
camioane (12.000 metri cubi sau 120 hectare de pădure)? Pentru că, în principiu, odată ce-ți dorești să schimbi 
ceva la felul în care sunt aranjate plăcile ceramice sau să modifici colecția expusă, trebuie s-o faci cu tot cu 
panoul de care sunt atașate. Asta presupune nu doar muncă în plus și costuri legate de logistică, ci și o presiune 
în plus pusă pe umerii mediului înconjurător.

La BD Lemntech, gândim „verde” și încercăm să găsim soluții aplicabile în domenii cât mai diverse care să 
permită utilizarea conștientă a resurselor și limitarea risipei. De aici a pornit linia de business XPOZIT – o linie 
care își propune să dezvolte soluții inovatoare pentru plăcile ceramice.

Xpozit

2
show off
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MAGNETICE
pentru placi ceramice-

show off
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XPOZIT este un sistem patentat ușor de folosit și extrem 
de practic, dedicat expunerii cu un maxim de eficiență și 
versatilitate a colecțiilor de plăci ceramice în magazinele 
producătorilor și ale distribuitorilor sau la târguri și expoziții 
de profil. Ce presupune acesta? 

XPOZIT este linia noastră de business care realizează atât panouri 
magnetice, cât și panouri clasice din PAL, la solicitarea clienților. 
Sistemul de panouri este intuitiv și oferă o gamă largă de designuri, 
în funcție de nevoile clientului și de cerințele specifice ale spațiului 
în care vor fi expuse.

Pe panoul de bază se pot atașa magnetic plăci ceramice, obiecte 
sanitare și grafică promoțională, în scopul expunerii acestora în 
showroom. Iar atunci când vine momentul unei schimbări, pur și 
simplu detașezi plăcile și le atașezi pe cele noi, fără a fi nevoie să 
înlocuiești panoul cu totul.

Despre Sistemul Xpozit:

Flexibilitatea este cuvântul-cheie aici- elementul central care face 
sistemul nostru atât de eficient. Prin simplul fapt că înlocuiești o 
structură de bază învechită și rigidă, care trebuia schimbată odată cu 
fiecare colecție, cu una pe care o poți folosi din nou și din nou, diminuezi 
costurile și îți oferi posibilitatea de a fi mai creativ atunci când încerci să 
evidențiezi structural și cromatic plăcile de ceramică expuse.

Mai mult, fiind un sistem atât de ușor de folosit și de versatil, plăcile 
deteriorate se pot înlocui imediat, se pot face infinite combinații de 
modele, colecțiile se pot schimba rapid, toate acestea fără ca structura 
de bază să fie înlocuită. Totul cu costuri minime, mai puține bătăi de 
cap cu logistica și infinit mai puțin stres cu tot ce înseamnă display-urile 
POS.

Sistemul XPOZIT de panouri magnetice este integrat cu ușurință în 
proiecte, adăugând valoare prin combinațiile nelimitate pe care le 
permite și capacitatea de producție într-un timp scurt. În plus, vei primi 
asistență de la personalul BD Lemntech în fiecare etapă a proiectului, 
de la comandă și până la montaj. 

APLICAȚII:

Ambient showroom

Ambient magazine de bricolaj

Panouri magnetice pentru rafturi

Display-uri pentru parchet si panouri mobile

Boxe și Display-uri ambientale

• Panouri magnetice pentru plăci ceramice și mozaic
• Displayuri magnetice pentru plăci ceramice și mozaic
• Panouri sinoptice – atât în varianta clasică, cât și cu sistem magnetic 
• Panouri mobile
• Display-uri de podea
• Rafturi de expunere pentru plăci ceramice
• Sisteme de expunere tip ceramotecă
• Sisteme de boxe și ambiente magnetice
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Daca doresti-
, sa fii Special,

           apelezi la un
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Specialitatea casei: Proiecte... Speciale

Am început firesc: de la mic la mare. De la placări interioare și panouri decorative din lemn, la amenajarea unor 
spații comerciale sau a ansamblurilor rezidențiale.
Dar nu ne-am sfiit niciodată să acceptăm proiecte speciale, de anvergură, care să ne pună la încercare și să ne 
ajute să demonstrăm că suntem ușor adaptabili, creativi și întreprinzători. Linia de Business pentru Proiecte 
Speciale este una... specială, pentru că nu știm niciodată ce provocare ne așteaptă. Un lucru știm cu siguranță, 
în această ramură a activității noastre: singurul standard este că nu avem un standard.

