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DE MAI BINE DE 20 DE ANI, GRUPUL VETEDY S-A SPECIALIZAT ÎN PRODUCȚIA ȘI
DISTRIBUȚIA LEMNULUI EXOTIC, ATAT PENTRU TERASE EXTERIOARE DE GRADINA, CAT ȘI
PENTRU PARDOSELI INTERIOARE.

INVIZIBIL. INCASABIL. IMPUTREZIBIL.

VETEDY Group a crescut într-un ritm incredibil, in principal datorită sistemului său revoluționar
Softline®, care permite montajul teraselor exterioare cu suruburi invizibile si fara oxidare.
VETEDY este un grup international cu sediul in Luxemburg, Belgia, Camerun și Indonezia și este
reprezentat în întreaga lume prin rețeaua sa de distribuitori.
Sistemul de pardoseli exterioare din lemn pentru gradina reprezinta o evolutie remarcabila din
punct de vedere al tehnologiei. Noi suntem inventatorii și unicii producători ai sistemului exclusiv
Softline®, - un sistem patentat pentru pardoseli de exterior (EP 1567731), cu prindere ascunsa,
folosind lemn extrem de rezistent la deteriorare și foarte stabil. Experiența și cercetarea noastră ofera
raspunsuri mult-așteptate la intrebari des intalnite.

Softline®, UN SISTEM REVOLUTIONAR
DE PARDOSELI EXTERIOARE DIN LEMN
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Este o organizație internațională compusă din reprezentanți ai organizațiilor de protecție a mediului, organizații care apără drepturile popoarelor indigene, a pădurilor și
a produselor din lemn. Prin aderarea la aceasta Carta, Grupul Vetedy garanteaza implicarea sa pentru a asigura conservarea naturii noastre si dedica o atentie deosebita
si respect fata de administrarea rationala a resurselor naturale, si fata de distributia justa a veniturilor in tara in care se produce lemnul.

PRINDEREA. INVIZIBILA. INCASABILA.

LEMNUL. IMPUTREZIBIL. STABIL.

Prinderea Softline® consta intr-un sistem revolutionar ce permite montarea lamelelor cu suruburi
aparent invizibile, ce favorizeaza atat rezistenta structurii (nu vor mai exista puncte slabe in
lamela), cat si aspectul estetic omogen.
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Lamele frezate
Acest sistem din
material compozit
foarte rezistent
garanteaza durabilitate
in timp.

AVANTAJELE SISTEMULUI Softline®
>

Permite prinderea ascunsa pe suport.

>

Material compozit cu o mare rezistenta mecanica 		 >
ce garanteaza un sistem de inalta calitate.

>

Flexibilitate in comprimare si/sau dilatare, 		
permitand re-pozitionarea lamelei (spre deosebire >
Se evita curbarea lamelelor.
de otel).

>

Nu mai este necesara pre-gaurirea si fortarea 		
>
lamelei in procesul de prindere.

>

>
Permite miscarea laterala intre placi fara a 		
Evidentiaza aspectul uniform datorita unui cadru 		
deteriora lemnul.
din lemn montat cu suruburi invizibile.

>

Permite izolarea lamelelor de suport.

>

Permite instalarea verticala (fatade, garduri etc).

>

Ofera o garantie de durabilitate in timp.

>

Posibilitatea de a scoate si a inlocui lamelele.

>

Scurteaza timpul de montare.
Permite imbinarea perfecta intre lamele.

Esentele noastre exceptionale de lemn : Jaya, Padauk, Merbau, Ipe, Teak
au fost alese pentru proprietatile lor tehnice, perfect potrivite la conditiile climatice cele mai variate si cele mai variabile.

PROFILUL LEMNULUI ESTE
OFERIT INTR-O SINGURA
DIMENSIUNE

Produsele noastre, uscate la o umiditate
medie de 13% (+/-2%), sunt perfect
imputrezibile fara nici un tratament
chimic, si foarte stabile indiferent de
conditiile externe.

20 x 100 x 2400/2000 mm
(lungime standard)
20 x 96 x 2400/2000 mm
pentru Teak, si poate fi montat cu
sistemul de prindere
ascunsa Softline®

Padauk, specia Africana a fost special
aleasa pentru calitatile sale tehnice
exceptionale si pentru coloritul sau
contemporan. Padauk este produs in
Camerun.

ESENTELE NOASTRE DE LEMN
ESENTE LEMN

Aspect natural

Aspect dupa 6 luni

(fara nici un tratament)

Jaya

Padauk

Esentele asiatice sunt aduse din
Indonesia in cazul lemnului de Merbau si
Jaya, si Teak-ul din Myanmar.

FEDER DIN MATERIAL
COMPOZIT

Asigura o imbinare perfecta intre
2 lamele.

Ipe provine din padurea Amazoniana din
America de Sud.
Aceste productii de pe diferite continente
sunt atent selectionate si verificate de
catre compania noastra.

Merbau

Ipe

Teak

Asigura libera circulatie a aerului.

Disponibilitatea permanenta a stocurilor ne permite o distributie rapida catre majoritatea destinatiilor Europene.

Sistemul Softline® SATISFACE

Sistemul de montaj Softline® permite libera circulatie a aerului si miscarea dintre lamele fara deteriorarea lemnului.

TOATE CERINTELE LEGATE DE SIGURANTA
SI ESTETICA.

Pentru a asigura asamblarea perfecta cu sistemul Softline®, am frezat capetele lamelelor cu o masinarie special creata pentru
acest scop, in atelierul nostru.

AVANTAJELE LEMNULUI
>

Lemn imputrezibil, clasa I.

>

Lemn foarte stabil, uscat in cuptor,
garantand o stabilitate 		
dimensionala foarte buna.

>

Cea mai buna calitate a lemnului
selectata.

>

Suprafata neteda, anti-alunecare,
fara aschii.

>

Tratarea preliminara a lemnului nu
este necesara.

>

Lamele taiate cu precizie la lungimi
fixe, evitand ajustarile de pe santier.

>

Material placut, niciodata prea 		
cald,niciodata prea rece.

