
dumar
CONSTRUCT

dumar
CONSTRUCT

www.dumarconstruct.ro

S.C. DUMAR CONSTRUCT S.R.L.
Șos București- Măgurele, Măgurele jud. Ilfov,  (vis a vis de Urgent Curier )
Tel.: +40 21 460 44 77 ; +40 21 45013 25; Fax: +40 21 460 44 64 
Mobil : +40 721 280 595; +40 728 320 312

TUBURI,  
CĂMINE,  
SEPARATOARE, 
BAZINE  
ȘI ALTE
PREFABRICATE

CATALOG 2017



Dumar Construct s.r.l. este o societate 100% privată cu capital 
integral românesc, având o vechime pe piața românească, 
în domeniul prefabricatelor de beton, de mai bine de 21 ani. 
Prefabricatele de beton produse de compania noastră sunt 
realizate cu cele mai noi tehnologii. Dumar Construct oferă o 
gamă largă de prefabricate din beton destinate construcțiilor 
civile, industriale, dar și elemente structurale pentru 

Pe scurt,  
 despre companie

Domeniul infrastructurii cuprinde elemente de canalizare, de transport  
și de depozitare a apei.
Ca urmare a cererilor venite din partea clienților noștri, începând cu anul 2010, 
compania Dumar Construct s-a lansat într-un proiect investițional din care  
avea să rezulte una dintre cele mai mari fabrici pentru producerea industrială  
a căminelor de canalizare și a tuburilor din beton din sudul României.Astfel,  
în doar câțiva ani, Dumar Construct a devenit unul dintre principalii furnizori de 
elemente de canalizare pentru lucrările de infrastructură din zona de sud a țării.
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Prefabricatele din beton 
destinate structurilor de 
rezistență reprezintă o gamă 
de produse foarte bine 
dezvoltată în cadrul companiei 
noastre. Dumar Construct se 
poate mândri cu realizarea 
prefabricatelor structurale 
din componența mai multor 
magazine ale rețelelor Penny 
Market sau Lidl, precum și  
ale sălii de sport a Liceului  
C.A. Rosseti din București.

’’
Cred că și românii, nu doar străinii, 
pot face lucruri bune, produse de top, 
betoane de calitate, atâta vreme cât 

sunt dispuși să muncească serios și să nu-și bată 
joc de această meserie frumoasă.  
     Seriozitatea și profesionalismul ne pot impune 
produsele pe o piață tot mai largă și în fața unor 
clienți din ce în ce mai exigenți.

Mihai URSULEASA, director general

DUMAR CONSTRUCT — DESPRE NOI



 
cămine

www.dumarconstruct.ro

Elemente pentru 
 cămine
Căminele de vizitare au rolul de  
a permite aerarea și vizitarea  
rețelelor de canalizare pentru ape 
uzate, ape pluviale și ape de șiroaie și 
pentru rețele instalate în zone supuse 
circulației rutiere și/sau pietonale. 

Căminele de vizitare suportă medii 
umede sau medii chimice  
ușor agresive, în condiții normale,  
în cazul apelor uzate menajere,  
a apelor uzate industriale epurate,  
a apelelor pluviale.

Ele se compun din tuburi de beton  
de diferite dimensiuni și forme. 

Între radier și inelele căminului, 
precum și între inelele și/sau reducția 
din componența căminului, îmbinarea 
poate fi etanșată cu garnitură  
de cauciuc.



