


Wood Expert este o companie ce activează din 2005 în 
domeniul echipamentelor profesionale destinate prelucrării 
lemnului, având personal cu experiență atât pe partea de 
vânzări, consiliere tehnică, proiectare linii tehnologice, fluxuri 
de producție, cât și în ceea ce privește service-ul.
În tot acest timp s-a ținut cont de inovațiile în domeniu, 
tendința fiind de introducere pe piață a tehnologiilor de ultimă 
generație, care să automatizeze cât mai multe fluxurile de 
producție, reducând cât mai mult costurile partenerilor noștri. 
Până în prezent, avem pretenția de a ne fi îndeplinit acest 
obiectiv, fiind leaderi ai domeniului de prelucrare primară lemn 
și făcând totul pentru a ne menține această poziție.
Echipa Wood Expert este formată în prezent din peste 20 
membri, din care 6 pe parte comercială, fiecare având o zonă 
geografică bine definită pentru a gestiona cât mai eficient 
cerințele din fiecare regiune, și 8 ingineri de service cu înaltă 
calificare, cu vechime și experiență în domeniul mașinilor de 
prelucrare lemn, cu care în prezent acoperim necesarul de 
intervenții în garanție și post garanție pentru echipamentele 
livrate, dar și montajele și punerile în funcțiune pentru utilajele 
și liniile tehnologice complexe, Wood Expert fiind acreditată 
ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001, precum și ISO 27001.
Compania crede în proiectele individuale: fiecare partener cu 
propriile necesități, fiecare utilaj, echipament, flux tehnologic 
fiind gândit separat pentru fiecare client în parte. 
Wood Expert a investit întotdeauna în cercetare, dezvoltare, 
prin specializarea personalului de vânzări cu training făcut de 
reprezentanți ai producătorilor de prestigiu cu care colaborăm, 
pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în domeniu și pentru a 
veni cu soluții inovative de ultimă oră. Inginerii de service sunt 
școlarizați la sediul producătorilor pentru a pune cu succes în 
funcțiune și pentru a asigura o bună mentenanță echipamentelor 
pe care le comercializăm. 
Misiunea companiei noastre pentru viitor constă în a menține un 
standard profesional ridicat în rândul tuturor compartimentelor 
(comercial, service, logistică). Dorim să dezvoltăm și să 
diversificăm gradul de consiliere al clienților noștri prin 
oferirea de soluții tehnologice de ultimă generație. De asemeni 
intenționăm să creștem nivelul de colaborare dintre producătorii 
noștri, de asemenea manieră încât să oferim în România soluții 
tehnologice complete prin integrarea în fluxuri tehnologice 
a echipamentelor necesare realizării unui produs sau game 
de produse (debitare, prelucrări mecanice, finisare, montaj, 
ambalare). În acest moment avem soluții “la cheie” pentru linii 
tehnologice profesionale de: cherestea, semifabricate, mobilier 
masiv, mobilier din panouri înnobilate, uși/ferestre, parchet, 
scaune, grinzi din lemn masiv, case din lemn, etc.



PAUL MASCHINENFABRIK
Societatea Paul Maschinenfabrik GmbH & Co KG, înființată în 1925, este recunoscută prin calitatea 
produselor sale, respectiv liniile de tivire, multilame și linii de optimizare, fiind considerată numărul 1 
mondial pentru o parte din aceste produse.

PAUL MASCHINENFABRIK

sistem automat de măsurare lățime piese și formă coajă, 
funcționare în flux continuu pentru rașinoase (12-15 piese /
min) sau cu eliminare defecte pe lungime de către operator 
pentru foioase (8-10 piese/ min) cu servo-control, ghidare 
laser cu joystick.

AB-MA_AB920_KME3
Sistem automat de tivire cu optimizarea tăierii, 
poziționare electronică pânze pentru lățimi fixe, 

C11_MKL 
Seria C11 este un sistem de optimizare 

totală a tăierii, programamabil prin CNC. 
Mașina înclinată la 30 grade, pentru 

alimentare cu lățimi variabile. Optimizare 
randament prin algoritmi de optimizare 

personalizați conform solicitărilor. 
Extensibilitate modulară până la sisteme 

complet automate de înaltă performanță cu 
detectare automată a defectelor lemnului.

K34_PLANT 
Linie spintecare plăci din PAL, MDF, 
etc cu circular multiplu cu arbore de 
tăiere inferior și ajustare hidraulică pe 
înălțime.

 �Acționare hidraulică. 
 � Lățime maximă de tăiere 2.200 mm. 
 �Adâncime maximă de tăiere 105 mm. 
 � Ideal pentru producătorii de plinte și 
profile.

Ferăstrău circular de spintecat cu pânze mobile, cu 
poziționare cu joysick sau programabil prin CNC 
pentru lățimi fixe. 

 �Adâncime maximă de tăiere 125 mm. 
 � Lățime maximă de tăiere 1.000 mm. 
 �Avans cu 5 valțuri, toate motorizate, fiecare cu 
propriul servomotor. 
 � Sistem laser servo pentru înaltă precizie.

K ME3

K34GX_1500
Linie de spintecare panouri în sistem 
automat, cu destivuire, singularizare, 

spintecare și restivuire automată. 
Adâncime maximă de tăiere 125 mm. 

Lățime de tăiere 2.200 mm.

Sistemele de retezare, serie RAPID sunt proiectate pentru o funcționare 
continuă și în regim constant. Spre deosebire de alte sisteme această mașină 
este echipată cu două pânze circulare care funcționează în mod independent. 

 � Secțiune minimă de prelucrare 30 x 12 mm. 
 � Secțiune maximă de prelucrare 190 x 140 mm, viteză de lucru 480 m/ min.

RAPID_SCAN
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SCEAT
SCEAT (societate de construcții și aplicații TERMO MECCANICHE) a fost înființată în anul 1955, ocupându‑se 
cu fabricarea de cazane mici cu combustibil solid și combustibil tradițional. În câțiva ani, datorită muncii 
asidue, cunoștințele ridicate ale partenerilor de afaceri și colegii lor, SCEAT ajunge la o identitate industrială 
în fabricarea cazanelor de dimensiuni mari și cucerește o piață vastă.
În plus SCEAT a fost una dintre primele companii în proiectarea și construcția generatoarelor pentru 
producerea de abur rapid. Criza energetică și costul ridicat al combustibilului fosil a făcut ca SCEAT să 
investească și să dezvolte noi produse din surse regenerabile pe baza arderii combustibilului (biomasă), în 
respectarea deplină a mediului cu introducerea unor sisteme de control inovatoare.

