
Producãtorii români de case din lemn
iau în considerare exportul când vine vorba despre
extinderea activitãþii. Cel puþin aceasta este concluzia
sondajului realizat în rândul producãtorilor autohtoni
de case din lemn, de reporterii revistei Bursa
Construcþiilor.

Totodatã, sondajul a scos la ivealã cã managerii
firmelor producãtoare de case din lemn au perspective
diferite referitoare la evoluþia economicã a acestei
pieþe.

Vânzãrile de case din lemn au fost în creºtere în
2012, susþine domnul Constantin Branca, directorul
societãþii producãtoare de casa din lemn “Mobinstal”.
Aceastã tendinþã s-a menþinut ºi în primele luni ale
acestui an, potrivit celei mai pozitive opinii exprimate
de managerii intervievaþi.

Progresul înregistrat în 2012 s-a datorat º i
programului “Prima Casã” care a sprijinit construirea
caselor din lemn. “În ultima perioadã tendinþa este de
schimbare a casei de cãrãmidã pe una de lemn. Cred
cã este normalã o evoluþie în aceastã direcþie”, susþine
domnul Branca.

La polul opus, repre-
z e n t a n þ i i c o m p a n i i l o r
D o x a r G r u p º i A p e t r i i
Homes considerã cã piaþa
c a s e l o r d e l e m n d i n
România a stagnat sau
chiar a scãzut în 2012.
Domnul ing. Ovidiu Radu
Costan, director executiv
Doxar Grup, ne-a spus cã
locuinþele de lemn rãmân un produs de export. “Este
nev oi e d e t i mp pentr u ca benef i c i ar u l s ã s e
documenteze ºi sã devinã instruit. La noi în þarã
primeazã preþul. În plus, ne lovim de multe prejudecãþi,
cum ar fi: casele de lemn nu sunt trainice, sunt mai
expuse incendiilor etc.”, explicã domnul Costan.

Daniel Apetrii, directorul Apetrii Homes, producãtor
de case stil artizan, apreciazã cã din anul 2011ºi pânã
în prezent s-a înregistrat o scãdere cu 50% a cererii
pentru case din lemn.

Alþi producãtori cred cã piaþa dã totuºi uºoare semne
de revenire. “Existã cerere, sunt mulþi oameni care pun

întrebãri, dar sunt derutaþi. Pe piaþã sunt multe firme
diletante, care construiesc pe structuri foarte proaste,
nu rindeluiesc lemnul, nu fac calcule de rezistenþã etc.
Clientul poate sã primeascã ºi oferte de douã ori mai
ieftine. Este o piaþã neloialã. Oamenii sunt interesaþi
dar nu ºtiu ce sã aleagã”, ne-a declarat domnul ing.
Vlad Liteanu, director al societãþii Litarh.

ªi directorul societãþii Construction INC, ing. Radu
Botezatu este de pãrere cã românii sunt din ce în ce
mai mult interesaþi de casele din lemn. Problema este
însã cã nu sunt bani, iar creditele se dau din ce în ce
mai greu.
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Case din lemn

Programul “Prima Casã”
a dat o ºansã ºi caselor din lemn

Casã din lemn model 1, localitatea Tocile, Sibiu

Oferitã spre vânzare de societatea Case din lemn (www.casedinlemn.net), casa

din imagine este construitã pe un lot de teren cu o suprafaþã de 550 mp.

Suprafaþa utilã a casei este de 120 mp. La parter se aflã un living, o bucãtãrie, o

baie ºi camera tehnicã in care se aflã centrala termicã pe lemne. La etaj se aflã o

baie ºi trei dormitoare.

Preþuri practicate de producãtorii de case din lemn

FIRMA “CASE DIN LEMN”

Preþ construcþie “la roºu”: 170 euro/mp

ØPereþii exteriori ºi interiori conform proiectului.
Øªarpanta cu tot ce include (grinzi de susþinere,

cãpriori, contracãpriori, aºterealã).
ØPlanºeu între nivele ce include: grinzi de

susþinere aparente, podea.
ØÎnvelitoare din þiglã metalicã tip Rova, inclusiv

accesorii ºi scurgeri.
ØTratarea cu impregnanþi ecologici de protecþie

împotriva insectelor, a ciupercilor ºi a putregaiului.
ØMontajul casei.
ØToate cheltuielile de montaj ce includ transportul,

cazarea, masa personalului ce asigurã montajul.

