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Catalog 108 

Cladiri si constructii din industria materialelor de constructii  

(inclusiv cariere si balastiere) 

 

Fisele de indicatori ai valorii de inlocuire 

 

Cariere de calcar 

1A. Cladire de productie pentru sortare calcar (Inaltimea = 8 m) 

1B. Cladire de productie pentru sortare calcar (Inaltimea = 19.5 m) 

2. Cladire de productie pentru concasare calcar 

 

Cariere de ghips 

3 Cladire de productie pentru sortare ghips 

4 Cladire de productie pentru concasare ghips 

 

Cariere de marmura si piatra de constructii 

5A Cladire de productie pentru prepararea marmurei (structura din lemn) 

5B Cladire de productie pentru prepararea marmurei si a pietrei de constructii 

 

Cariere de nisip si balastiere 

6 Cladire de productie pentru flotare nisip din cariere 

7 Constructie pentru concasare ballast 

mailto:matrix@fx.ro


8A Constructie pentru sortare in balastiere (h=12 m) 

8B Constructie pentru sortare in balastiere (h=8 m) 

 

Fabrici de caramizi si tigle inlocuitori de caramida si argila expandata 

9A Cladire de productie pentru cuptor Hoffman (Structura din lemn) 

9B Cladire de productie pentru cuptor Hoffman (Structura din zidarie) 

9C Cladire de productie pentru cuptor Hoffman (Structura din beton) 

10 Cladire de productie pentru cuptor cu uscatorie semiartificiala 

11A Cladire de productie pentru alimentator cutie 

11B Cladire de productie pentru alimentator cutie (structura din beton) 

12A Cladire de productie pentru caramizi si tigle ceramice (Structura din zidarie) 

12B Cladire de productie pentru caramizi si tigle ceramice (Structura din beton cu 
H=8m) 

12C Cladire de productie pentru caramizi si tigle ceramice (Structura din beton cu 
H=6m) 

12D Cladire de productie pentru caramizi si tigle ceramice (Structura din beton armat 
cu H=12m) 

12E Cladire de productie pentru caramizi si tigle ceramice (Structura din beton cu 2 
niveluri) 

13 Cladire de productie pentru blocuri din beton 

14 Cladire de productie pentru tigle de ciment 

15 Cladire de productie pentru argila expandata 

16A Sopron pentru uscat caramizi (Structura din lemn) 

16B Sopron pentru uscat caramizi (Structura din caramida) 

16C Sopron pentru uscat caramizi (Structura din beton) 

17 Uscatorie naturala cu rafturi sistem Keller 

18 Uscatorie naturala cu rafturi 



19 Atelier de taiat anvelope 

20 Sopron pentru depozitare argila, rumegus, nisip 

21A Platforma pentru uscarea caramizilor si a blocurilor din beton (Structura din 
beton) 

21B Platforma pentru uscarea caramizilor si a  blocurilor din beton (Structura din 
caramida) 

22A Depozit subteran de argila (fara pereti) 

22B Depozit subteran de argila (cu pereti) 

23A Uscatorie artificiala sistem Keller (tip A) 

23B Uscatorie artificiala sistem Keller (tip B) 

24 Uscatorie artificiala tunel 

25 Camera de aburire 

26 Tunel de aburire 

27A Cuptor Hoffman, superior, cu bolta 

27B Cuptor Hoffman, superior, fara bolta 

28 Cuptor Hoffman, inferior, fara bolta 

29 Cuptor tunel 

30 Cuptor discontinuu, cu doi pereti (cuptor de camp stabil) 

31 Cuptor zigzag 

32 Cuptor discontinuu, inchis 

33 Cuptoare ajutatoare pentru uscatorii 

 

Fabrici pentru teracota 

34 Cladire de productie pentru teracota 

35 Cladire de productie pentru uscator de materii prime 

36 Uscator pentru materii prime 



37 Cuptor tunel 

38 Cuptor mufa 

 

Fabrici de ciment 

39A Cladire de productie pentru insacuire (structura din zidarie) 

39B Cladire de productie pentru insacuire (structura din beton) 

40A Cladire de productie pentru morile de ciment (hala tip A) 

40B Cladire de productie pentru morile de ciment (hala tip B) 

40C Cladire de productie pentru morile de ciment (hala tip C) 

