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De 10 ani în domeniul producției tâmplăriei termoizolante, fabrica de uși și ferestre Teraplast activează atât pe piața internă cât și pe piețe dezvoltate
din Europa, așa cum este piața Germaniei. Competiția cu marii concurenți europeni nu a făcut decât să crească nivelul performanțelor și al calității
tâmplăriei produse de Teraplast, acestea aliniindu-se cu succes normelor europene.

SOLUȚII OPTIME PENTRU
LOCUINȚA DUMNEAVOASTRĂ!

Grupul Teraplast se poate mândri cu
o tradiție îndelungată în domeniul
extruziunii sistemelor de profile din PVC
folosite pentru producerea tâmplăriei
termoizolante. În portofoliul de produse
extrudate în fabrica din Bistrița, se regăsesc
3 sisteme de profile cu 4, 6 și 7 camere
de izolare. Investind în permanență
în cercetare, produsele Teraplast sunt
concepute pentru a îndeplini cerințele
clienților noștri. Experiența de peste 30 de
ani în extrudarea maselor plastice oferă
garanția unor sisteme de profile de calitate,
care asigură confortul dumneavoastră
prin izolarea fonică și termică și a căror
design a fost conceput pentru a se
potrivi diferitelor stiluri arhitecturale.
Pachetul de sticlă termoizolant, folosit
pentru confecționarea ușilor și ferestrelor
Teraplast, este, de asemenea, produs
în fabrica din Bistrița. Utilizarea unei
game variate de sticlă face ca tâmplăria

Teraplast să ofere o transmisie optimă a
luminii, claritate și să asigure menținerea
nivelului de confort, în întreaga încăpere.
Mecanismele de închidere utilizate în
producția tâmplăriei termoizolante sunt
soluții de securitate inovatoare care
contribuie la creșterea performanțelor
confecțiilor Teraplast.
Cu o capacitate de producție a confecțiilor
de tâmplărie termoizolantă de peste
100.000 m2/an fabrica de uși și ferestre
Teraplast beneficiază de toate dotările
necesare, este complet tehnologizată și
automatizată. Investițiile în dezvoltarea
producției, realizate în ultimii ani au
contribuit la creșterea calitătii produselor
oferite. Toate acestea, împreună cu
profesionalismul și atenția pentru
detalii a angajaților, constituie temelia
preocupării constante pentru asigurarea
celor mai bune produse și servicii pentru
clienții noștri.

Gama variată de produse de tâmplărie ne
permite să oferim soluții optime pentru
diferitele cerințe ale cliențiilor noștri.
Cu ajutorul departamentului tehnic
reușim să proiectăm produse care prin
funcționalitatea lor asigură siguranță,
confort și un aspect plăcut pentru
locuința dumneavoastră.
Tâmplăria caselor contribuie atât la
aspectul cât și la funcționalitatea și
performanțele locuinței. Ferestrele și ușile
Teraplast se remarcă prin individualitate,
design și prin confortul pe care îl oferă,
reflectând
personalitatea
fiecărei
locuințe.
Utilizând produsele Teraplast, veți
crește confortul și siguranța locuinței
dumneavoastră adăugând un plus de
valoare acesteia!
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PENTRU O IZOLARE TERMICĂ EXCELENTĂ A
LOCUINȚELOR VĂ RECOMANDĂM FOLOSIREA
SISTEMULUI DE PROFILE TP 7000, IDEAL
PENTRU CASE PASIVE.

7 camere izolatoare, 88 mm lățime
profil clasa A
coeficientul de transfer termic estimat al ferestrei este de
0,7 W/m2xK

PROFILE
PVC pentru
TÂMPLĂRIE
TERMOIZOLANTĂ

design modern soft rotunjit pentru construcții eficiente și
stabilitate foarte bună
armături de oțel zincat cu grosime între 1,5 – 2 mm
3 garnituri alveolare încorporate în profil, sudabile
vitrarea se poate face cu 3 foi de sticlă, având posibilitatea
de a alege un pachet de 32 mm sau de 44 mm.