BASCHILD
Societatea Baschild și‑a început activitatea în anul 1942, iar numele companiei provine din combinarea 
numelor Baschenis și Hildebrand.
Baschild este o companie multinațională, renumită în industria uscării cherestelei și furnizează cinci linii de 
produse: instalații de uscare (tradiționale sau cu tunel de încărcare), instalații de pre‑uscare, instalații de 
uscare la temperaturi ridicate (pentru lemn termo‑tratat), aburire lemn și sisteme de control.
Atât instalațiile de uscare cât și controllerele sunt proiectate și construite în Italia, în aceiași fabrică cu 
o suprafață de 12.000 mp și în conformitate cu patru linii directoare: calitate mecanică, uscare rapidă, 
economisire a energiei și soluții personalizate. Capacitatea de producție fiind de 400 instalații de uscare 
(capacitate medie 100 mc) pe an. Capacități de uscare de la 20 la 500 mc util/cameră.`

Fiecare instalație este proiectată 
și dotată din punct de vedere 
tehnic în mod personalizat în 
funcție de cerințele clientului. 
Camere de uscare proiectate 
pentru a fi instalate în aer liber, 
în ciuda condițiilor meteo. 
Structura este în totalitate din 
aluminiu, prelucrată de mașini cu 
control numeric (CNC) pentru a 
rezista cantităților de zapadă de 
peste 250 kg/m² și rafalelor de 
vânt puternic de peste 150 km/h.

 � înălțimi interne de la 4.2 la 6 m
 � deschideri de la 4.6 la 22 ml
 � serande tip jaluzea
 � umidificare la 120 bari
 � Instalațiile de aburire a lemnului, 
pot fi atât directe cât și 
indirecte.

 � aburirea scândurilor, într-un ciclu 
complet automat.

 � instalațiile de aburire pot avea 
o capacitate netă cuprinsă între 
20 m³/ciclu și 200 m³/ciclu.

 � aburul se produce în cuve 
din inox pe cele trei laturi ale 
instalației. Atât cantitatea de 
abur cât și temperatura lui sunt 
controlate automat.

Pereți interiori din aluminiu cu 
grosime de 1,5 mm, asamblați 
direct pe locul de instalare, 
siliconați între ei; izolație 
interioară cu vată minerală, cu 
grosimea de 100 mm.
Partea exterioară este realizată 
din aluminiu, tratat anti-oxidare.

Control Bashild 
 � poate gestiona un anumăr 
nelimitat de instalații de uscare, 
aburire sau tratament termic.

SCEAT oferă boilere, atât pentru producerea de  
apă caldă cât și generatoare de apă supra încălzită  
și generatoare de abur, cu inversie de fum și 
alimentare cu deșeuri din lemn, rumeguș,  
brichete, motorină, gaz, etc, ce pot funcționa cu  
combustibil cu umiditate de până la  
75% în standard.

 � pentru combustibil slab energetic (coajă, resturi din 
exploatare sau mixuri cu pământ, (din curățenie în 
depozite) vă oferim sistemul de alimentare cu grile 
mobile și control elctronic al arderii
 � sistem automat de evacuare cenușă
 � curățire automată a fascicolelor de țevi cu aer 
comprimat
 � PLC pentru controlul funcționării  
cazanului
 � grupuri economizatoare  
cu schimbătoare de  
căldură aer/aer  
sau aer/apă

Boilere industriale pentru producere de apă 
caldă cu alimentare în sistem de grile înclinate și 
capacități cuprinse între 100.000 kcal/h și peste 
5.000.000 kcal/h.
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WINTERSTEIGER
Wintersteiger este lider mondial în producția de ferăstraie panglică verticale în sistem cadru multipânză 
(gatere verticale) și ferăstraie panglică orizontale de feliat lamele. Wintersteiger a promovat cu success și 
tehnologia “TRC” de reparații și cosmetică a lemnului, cu un potențial enorm de economisire în sistem 
semi‑automat sau complet automat.

KUPER 
KUPER este un grup internațional cu sediul în Freiburg, care dezvoltă, produce și comercializează, ghilotine 
pentru tăiere furnir, mașini pentru tocare resturi furnir, mașini pentru îmbinat furnir, mașini de adezivat cant 
furnir, mașini pentru lipit furnire pe cant, mașini de prelucrat pe patru fețe cu 2 până la 10 arbori.

DSG 
 � Ferăstrău vertical pentru debitat 
lamele pentru parchet stratificat.
 � Înălțimea de tăiere, ajustabilă: de la 
30 mm la 266 mm.
 � Lățime de tăiere cu ghidaj lateral: de 
la 60 la 162 mm.
 � Lungime minimă grindă de prelucrare 
bloc 300 mm.
 � Poate fi utilizat cu material verde sau 
uscat.

Wintersteiger DSB, este soluția ideală pentru tăiere în lamele începând de la 1mm, putând avea o stație de 
tăiere ce se poate inseria cu alte până la alte 6 stații, pentru a prelucra câte 7 lamele la fiecare tăiere. DSB 
poate prelucra grinzi cu lățimea între 30 și 310 mm, opțional 660 mm, înălțimea între 5 și 165 mm și o lungime 
minimă de 350 mm și poate prelucra atât cherestea tivită cât și netivită. 

 � Ideală pentru rindeluirea și prelucrarea pe patru fețe a semifabricatelor din lemn.
 � Viteză de avans până la 60 ml/ min. 
 �Mașina poate dispune de 4 până la 10 arbori. 
 � Sistemul de blocare rapidă „Prolock®” face ca schimbarea sculelor să se facă foarte simplu. 

KUPER SWT XL

KUPER FWS 920
Mașină de îmbinat furnir pe cant, de cea 

mai înaltă calitate.
Sistem de aplicare adeziv pentru furnir 

cu grosimea de până la 5 mm.

KUPER FLI 1000 
Mașină de cusut furnir tip zig zag de mare viteză, datorat 
sistemului special Gluethread dezvoltat de KUPER, care 
asigură îmbinări strânse și foarte rezistente la rupere, chiar și 
în cazul furnirului foarte ondulat.
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ORMA 
Orma Macchine Spa, se ocupă de mai mult de 50 de ani, cu producția de prese hidraulice utilizate în 
principal în domeniul de prelucrare a lemnului. O capacitate de producție de aproximativ 900 de instalații/
an, 130 de angajați și 5 unități de producție (toate situate în Italia). Pe parcursul ultimilor 20 de ani, și‑a 
modernizat întotdeauna sectorul său principal de producție, și‑a diversificat gama de abordare cu un succes 
remarcabil. 