Bază cămine   – cunetă

Baza căminului este produsă industrial și se 
confecționează în conformitate cu solicitarea 
beneficiarului (racorduri, piese de trecere 
înglobate la poziția necesară funcționării).

n În elementul de bază al căminului se pot 
monta din fabrică piese de trecere ce pot 
fi racordate la orice tip de de tubulatură.

n Se pot racorda la baza căminului tuburi 
PVC cu diametre exterioare de: 110; 
125; 160; 200; 250; 315; 400 și 500 mm 
(garnituri de etanșare din cauciuc).
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Cod produs 
Dimensiuni (mm)

Greutate (kg)
D d g H

ext

BC 1000/1000 1240 1000 120 1000 1200

BC 1000/500 1240 1000 120 500 730

BC 800/1000 1040 800 120 1000 900

BC 800/500 1040 800 120 500 540
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n În funcție de adâncimea unui cămin  
de canalizare se pot utiliza unul sau mai 
multe elemente drepte.

 Asamblările tubului de beton cu baza și 
conul excentric sunt de tipul cep și buză. 
Inelele de beton care compun căminul au 
înălțimea variabilă.
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Inele și tuburi din beton
armate și nearmate



Îmbinarea se poate realiza fără garnitură de 
cauciuc, cu mortar M100 (tip cep și buză, 
vezi figura de alături), sau cu elastomer de 
cauciuc (vezi foto de mai jos). În ambele cazuri,  
planeitatea îmbinării este perfectă pe întreaga 
circumferință a tubului.  

Planeitatea îmbinării este garantată de verifică-
rile frecvente din procesul de producție, cât și 
de înaltele performanțe ale linilor automatizate  
de fabricație.

DUMAR CONSTRUCT — ELEMENTE PENTRU CĂMINE CANALIZARE
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Cod produs
Diametru 

interior (mm)
Înălțime 

(mm)
Armare

Grosime 
(mm)

Tip îmbinare

I 800/1 000 800 1 000  120 cep și buză

I 800/750 800 750  120 cep și buză

I 800/500 800 500  120 cep și buză

I 800/250 800 250  120 cep și buză

IC I 000/1 000 1 000 1 000  120 cep și buză

IC I 000/750 1 000 750  120 cep și buză

IC I 000/500 1 000 500  120 cep și buză

IC I 000/250 1 000 250  120 cep și buză



Cod produs 
Dimensiuni (mm)

D H

PC Ø1 040 1 040 200

PC Ø1 240 1 240 200

L/D  

H
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n	Reducția. Capul tronconic 
se montează la partea 
superioară a căminului 
de canalizare și asigură 
reducerea secțiunii 
căminului făcând 
legătura cu elementele 
de acoperire. 
Reducția, ca și restul 
elementelor ce 
compun căminul  
de canalizare,  
se îmbină cu cep  
și buză.

n	Placa de acoperire poate fi realizată la orice dimensiune, 
datorită versatilității tehnologice a liniilor de producție. 
Dimensiunile fizice și calitatea betonului pot fi particularizate 
pentru fiecare client. Plăcile de acoperire pot fi:

   circulare sau

  dreptunghiulare

Reducții și plăci de acoperire

Cod produs 
Dimensiuni (mm)

Greutate (kg)
D d g H

CT 1 000/800 1 000 800 120 700 700

CT 1 000/625 1 000 625 120 600 500



Ansamblu gură de 
       scurgere 
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Element din ansamblu 

Dimensiuni (mm)

Diametru 
interior

Diametru 
exterior

Înălțime 
exterioară

Corp de bază 500 640 1 000

Tub de înălțare 500 640 1 000

Element din ansamblu
Dimensiuni (mm)

Lățime Lungime Grosime

Placă ramă carosabilă 
(piesă prefabricată din 
beton armat C25/C30

600 600 200

Ansamblul gură de scurgere se poziționează la marginea 
carosabilului și are rolul de a prelua apele pluviale  
și de a le dirija în sistemul de canalizare. Acest  
ansamblu este alcătuit din corpul de bază,  
tubul de înălțare, placa de acoperire  
și grătarul de fontă. 

n Definitivarea gurilor de scurgere, respectiv  
așezarea pe poziție a grătarului de fontă,  
se vor realiza în concordanță cu cotele  
carosabilului modernizat prevăzute în proiect.