Rezistenta
in timp

Izolare
termica

Izolare
fonica

Protectie
impotriva
umiditatii

Profile
ecologice

TP7000

TRIPLEX 32 sau 44 mm
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IDEAL PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI ȘI
REDUCEREA COSTURILOR AFERENTE ACESTEIA,
SISTEMUL DE PROFILE TP 6000 ASIGURĂ
CONFORTUL CĂMINULUI DUMNEAVOASTRĂ.

6 camere izolatoare, 70 mm lățime
coeficientul de transfer termic estimat al ferestrei este de
1,3 – 1,4 W/m2xK
design atractiv, cu marginile rotunjite
armături de oțel zincat cu grosime de 1,5 mm
garnituri sudabile din material TPE
vitrarea se poate face cu 2 sau 3 foi de sticlă, având
posiblititatea de a alege un pachet de 24 mm sau de 32 mm

Rezistență
în timp

Izolare
termică

Izolare
fonică

Protectie
impotriva
umiditatii

Profile
ecologice

TP6000

TRIPLEX 32 mm

DUPLEX 24 mm
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TP 4000 ESTE UN SISTEM CE PREZINTĂ TOATE
CARACTERISTICILE DE CALITATE PENTRU O
DURATĂ ÎNDELUNGATĂ DE FUNCȚIONARE.

4 camere izolatoare, 60 mm lățime
coeficientul de transfer termic estimat al ferestrei este de
1,5 W/m2xK
profil standard, eco
design clasic, cu muchiile ușor rotunjite ce se remarcă prin
simplitate și sobrietate
armături de oțel zincat cu grosime de 1,5 mm
garnituri sudabile din material TPE
vitrarea se poate face cu 2 foi de sticlă, având posibilitatea de a
alege un pachet de 24 mm

Rezistenta
in timp

Izolare
termica

Izolare
fonica

Protectie
impotriva
umiditatii

Profile
ecologice

TP4000

DUPLEX 24 mm
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COMPANIA TERAPLAST PRODUCE ȘI
TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU
Având o bună experiență și referințe importante și pe acest
segment. În prezent pentru realizarea tâmplăriei din aluminiu se
utilizează sisteme vest europene de cea mai înalta calitate.

AVANTAJE:
caracter antiefracție – rezistența profilelor este mare, iar la
cerere se pot monta elemente suplimentare de siguranță

durata de viață ridicată
întreținere ușoară – caracteristicile fizico-mecanice conduc la
siguranță și ușurință în exploatare, fiind și foarte usor de curățat
rezistența la intemperii – chiar și în cazul unor variații mari de
temperatură se garantează o rezistență deosebită
neinflamabile

SISTEME CU
BARIERĂ TERMICĂ:

SISTEME FĂRĂ
BARIERĂ TERMICĂ:

dimensiunea caracteristică este de 58,5 mm

dimensiunea caracteristică este de 41,5 mm

permite placare cu grosimea de maxim 52 mm

permite placare cu grosimea de maxim 36 mm

trei rânduri de garnituri EPDM pentru etanşare

trei rânduri de garnituri EPDM pentru etanşare

grupa 2.1 (conform DIN4108-4) în ceea ce priveşte izolarea
termică

garnitura centrală sporeşte caracteristicile sistemului în ceea
ce priveşte etanşeitatea la aer/apă şi izolarea fonică

grupa R3 (conform DIN4109) în ceea ce priveşte izolarea
fonică
clasa C5 (conform DIN18055) în ceea ce priveşte rezistenţa la
încărcare datorată vântului
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MARI SAU MICI, ROTUNDE SAU
CLASICE, ALBE SAU ÎN DIFERITE CULORI,
FERESTRELE DEFINESC ARHITECTURA
UNEI LOCUINȚE ASIGURÂND TOTODATĂ
CONFORTUL DORIT
Pe lângă impactul vizual, ferestrele sunt elementele care influențează
funcționalitatea unui spațiu.
Acestea trebuie să permită ventilarea aerului din încăpere, trebuie
să asigure cantitatea de lumină naturală suficientă, reușind astfel să
genereze confortul dorit.
Aspectul tâmplăriei joacă un rol important în arhitectura unei case.
Design-ul profilelor, forma tâmplăriei dar și culoarea acesteia sunt
factori care influențează aspectul unei locuințe, atât la interior, cât și
în exterior.
Pentru ca tâmplăria Teraplast să se potrivească oricărui stil arhitectural,
oferim clienților noștrii posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată
de culori care imită structura lemnului, dar și culori care pot fi regăsite
în paletarul de culori Ral.