STROMAB
Stromab este o societate cu o vechime de peste 40 de ani. Cu o suprafață de producție de peste 5.000 m2, 
Stromab este lider în producția de: circulare de retezat pendulare, circulare de retezat radiale, circulare de 
retezat pneumatice, linii de prelucrat grinzi, linii de prelucrat elemente pentru case, prese hidraulice, linii 
automate de retezare și frezare/ chertare.

AIR SYSTEM este o 
presă pentru acoperire 
în 3D, proiectată pentru 
înfoliere panouri, cu folii 
din PVC termoplastic sau 
furnire în ciclu automat de 
presare. Sistemul inovator 
de încărcare/ descărcare 
și control electronic al 
tuturor funcțiilor de lucru. 
Poate fi dotată cu PIN 
sistem, cărucioare folie, 
kit High Gloss, perie 
antistatică, etc.

NPC 
Rezultate în urma unui studiu pentru 

căutarea celor mai fiabile prese de 
furniruit, cu platane standard, sau 

din oțel masiv forat. Toate presele au 
standardizat dispozitivul automat de 

recuperare a presiunii. 

Liniile de presare pentru panouri 
sunt proiectate și realizate să 
lucreze în flux continuu, având 
la bază tehnologia modulară: 
încărcare, adezivare, presare, 
descărcare, sisteme de 
poziționare și transport integrat, 
cu posibilitatea de a integra 
generatoare de înaltă frecvență. 

AUTOBLOX 
Centru de chertare automată elemente  
case, cu gestionare electronică prin CNC.
Dotat cu: unitate de tăiere, unitate de cepuire, unitate de găurire, 
unitate de chertare orizontală și verticală cu secțiune maximă de 
200 x 230 mm, unitate de transport și poziționare automată.

SL2 
Presa la rece hidraulică, proiectată și 
construită pentru producția de grinzi 
lamelare cu grosimea de 200 mm. 
Poate fi cu 1/ 2/ 3 montanți per metru, 
presoare frontale pneumatice sau 
hidralice și lungimi până la 12 m.

Centru de tăiere în 4 axe controlate 
electronic CNC, pentru grinzi lamelare.

 � Rotația mesei de lucru de la 0 ° la 340 °. 
 � Înclinarea lamei B de la 90 ° la 45 °
 �Capacitate de tăiere la 90°:  
280 x 290/ 250 x 390/ 200 x 450 mm.

CT 800
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CENTAURO 
Centauro Spa a fost primul producător de ferăstraie panglică cu batiul din fontă din Italia încă din anul 1946. 
Producția a fost îmbunătățită cu strungurile cu unitate de copiere în 1970. Inovația tehnologică a dus la 
introducerea ulterioară a strungurilor electronice și cu comandă numerică și a noi utilaje cum ar fi circulare 
de spintecat și centre de prelucrare cu control numeric pentru uși și ferestre.

FRIULMAC
Friulmac, cu istoria sa de 40 de ani, este lider în producția de agregate duble de formatizat, mașini pentru 
prelucrare capete de parchet, centre de prelucrare pentru componente de mobilier din lemn masiv și 
laminat, pentru o varietate de mecanizari și automatizări.

ALFA
CNC în trei axe controlate CNC pentru frezare 
și găurire elemente și canturi, ferestre, mobilă, 

scări și uși, inclusiv găuri broască, balamale etc. 
Lungime prelucrare până la 2.800 mm.

GOLD LINE
Ferăstrău circular pentru retezat lemn masiv 
gestionat electronic cu CNC. 
Lungime de tăiere până la 6.000 mm, fixare 
elemente cu presor pneumatic superior. 

T-STAR
 � Strung semi-automat cu 
control electronic CNC. 
 �Mișcare axe prin 
intermediul unui șurub 
recirculare sfere; Motor 
Brushless.
 �CT/CAD pentru 
desenarea profilelor 
direct din pupitrul mașinii.
 �Capabil de a programa 
până la 10 tipuri de 
prelucrări.

Seria QUADRAMAT-S 
 �Agregat automat dublu de 
formatizat/ frezat și șlefuit.
 �Mașină din fontă pentru preluare 
vibrații, cu lanț transportor din oțel 
special autolubrifiat.
 � Lungime min/ max de prelucrare  
600/ 3.000 mm.
 �Grosime min/ max de prelucrare  
10/ 50 mm. 

Seria RANDOMAT-E
Mașină dublă de prelucrat 
parchet la capete. Mașina este 
dedicată producătorilor ce 
prelucreză parchet de lungimi 
variabile în sistem aleator. 

 � Lungime de prelucrare min/ max 160/ 2.000 mm.
 � Lățime de prelucrare min 30/ 250 mm.
 � Înălțime de prelucrare min/ max 10/ 30 mm.

Seria FLOORMAT-C
Mașină de profilat automată capete de 
parchet. Mașina dispune de o unitate 
formată din două grupuri orizontale de 
incizare și prefrezare și o unitate verticală 
de profilare nut/ feder, pentru parchet cu 
lungimi fixe (500 x 70 mm, 700 x 90 mm etc).

 � Lungime min/ max de prelucrare 160/ 2.500 mm.
 � Lățime min/ max de prelucrare 30/ 140 mm.
 � Înălțime min/ max de prelucrare 10/ 35 mm.
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BACCI
Paolino Bacci a înființat în anul 1918 o companie specializată în producția de mașini pentru scaune, pentru 
prelucrarea lemnului masiv, centre de prelucrare CNC cu 5 axe interpolate, toate echipate cu soluții software 
tehnice și operaționale de ultimă oră. 

BACCI

 � Lungime maximă de  
prelucrare 2.500 mm.
 � Lățime maximă de prelucrare 500 mm.
 � Înălțime maximă de prelucrare 250 mm.

Instalație de frezare și șlefuire cu control CNC de mare precizie, cu 4/ 6/ 8/ 10 grupuri operatoare. 
Productivitatea este mai mult decât dublă în comparație cu mașinile tradiționale, finisare excepțională a 

pieselor prelucrate, configurare ușoară, programare în Windows.