Proiecte Speciale

3 SPECIALIST
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Unicitate. Inovație. Tehnologie de ultimă oră.

Nu avem un plan pregătit dinainte, nu avem așteptări sau o soluție 
de-a gata pe care s-o prezentăm partenerilor noștri. Ascultăm cu 
atenție, luăm notițe, ne suflecăm mânecile și ne apucăm de treabă, în 
strâns parteneriat cu clienții noștri. Ideile curg, conceptele prind viață 
în mâinile pricepute ale designerilor, inginerilor și tehnicienilor noștri, 
iar proiectul se construiește bucată cu bucată, cu răbdare, atenție la 
detalii și, de ce nu?, mici schimbări pe parcurs.

Dotările tehnice de ultimă generație și creativitatea echipei noastre de 
designeri asigură reușita oricărui proiect, fie că vorbim de amenajări 
sau de placări și decorațiuni interioare sau exterioare. Mulțumită 
faptului că BD Lemntech este înainte de toate o echipă de oameni 
tineri, dinamci și entuziaști putem să îmbrățișăm orice nouă provocare 
și să oferim soluții personalizate care atrag atenția și scot în evidență 
unicitatea proiectelor la care lucrăm.

Etica profesională, respectarea termenelor-limită și a cuvântului dat, 
dorința de a inova și de a anticipa nevoile și cererile clienților noștri fac 
parte din fibra întregii echipe. Scopul nostru e să depășim orice barieră 
și să oferim cele mai bune soluții, cele mai inovatoare propuneri și cele 
mai avangardiste idei.

Stejarii Country Club

Petrom City

Oregon Park

Asmita Gardens
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Promenada Mall

Paragon Bay Mall - Abu Dhabi

Casa di David

Brico Depot & Praktiker

Nordic Group Restaurant

Decor Teatru

Valsana Arosa - Elveția

Melted Snow awarded Project

Catedrala Mântuirii Neamului
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colectii, de modele ce vorbesc despre

Panouri Decorative - estetic la nivel emoțional.

Lemnul e căldură, vibrație și viață. Unul din cele mai versatile materiale pe care natura le-a dăruit omului, 
lemnul poate fi prelucrat într-o mulțime de forme și structuri, în funcție de esența și particularitățile sale. Acolo 
unde se îmbină cu celelalte materiale de construcție, lemnul aduce un plus de personalitate și de originalitate- 
senzația de „acasă”, de loc căruia îi aparținem.

Însă putem fi la fel de creativi și cu alte materiale, precum metalul. În categoria Deco Panels intră și panourile 
traforate din oțel și aluminiu folosite în general în aplicațiile exterioare, precum garduri sau balustrade.

Deco Panels

4
DESIGN
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Infinita Creativitate Deco Panels



30 BD Lemntech      www.bdlemntech.ro

D
e

co
 P

a
n

e
ls

Indiferent că ne ocupăm de fațade ventilate decorative, de placări 
pereți, de panouri decorative sau acustice, de măști decorative pentru 
calorifere sau radiatoare sau de balustrade- fiecare proiect e la fel de 
important și de special pentru noi, de aceea căutăm mereu cele mai 
inovatoare și creative soluții pentru a accentua și pune în valoare 
designul dorit de client.

