
 

SYMMETRICA: 5 idei de amenajare a curții cu pavele 
 
București,  23  septembrie 2014   80% dintre românii care și-au amenajat curtea în 
ultimul deceniu au ales să folosească pavelele pentru crearea aleilor, teraselor sau locurilor de 
parcare, fapt ce demonstrează o aliniere la practicile vestice, potrivit Symmetrica, unul dintre 
principalii jucători de pe piața locală de pavele și borduri vibropresate. 
 
”Pavelele reprezintă un element esenţial de design exterior, atât din punct de vedere estetic, cât şi 
din punct de vedere practic, iar alegerea lor se face ţinând cont de destinaţia fiecărei zone din 
curte”, a declarat Sebastian Bobu, Director Executiv al Symmetrica. 
 
Potrivit acestuia, în cazul în care se optează pentru amenajarea zonei de trafic auto, pavelele 
trebuie să reziste la uzură şi o sarcină mai grea și trebuie montate într-o anumită formă. În schimb, 
pentru pavarea suprafaţelor destinate doar traficului pietonal, există o varietate mai largă de 
opţiuni. 
 
Curtea poate avea un design creativ, datorită varietăţii de forme, culori şi mărimi existente. 
Acestea se pot combina pentru a obţine fie un design mai minimalist, fie unul mai special, creându-
se anumite modele. Symmetrica recomandă cinci idei de amenajare deosebită care pot schimba 
complet aspectul unei grădini. 
 
Forme rotunjite 
 
Pavelele pot fi montate în forme rotunjite, potrivite 
pentru zonele de alei, terase sau cele din jurul fântânilor. 
Acest tip de design generează o atmosferă liniştitoare, 
relaxantă, datorită formelor circulare şi nuanţelor calde 
care pot fi folosite. 
 
 

 
Forme ascuțite 
 
Pentru un ambient mai energic, formele ascuțite 
reprezintă alegerea perfectă. Se poate opta chiar și 
pentru crearea unei atmosfere hollywoodiene, prin 
aranjarea pavelelor în formă de stea, în mijlocul căreia 
se poate instala un foișor. 
 
Modernism la 

superlativ 
 



 

Formele lineare amestecate cu cele in forme hexagonale sau de romb oferă un aspect modern, 
ideal pentru căile de acces largi şi luminoase din curte. De asemenea, combinaţia între cele două 
forme de pavele şi mixtul de culori apropiate ale acestora, oferă posibilitatea obţinerii unor 
arhitecturi peisagistice pline de originalitate. 
 
 
 

Aspect rustic 
 
Pavajul dreptunghiular, de tip cărămidă, oferă curţii o 
ambianţă rustică şi poate fi folosit atât pentru zonele 
de terase, cât şi pentru cele destinate accesului auto. 
Utilizarea culorilor specifice, precum cărămiziu, negru 
sau maro va conferi suprafeţei un apect deosebit. 
 
 
 

Noua tendinţă ecologică 
 
Pentru a păstra un ambient cât mai natural, pavelele 
ecologice reprezintă soluția ideală de a îmbina 
aspectul estetic cu cel practic. Comparativ cu pavajul 
impermeabil, cel ecologic permite precipitaţiilor 
atmosferice să alimenteze pânza freatică. Astfel, apa 
nu mai trebuie colectată prin conducte şi scurgeri ce 
necesită investiţii suplimentare. Mai mult, pavelele 
ecologice au o capacitate ridicată la drenaj şi o 
rezistenţă foarte mare, motiv pentru care acest sistem 
este utilizat atât pentru aleile pietonale, cât şi pentru parcările de autovehicule. 
 
“În ultimii ani construcţiile ecologice au început să prindă contur şi în România, mai ales în cazul 
amenajărilor peisagistice, unde armonizarea cu mediul înconjurător este obligatorie. Pe lângă 
efectul estetic al pavelelor ecologice, principalul lor avantaj constă în faptul că evită stagnarea apei 
provenite din precipitaţii şi permit drenarea suprafeţele pe care sunt aplicate”, a încheiat Sebastian 
Bobu. 
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Despre Symmetrica 
 



 

Symmetrica este o companie 100% românească, producătoare de pavele, borduri şi rigole 
vibropresate pietonale şi carosabile, într-o gamă variată de forme şi culori. Aceasta a fost înfiinţată 
în 1994 de Florentina-Mihaela Stanciu (60% din acţiuni) şi Florin-Cristinel Stanciu (40% din acţiuni).  
 
Prima fabrică Symmetrica a fost inaugurată în 1999 la Vereşti, judeţul Suceava, urmată apoi de 
unităţile de producţie de la Podu Iloaiei, judeţul Iaşi (2010), şi Bolintin Vale, în apropiere de 
Bucureşti (2011).  
 
Principalele proiecte pentru care Symmetrica a livrat pavele şi borduri se numără Arena Naţională, 
parcul balnear din staţiunea Vatra Dornei, magazine Carrefour, Lidl, Penny Market, parcări cu 
pavele ecologice în Bucureşti etc. De asemenea, produsele companiei au fost folosite pentru 
reabilitatea de străzi, trotuare şi parcuri ecologice din întreaga ţară.  

# # # 
 
 