FC 8 CNC 

TSG 2T
Mașină de cepuire automată cu două mese de 
lucru. Mașina este capabilă de a executa cepuri 
rotunjite cu diferite înclinații și de asemenea, 
cepuri verticale.

 � Lungime min/ max de cepuire 10/ 45 mm.

                                                       T4MO
Strung de copiere în 4 axe orizontale pentru copierea 
modelelor tridimensionale necesare la prelucrarea 
elementelor de scaune, mobilier, paturi de armă, vâsle, 
mânere de unelte, articole sportive, instrumente muzicale.

 � Lungime maximă de prelucrare 1.250 mm.
 � Interaxa mandrine 170 mm.

MASTER TGV
Centrul de prelucrare în 6 axe interpolate pentru producerea de elemente de scaune, 
mese, paturi, caroserii auto, instrumente muzicale etc. Bare TGV pentru prelucrare  
la 360 grade. Cap de lucru cu 3 sau 4 mandrine, fiecare cu propria sculă, pentru 
rapiditate în operare.

ATLANTIS
Centru de tăiere cu 
pânză panglică, controlat 
electronic CNC, echipat 
să prelucreze în 3 axe 
interpolate (X, Y, C) 
pentru a obține tăieri 
curbe foarte accentuate. 

 � Lungime maximă de 
prelucrare 2.500 mm.
 �Adâncime maximă de 
încărcare masă  
de prelucrare 1.500 
mm.
 �Adâncime maximă de 
tăiere 750 mm.
 � Înălțime maximă de 
tăiere 150 mm.
 � Rotație pânză panglică 
0 - 90 grade.

MOD Mașină de găurit oscilantă automată cu două mese. 
 �Mașina execută găuri în ciclu automat de lucru. 
 �Amplitudine maximă de oscilație 120 mm.
 �Adâncime maximă gaură 80 mm.
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ALTENDORF

FRAVOL 

Societatea Altendorf, cu o vechime de 110 ani, este creatorul ferăstrăului circular cu masă mobilă, sistem 
omologat, fiind liderul mondial incontestabil în acest domeniu. 

Societatea Fravol produce mașini manuale și automate pentru aplicare canturi pentru panouri cu forme 
rectangulare, rotunde sau curbate. Acestea se adresează aplicării canturilor din furnir, melamină, PVC, ABS, 
în benzi sau role, până la 3 mm grosime sau lemn masiv până la 25 mm grosime. 

CAMAM 
CAMAM este o companie italiană înființată în 1969 situată în Manzano, o zonă de referință la nivel mondial 
pentru producția de scaune. De peste 45 de ani produce mașini speciale pentru prelucrarea lemnului.

WA 80 
Seria WA 80 iese în evidență mai 
presus de toate prin stabilitate 
deosebită, indiferent de materialul 
prelucrat, având o varietate de opțiuni: 
o putere maximă a motorului de 7.5 kW, 

lungime maximă de 
tăiere de 4.300 mm, 
posiblitatea de a fi dotat 
cu control numeric.

R 800 
 �Mașină automată pentru aplicarea canturilor din PVC, ABS, melamină, furnir, baghetă din lemn 
masiv, în benzi sau rolă. 
 �Mașină compactă și robustă. Viteză de avans variabilă (maxim 20 m/ min). Încălzire rapidă, 
capacitate rezervor de adeziv: 3 Kg, cu posibilitatea adăugării a încă unui rezervor.
 �Grupuri operatoare în funcție de solicitări. 

FM 4U-6U
Mașină de găurit multiplu cu două grupuri 
(inferior și superior), pentru scaune din lemn 
masiv și multistrat.
Mașini concepute pentru găurire simultană 
pentru diferite tipuri de scaune.

SI/F4C 
Presă pentru asamblare scaune cu 
spătare montate separat. Presă 
specială pentru asamblarea simultană a 
elementelor unui scaun.

LEV-2LEC+NTCR-NTSC
Linie de șlefuit automată, echipată pentru operații de lustruire automată, rotunjire de colț,  
rotunjire canturi picioare drepte și profilate. 
Mașină modulată constând în încărcător automat, două transportoare pneumatice reglabile, un introducător  
și un descărcător al pieselor, două grupuri de șlefuire orbitale și panoul electric de comandă. 
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UNITEAM
Fondată în 1991, UNITEAM SPA este o marcă recunoscută pe plan mondial în domeniul centrelor de 
prelucrare cu comandă numerică, datorită calității produselor, precum și a inovațiilor constante. UNITEAM 
produce centre de prelucrare cu comandă numerică pentru elemente din lemn, ferestre, uși, scări, mobilier 
din lemn masiv și pal/ MDF, precum și centre de prelucrare speciale, câștigând segmente de piață precum 
cea a caselor de lemn, a materialelor compozite și a materialelor avansate.

UNITEAM

U_tek 
Centru de prelucrare în 3 axe cu suprafața de lucru tip 
bare destinat producției de mobilier, uși, scări, ferestre și 
elemente pentru industria mobilei. 
U_tek folosește conexiuni digitale și fibră optică cu 
encodere pentru a controla poziționarea tuturor axelor. 
Performanțele acestui centru de prelucrare, tehnologia sa 
inovatoare îl fac extrem de competitiv. 

U_Lab N
Centru de prelucrare cu 3 sau 4 axe cu 
suprafața de lucru tip nesting pentru panouri. 
U_Lab N este un centru de prelucrare modern, 
compact și de înaltă performanță, conceput 
pentru producerea de elemente pentru 
industria mobilei și a compozitului. 

COVERTEK
Centru de prelucrare CNC pentru prelucrarea  

lemnului masiv și grinzi stratificate. 
COVERTEK este un CNC ideal pentru toate elementele de lemn 

utilizate în construcția de case din lemn, case din panouri din lemn, în 
tâmplărie, în construcții prefabricate. Sistem de blocare și de avansare 

a elementului, prin cleme hidraulice patentate care permite prelucrarea 
pe cele 6 fețe, fără a abandona prinderea mecanică pe piesă.  

Acest sistem permite piesei de prelucrat  
repoziționări fără frecare și menținând o mare precizie. 

IDEA PM 
Centrul de prelucrare cu 3, 4, 5 axe a piesei,  

pentru producția de uși, ferestre, uși și elemente 
pentru industria mobilei.

Acesta oferă o gamă largă de posibilități de 
configurare pentru mobilă, uși și ferestre drepte  

și în arcadă, scări și elemente decorative. 