Dedicată proiectelor arhitecturale și de design din zonele office, 
comercial și rezidențial, linia Deco Panels e una dragă sufletului 
nostru, pentru că ne permite să fim creativi fără limite și să lucrăm 
îndeaproape cu partenerii noștri într-o manieră dinamică, ghidată 
de viziuni care mai de care mai îndrăznețe. Facem asta încă din 
2005, scoțând în evidență frumusețea și funcționalitatea lemnului 
și transformând spațiile cu care lucrăm în locuri mai primitoare, mai 
interesante, mai remarcabile.

Fie că lucrăm cu lemn sau cu metal, am construit întregul workflow 
în jurul importanței produsului final în compoziția arhitecturală a 
construcțiilor. Ne dorim să-i accentuăm trăsăturile și să le punem în 
valoare în mod corespunzător, indiferent că vorbim despre o fațadă 
completă sau despre panouri plasate strategic în diferite zone din 
clădire. Astfel, clădirea sau încăperea pe care o decorăm capătă un 
aer aparte, doar al său, greu de reprodus sau de găsit în altă parte.
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Panourile Decorative sunt mereu la modă! La noi găsiți cele mai noi 
trenduri, cele mai sofisticate texturi, culori vibrante și design inovativ pentru 
proiectele Dumneavoastră. 

Creativitatea și inovația stau la baza colecției noastre de modele, din care vă puteți inspira 
consultând acest Catalog. Adăugând materialele speciale disponibile în dimensiuni și 
grosimi variate, aveți la dispoziție o paletă completă de soluții pentru a transforma ideile 
dumneavoastră în artă.

APLICAȚII LA INTERIOR:
• Decorarea interioarelor de hotel, birouri sau a apartamentelor / caselor
• Placare pereți / Pereți fonoabsorbanți / Panouri Acustice
• Placare plafoane
• Panouri despărțitoare / Partiții camere / Balustrade
• Paravane decorative și Parasolare
• Tăblii decorative pentru pat
• Rafturi decorative pentru magazine
• Mascări radiatoare, calorifere, AC
• Mobilier decorativ
• Aplicații pentru HoReCa
• Articole decorative / Cadouri speciale (tablouri, rame, tăvi, cutii bijuterii, abajururi, suporturi șervețele, etc)

APLICAȚII LA EXTERIOR:
• Decorarea teraselor exterioare de hotel, clădiri de birouri sau a apartamentelor / caselor
• Fațade ventilate
• Panouri decorative pentru ferestre / balcoane
• Balustrade 
• Panouri de Gard
• Pergole și Parasolare
• Panouri separatoare în grădini / piscine / curți
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• Colecția Asiatică:
Flori de cireș sakura, semințe de susan, frunze de ceai, modele care amintesc de structura frunzei de 
cânepă, de firul curgător al râurilor, sau de țesăturile tip brocard, sayagata sau de celebrele haiku-uri 
– colecția noastră de panouri din lemn inspirată din tradițiile chinezești și japoneze aduc frumosul și 
echilibrul oriunde.
• Colecția Organică:
Vegetație oceanică, șofran, flori de bumbac, câmpuri cu margarete, luminișuri de bambus, frunze de 
acacia, frunze de palmier, trandafiri, stejar învechit, grădini în floare- natura ne e cea mai bună sursă 
de inspirație când vine vorba de design interior. Putem reproduce pe lemn oricare din aceste elemente 
naturale, într-o colecție de panouri de lemn plăcute tuturor simțurilor, care inspiră nu doar frumos, ci și 
liniște, calm și căldură.
• Colecția Orașele Lumii:
Hollywood – eleganță, strălucire, visul american ca senzație și aspirație
Marrakesh – Orientul vechi și nou, într-un oraș care vibrează de lumină și culoare
Nairobi – capitala safari-ului african, un oraș care pare că nu doarme niciodată
Valletta – „the city built by gentlemen for gentlemen”
Toulouse – cu bisericile sale medievale și arhitectura clasică, scăldată-n lumini calde, Toulouse e 
grațios din toate punctele de vedere și oferă inspirație la tot pasul
Helsinki – una din cele mai moderne și mai progresiste capitale europene, Helsinki are o arhitectură 
aparte, muzee pline-ochi de artă fină, cafenele și piețe cu un farmec aparte, toate marcate de același fel 
unic de a folosi spațiul, fie el public sau privat
New York – orașul care chiar nu doarme niciodată, aglomerat, plin de lumini și de clădiri care mai de 
care mai interesante ca arhitectură și design- New Yorkul e o experiență în sine
Barcelona – orașul lui Gaudi, văzut de deasupra e o minune a arhitecturii- compartimentat în cartiere 
aranjate curat și linear și presărate cu artă stradală din cea mai interesantă
• Colecția Orientală:
Mecca Mosque – un design geometric simplu și ordonat, cu stele în 6, 8, 10, 12 sau 16 colțuri care 
se leagă armonios împreună, creând o constelație pusă cel mai bine în valoare de jocul de umbre 
impresionant creat dacă se adaugă o sursă de lumină de fundal în spatele panoului
Star of David – folosită inițial în arhitectura sinagogilor, structura hexagonală a devenit un reper în 
design, fiind folosită în structurile ce vor să amintească de atmosfera și bogățiile Orientului 
Turkish Delight – rotund, simplu și cald, modelul amintește de vremurile de glorie ale sultanilor 