n Între tuburile de înălțare, ca și între tub și corpul de  
bază, se va realiza o etanșare cu mortar de ciment.

n Racordul gurii de scurgere la sistemul de canalizare este 
realizat din fabricație cu o înclinare în plan vertical cu 45˚ 
față de axul conductei de canalizare.
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Cămine pentru
   vane și apometre     

Cod/denumire  
element 

Dimensiuni (mm) Greutate 
(kg)

L l H G

Cămin 1,0 x 0,9 x 1,5 m – tip T1 cheson

bază cămin tip P1B 1 400 1 200 300 200 900

placă de bază tip P1R 1 400 1 200 200 600

modul înălțare tip P1H 1 400 1 200 750 200 1 750

placă acoperire tip P1D 1 400 1 200 200 750

Cămin 1,5 x 1,2 x 1,5 m – tip T2 cheson

bază cămin tip P2B 1 900 1 600 300 200 1 700

placă de bază tip P2R 1 900 1 600 200 800

modul înălțare tip P2H 1 900 1 600 750 2 500

placă acoperire tip P2D 1 900 1 600 200 200 1 250

Căminele pentru vane și apometre sunt alcătuite 
dintr-un element de bază peste care se clădesc  
unul sau mai multe module de înălțare, iar deasupra 
o placă de acoperire.

Modulele de înălțare pot fi închise (pătrate) sau 
deschise (în formă de U). Cele deschise se montează 
perechi, cu concavitățile așezate față în față.

Cămine
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n Căminul pentru vane de 1 x 1 m are 
grosimea peretelui de 12 cm. Înălțimea 
căminului este de 1,4 m, ea putând 
crește modular cu câte 0,7 m.

n Căminul pentru vane de 1,5 x 1,5 m 
este carosabil și are o înălțime de 
1,5 m. Înălțimea poate crește cu 
module de câte 0,5 m. Placa de 
acoperire poate avea capacul  
de fontă înglobat sau poate fi 
prevăzută doar cu o decupare  
pentru capac.

n	Căminul pentru vane de 1,5 x 2,0  m  
este cel mai utilizat cămin la monta-
rea vanelor și apometrelor pentru 
rețelele de alimentări cu apă. 
Înălțimea interioară a căminului este 
de 1,5 m, aceasta putând crește cu 
module de 0,5 m.
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Prefabricate  
 tip L și T     

Cod/denumire  
element 

Dimensiuni (mm)

H L G T

L 1,5 1 000
1 000 120

1 100
1 500

140
160

L 2,0 2 000
1 000 120

1 100140
1 500 160

L 2,1 2 100
1 000 120

1 100140
1 500 160

L 2,5 2 500
1 000

200 1 100
1 500

L 3,1 3 100 1 000 180 1 100

permanentă ori poate fi o soluție temporară, oricând 
putând fi mutat într-o altă zonă.  

n Prefabricatele de beton de tip L pot avea orice 
dimensiune, în funcție de cerințele clientului sau ale 
proiectului. Poate varia grosimea, înălțimea, lățimea, 
lungimea tălpii, astfel încât să-și îndeplinească rolul cât 
mai bine. Acest prefabricat tip L poate deveni o soluție 
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Prefabricatul tip L, poate îndeplini foarte 
repede rolul de perete de sprijin ori de 
perete despărțitor. Acesta se folosește 
atât în domeniul agriculturii, cât și în cel 
industrial.