ULTRA 
Centru de prelucrare CNC pentru prelucrarea lemnului masiv și grinzi stratificate. 
ULTRA este centrul de lucru, ideal pentru toate elementele de 
lemn utilizate în construcția de case din lemn, case din panouri 
din lemn, în tâmplărie, în construcții prefabricate, lungime până la 
30 m, lățime până la 5 ml! Sistem de blocare și de avansare  
a elementului, prin cleme hidraulice patentat care  
permite prelucrarea pe cele 6 fețe, fără  
a abandona prinderea  
mecanică pe piesă. 

Dispune de un control  
numeric inovator, cu interfață  

grafică, capabil de a importa întregi  
proiecte tridimensionale și cele mai avansate  
proiecte de arhitectură și inginerie dedicate 

construcțiilor din lemn în CAD / CAM. 
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STETON 
STETON produce și vinde de 60 de ani mașini specializate pentru industria lemnului. 

ANDREONI

BRUSA DI GARBOLI

Andreoni Luigi a fost înființată în anul 1962 la Milano, având o vastă experiență în domeniul mașinilor 
de copiat pentru lemn atât manuale cât și automate, prevăzute cu motoare simple sau reversibile, cu 
posibilitatea de blocare a piesei mecanic sau pneumatic. 

Din 1972 societatea BRUSA & GARBOLI Ltd. produce mașini speciale pentru prelucrarea lemnului, liniile de 
producție Brusa di Garboli includ aproximativ 25 de mașini diferite (de la strunguri de lemn și până la mașini 
de frezat și copiat), modele tehnologice CN și linii de producție multi‑proces.

INTEGRA
Centru de prelucrare unghiular gestionat electronic, cu recuperare automată baghetă și cu posibilitatea de a memora 
datele mașinii, scule și programe de lucru. Înălțime arbori 630 mm, cu până la 3 abori de cepuire și profilare, pentru a 
introduce toate sculele de ferestre 68/ 78/ 92 și lemn/ aluminiu!

PROGRESS este o mașină gestionată electronic, 
pentru copiat și sculptat care îmbină fidelitatea 
și viteza de execuție specifică unei producții 
automatizate cu capacitatea de a reproduce exact 
complicatele mișcări manuale ale operațiilor de 
sculptură. Operația de prelucrare se relizează prin 
copiere după un model cu ajutorul unui palpator și 
poate fi reprodus în 20 de replici. Lungime maximă de 
producție 1.860 mm, lățime maximă interaxă 480 mm.

TV80
Mașină automată de frezat pentru producția de bare 
rotunde drepte și ușor curbate adecvată producției în 
serii mari. Mașina prelucrează orice specie de lemn, dar 
și materiale plastice, grafit și alte tipuri de materiale, cu 
diametre de la 5 până la 45, 65, 80 mm.
Mașina poate produce cozi de unelte și unelte agricole, 
spițe pentru umbrele și umbrele de plajă, tije perdele, 
accesorii sport și produse muzicale, balustrade și 
elemente pentru scări, produse semifabricate pentru 
mobilă și pentru strunjire.

LT200
Mașină de șlefuit de mare 
productivitate, benzile abrazive 
se rotesc în jurul piesei, 
permițând astfel șlefuirea 
elementelor drepte și ușor 
curbate, sau în formă de 
secțiune rotundă, conică, ovală, 
eliptică sau neregulată din lemn, 
materiale plastice și materiale 
metalice. 

TF 2 este o mașină cu un sistem multi-funcțional 
de frezare-cepuire, special conceput pentru 
producția de rame de ferestre. Arborele vertical, 
cu programare electronică 50 de programe, vă 
permite să montați 3 grupuri de freze.  

Trecerea de la cepuire la profi 
filare se face doar prin schimbarea 
sculelor. Mașina poate fi echipată 
cu grup independent pentru 
recuperarea șipcii de geam. 
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VOLMER

CM MACHINE

Heinrich Vollmer cu o experiență de peste 100 de ani a dezvoltat primele mașini de ascuțit și rectificat scule 
încă din anul 1909. Viziunea societății: calitate maximă la ascuțirea pânzelor panglică, sculelor de tăiere, 
pânzelor circulare placate și neplacate, burghie, freze și toată gama de scule aferente industriei lemnului. 

O companie care de peste treizeci de ani, se mândrește cu produse de calitate, fiabile și de referință în 
industria lemnului. 
Mașini de profilare pe două și patru fețe cu diferite lățimi de lucru 400/ 600/ 1000/ 1600/ 2000/ 3000 mm, 
mașini pentru rindeluire podele, grinzi și elemente pentru case din lemn. Mașini de mare putere și rezistență 
cu o viteză de procesare variabilă de la 5 la 200 m/ min. 

BOTTENE
BOTTENE Italia produce linii de îmbinat în dinți de la 1 la 6 cicluri/ minut.

QWD750H
CNC de ascuțit scule cu 5 axe CNC simultan, controlate. Mașina 
lucrează în sistem automat scule cu muchii de tăiere realizate 
din CPD și alte materiale dure, pentru prelucrare scule cu 
coadă și fără. Sistem CAD-CAM cu un software special pentru 
instrumente de DPC în sectorul de prelucrare a metalelor și a 
lemnului.

Modelul BASIC prelucrează pe 4 fețe grinzi 
cu înălțime maximă de 300 mm și o lățime de 
400 mm și poate fi personalizată în funcție de 
cerințele clientului. 

KSL - mașină de rindeluit pentru producția de grinzi și 
elemente pentru case prefabricate. 
Este gama de top, cu dimensiuni maxime de lucru, înălțime 
de 300 mm și 2.200 mm lățime. KSL este o mașină de ultimă 
generație, atât în ceea ce privește calitatea, viteză de lucru 
și fiabilitatea.

CA 100
Mașina de ascuțit pânze panglică în mediu umed 
și uscat. Extrem de robust și ușor de operat. 
Construcție compactă. 
Lățime lamă: 80 până la 360 mm.
Inclusiv pentru pânze cu pas variabil.

HERON este o linie de îmbinat în dinți elemente din lemn 
masiv cu două grupuri de frezat, care poate să producă într-o 
ritmicitate de până la 6 cicluri/ minut. Este o linie adaptată 
atât frezării orizontale cât și verticale. 

 � Secțiuni minime de prelucrare 40 x 20 mm. 
 � Secțiuni maxime de prelucrare 200 x 80 mm. 
 � Lungimi minime de prelucrare 180 mm. 
 � Viteză de lucru și gradul de automatizare sunt 
caracteristicile principale ale liniei. 