Imperiului Turc și se potrivește cel mai bine în structurile care compartimentează camerele și diverse 
corpuri de mobilă sau în componența abajururilor lămpilor decorative
Damask Ornament - complex și opulent, oferă nenumărate oportunități pentru design și amenajări 
interioare, mulându-se perfect pe stilul clasic și luxos mulțumită îmbinării armonioase și grațioase a 
modelelor din care e compus
Persian Tales – arta persană oferă multe exemple ilustrative din care ne putem inspira: caligrafie, 
miniaturi, vitralii și o tehnică unică de incrustație denumită Khatam; toate acestea se găsesc în esența 
modelului nostru, făcut cu migală și gândit astfel încât să recreeze cât mai bine aceste tradiții
Jordanian Temple – construit în jurul unui model cu stele în 6 colțuri, acest design este tipic oriental- 
simplu și elegant, potrivit în nenumărate contexte, fiind deopotrivă clasic și exotic
• Colecția Geometrică:
Quadrimaze – un labirint sculptat care, luminat din spate, aruncă un joc de umbre aparte; formele sale 
regulate inspiră echilibru, pace și unitate, însă felul în care sunt așezate te pot purta dintr-o dimensiune 
familiară și banală într-una experiențială, cu adevărat modernă
Circle crosses – în mitologia budistă, un pătrat (semn al pământului) în interiorul unui cerc 
(simbolizând unitatea și întregul infinit) reprezintă relația dintre om și divinitate; prin simplitatea și 
modestia sa, acest design însumează nenumărate semnificații adiacente, ascunse privirii, însă vizibile 
sufletului, prin starea de calm pe care o creează
Circles on water – cercurile reprezintă esența mișcării libere: se pot roti și muta la infinit, creând iluzii 
optice și oferind dinamism formelor statice; grațioase și simbolizând plinătatea, cercurile încurajează 
iubirea și senzualitatea, iar mișcarea lor, așa cum o vedem, spre exemplu, când aruncâm o piatră în lac, 
iar undele apei reverberează, sunt un simbol al energiei și al puterii
Confluent squares – în simbolismul islamic, pătratul e semnul inimii- fiecare din cele patru colțuri 
înseamnă o oportunitate pentru deschidere, cunoaștere și inspirație; liniile fixe promovează o stare de 
calm și echilibru, de constanță și imuabilitate
Falling Emacuda – pătratele și dreptunghiurile ne sunt familiare: sunt privite ca fiind forme stabile și 
sugerează sinceritate, ducând cu gândul la precizia matematicii, la ordine, raționalitate și formalitate; 
în general sunt semne conectate cu simbolistica pământului
• Colecția Elvețiană:
Colecția Elvețiană ne poartă cu gândul la țara în care timpul curge în armonie cu oamenii și natura. 
Frumusețea cantoanelor elvețiene, măreția munților și liniștea lacurilor aduc în modelele colecției 
un elegant echilibru estetic. Executate cu precizia ceasornicarilor, cu prețiozitatea bijutierilor și cu 
planificarea eficientă a bancherilor, panourile Swiss Collection dau totuși savoare amenajărilor, precum 
ciocolata. Bucurați-vă de aceste modele interesante!
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Tehnologia dicteaza-

Ingineria: o meserie ce aduce Frumusețea și Perfecțiunea împreună.