 Talpa prefabricatului poate fi situată și de o 
parte și de alta a peretelui vertical, devenind 
astfel un prefabricat în formă de T.

n Prefabricatele de tip T sunt o variantă a 
celor de tip L, talpa prefabricatului fiind 
poziționată simetri,c de o parte și de alta, 
față de peretele vertical.

n Bordura de pod de tip L este un prefabricat 
de tip L standard, având dimensiunile 

60 X 62 X 100cm. Se realizează din beton 
C35/37, folosindu-se granula maximă de 
agregat de 18 mm. La intrarea și ieșirea de 
pe pod, se montează o bordură de capăt, 
prevăzută cu o teșitură la 45 de grade.
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Elemente pentru 
       poduri și podețe 
n	Podețe din aripi, elevații și dale

n	Podețe din aripi și cadre tip „P“

n	Podețe din aripi și cadre tip „C“

aripi

elevații

timpan

cadru tip „P“ 

dale

aripi

timpan

cadru tip „C“ 

aripi



Tuburi montate prin 
       împingere 
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Tuburile montate prin împingere sunt 
tuburi din beton armat, cu îmbinare 
elastică, prevăzute cu manșon metalic 
la capăt. Forța de împingere axială este 
transmisă de la un tub la altul printr-un 
repartitor de împingere, un inel din lemn, 
dispus între secțiunile de extremitate. 

Tuburile pentru subtraversare se 
utilizează pentru realizarea infrastructurii  
(canalizare, sisteme de colectare a apelor 
uzate etc.) pentru subtraversări de râuri, 
căi feroviare sau rutiere sau de construcții 
existente, în general, în zone care nu 
permit desfășurarea de șantiere de lucru 
la suprafața terenului, printr-o prealabilă 
excavare deschisă.

Cod produs Denumire
Dimensiuni Masa

(t)D (cm) d (cm) g (cm) L (cm)

TSDN 600 tub de împingere pentru 
subtraversări 86 60 13 200 1,5

TSDN 800 idem 110 80 15 300 2,9

TSDN 1000 idem 130 100 15 300 3,68

TSDN 1200 idem 150 120 15 300 4,5

TSDN 1400 idem 172 140 16 300 5,76

TSDN 1600 idem 192 160 16 300 6,5

TSDN 1800 idem 220 180 20 300 9,2

TSDN 2000 idem 240 200 20 250 13

TSDN 2500 idem 294 250 22 250 15,9

L

D

g

d



Bazine pentru 
     hidrocarburi  
și grăsimi

Separatoarele de grăsimi cu decantor 
de nămol inclus sunt realizate din beton 
armat și se montează îngropat, fără a 
necesita ancorare. Ele sunt fabricate  
și certificate conform SR EN 1825.

Se utilizează cu precădere în industria 
alimentară, în unități de alimentație  
publică și în comețul alimentar:

 Abatoare și fabrici de procesare  
a cărnii

 Fabrici de lapte, de ulei, de uleiuri 
vegetale, de conserve

 Restaurante, cantine, fast-food-uri, 
unități de catering

 Centre comerciale

 Unități de învățământ și spitale care  
au cantine proprii.
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conductă 
evacuare

conductă 
admisie

capac de
vizitare

Cod 
produs

Debit
(l/s)

Diametru
exterior bazin 

De (m)

Înălțime 
bazin He

(m)

Diametru conductă 
intrare/ieșire

 (mm)

Volum 
total (l)

Masa
(t)

DDSG 2 2 1,24 1,75 110 1200 2,6

DDSG 3 3 1,24 1,75 110 4500 5

DDSG 4 4 1,24 1,75 160 1100 2,6

DDSG 6 6 1,24 1,75 160 4500 5

DDSG 7 7 2 2 160 1100 2,6

DDSG 9 9 2 2 160 4500 5

DDSG 12 12 2 2 160 8400 9

DDSG 15 15 2,4 2,5 200 4500 5

DDSG 20 20 2,4 2,5 200 8400 9

Separatoarele de grăsimi

www.dumarconstruct.ro
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conductă 
evacuare

conductă 
admisie

capac de
vizitare

filtru
coalescent

obturator

n Certificări. Separatoarele de hidrocarburi cu decantor inclus sunt 
produse și certificate conform SR EN 858 și au eficiența de epurare/
separare clasa I (5  mg/l conținut de hidrocarburi în apă  
la ieșirea din separator).

n Principiul de funcționare a separatoarelor de hidrocarburi se bazea-
ză pe diferența de greutate specifică dintre apă și hidrocarburi, 
respectiv a materialelor solide aflate în apele reziduale.