COMPACT
Linie de îmbinare în flux continuu utilizată pentru 
fabricarea elementelor de grinzi lamelare pentru 
construcții, unde sunt necesare lungimi de 12 – 18 m.

Versiuni disponibile:
 � BASIC frezare verticală cu secțiune 
maximă de lucru 100 x 250 mm. 
 � PLUS  frezare verticală cu secțiune 
maximă de lucru 200 x 300 mm.
 � FLAT  frezare orizontală cu secțiune 
maximă de lucru 100 x 250 mm. 
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GRIGGIO
GRIGGIO produce mașini clasice pentru prelucrarea lemnului din 1946, dedicate atât pentru micii 
întreprinzători cât și pentru marii producători. 

GRIGGIO

FS 530 
 �Mașină de îndreptat elemente din lemn masiv. 
 � Lungimea mesei de lucru, maxim 2.900 mm. 
 � Lățime de lucru maxim 530 mm. 
 �Masă cu ridicare motorizată cu 2 viteze și 
deplasare cu poziționare zecimală.

T45I 
 �Mașină normală de frezat cu ax înclinabil. 
 �Masa de lucru cu dimensiunile de 1.200 x 750 mm. 
 � Înclinare ax +30, - 45 grade. 
 � Înălțime utilă arbore 140 mm. 
 � Posibilitate de masă mobilă sau masă de cepuire. 

Acest ferăstrău circular este 
echipat cu un sistem de siguranță 
care să asigure operatorul 
împotriva accidentelor cauzate de 
lama de tăiere. 

UNICA SAFE
 � Ferăstrău circular cu incizor. Lungime maximă utilă 4.300 mm. 
 � Înclinare pânză circulară 0 - 45 grade. 
 � Înălțime maximă de tăiere 130 mm. 
 �Diametru pânză circulară 400 mm. 

GC 110
 �Mașină de șlefuit și calibrat cu lățime maximă de lucru de 1.350 
mm.
 � Înălțime utilă de lucru min/ max 3/ 160 mm. 

Mașina poate fi dotată în funcție de solicitare în mai multe modele 
constructive: grup calibare, șlefuire, șlefuie cu tampon etc.

 �Mașină de șlefuit cu bandă 
orizontală și masă mobilă. 
 �Dimensiune maximă masă de lucru 
3.000 x 800 mm. 
 � Ridicare automată a mesei de lucru.

G 63 
 �Mașină de găurit multiplu. 
 � Interaxa 32 mm. 
 � Înălțime maximă piesă de prelucrat 60 mm. 
 �Adâncime maximă gaură 65 mm. 
 �Opritori pneumatici. 
 � Indicatoare digitale grupuri verticale de găurire cu 
blocaj pneumatic. 
 �Grupuri verticale independente. 
 � Selector de excludere pentru grupuri de găurire.
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HEESEMANN
Cu o activitate de peste 80 de ani, Heesemann este recunoscut ca fiind lider în inovare în tehnologia de 
șlefuire, atât pentru lemn masiv, cât și pal/ MDF, suprafețe furniruite sau vopsite etc.
Heesemann are soluții și pentru suprafețe finisate cu lacuri UV cu un conținut ridicat de substanță 
solidă, lacuri pe bază de apă, ceruri și lacuri cu conținut scăzut de solvenți, fiind specializat în tehnologia 
high gloss.

QUIKWOOD

DE STEFANI

Quick Wood a fost fondată în 1975 în Danemarca, fiind lider al mașinilor de șlefuire cu perii rotative. 
Versatilitatea și inter‑schimbabilitatea sistemului QuickWood funcționează împreună în cazul în care orice 
materiale abrazive și perii pot merge pe oricare dintre mașinile produse. 

De peste 30 de ani, De Stefani, lucrează în domeniul mașinilor de șlefuit cant. Toată experiența De Stefani 
poate fi ușor rezumată în mașinile realizate care asigură o fiabilitate de necontestat a prelucrării și un grad 
ridicat de finisare pe margini plane și profilate, de furnir natural dur și masiv, tratate cu vopsea din poliester, 
poliuretan sau altele. 

MFA impression
Mașină de șlefuit de linie, cu cap superior 
mobil, vacuum în batiu, structură robustă, 
cu posibilitatea de a fi concepută cu grupuri 
transversale, longitudinale, longitudinale cu 
chevron etc.
Mașina este prevazută cu tampoane 
electromagnetice CSD® ce urmăresc presiuni 
separate pe centrul piesei, respectiv laterale și 
capete, pentru o șlefuire de mare finețe.

HSM este prevazută cu tampoane 
electromagnetice CSD® ce urmăresc presiuni 
separate pe centrul piesei, respectiv laterale și 
capete, pentru o șlefuire de mare finețe.

HSM 
Este o mașină destinată pentru șlefuire 
orizontală, șlefuire transversală, șlefuire lac 
sau șlefuire lac high gloss, pentru panourilor 
din lemn masiv sau piese de lucru furniruite. 
Mașina poate face o șlefuire cu efect „Look 
Vintage” care se realizează cu un program 
special de șlefuire. 

MVS 
Mașina a fost concepută pentru șlefuirea și 
lustruirea canturilor profilate din lemn masiv, 
MDF, PAL, placaj, panouri furniruite brute sau 
finisate cu lacuri, UV, poliesteri, apă sau alte 
tipuri. 

PRO 1400
Mașină de șlefuit cu perii rotative concepută 
pentru șlefuirea și finisarea componentelor 
din lemn. Seria PRO este proiectată pentru 
a șlefui elemente profilate, panouri, uși, 
ferestre, scări fronturi de sertar, mulaje 
realizate din MDF sau lemn masiv. Atât 
seria 1100 cât și seria 1400 au opt capete 
de șlefuire cu arbori reversibili, pentru a 
nu schimba granulația, ci doar direcția de 
rotație cu abrazivul aferent. 