41 Cladire de productie pentru uscator de zgura 

42 Cladire de productie pentru uscare materii prime 

43 Cladire de productie pentru recuperare de caldura 

44A Cladire de productie pentru cuptor de clincher (Inaltimea = 17m) 

44B Cladire de productie pentru cuptor de clincher (Inaltimea = 12m) 

45 Cladire de productie a morilor de faina bruta 

46 Cladire de productie pentru platforma de coacere 

47 Cladire de productie  a morilor brute (Mori pasta) 

48 Cladire de productie pentru concasoare 

49 Caldire de productie pentru pompe pasta 

50 Cabina de comanda 

51 Coladire de productie pentru bazin de omogenizare 

52A Cladire pentru depozitare materii prime (structura din zidarie) 

52B Cladire pentru depozitare materii prime (structura din beton) 

53A Magazie de saci (Structura din lemn) 

53B Magazie de saci (Structura din beton) 



53C Magazie de saci (Structura din metal) 

54 Constructie instalatie de desprafuire 

55 Rampa de transbordare calcar 

56 Rampa incarcare-descarcare ciment 

57A Camera de fum (Structura din zidarie) 

57B Camera de fum (Structura din metal) 

58 Siloz pentru faina bruta 

59A Siloz pentru ciment (celule circulare) 

59B Siloz pentru ciment (celule dreptunghiulare) 

60 Bazin de omogenizare 

61 Rezervor de pasta 

 

Fabrici de var 

62. Cuptor de var Hoffman 

63A Cuptor de var, inalt 

63B Cuptor de var, inalt 

63C Cuptor de var, inalt (constructie din metal) 

64 Cuptor de var discontinuu 

 

Fabrici de ipsos 

65 Cladire de productie pentru cuptor de ghips 

66A Cladire de productie pentru fierbatoare ghips (structura din zidarie) 

66B Cladire de productie pentru fierbatoare ghips (structura din beton) 

67 Siloz de ipsos 

 



Fabrici de prefabricate din beton armat si beton cellular autoclavizat 

68 Cladire de productie pentru stalpi de beton armat centrifugat 

69 Cladire de productie pentru sortarea agregatelor 

70A. Cladire de productie pentru betoane celulare autoclavizate 

71 Cladire de productie pentru prefabricate din beton 

72A Cladire de productie pentru armaturi (structura din zidarie) 

72B Cladire de productie pentru armaturi (structura din beton) 

73 Cladire de productie pentru tuburi precomprimate din beton (PREMO) 

74 Cladire de productie pentru caramizi silico-calcare 

75 Cladire de productie pentru betoane (Centrala de beton) 

76 Cladire pentru depozitare produse finite 

77 Pista exterioara pentru prefabricate 

78 Constructie pentru dozare 

79 Culee de ancorare (pentru elemente precomprimate din beton armat) 

80 Constructie pentru depozitare agregate 

81 Constructie pentru depozitare produse finite 

82 Rastel (pentru depozitat panouri mari prefabricate) 

83 Camera de aburire (cuva pentru tartare termica) 

 

Fabrici de panza si carton asfaltat 

84A Cladire de productie pentru carton si panza bitumata (structura din zidarie) 

84B Cladire de productie pentru carton si panza bitumata (structura din lemn) 

 

Fabrici de materiale termo-fono izolante 

85A Cladire de productie pentru material termo si fono-izolante (parter) 



85B Cladire de productie pentru material termo si fono-izolante (cu 2-3 etaje) 

85C Cladire de productie pentru material termo si fono-izolante (cu 2 niveluri) 

86 Camera de aburire (uscator pentru rondele) 

87 Cuptor vana 

88 Cuptor camera pentru dialit 

89 Cuptor pentru topit sticla 

90 Cuptor pentru superex 

91 Cuptor ajutator 

92 Camera de aburire (uscatorie pentru dialit) 

 

Fabrici de placi si tuburi de azbociment 

93A Cladire de productie pentru azbociment (cu parter si partial cu 2 etaje) 

93B Cladire de productie pentru azbociment (Hala de amestec) 

93C Cladire de productie pentru azbociment (cu un nivel si subsol partial) 

94 Cladire pentru depozitat materii prime 

95 Tunel de aburire 

 