Separatoarele de hidrocarburi cu decantor 
de nămol inclus sunt realizate din beton 
armat și se montează îngropate, fără a mai 
avea nevoie de ancorare. 

n Instalația de separare este prevăzută cu 
filtre de coalescență (pentru a asigura 
separarea eficientă a hidrocarburilor 
din apă) și obturator automat (pentru 
a preveni scurgerea de hidrocarburi pe 
conducta de ieșire).

n Funcționarea separatoarelor de grăsimi se 
bazează pe principiul decantării: materialele 
cu o densitate mai mare decât a apei (nămolul, 
nisipul) coboară la fundul separatorului, cele 
mai uşoare (grăsimile) rămân la suprafaţă. 
Apa încărcată cu grăsimi intră în separator 
prin conducta de intrare, nămolul/nisipul se 
decantează în partea de jos a bazinului și 
grăsimile şi uleiurile de origine organică (fiind 
mai puţin dense decât apa) se vor separa 
din apele uzate şi se vor ridica la suprafaţa 
separatorului. Apa separată de nămol şi grăsimi 
este evacuată în reţea prin conducta de ieșire.

n Reguli de întreținere a separatoarelor cu 
decantor de nămol:

 Se verifică periodic prin gurile de vizitare 
nivelul nămolului decantat și nivelul grăsimii. 

Această verificare necesită golirea completă 
a separatorului și se efectuează de către 
o firmă specializată în acest domeniu. 
Frecvenţa efectuării acestei operaţii depinde 
de cantitatea materialului care trece prin 
separator (variabil, depinde de încărcarea 
apei) şi de volumul separatorului: cu cât 
volumul separatorului este mai mare, cu atât 
frecvența golirilor va fi mai mică.

 Operaţia de verificare se efectuează cel 
puţin o dată la două luni și presupune 
deschiderea separatorului, înlăturarea 
grăsimii acumulate la suprafaţă, drenarea 
conţinutului rezervorului, umplerea lui cu 
apă şi închiderea acestuia.

Separatoarele de hidrocarburi

 Separatoarele de hidrocarburi cu decantor de 
nămol inclus funcționeaza gravitațional și nu 
necesită racordarea la rețeaua electrică.

 Apa poluată cu hidrocarburi intră în separator 
prin conducta de intrare. Particulele 
grosiere (nămolul) se separă gravitațional, 



Cod 
produs

Debit
(l/s)

Diametru
exterior 
bazin De 

(m)

Înălțime 
bazin 

He
(m)

Diametru 
conductă 

intrare/ieșire
 (mm)

Volum 
decantor 

de 
nămol (l)

Volum 
stocare 

hidrocarburi 
(l)

Volum 
total 

(l)

Masă 
(t)

DDSH 3 3 1,24 1,75 110 500 350 1200 2,6

DDSH 3 3 2 2 110 3000 600 4500 5

DDSH 6 6 1,24 1,75 160 500 310 1100 2,6

DDSH 6 6 2 2 160 3000 600 4500 5

DDSH 10 10 1,24 1,75 160 500 310 1100 2,6

DDSH 10 10 2 2 160 3000 600 4500 5

DDSH 10 10 2,4 2,5 160 6000 1100 8400 9

DDSH 15 15 2 2 200 3000 600 4500 5

DDSH 15 15 2,4 2,5 200 6000 1100 8400 9

DDSH 20 20 2 2 200 3000 600 4500 5

DDSH 20 20 2,4 2,5 200 6000 1100 8400 9

DDSH 30 30 2 2 250 3000 600 4500 5

DDSH 30 30 2,4 2,5 250 6000 1100 8400 9

DDSH 40 40 2,4 2,5 315 6000 1100 8400 9

DDSH 50 50 2,4 2,5 315 6000 1100 8400 9

DDSH 65 65 2,4 2,5 315 6000 1100 8400 9

DDSH 80 80 2,4 2,5 315 6000 1100 8400 9

decantându-se la fundul bazinului. În 
continuare, apa poluată cu hidrocarburi 
ajunge la instalația de separare unde, 
datorită diferenței de greutate specifică, 
hidrocarburile se separă formând un strat  
la suprafața apei.