MTV
Mașina a fost concepută pentru șlefuirea și 
lustruirea profilelor liniare și canturi panouri din 
lemn masiv, MDF, PAL, placaj, panouri furniruite 
brute sau finisate cu lacuri, UV, poliesteri, apă 
sau alte tipuri. Mașina șlefuiește prin trecere 
suprafața și cantul panoului.
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GIARDINA
Giardina – Italia, cu o experiență de 35 de ani în domeniul instalațiilor și echipamentelor de finisaj, firmă 
de top în domeniu, produce echipamente pentru toate versiunile de finisaj, pentru aplicare de baițuri, 
grunduri, vopsele, lacuri, inclusiv ecologice, pe bază de APĂ. 
Giadina produce, cabine de pulverizare cu filtre uscate, cu una sau două perdele de apă, cu filtru de carbon 
active, mașini de aplicat cu valțuri, pentru suprafețe plane, mașini de desprăfuit și curățat suprafețe, mașini 
de uniformizat, mașini de pulverizat automate (roboți de pulverizare), camere și tuneluri de uscare clasice 
cu aer cald, verticale și tuneluri de uscare pentru profile, cu UV, cu MICROUNDE model MOS, brevet 
GIARDINA( ex. Pentru vopsele pe bază de apă timp de uscare 2 – 4 MINUTE !)

GIARDINA

DUALTECH
Robotul de pulverizare 
automat, model “DUALTECH“ 
o mașină care de departe este 
cea mai vândută, depășind 
1.400 de unități funcționale 
montate în toată lumea și 
datorită sistemului brevetat 
de recuperare al produsului 
de finisaj, reprezentând o 
dezvoltare fundamentală în 
finisajul industrial mondial. 
Noutățile introduse și care 
caracterizează varianta 
DUALTECH față de variantele 
precedente, se referă mai ales 
la clientul utilizator care obține 
mari avantaje prin folosirea ei. În 
fapt unele dintre aceste avantaje 
sunt: timpi reduși de gestiune 
și întreținere, deci costuri mai 
mici, sau reducerea costurilor de 
materiale de finisaj și solvenți. 

Tunel vertical GVC
Uscătorul poate stoca o 
cantitate semnificativă de 
material în spații reduse 
permițând uscarea produsului 
vopsit pe toate tipurile de 
suport. 
Uscarea se realizează în trei 
zone distincte: pre-uscare, 
uscare și răcire.
Depozitarea panourilor se 
realizează pe etaje cu translație 
pe verticală și orizontală 
între prima și a două etapă, 
cu dispozitive glisante care 
ghidează toate mișcările. 

GST UV 3D BOX - Uscător cu raze ultraviolete
Acest tip de tunel de uscare 3 BOX este ideal 
pentru piesele cu înălțimi mari, de peste 60 mm. 
Sistemul permite uscarea lacului UV, și este 
dotat cu senzori care reduc la 20% consumul 
lămpilor când mașina nu detectează piese, 
precum și transformatoare electronice ce ridică 
puterea de măsura la ce consumă lămpile, 
pentru un efect constant. 

G -02 Mașină pentru aplicarea lacurilor și 
vopselelor  pe  suprafețe  plane prin roluire.
Viteza cilindrului dozator, al cilindrului aplicator  
și al  tapetului  de avans sunt  controlate 
și  reglabile  independent prin intermediul  
inverterului, cu  vizualizare digitală  a acestora 
pe pupitrul de comandă.

 � Pompă de alimentare cu membrană dublă. 
 �Mașina  este  prevazută cu tastatură digitală. 
 � Lățime de trecere a piesei: 1350 mm

GS25 
Robotul de pulverizare GS25 
este un sistem extrem de flexibil, 
care finisează prin pulverizare pe 
suprafață cât și pe canturi, panouri 
chiar și sub forme complexe. 
Robotul dispune de perdea de apă 
pe patru laturi, pentru un finizaj de 
înaltă clasă. Grupul de pulverizare 
este proiectat să lucreze în 6 axe 
și dispune de 5 motoare brushless. 
De asemenea dispune de o 
stație separată de presurizare și 
umidificare. Robotul de pulverizare 
poate fi inclus într-o linie de finisaj 
alături de tunele de uscare, tunele 
UV și sisteme de stivuire pentru a 
oferi o linie complet integrată de 
finisare de mare viteză. 
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INTOREX

VECOPLAN

Este o societate din Spania a cărei produse high‑tech, sunt urmare a mai mult de 30 de ani de experiență. 
Mașinile au fost proiectate pentru a oferi cel mai înalt nivel tehnologic și cea mai mare productivitate 
în strunjirea lemnului masiv. Produce strunguri hidraulice de copiere gestionate electronic cu cele mai 
sofisticate CNC. 

Vecoplan este lider mondial pentru tocătoare de deșeuri din lemn. În întreaga lume, Vecoplan este integrat 
în industria lemnului. Tocătoarele Vecoplan sunt folosite pentru a produce tocătura necesară alimentării 
cazanelor pentru producerea de apă caldă, apă supraîncălzită și abur tehnologic.

GIARDINA

TMK 5000 
Centru de prelucrare cu control numeric pentru 
stâlpi și coloane, case din lemn masiv.

 �Mașina este echipată cu: 8 axe cu posibilitatea de 
a interpola 5 axe diferite simultan.
 �Unitate de frezare și modelare, echipată cu qith 
bloc freză de 125 × 390 mm.
 � Electro-ax cu viteză reglabilă de la 0 - 24.000 rpm, 
răcire cu apă.
 �Unități de pre-găurire și găurire la capete. 

FCI
Un centru de prelucrare cu control numeric 
în trei axe, capabil să frezeze, să profileze, să 
mortezeze și să găurească componente din lemn 
masiv, cum ar fi scaune, pătuțuri pentru copii, 
componente de grădină. 

 � Lungimea maximă de prelucrat 2.500 mm.
 � Lățimea maximă de prelucrat 150 mm. 
 � Înălțime maximă de prelucrat 70 mm.

VAZ 1100 
Este un tocător industrial, conceput special 
pentru tocarea resturilor din lemn, capete de 
bușteni, resturi de panou, piese de mobilier, 
paleți, hârtie și carton, precum și alte deșeuri. 

 �Capacitatea de tocare este de la 500 kg/ h, cu 
o gură de alimentare de 1.240 x 1.075 mm. 
 �Diametrul rotorului este de 235 mm și are 
cuțite de 40 x 40 mm. 

MOS
Giardina, a introdus cu succes și a brevetat sistemul de microunde MOS® pentru uscarea vopselelor 
pe bază de apă. Tehnologia MOS este cel mai economic mod de uscare a lacurilor și a adezivilor pe 
orice tip de material: lemn, plastic, metal atât pe piese netede 2D cât și pe piese 3D. 
Sistemul MOS elimină particulele de apă de la aplicarea adezivului fără să modifice temperatura sau 
vreo caracteristică a materialului lăcuit. 
Tehnologia MOS se dezvoltă grație unei selecții a spectrului de frecvență lucrând cu o separare 
a punctului mediu de uscare datorită unui circuit electronic ce permite folosirea unei frecvente 
adecvată uscării lemnului. 