Dacă până acum am vorbit de lemn și de versatilitatea sa, materialele metalice diferă puțin din punctul de 
vedere al prelucrării. Noi, însă, am aflat cum să le îmblânzim și să le dăm exact fața pe care și-o dorește clientul. 

Debitarea cu laser este o tehnologie ce diminuează considerabil timpul și costurile de producție, piesele 
debitate neavând bavuri și fiind foarte puțin influențate termic. Astfel, pot fi mai apoi prelucrate extrem de 
ușor, în cazul în care se vopsesc în câmp electrostatic sau sunt supuse altor tratamente termice și prelucrări 
mecanice.

Servicii Laser

5
VIITORUL

LASER
CUT

SERVICII  LASER
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r Aici producem forma de care e nevoie, iar materialul ajunge la tine în 
cea mai bună stare, astfel încât tu să poți opera ulterior orice modificare 
necesară. Facem asta de peste 14 ani și n-am întâlnit încă proiectul 
căruia să nu-i putem da de cap. Asta pentru că avem profesioniști care 
stăpânesc la perfecție tehnicile necesare debitării, sudurii și gravurii 
laser, dar și echipamente de ultimă generatie marca Trumpf, liderul 
mondial în domeniu.

Se pot debita piese metalice (oțel, aluminiu, inox) și non metalice 
(MDF, HPL, PAL, Placaj, alte materiale). Panourile astfel obținute pot 
fi folosite pentru compartimentări, amenajări interioare, lambrisări, 
decorări de fațade, etc. Materialele pe care le putem prelucra prin 
tehnologie laser sunt:

Metal:
Tablă oțel ST37 (grosime min 0,5mm-maxim 20mm)
Aliaj aluminiu ALMg3 (grosime min 0,5mm-max10mm)
Inox 1.4301 8 (grosime min 0,5mm-max 10mm

Nonmetale:
MDF (grosime min 3mm-max 30mm)
HPL (grosime min 6mm-max 12mm)
PAL 4-30mm
PLACAJ 4-40mm

Materiale plastice:
Plexiglass (stiplex) 1-20mm
Veralit 0.5-2mm
HIPS 0.6-2mm

Servicii:
• Gravură laser
• Debitare ghilotină
• Îndoire Abkant
• Sudură

Suntem în branșă de suficient timp încât să știm că ne numărăm printre cei mai buni și mai serioși 
profesioniști din domeniu. Oferim servicii de debitare laser pentru orice client. Ne ocupăm de toate 
tipurile de proiecte, de la prototipuri, până la producția de serie, cu aceeași eficiență și precizie. 

Pentru producția de serie mare oferim un preț cu cel puțin 10% mai avantajos față de cel 
oferit de competitorii noștri - un argument aproape la fel de bun precum experiența care să te 
convingă să apelezi la noi.

LASER
CUT

SERVICII  LASER
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rEchipamente: Dispunând de echipamente de ultimă generație marca Trumpf, am dobândit în 
timp o excelentă reputație în domeniu. Acest lucru a fost posibil prin menținerea standardelor 
ridicate încă de la inițierea acestei linii de business și mulțumită calități serviciilor oferitei, 
promptitudinii, încrederii pe care am câștigat-o din partea partenerilor noștri și livrării rapide în 
orice zonă a României sau Europei.
Prețuri: Cere-ne o ofertă de preț! Putem oferi diverse cotații de preț utilizând programe 
performante, rapide, de ultimă generație, susținute de platforma Autocad, TruTops și a diverselor 
programe ale utilajelor, care ne ajută să optimizăm materialele și să ne dăm seama de volumul de 