 Filtrul coalescent ajută la separarea 
particulelor foarte fine de hidrocarburi 
existente în apa uzată. Micro-picăturile de 
ulei, prea fine pentru a fi separate în prima 
fază, ajung astfel în contact cu fibrele filtrului 
și aderă la acestea. În timp, prin aderarea 
mai multor picături, iau naștere picături  
mai mari care, datorită forței ascensionale,  
se desprind și ies la suprafață.

  

Apa curată este evacuată de sub stratul 
de hidrocarburi pe principiul vaselor 
comunicante, gravitațional.

n Printre domeniile de utilizare a separatoa-
relor de hidrocarburi cu decantor inclus și 
filtru coalescent se află:

 Drumuri și autostrăzi

 Stații de alimentare cu combustibil 
(benzinării)

 Parcări exterioare

 Spălătorii auto manuale și automate

 Service-uri auto și garaje

 Platforme industriale

 Depozite petroliere

www.dumarconstruct.ro



Separatoarele de hidrocarburi pot 
funcționa și cu dispozitiv de ocolire  
(by-pass), conform SR EN 858  
(vezi schema alăturată).

n Reguli de întreținere în timpul 
funcționării:

 Se verifică periodic prin gurile de 
vizitare dacă nivelul de nămol 
decantat este sub nivelul inferior 
al țevii de intrare și al instalației 
cu filtre coalescente. Dacă 
nămolul a ajuns la nivelul inferior 
al țevii de intrare, se va vidanja 
nămolul decantat. Nămolul 
provenind din separatoarele 
de hidrocarburi este considerat 
deșeu periculos și, din acest 
motiv, trebuie respectate 
prevederile legale pentru 
depozitarea și neutralizarea 
acestui tip de deșeuri.

 Se verifică periodic, prin gurile de 
vizitare, nivelul stratului/peliculei 
de hidrocarburi. Grosimea 
stratului de hidrocarburi se 
determină cu ajutorul unei rigle 
și a unei paste susceptibile 
la hidrocarburi. În cazul în 
care grosimea stratului de 
hidrocarburi depășește 10  cm, 

uleiul trebuie îndepărtat. Îndepărtarea și 
transportul impurităților adunate în instalație 
(nămol uleios și hidrocarburi) se va efectua 
numai cu personal autorizat de către 
autoritatea de mediu. Se vor respecta cu 
strictețe prevederile legale privind manipularea 
deșeurilor periculoase.

 Cel puțin o dată pe an se va efectua o revizie 
generală, în cadrul căreia filtrul de coalescență, 
dispozitivul automat de închidere, precum și 
bazinul vor fi spălate din interior cu jet de apă 
la presiune mare. După spălare, instalația se 
reumple și se repune în funcțiune.
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placă intermediară
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Bazine cilindrice pentru
       stații de pompare 

Bazinele cilindrice realizate din prefabricate 
de beton reprezintă o soluție optimă și 
eficientă cu aplicații deopotrivă casnice  
sau de nivel industrial. 

n O stație de pompare este un sistem 
complex alcătuit din două sau mai multe 
pompe echipate cu sisteme adiționale de 
comandă/reglaj și de protecție. 

n Stațiile de pompare pot fi folosite în 
instalații civile, agricole sau industriale și 
sunt utilizate, de regulă, pentru ridicarea 
presiunii unor lichide, irigații pentru grădini, 
spălarea autovehicolelor sau ridicarea la 
cotă a apei menajere. 