GST-UV Tunel de polimerizare vopsea cu 
raze ultraviolete mod. GST 1400-3-3D
Instalația permite polimerizarea  produselor 
vopsite sau lăcuite în partea superioară și 
inferioară pe toate tipurile de support.

 � Instalația este compusă din 3 unități 
radiante, înclinabile și orientate pe 3 axe. 
 �Mașina  e  gestionată cu ajutorul PLC-ului 
Schneider/Telemecanique.
 � Lățimea de trecere  a piesei: 1380 mm.
 � Lungime lampă: 1400 mm. 
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OMAR
Grupul O. M. A. R. fondat în 1978, cu scopul principal de a deveni o societate de referință pentru sectorul 
tehnologiilor de tratare a aerului. Cu mai mult de 35 de ani de experiență în acest domeniu. Astăzi O. M. 
A. R. este o companie lider cu  linii de exhaustare pentru domenii precum prelucrarea lemnului, chimie, 
metale, alimentar, ciment, fontă etc.

AMANDUS KAHL

MICUCCI SYSTEM

Amandus Kahl, fondată în 1876 este una din principalele companii specializate în producția de instalații 
de peletizare a rumegușului. Cercetare, proiectare, dezvoltare sunt caracteristici cheie ale companiei. 
Pentru industria de reciclare, Kahl oferă instalații complete de reciclare a deșeurilor, instalații de peletizare 
a rumegușului și biomasei. Kahl, are mai mult de 800 de angajați, o rețea mondială de agenții, tehnicieni 
de service, filiale și birouri de vânzări. Mașinile, piesele și instalațiile sunt fabricate lângă Hamburg și 
Bremen, adică de calitate „Made in Germany”. Prin investiții sistematice și extinse constante în centre 
de prelucrare moderne, asigură calitatea înaltă a produselor, cum ar fi instalațiile de reciclare a deșeurilor, 
prese‑granulatoare, sau mașini de granulare. Beneficiază de un important know‑how atunci când vine vorba 
de reciclare, peletizare sau granulare.

Este lider al mașinilor de brichetat hidraulice, cu productivități de la 50 la 350 kg/h, dotate cu sisteme de 
răcire cu refrigerator sau circuit deschis de apă, pentru răcirea mașinii când se utilizează la scară industrială, 
în 2 sau 3 schimburi.

Silozuri în presiune sau în 
depresiune, cu sau fără stații 
filtrante superioare, cu scuturare cu 
motovibrator sau aer comprimat, 
capacitate până la 800 mc!

Stații filtrante în depresiune cu 
scuturare cu motovibrator sau aer 
comprimat, cu cameră de calmare 
și tablou electric cu inverter pentru 
motoventilator cu presostat 
diferențial pentru consumul redus de 
energie. Wood Expert Industry vă 

oferă instalații la cheie pentru 
producerea peleților din lemn, cu 
producție începând de la 60 kg/h 
până la instalații de peste 15 t/h, 
respectiv linii tocare deșeuri, 
uscătoare rumeguș, rafinatoare, 
silozuri stocare rumeguș verde, 
uscat, rafinat, prese pellets, 
sisteme răcire și desprăfuire 
pellets, sisteme ambalare și 
cântărire manuală sau automată 
a sacilor cu pellets, inclusiv roboți 
pentru stivuirea automată a sacilor 
pe palet.

OSCAR 
 � Instalație de brichetat rumeguș pentru brichete 
diametru 70 mm, lungime 80 - 300 mm. 
 � Productivitate orară 100 - 180 kg/h. 
 � Putere motor 12.5cp. 
 �Dimensiuni mașină 2.060 x 1.350 x 1.700 mm. 
 �Greutate 1.250 kg. 
 �Capacitate ulei 180 l. 
 �Diametru minisiloz 1.200 mm.
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TAIWAN
De‑a lungul anilor, producătorii taiwanezi au avut o creștere constantă pornind de la producția de mașini 
individuale pentru industrializarea lemnului și ajungând la producția de linii complete, linii automate de 
îmbinat în dinți pentru producția de panouri. Bazându‑se pe o filozofie corectă prin care numai prin servicii 
consecvente se poate prospera, astăzi producătorii taiwnezi exportă producția în totalitate cu precădere în 
S. U. A. și Europa.

F-A01 
Presa de îmbinat în dinți în flux continuu, 
ideală pentru producția de grinzi lamelare 
pentru case și alte construcții din lemn.

FL-03 
Linie de îmbinat în dinți de mică, medie și mare 
productivitate de la 2 - 3 cicluri/ min la 6 - 7 cicluri/ min. 
Sistem de frezare orizontală pentru panouri din lemn masiv 
sau sistem vertical pentru grinzi lamelare stratificate.

SKG 230 
Linii pentru prelucrare pe 4 fețe a elementelor din lemn masiv. Variante de linii 

cu mese de încărcare și descărcare, cu mașini de prelucrat cu lungime minimă de 
prelucrare de 150 mm și viteză de avans de 60 ml/ min sau mașini cu posibilitatea de 

spintecare prin trecere, pentru producția de podele și lambriuri. 

M12 
Ferăstrău circular multiplu, 
construcție robustă, care poate 
prelucra și elemente din lemn cu 
lungime minimă de 180 mm.

SK 600 
Mașini pentru rindeluit pe două 
fețe. Construcție solidă. Lățime 
de lucru începând de la 450 mm. 
Mașini destinate pentru prelucrare 
cherestea uscată și pentru fluxurile 
tehnologice pentru producție mobilă 
din lemn masiv și panouri din lemn 
masiv. 

R 18
Ferăstrău circular monolamă, cu 
avans mecanic, sistem șenile. Mașină 
necesară în orice flux tehnologic 
aferent prelucrării lemnului masiv, 
datorită posibilităților de recupere 
și optimizare a consumului de 
cherestea.
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Cătălin Teodorescu

+40 723 343 401

catalin@woodexpert.ro

+40 732 672 147

+40 213 300 343

o�ce@woodexpert.ro

Adrian Cristescu

+40 726 347 007

adrian@woodexpert.ro

Valeriu Popa

+40 731 600 333
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Ștefan Ciurea
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