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FLEXI-COST: închiriere operațională ideală pentru proiecte pe termen scurt și mediu (2 până la 48 de 
luni)  și pentru suprafețe cuprinse între 100 m² și 20.000 m².
FLEXI-BAIL: Leasing financiar în strânsă colaborare cu partenerii noștri financiari
FLEXI-TECH: Achiziționarea de clădiri care beneficiază de un tarif al producătorului

3 soluții în conformitate cu strategia dvs. financiară

Extindeți ca răspuns la creșterile în afaceri
sau fluctuații sezoniere

Continuați operațiunile cu întreruperi minime

Maximizați productivitatea suprafețelor

Furnizați depozit suplimentar 

Acoperiți o zonă de întreținere sau de asamblare a 
mașinii

Operați o nouă platformă logistică internă

Adăugați sau extindeți o instalație de producție, un atelier ...

Protejați stocurile de materiale, produse alimentare sau 
produse finite

STRUCTURI TEMPORARE 
PERSONALIZATE SI 
TEMPORARE

Instalate și funcționale într-o perioadă foarte scurtă de 
timp, clădirile noastre industriale semipermanente, la 
închiriere sau vânzare, vor permite să:



Disponibilitate 
IMEDIATĂ

ZILE

Fațadă: tablă de oțelBAza peretelui 
este etanșă

Scurgere apă 
de ploaie

Ușă industrială 
culisantă

Ușă industrială

Ușă pietonală

ÎnălțimeUși înalte

pernă d
e aer

Modular pe lungime

Sistem anti condensExtragerea fumului

Secțiuni de 15 m

Cadru
- Macarale portic, panouri, grinzi
  profile din aluminiu extrudat
- Piese sudate mecanic în
  oțel galvanizat

Livrarea la sol: în funcție de
de tipul solului
- Piloți de oțel
- Ancore
- Ancore mecanice, etc ...

Fațade
- Tabla de otel galvanizat lacuit
- Placare simplă sau izolatoare

Acoperiș
- Membrana din tesatura de 
poliester acoperit cu PVC.
- Clasificarea focului M2 nr
  picurare - NF 92 503 - Euro -
  clasa B s2 d0 - NF EN 13501-1

O METODĂ
CONSTRUCTIVĂ
dovedită, modulară
și economică

Membrană
Acoperiş



EXCLUSIV EXCLUSIV

Opțiuni multiple

Structuri personalizateFațade noi
de inchiriat

Expertiză tehnică

Sreucturi adaptabile

Perioada de închiriereSuprafețe - în m²

Tarif direct de la 
fabricant

Membrane
100% noi

De mai bine de 20 de ani, LAURALU Industrie proiec-
tează, produce în Franța și instalează pe site-ul dvs.
structuri metalo-textile detașabile disponibile 
pentru închiriere pentru logistică, producători, man-
ager de facilități, IMM-uri, întreprinderi foarte mici, 
mari distribuție (GMS / GSB) și comunități.
Abordarea noastră agilă deschide multe combinații 
de dimensiuni, fațade,huse și opțiuni tehnice pentru 
a îndeplini provocarea unei dezvoltări sigure în-
tr-un interval de timp foarte scurt în timp ce vă 
variați încărcăturile financiar.
Inginerii de vânzări Lauralu au totul experiență în lo-
gistică și clădiri semi-rigide pentru a vă sfătui cu pri-
vire la toate proiecte.

Produsele noastre sunt proiectate și pe deplin fab-
ricate în fabricile noastre din Franța (fabricarea si 
prelucrarea profilelor, productia proprie de mem-
brane) pentru a controla întregul lanț valoric, ga-
rantându-vă calitatea impecabil și un preț direct de 
producător.
Rețeaua noastră de instalatori cu experiență 
FLEXI-BUILD France - Europa livrează, instalează și 
demonează clădirile noastre metalo-textile re-
spectând strict normele de siguranță cu termene 
foarte scurte.