TIPURI
DE FERESTRE

Confortul locuinței tale depinde de performanțele tâmplăriei pe care
o alegi.

Ferestre

Uși de balcon

Ferestre de beci și de baie
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GAMA DE CULORI ȘI STICLĂ STANDARD

ALB

MAHON

ANTRACIT

WENGE

STEJAR

NUC

TIPURI DE STICLĂ ORNAMENTALĂ

TRIPLEX
Float - Argon - LowE - Argon - LowE
44 mm – Ug= 0.6 [W/mpK]
32 mm – Ug= 0.8 [W/mpK]

Sticla reprezintă cea mai mare suprafață a tâmplăriei care comunică cu mediul exterior astfel,
este important ca pachetul termoizolant de sticlă să fie de cea mai bună calitate.
Pentru tâmplăria Teraplast îți propunem pachete de sticlă produse în fabrica proprie,
compuse din 2 sau 3 foi.

LowE - Argon - Float - Argon - FourSeasons
44 mm – Ug= 0.6 [W/mpK]
32 mm – Ug= 0.8 [W/mpK]

Antiefracție - Argon - LowE - Argon - Antiefracție
44 mm – Ug= 1.0 [W/mpK]
32 mm – Ug= 1.5 [W/mpK]

Pachetele de sticlă folosite oferă izolarea termică necesară pentru a asigura un confort sporit
pe parcursul întregului an, indiferent de anotimp. Sticlele folosite permit captarea razelor de
soare asigurând cantitatea de lumină naturală necesară dar și protecția solară optimă.

DUPLEX
Float - Argon - LowE

24 mm – Ug= 1.2 [W/mpK]

For Season - Argon - LowE

24 mm – Ug= 1.0 [W/mpK]

SAND

CREPI

CHINCILLA

CHINCILLA BRONZE

CORTEX

CROSSFIED

RAIN

PATTERNED

DELTA FROST

KRIZET
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FERESTRE CU ȘPROSURI
Ferestrele Teraplast se pot personaliza prin aplicarea șprosurilor, în așa fel
încât tâmplăria să se plieze pe stilul arhitectural al clădirii.

FERESTRE DE MANSARDĂ

DOTĂRI:

lemn de pin, stratificat şi impregnat cu fungicid în vid
lemn lăcuit cu lac acrilic ecologic, rezistent la intemperii şi raze UV
geam termopan U2
- sticla exterioară securizată
- sticla interioară cu LowE
- bagheta distanţier standard
- fantă de argon
mâner Standard, cu funcţie de întredeschidere
clapetă de ventilaţie V10

PERFORMANȚE

Ug (conform EN 673) 1,1 W/m2K
Uw 1,4W/m2K
coeficient Rw: 32dB

TERAGLASS
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ACCESORII FERESTRE

VENTILAȚIE

Accesoriile vin în completarea tâmplăriei termoizolante și contribuie la
perfecțiunea estetică și funcțională a unei ferestre.
Fie că vorbim despre pervaze, glafuri sau obloane acestea sunt disponibile
într-o varietate de culori identică celei folosite pentru tâmplărie.
Plasele anti-insecte oferă protecție maximă datorită densității plasei și
asigură posibilitatea unui schimb permanent de aer între interior și exterior.
Pentru un plus de confort și intimitate puteți opta și pentru jaluzele sau
rulouri ce sunt realizate din lamele de aluminiu. Rolul lor este acela de
umbrire și reducere a efectului de seră care se poate produce în special în
cazul ferestrelor orientate către sud sau vest.

Grile hidroreglabile cu montaj pe tămplăria termoizolantă, care
se deschid automat şi pur mecanic în funcţie de modificările
umidităţii relative ale aerului din camerele unde sunt montate.

