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Salcâmul este cel mai rezistent lemn din Europa. În uz
exterior, are o durată de viață similară cu cea a lemnului
exotic.

Un lemn local și rezistent la putrezire natural, înlocuiește
stălpi tratate chimic și răspunde la cererea pieței în
creștere.

România este a doua cea mai mare resursă de salcâm din 
Europa. Pădurile românești sunt dense. Acest lucru
încetinește creșterea copacilor, ceea ce face lemnul foarte
rezistent.
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fotografia unei ferme de hamei cu stâlpi de salcâm.

1. Introducere



Fabrica noastră este situată în România, între diferite masive
mari de pădure de salcâm.

Llivrăm direct clienților noștri, direct din fabrica, nu avem
o zonă de depozitare intermediară.

Compania a fost fondată de doi belgieni - Clément și
Ferdinand - care s-au mutat în România în urmă cu 10 ani.

Toată producția noastră este stocată în hangare (2.500m² 
sub adăpost) pentru a putea răspunde rapid la solicitările
clienților noștri.

Suntem certificați FSC.
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2. Despre compania
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• Stălpi rotunzi, decojiti sau nu.

• Plăci multicui din oțel zincat

• Utilizări: împrejmuire, restaurare a cursurilor de apă, viticultură și arboricultură

3. Stălpi rotunzi de salcâm



5

• Stălpi despicati, decojiti sau nu.

• Despicati in 2 sau in 4

• Utilizări: împrejmuire, restaurare a cursurilor de apă, viticultură și arboricultură

4. Stălpi despicati de salcâm
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5.  Grinzi de salcâm

• Grinzi, stâlpi cu secțiune pătrată: de la 2x2cm la 20x20cm

• Ascutiti sau nu

• Utilizări: pilaștri pentru porți, restaurarea cursurilor de apă, traversări peisagistice.
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6. Cherestea de salcâm

• Scânduri proaspete tăiate sau uscate

• Tivite sau nu (platouri), calități A / B / C

• Utilizări: construcții în aer liber, reglarea și restaurarea cursurilor de apă



8

7.  7. Lemn rotund de salcâm

• Lemn rotund până la 12m lungime și 50cm diametru

• Decojit sau nu

• Utilizări: construcții în aer liber, amenajari exterioare.
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8  . 8. Stâlpi șlefuiți de salcâm

• Șlefuit ușor sau complet (îndepărtarea totală a alburnului)

• Până la 12m lungime și 50cm diametru

• Utilizări: construcții în aer liber (locuri de joacă, pergole etc.)
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Pentru mai multe informatii:

www.stalpisalcam.com

info@stalpisalcam.com

+40.749.234.306

http://www.stalpisalcam.com/
mailto:info@stalpisalcam.com