muncă necesar îndeplinirii cerințelor proiectului.
Fișierele acceptate pentru generarea ofertelor de preț pot avea formatele dxf, dwg, geo. Cele mai 
potrivite formate dacă vrei să primești oferta cât mai repede sunt formatele dxf sau dwg, scara 1:1. 
Prețurile se calculează în funcție de materialul dorit, grosime, mode și de cantitate.
Livrări: Promptitudinea prin care răspundem fiecărei comenzi și cereri din partea clienților e una 
din valorile noastre de bază. Astfel, ne propunem să oferim un răspuns rapid și ne străduim să 
procesăm cererea de ofertă în aceeași zi în care am primit-o, pentru a putea veni în întâmpinarea 
nevoilor clienților noștri în cel mai scurt timp posibil.

www.serviciilaser.ro

LASER
CUT

SERVICII  LASER
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Afacerile de Succes
se fac cu Oameni de

Încredere mutuală. Sincer și simplu.

Încrederea e un capital greu de câștigat. Orice colaborare de succes se bazează în primul rând pe încredere. Iar 
noi suntem aici să v-o câștigăm, împărtășind din proiectele noastre precedente și punându-vă la dispoziție 
întreaga expertiză și capacitate de producție de care dispunem. Soluțiile noastre personalizate se adresează 
unor industrii sau ramuri industriale foarte variate, mergând de la FMGC, industria HoReCa, Pharma, către 
companiile care se ocupă de construcții, distribuție, producție și logistică. 

B2B

6 SUCCES

BUSINESS
TO
BUSINESS

2
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Unele dintre aceste industrii au adoptat și integrat deja lemnul în 
design-ul sediilor lor sau în activitatea lor. Altele, însă, nu. Poate 
pentru că nu se potrivește cu personalitatea business-ului în sine 
sau poate pentru că nu li se pare că e locul cel mai bun în care să 
aducă elemente din lemn.
Pentru acestea  din urmă, avem un mod de lucru aparte, care ne 
ajută să colaborăm îndeaproape și să vedem cum se poate integra 
lemnul în activitatea lor și sediile lor:

• Identificăm nevoile pentru lemn și derivate din cadrul acestor 
companii, fie că vorbim despre elemente utilizate în procesul de 
producție sau ambalare, fie că vorbim despre elemente decorative 
sau elemente de producție publicitară.
• Propunem soluții existente sau dezvoltă soluții noi, inovatoare, 
rezolvând astfel necesitatea companiei partenere.
• În multe cazuri, BD Lemntech devine “single point of contact” 
pentru companii renumite atunci când există o solicitare legată de 
lemn și derivate, fiindcă înțelegem nevoile partenerilor noștri și 
găsim întotdeauna moduri creative de duce proiectul la bun sfârșit, 
în ton cu personalitatea, feeling-ul și „vocea” brandurilor pe care le 
reprezentăm. 

Încă din anul 2005 de la înființarea Companiei, ne-am dezvoltat 
o imagine de buni profesioniști, punctuali și conectați atât la 
nevoile partenerilor noștri, cât și la trendurile din industriile în 
care aceștia activează. Astfel, BD Lemntech a ajuns să fie unul 
din cei mai importanți jucători din industria prelucrării lemnului 
și a derivatelor din lemn, o reputație pe care o păstrăm mulțumită 
colaborărilor noastre cu acele companii îndrăznețe, care au curajul 
să-și dorească mereu mai mult.

BUSINESS
TO
BUSINESS

2
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noua generatie,
de adeziv pentru

O soluție inovatoare!

TILIT® înlocuiește cu succes adezivul folosit în mod uzual pentru montarea plăcilor ceramice.
Fii tu meseriașul!