Preþ construcþie “la cheie”: 340 euro/mp

ØFerestre din lemn stratificat de rãºinoase cu geam
termopan.
ØUºi de exterior din lemn stratificat de rãºinoase

cu geam termopan.
ØUºi de interior din lemn masiv.
ØCãptuºeli ºi pervazuri pentru uºi ºi ferestre din

lemn masiv de rãºinoase.

ØFinisare cu grunduri ºi lacuri ecologice atât la in-
terior, cât ºi la exterior.
ØInstalaþia sanitarã dar fãrã obiecte sanitare

(baterii, cadã, lavoar, wc, bideu, cabinã duº).
ØInstalaþia electricã inclusiv aparate electrice

(prize, întrerupãtoare), fãrã lãmpi.
ØInstalaþia termicã inclusiv calorifere, fãrã centralã

termicã.
ØSe asigurã montajul centralei termice ºi a

obiectelor sanitare.
ØPlacãri cu gresie ºi faianþã la baie, bucãtãrie ºi pardoseli.
Precizãri:

În preþul casei nu este inclusã fundaþia.
(www.casedinlemn.net)

FIRMA  “BEGE&BEGE”
ØCase de lemn tip locuinþã permanentã: 150-170

euro/mp
ØCase de lem americane: 180 euro/mp
ØCase de lemn tip locuinþã permanentã II: 175

euro/mp
ØCase de lemn diverse tipuri de la 110 la 220 euro/mp

(www.caselemnconstructii.ro)

FIRMA
“ECO TRADITIONAL
CONSTRUCT”

Construcþii case din lemn alb:
1300 lei/mp

Preþul include: kit de montaj, materiale, manoperã,
echipamente, fundaþie, montaj construcþie, instalaþii
a p ã - c a n a l i z a r e , t â m p l ã r i e e x t e r i o a r ã P V C ,
termoizolaþii interioare ºi exterioare (fãrã tencuialã
decorativã), învelitoare.

Construcþii case din lemn “la cheie”:
1596 lei/mp

Preþu l inclu de: c lãdi rea complet dotatã º i
finisatã. Faþã de construcþia “la roºu” se adaugã:
materiale ºi manoperã finisaje, respectiv: faianþã,
gresie, parchet, obiecte sanitare, armãturi la
grupuri sanitare, tencuialã decorativã la exterior,
vopsitorii lavabile la interior. Opþional (contra
cost) aparataj electric, broaºte, clanþe, ºilduri la
uºi.

(www.caselemn.orice.net)



Preþuri de la 19.000 de euro

Costurile caselor din lemn variazã în funcþie de
sistemul constructiv, calitatea materialelor folosite,
dotãrile ºi gradul de finisare.

Cel mai mic preþ l-am gãsit la firma Bege&Bege Com-
pany, care produce cu preþuri pornind de la 19.000
euro o casã de lemn cu suprafaþã de 80 mp. Societatea
realizeazã case din lemn masiv sau tip sandwich.

O casã cu dotãri complete pentru confort - încãlzire
prin pardosealã, boiler, instalaþie solarã - costã cel
puþin 42.000 euro. Astfel de case, cu suprafaþa de 125
mp, pot fi contractate la societatea Mobinstal.

Doxar Grup lucreazã doar dupã proiectul clientului ºi
vinde case la cheie cu preþuri începând de la 50.000
euro+TVA, suprafaþã 100 mp-130 mp, finisaje medii.

Societatea City Builder oferã la 56.000 euro
locuinþã,cu suprafaþã de 96 mp, parter ºi mansardã,
realizatã din lemn.

Planuri pentru 2013

Anul 2013 se anunþã promiþãtor pentru Doxar Grup.
Compania ºi-a mãrit capacitãþile de producþie pentru a
face faþã unei comenzi de 50 case de lemn ºi 100 de
apartamente în împrejurimile Parisului.

D e a s e m e n e a , n o u a
f a b r i c ã L i t a r h p e n t r u
structuri de lemn va fi gata

anul viitor.
Radu Botezatu, director Botezatu Construction INC,

îºi propune sã implementeze un nou sistem de
construcþie a caselor în România. Este vorba despre
sistemul american RASTRA. Radu Botezatu explicã:
“Acest sistem are multe avantaje. Nu este vorba doar
de polistiren, este o combinaþie de celule cu polistiren.
Plãcile sunt grele, au peste 500 kg. Totodatã se
construieºte foarte repede. Prin aplicarea acestui
sistem am putea aduce costurile unei case la 280
euro/mp”.