În vederea satisfacerii în totalitate a cerințelor 
beneficiarilor noștri, ne propunem să oferim 
clienților nu doar produse de calitate, ci și 
asistența necesară pentru alegerea celei mai 
bune soluții tehnico-financiare.

www.dumarconstruct.ro



Tuburi 
     armate sau nearmate
Tuburi cu talpă
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Tuburile de beton se utilizează pentru:
 n  transportul apelor menajere, pluviale, 
a apelor meteorice și apelor de șiroire prin 
curgere cu nivel liber, în rețelele de canalizare, 
în general, îngropate;
 n  realizarea podețelor de drum sau de cale 
ferată, subtraversărilor.

Tuburile de beton produse de Dumar Construct 
se armează cu carcasă de oțel sudată. 
Carcasele se realizează cu utilaje automate. 
Tuburile cu diametre de 300, 400, 500, 600, 
800, 1000, 1200 și 1500 mm sunt armate 
conform SR EN 1916:2005 și SR EN 1916/
AC:2008. Armarea poate fi adaptată în funcție 
de cerințele proiectului.  

Tuburile se armează cu carcasă sudată din 
oţel pentru a asigura o rezistenţă optimă.
Întreg procesul de producție se desfășoară 
pe o linie automată, de mare productivitate, 
capacitatea acesteia fiind de aproximativ 
300 de elemente pe schimb.

Specificaţii tehnice ale armării:
 n  distanţa maximă dintre barele 
longitudinale  pasul fretei: 
70÷155  mm;
 n  diametrul minim al barelor: 5 mm.

Pentru tuburile cu diametrul interior 
mai mare de 1000 mm armarea 
este realizată din două carcase 
concentrice. Armarea se poate ajusta 
în funcţie de proiectul beneficiarului.



Elemente prefabricate pentru 
       garduri

Montaj de gard în trepte

Gardul din beton prefabricat produs de 
DUMAR CONSTRUCT este un produs 
de cea mai înaltă calitate, garantată de 
profesionalismul și experiența echipei 
care conlucrează la realizarea producției, 
de utilizarea materiei prime de cea mai 
bună calitate, ca și de implementarea 
unei tehnologii de ultimă generație de 
vibrare a betonului. 
Betonul folosit la întreaga gamă de gard 
prefabricat conține cimenturi de clasă 
superioară de rezistență și aditivi de cea 
mai bună calitate. Gardul prefabricat din 
beton poate fi considerat o soluție ideală 
pentru împrejmuiri elegante, eficiente, 
realizate rapid, rezistente și cu costuri de 
întreținere nesemnificative. DUMAR 
CONSTRUCT este producător de gard 
prefabricat încă din anul 1994, personalul 
angajat având experiență atât în 
producția prefabricatelor, cât și  
în etapele și fazele de montaj.

Stâlp cu ghidaje

Panouri gard

Ghidaje fixare panou

Mortar obturare 
interstiții (opțional)

Fundație de beton

Bază de beton

www.dumarconstruct.ro



DUMAR CONSTRUCT poate produce aproape 
orice tip de prefabricat din beton, respectând 

 
și specializat. 
Divizia de prefabricate diverse dispune de un 
atelier de confecții metalice, dotat cu utilaje 
performante, si de o echipă de muncitori cu 
foarte mare experiență, putând astfel realiza 

matrițe pentru orice prefabricat. Acest lucru 

astfel să satisfacem în totalitate cerințele 
clienților care au apelat la servicile noastre. 

prefabricate din beton destinate structurilor  
de rezistență la orice dimensiune și formă. 
În categoria prefabricatelor din beton intră, 

Prefabricate 
     diverse

în afara prefabricatelor de tip L sau T prezente 
în acest catalog la pagina 12, scări prefabricate, 
pereți de diferite forme, cabine și alte incinte din 
beton, borne de marcaj rutier etc.
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