Nimeni nu știe mai bine ca tine cum ar trebui să arate baia sau bucătăria. La fel, nimeni nu știe mai bine ca tine 
cât de greu e să găsești un meseriaș bun care să facă lucrurile așa cum îți dorești. De ce n-ai renunța la toate 
aceste griji, alegând o soluție inovatoare care-ți permite să duci aceste proiecte la bun sfârșit de unul singur? 

TILIT

7
placi ceramice-
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Montajul plăcilor ceramice se face simplu, în 3 pași: 

1 - Aplicare TILIT®
2 - Aplicare ceramică 
3 - Chituire 

Atât. Curat, rapid, ușor! Fără dezordine în casă, fără oameni care să 
lase urme peste tot. Doar tu și proiectul tău. TILIT® este compatibil 
cu lemnul, sticla, ceramica, metalul și gipsul-carton. 

Îl poți folosi:

• pentru a face brâul acela pentru peretele de bucătărie la care te gândești de ceva timp 
• pentru a aplica gresie sau faianță în zonele din baie la care voiai să lucrezi, dar n-ai avut timp
• pentru aplicarea unor plăci noi peste cele existente, în caz că ești nemulțumit cu ceva ce s-a făcut pe la tine prin casă 
acum ceva vreme
• pentru a aplica mozaic pe zone curbate
• pentru a-ți face propriile proiecte DIY din materialele rămase- cum ar fi o măsuță de cafea din resturile de faianță 
rămase.

Antoni Gaudi a creat un majoritatea elementelor decorative din monumentalul Parc Guëll, aflat la marginea Barcelonei, 
utilizând doar resturi de materiale ceramice. A făcut asta atât din considerente economice, cât și practice: o bucată 
întreagă, pătrată, de faianță nu se preta pe structurile lui fluide, inspirate din ritmul naturii. Acum, Parcul Guëll este 
unul din cele mai impresionante ansambluri arhitecturale din Europa de Sud - o oază de calm, liniște și inspirație în 
mijlocul unei metropole aglomerate și pline de viață. Cu TILIT®, e mai ușor ca niciodată să scoți artistul din tine la 
suprafață și să faci în jurul casei ce a făcut Gaudi când a redefinit și reamenajat un întreg cartier obișnuit de locuințe.

Cu TILIT®, e mai ușor și mai puțin costisitor ca niciodată să te ocupi de unul singur de proiectele de bricolaj și de 
reparațiile din casă. Utilizarea produsului e intuitivă, montajul- ușor, iar astfel înlături costurile de manoperă și nu mai 
trebuie să petreci o zi întreagă curățând după echipa care a venit să-ți monteze gresia sau faianța. 
Beneficiezi de aceeași putere de lipire precum cea a adezivilor folosiți de „meseriașii” pe care obișnuiai să-i chemi. 
Poți folosi TILIT® peste plăcile de ceramică deja existente, fără a te mai deranja să le scoți pentru a le înlocui. 
Mai presus de toate, TILIT® acționează și ca hidroizolație și ca izolație fonică, mulțumită formulei brevetate 
de spumă cu celule închise, care este un repelent pentru apă și acționează în același timp ca o „pernă” care atenuează 
zgomotul și previne propagarea lui în casă.
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Sistemul cuprinde:

• Tilit Roll
• Tilit Joint
• Tilit Level
• Tilit Spacer
și plăcile profesionale • Tilit Board.

Aplică TILIT® pe suprafața de lucru. 
Repoziționează dacă este necesar. Desprinde 
folia protectoare în momentul în care ești gata 
să montezi plăcile ceramice.

Poziționează plăcile de ceramică fără a le apăsa. 
Repoziționează dacă este nevoie. Presează ferm 
ca să activezi adezivul puternic TILIT®.

Aplică un chit de rosturi. Nu e nevoie să aștepți, 
poți chitui imediat! Presează chitul între rosturi, 
îndepărtează chitul în exces.

www.tilit.ro
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Compania BD Lemntech

Șoseaua de Centură Nr. 97, Jud. Ilfov.
0040 733 882 164
0040 726 398 738
office@bdlemntech.ro

www.bdlemntech.ro