Glaf Alb

Glaf Mahon

Glaf Nuc

Glaf Stejar-Wenge

Pervaz PVC alb exterior

Glaf Stejar

Pervaz vopsit Maro

Pervaz vopsit Stejar

AER0006

AER0025

AER0018

MÂNERE

ÎNCHIDERI DE SIGURANȚĂ
Pentru siguranța și confortul căminului dumneavoastră vă oferim
posibilitatea echipării confecțiilor Teraplast cu diferite sisteme de
feronerie.
ÎNCHIDERE DE SIGURANȚĂ STANDARD

COD FER374130

COD FER374124

COD FER228044

COD FERPS001

COD FERPS0018016

culoare: alb
tip: secustik
material: AL

culoare: silver
tip: secustik
material: AL

culoare: alb
tip: cu cheie
material: AL

culoare: alb
tip: normal
material: PVC

culoare: maro
tip: secustik
material: AL

Funcționalitatea tâmplăriei cât și protecția
eficientă se datorează și sistemului de feronerie
folosit în construcția acestora.
Închiderea etanșă a tâmplăriei împiedică
pătrunderea frigului pe timpul iernii și a căldurii
pe timpul verii iar sistemele de ventilație asigură
aerisirea încăperii menținând un schimb de aer
regulat.
Folosind tehnologii inovatoare, sistemele de
feronerie folosite permit aerisirea încăperii fără a
afecta consumul de energie.
Ca element al confecției care are cel mai frecvent
contact direct cu utilizatorul și datorită repetiției
în utilizare una dintre caracteristicile cele mai
importante pentru un mâner este rezistența în
timp.

Pe lângă aceastea mai putem adăuga designul,
confortabilitatea manevrării și suplețea.

ÎNCHIDERE DE SIGURANȚĂ WK1

Toate aceste proprietăți sunt îndeplinite cu
succes de mânerele folosite în confecționarea
ferestrelor Teraplast, iar diversitatea lor vă vor
permite să îmbinați după bunul plac modelul
de mâner preferat cu fereastra potrivită. Aveți
posibilitatea să optați și pentru mânere de
siguranță pentru copii
“batare înainte de deschidere”.
ÎNCHIDERE DE SIGURANȚĂ WK2

Acestea garantează siguranța și permit în același
timp o aerisire lipsită de pericole în poziția de
batare.
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TIPURI
DE UȘI

Rezistență în timp

Izolare termică

Izolare fonică

Protecție
împotriva umidității

Profile ecologice

profile PVC cu 4 camere izolatoare
lățimea profilelor: 60 mm
armături din oțel zincat (1,5 mm)
design clasic (softline) - fețe drepte
etanșeitate ridicată la vânt, umezeală și
praf, protecție fonică bună

TP4000

profile PVC cu 6 camere izolatoare
lățimea profilelor: 70 mm
armături din oțel zincat (1,5 mm)
design modern (swingline) – muchii rotunjite
rezistență la vânt, umezeală și praf
izolare termică și fonică foarte bună

TP6000

profile PVC cu 7 camere izolatoare
lățimea profilelor: 88 mm, vitrare: 32 sau 44 mm
armături din oțel zincat (1,5 - 2 mm)
design modern soft, rotunjit (swingline)
rezistență mecanică și rigiditate sporită, împiedică
pătrunderea curenților de aer, a umidității și a prafului

TP7000
TERAGLASS
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SISTEME DE PROFILE TÂMPLĂRIE TERAPLAST
PREZINTĂ TOATE CARACTERISTICILE DE
CALITATE PENTRU O DURATĂ ÎNDELUNGATĂ DE
FUNCȚIONARE.
Folosind cele mai avansate sisteme de profile PVC, Teraplast vă
asigură confortul și siguranța pentru locuința dumneavoastră!
În ofertă se regăsesc atât uși de intrare cât și de interior sau
pentru balcon și terase care pot satisface cele mai pretențioase
cerințe.