O VIZIUNE CREATIVĂ

O ABORDARE AGILĂ

pentru toate afacerile tale și
nevoile de expansiune

Securitate

Fabricate în Franța

Instalare ultra rapidă

Gamă diversă de operațiuni de 
mentenanță

Concepție, fabricare, instalare 
și demontaj

5 zile oriunde în România

Prelucrare și confecționare

Departamente de Design, 
Inginerie și Consultanță

Pentru perioadere de închiri-
ere mai mari de 2 luni

standard sau la cerere

Începând de la minim 3 luni

Pentru perioadere de 
închiriere

Preț închiriere direct 
la fabricant

De la 100 m²



Iluminat industrial și de securitate,
Echipament de protecție: oprire pentru paleți, pro-
tecție stâlpi și colțuri, marcaje ale căii, camere pentru 
detectare de intruziune și supraveghere.

Soluții de izolație: placare sandwich, acoperiș inovator 
cu membrană dublă (anti-condens)
Soluții pentru tratarea apei de ploaie: jgheaburi, col-
ectoare, hidroizolații la sol
Soluții pentru tratarea aerului: încălzire, climatizare, 
dezumidificare, etc.

Uși pietonale,
Uși industriale: culisante, uși metalice motorizate, flex-
ibile, cu ridicare rapidă, uși secționale și uși cu plat-
formă.

Confort și estetică:

Aces pentru persoane și produse:

Siguranță și securitate:

Gamă extinsă de echipamente și opțiuni
O gamă largă pentru o soluție performantă și productivă

Bâti-Stock este o clădire industrială funcțională, temporară 
combinând robustețea construcției noastre unice cu capaci-
tatea de a vă adapta la toate nevoile dumneavoastră. 
Cu dimensiuni de până la o lungime de 40m și o înălțime de 
6m, echipamentul dvs. poate fi proiectat pentru a îndeplini 
specificațiile exacte și o serie de perioade de închiriere pentru 
a vă satisface bugetul.
Livrat pe situl dvs., gata pentru a fi instalat în mai puțin de o 
săptămână, Bâti-Stock îndeplinește cele mai stricte standarde 
de siguranță (BS) și folosește cele mai fine materiale: rame met-
alice din profile din aluminiu extrudat, acoperiș cu membrană 
de ultimă generație și o gamă de modele de placări de perete.

Clădiri industriale semi-permanente 
adaptabile, performante.

SIstem
anti-condens

Clădire industrială de 
depozitare, securizată

UTILIZĂRI

Acoperire simpla sau sandwich

Membrane și placări

Da (opțional)

Da (opțional)

Da (opțional)

Da (opțional)

Da (opțional)

Da (opțional)

Da (opțional)

Da (opțional)

Da (opțional)

Culoare și/sau marcaj vizual

Depozitare, logistică, întreținere, 
producție

Pe termen lung sau mediu, de la 4 luni

Temporar sau permanent

Membrană simplă/dublă cu sitem anti-condens

Ușă culisantă, industrială, toate mărimile

Adăugări sau eliminări de câte 5 m

Deschidere
Înălțime strașină
Înălțime pasaj
Fațade
Membrane
Uși
SScalabilitate

Adaptată pentru 
activități precum
Reglementări
Închiriere
Durabilitate
Rentabilitate/mp
RRapiditate montaj
Luminozitate

Echipamente 100% noi
Iluminat
Management ape pluviale
Sistem anti-condens
Protecție stâlpi
Oprire paleți
AAerisire
Detecție intruziune
Distribuție electrică
Încălzire
Personalizare membrană

SPECIFICAȚII TEHNICE

ECHIPAMENTE

Fișă tehnică



Persoana De Contact : 

Director Comercial
Nicolae TILICĂ

Tel. : (+40) 786 178 642

E-mail: info@lauralu.ro

LLauralu Romania - Strada Perilor, nu-
marul 11, Urziceni, 925300

www.lauralu.ro