Fabrici de obiecte sanitare din portelan 

96A Cladire de productie pentru obiecte sanitare din portelan (parter) 

96B Cladire de productie pentru obiecte sanitare din portelan (cu 2 etaje) 

97 Cladire de productie pentru cuptor 

98 Cladire de productie pentru mori 

 

Fabrici de stufit 

99 Cladire de productie pentru stufit 



Fabrici de geamuri 

100A Cladire de productie pentru cuptor recoacere (structura din lemn) 

100B Cladire de productie pentru cuptor recoacere (structura din beton) 

101 Cladire de productie pentru samoterie 

102 Cladire de productie pentru pregatirea materiei prime (uscator, macinare, 
cernere) 

103 Cladire de productie pentru geam turnat (hala cuptor) 

104 Cladire de productie pentru slefuit geam 

105 Cladire de productie pentru geam laminat (Hala cuptor) 

106A Cladire de productie pentru geam tras (Hala cuptor) 

106B Cladire de productie pentru geam tras (Hala masinilor) 

107 Cladire de productie pentru taiat geam 

108A Cladire de productie pentru dozare si amestec 

108B Cladire de productie pentru dozare si amestec (Turn de amestec) 

109 Cladire de productie pentru ambalaj (Hala ambalaj) 

110 Cladire pentru depozitat material in bulgari 

111 Cuptor de geam tras (Cuptor vana) 

112 Cuptor de geam turnat 

113 Cuptor de geam laminat 

114 Cuptor de recoacere pentru geam 

115A Cuptor de detensionare (temperare) (Inaltimea = 2 m) 

115B Cuptor de detensionare (temperare) (Inaltimea = 1 m) 

 

 

 

 



Obiecte comune 

116A Cladire pentru centrala termica (Structura din beton) 

116B Cladire pentru centrala termica (Structura din zidarie) 

116C Cladire pentru centrala termica (Structura din beton, H=7m) 

117A Casa troliu pentru plan inclinat (Structura din zidarie) 

117B Casa troliu pentru plan inclinat (Structura din beton) 

118A Cladire pentru statie de compresoare (Structura din beton) 

118B Cladire pentru statie de compresoare (Structura din zidarie) 

119 Constructie pentru casa de ascensor 

120 Cladire pentru adapostit muncitori 

121A Grup social in incinte industriale (structura de zidarie) 

121B Grup social in incinte industriale (structura din beton) 

122A Constructie inchisa pentru benzi transportoare (din beton armat) 

122B Constructie inchisa pentru benzi transportoare (din profile metalice) 

123A Constructie deschisa pentru benzi transportoare (din beton armat) 

123B Constructie deschisa pentru benzi transportoare (din profile metalice) 

124A Cale de rulare pentru poduri rulante (structura din beton) 

124B Cale de rulare pentru poduri rulante (structura metalica) 

125 Cale de rulare pentru macarale 

126 Cale de rulare pentru excavator elinda (folosita in balastiere si cariere) 

127A Constructie pentru estacada (din beton armat) 

127B Constructie pentru estacada (din profile metalice) 

128 Rampa de incarcare-descarcare 

129 Tunel (pentru benzi transportoare) 

130A Canal pentru conducte (din beton) 



130B Canal pentru conducte (din caramida) 

131A Canal de fum (din zidarie) 

131B Canal de fum (din beton) 

132A Plan inclinat pentru linie ferata (constructii de teren) 

132B Plan inclinat pentru linie ferata (constructive pe estacada de beton) 

133A Constructie pentru pasarela (din beton armat) 

133B Constructie pentru pasarela (din profile metalice) 

134 Constructie de ponton (Platforma) 

135 Siloz de ciment 

136A Rezervor (batal din caramida) 

136B Rezervor (batal din beton) 

136C Rezervor (batal din pamant batut) 

 

Conducte tehnologice 

137 Instalatie electrica de forta 

138 Conducta interioara pentru alimentare cu apa 

139 Conducta pentru canalizare interioara 

140 Conducta de transport ciment 

141A Conducta de otel pentru hidrotransport 

141B Conducta de azbociment pentru hidrotransport 

142 Conducta de transport bitum 

143 Conducta de transport bitum 

144 Conducta pentru ventilatie tehnologica 

 

 