Chiar dacã administreazã o afacere de succes în
domeniul caselor de lemn, Constantin Branca
i n t e n þ i o n e a z ã s ã s e r e p r o f i l e z e . “ L u c r ã m l a
îmbunãtãþirea secþiei de mobilier de grãdinã. Luna
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“Mobinstal”
Comenzile pentru case de lemn primite de societatea Mobinstal au înregistrat
creºteri de 40% în 2012 comparativ cu anul precedent. Potrivit domnului
Constantin Branca, solicitãrile primite au totalizat între 4.000 ºi 4.500 mp. O
influenþã pozitivã asupra afacerilor firmei a avut-o lansarea pe piaþã a pereþilor de
plasã, clasa energeticã A. De altfel, vânzãrile societãþii au crescut în ultimii ani. În
2010 s-a remarcat doar o creºtere firavã a comenzilor, pentru ca în 2011 aceasta sã
ajungã deja la 11%.

“Mobinstal” livreazã case din lemn în toatã þara, cu o incidenþã mai micã în
Ardeal. De asemenea, societatea exportã case în Italia ºi Olanda. Constantin
Branca precizeazã: “Înainte de 2003-2006 peste 90% din casele pe care le
produceam erau exportate. În perioada de boom imobiliar nu mai era rentabil sã
facem case pentru export. De anul trecut am început sã luãm din nou contracte
pentru export. Livrãrile la export le depãºesc pe cele pentru piaþa internã.”

“Botezatu Construction INC”

Societatea “Botezatu Construction INC” a avut 30 de comenzi pentru case de lemn
tip sandwich, ºapte comenzi pentru case din bârne ºi 23 pentru case din cãrãmidã.
Numãrul comenzilor este mai mic faþã de cel din 2011 ºi la jumãtate în comparaþie
cu anul 2007. Societatea livreazã case în toatã România, activitatea fiind însã
concentratã în zona Bucureºtiului.

Bege&Bege Company

Anul trecut societatea Bege&Bege Company a primit 30 de comenzi. În þarã
compania livreazã în special în partea de sud a þãrii (Bucureºti, Oltenia), precum ºi

în Ardeal. Dintre casele realizate, 60% au fost destinate pieþei interne ºi 40%
pentru export.

Doxar Grup
Compania “Doxar Grup” exportã toate casele pe care le produce. Piaþa predilectã
este Franþa, o piaþã care înregistreazã în prezent un trend ascendent pe segmentul
caselor de lemn. În 2012 societatea a livrat 50 de case în Franþa. Compania a avut
contracte ºi în Spania însã în ultima perioadã aceastã piaþã a scãzut foarte mult.
Directorul firmei, domnul Ovidiu Radu Costan, ne-a precizat cã numãrul
comenzilor a scãzut constant din 2010 pânã în prezent.

Litarh
Pentru exportul caselor de lemn produse a optat ºi compania Litarh. Cele mai
multe exporturi ale societãþii merg tot cãtre Franþa, dar societatea exportã ºi în
Norvegia sau Italia. De altfel, Vlad Liteanu, directorul Litarh, susþine cã se va baza
în urmãtorii 15 ani numai pe export.

Apetrii Homes ºi City Builder
Societãþile cu o capacitate mai micã precum Apetrii Homes ºi City Builder au
înregistrat în jur de 4-5 comenzi importante anul trecut.

“În 2011 a mers mult mai bine, numãrul de comenzi a fost dublu. Au fost ºi foarte
multe comenzi pentru export. Acum nu mai exportãm”, ne-a declarat Daniel
Apetrii, directorul societãþii Apetrii Home. Casele produse de societate sunt livrate
în regiunile Braºov, Iaºi sau Vatra Dornei.

În schimb City Builder livreazã case în zone din împrejurimile Capitalei: Cernica,
prelungirea Ghencea, Baloteºti.

Casã din lemn model 2, localitatea Tocile, Sibiu

Aceasta casã a fost construitã pe un lot de teren cu o suprafaþã de 500 mp.

Suprafaþa utilã a casei este de 130 mp. La parter se aflã un living, o bucãtãrie, o

baie ºi camera tehnicã. La etaj se aflã o baie ºi trei dormitoare. Casa este oferitã

spre vânzare de societatea Case din lemn (www.casedinlemn.net).
Casa din lemn construitã în localitatea Gulia. Firma producãtoare este Eco Tradi-

tional Construct (www.caselemn.orice.net)



viitoare va fi prima expoziþie de profil din Bucureºti”,
ne-a declarat domnul Branca.

Reprezentanþii Bege&Bege Company, Botezatu Con-
struction INC, City Builder au declarat cã în acest an nu
au planuri de extindere ºi doresc doar sã se menþinã.