UȘI DIN
PVC pentru EXTERIOR

Fiind cartea de vizită a oricărei locuințe este foarte important ca
aceasta să se potrivească identității unice a căminului fiecăruia
dintre noi. Designul atractiv, siguranța oferită și gradul ridicat
de izolare termică și fonică sunt toate elemente asociate ușilor
Teraplast.
Succesul imaginii de ansamblu a unui ambient trebuie gândit
compact. Prin culoare și diversitatea ei avem posibilitatea de a
armoniza între ele elementele componente ale acestui ambient.
Fie că optăm pentru stilul clasic (alb sau maro), înnobilare care
imită stejarul auriu, nucul sau mahonul sau dorim accente
moderne și culori vii care se regăsesc în paletarul de culori Ral,
ușile Teraplast vor reflecta individualitatea fiecărui cămin.
Uşile Teraplast pot fi realizate folosind oricare din cele trei
sisteme de profile la dimensiuni standard sau personalizate.
Confecţiile se pot realiza în culorile indicate pentru fiecare
model.

UȘI PRINCIPALE
TP21

ALB

TP11

NUC

STEJAR

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT
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TP14

ALB

TP13

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

TP18

TP15

TP12

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT
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TP17

ALB

TP22

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

TP25

NUC

STEJAR

ALB

NUC

STEJAR

TP16

TP31

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT
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TP32

ALB

TP24

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR

TP23

TP26

ALB

NUC

STEJAR

ALB

TP33

STEJAR

NUC

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT
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TP37

ALB

TP34

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

TP35

TP36

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT
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UȘI SECUNDARE
TP41

ALB

TP42

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

TP44

TP43

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

TP45

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT
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UȘI CU PANOU LATERAL
TP14 cu panou lateral

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

UȘI DUBLE, UȘI CU LUMINATOR
TP18D

ALB

TP17L

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT
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TP14L

ALB

TP15L

NUC

STEJAR WENGE

ALB

NUC

STEJAR WENGE

TP21 cu luminatoare
TP16L

ALB

NUC

STEJAR WENGE ANTRACIT

ALB

NUC

STEJAR WENGE
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MAXIMIZAREA SIGURANȚEI REPREZINTĂ UN PRIM SCOP AL
ORICĂRUI ELEMENT DE TÂMPLĂRIE.
Având posibilitatea de a alege dintre
diferite sisteme de închidere putem
răspunde celor mai variate nevoi de
securitate.

Ușă cu 1 punct de închidere

Prin sistemele de feronerie folosite,
Teraplast vă oferă soluția optimă de
confort, siguranță și design.

Ușă cu 3 puncte de închidere

Ușă cu 5 puncte de închidere

TIPURI DE STICLĂ
ORNAMENTALĂ
Fie că vitrarea se face cu două, trei foi
de sticlă, panel sau combinat, la baza
proiectării designului pentru ușile
Teraplast stă siguranța și confortul pe
care aceasta o conferă.
Folosind pachete de sticlă de cea mai
bună calitate, produse în fabrica proprie
sau panel achiziționat de la furnizori de
top, ușile Teraplast oferă posibilitatea
menținerii unui climat optim indiferent
de temperatura exterioară.

Aveți posibilitatea de a opta pentru
pachete de sticlă securizate sau sticlă
antiefracție, care au o rezistență de
până la patru ori mai mare decât
geamul netratat și împiedică sau
previne pătrunderea unor potențiali
spărgători. În caz de spargere,
rezultă bucăți relativ mici, riscul unor
accidentări fiind redus considerabil.

CREPI

DELTA FROST

CHINCILLA BRONZE

CROSSFIED

CHINCILLA

KRIZET

CORTEX

RAIN

PATTERNED

SAND

MÂNERE
Un mâner este mai mult decât un
simplu element ce servește manevrarea
unei uși. El este un element vizibil ce
prin designul său pune în valoare și
oferă personalitate ușilor locuinței
dumneavoastră. Pe lângă ușurința în
manipulare, calitatea și funcționalitatea
de lungă durată ceea ce iese în evidență
este forma acestuia.

COD 355550
culoare: maro
acționare: cu cheie
material: AL

COD 2137570
culoare: silver
acționare: cu cheie
material: AL

COD 355549
culoare: alb
acționare: cu cheie
material: AL

COD FERAK038
culoare: alb
acționare: cu cheie
+ din mâner
material: plastic

COD 388461
culoare: bronz
acționare: cu cheie
material: AL

COD 2137570
culoare: silver
acționare: cu cheie
material: AL

TERAGLASS

39

CERTIFICATE