Preferinþa pentru casele din lemn nu
este clar conturatã la noi în þarã

“Casele din lemn au viitor promiþãtor pe piaþa din
România. Mã bazez pe costuri. Energia se scumpeºte,
iar o casã din lemn poate fi uºor transformatã într-o

casã pasivã. În plus, într-o
casã din lemn te poþi muta în 90 zile. De asemenea,
costurile de întreþinere sunt mai mici”, apreciazã
Arpad Bege.

Previziuni pozitive în legãturã cu viitorul caselor de
lemn în România face ºi domnul Branca: “Locuinþele
din cãrãmidã din România vor avea în câþiva ani soarta
celor din Europa, vor fi înlocuite cu cele pe structurã
din lemn. Pereþii noºtri sunt de nouã ori mai buni din
punct de vedere al pãstrãrii cãldurii.” Totodatã, pentru
producerea cãrãmidei se consumã foarte multã

energie, spune domnul Branca.
În ceea ce priveºte concepþia conform cãreia casele

de lemn nu sunt trainice, domnul Branca precizeazã cã
durata de viaþã a caselor individuale, indiferent de ma-
terial, este normatã la 50 de ani.

În plus, în România nu este permisã realizarea de
locuinþe colective înalte pe structurã de lemn. “La noi
poþi sã construieºti doar un etaj în cazul locuinþelor
colective pe structurã de lemn. În Franþa pot sã merg
pânã la un regim de înalþime de P+3”, ne-a declarat
ing. Ovidiu Radu Costan.

Reþinerea românilor faþã de casele de lemn se va
menþine, apreciazã o parte dintre producãtori. Pe
viitor se va merge tot pe cãrãmidã ºi beton, considerã
ing. Bernard Gherca, director City Builder. “Încã nu
existã interes pentru casele ecologice în România.
Românul vrea doar sã aibã o casã care sã ofere un
confort cât de cât”, este de pãrere ºi domnul Botezatu.

În plus, concepþia potrivit cãreia casele de lemn ar
trebui sã fie mai ieftine decât cele din cãrãmidã este
falsã. Domnul Liteanu spune: “Oamenii vor sã facã
case de lemn pentru cã au impresia cã trebuie sã fie
mai ieftine. Oriunde în lume casele de lemn sunt mai
scumpe.”
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Casã din lemn construitã în localitatea Predeluþ. Firma prodcãtoare este Eco Tra-

ditional Construct (www.caselemn.orice.net)
Casa din lemn Mara a fost construitã de Societatea ªtefan&Bogdan din Turda.
Locuinþa are o suprafaþã de 210 mp. La parter se aflã un living, o bucãtãrie, un
dining, o baie, un birou ºi un dormitor. La etaj se gãsesc trei dormitoare ºi o baie.
(www.stefansibogdan.com)

Case din lemn

Expertul în amenajãri exterioare,
Semmelrock Stein + Design, a lansat catalogul „Idei
pentru grãdinã 2013”, remarcându-se prin soluþiile
ingenioase de amenajare a spaþiilor exterioare.
Catalogul conþine o gamã variatã de produse ºi
soluþii noi de pavaje, dale ºi accesorii, oferind multi-
ple exemple ºi posibilitãþi de punere în operã. Fie cã
e s t e v o r b a d e d o m e n i u l p u b l i c s a u p r i v a t ,
Semmelrock Stein + Design va oferã posibilitatea de
a crea un spaþiu înconjurãtor prietenos, unic, util,
toate acestea printr-un caracter estetic excepþional ºi
funcþionalitate.

Proaspãt lansat, sistemul ARTE Dale se încadreazã
perfect în peisajele arhitecturale clasice ºi moderne
deopotrivã, având un sistem de montaj eficient, care
eficientizeazã munca la punerea în opera. Catalogul
vã invitã ºi sã faceþi cunoºtinþa cu Dalele Lusso Tivoli
care conferã suprafeþelor un aspect compact ºi ele-
gant, datoritã simplitãþii ºi formatului lor modern.

Pentru grãdinile de varã ºi spaþiile din jurul
piscinelor, Semmelrock Stein + Design propune
dalele Bradstone Old Town ºi Bradstone Travero, cu
un aspect natural ºi luminos, iar pentru cei pasionaþi de aspectul antichizat, Appia Antica vine în întâmpinare
cu formate noi, regândite estetic ºi funcþional.

Spaþiile verzi vor fi întregite de accesorii precum sistemele de placare Blue Lias sau noile garduri Umbriano pe
care vã invitãm sã le descoperiþi în paginile noului program de produse semnat Semmelrock Stein + Design.

Descoperiþi mai mult pe www.semmelrock.ro

Advertorial
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