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PREZENTAREA APLICAȚIEI 

Construcția ecologică și naturală cu lemn devine din ce în ce mai populară. Acest lucru se aplică multor tipuri de 

construcții, de la casa unifamilială, clădirea cu mai multe etaje, mansardare sau extinderea sub formă de carport, 

precum și multe altele. 

Aproape că nu există niciun alt material care să fie la fel de dinamic și mai ușor de prelucrat ca lemnul. De aceea, 

Berner vă oferă o gamă completă de produse ecologice și inovatoare pentru construcții din cherestea. 

De la îmbinarea cadrelor în atelier până la etanșarea pe șantier, avem instrumentele potrivite pentru fiecare etapă a 

lucrării. În construcțiile cu material lemnos bazați-vă pe Berner pentru un succes garantat. 

CONSTRUCȚIA 

CADRULUI ÎN ATELIER 

FIXAREA CADRULUI PE 

ȘANTIER 

ASAMBLAREA 

IZOLAȚIA 

ECHIPAMENTUL 



 

 

  

PRODUSE  

Această broșură este împărțită în diferiți pași de 

lucru. Accesați secțiunea corespunzătoare și 

selectați soluția dvs. de produs. Veți găsi de toate, 

de la construirea cadrului în atelier până la fixarea și 

instalarea acestuia pe șantier, de la izolație la 

echipament de protecție. 

 

PARTENER  

Berner este un partener pe care vă puteți baza, 

personalul de pe teren are grijă de nevoile dvs. și vă 

este alături cu informații și soluții utile. Mai mult 

decât atât, magazinul nostru online este disponibil 

24/7, permițându-vă să cumpărați în orice moment 

bunurile de care aveți nevoie pentru construcția 

ramelor din lemn și nu numai. 



 BERNER | STRUCTURĂ DE LEMN 

  

FLEXTIGHT 

ETANȘANT PENSULABIL 
CARE SE POATE VOPSI 

► Foarte versatil  

► Rămâne elastic și poate fi 

vopsit, tencuit sau lipit 

► Aderență la suprafețe prăfuite 

și umede 

► Conținut: 4,5 kg 

► UA: 1 buc 

         Art.-Nr. 415183 
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BERNER | STRUCTURĂ DE LEMN 

Berner vă oferă toate produsele pentru măsurare, tăiere și fixare care vă vor ajuta să depășiți 

orice provocare. 

1 | CONSTRUCȚIA CADRULUI ÎN ATELIER 

► Tăieturi precise, perfecte  

► Dinți înclinați alternativ, cu 

șlefuire dreapta-stânga 

► Geometrie optimizată a 

dinților 

► UA: 1 buc. 

         230 x 2,6 x 30 mm  

         Art.-Nr. 200180 

         Sunt disponibile și alte     

         dimensiuni! 

Pânză de fierăstrău 

circular WOODline 

SFATUL EXPERTULUI 

Cum se alege o pânză de ferăstrău 

circular? 

► Pas mic pentru tăieturi rapide, medii și fine 

în lemn masiv pe o parte sau materiale 

stratificate fără strat de acoperire și pentru 

tăieri de-a lungul fibrei lemnului 

► Pas mediu pentru tăieturi rapide, medii și 

fine în lemn masiv și materiale stratificate 

cu strat de acoperire pe o parte  

► Pas mare pentru tăieturi transversale fine și 

fără așchii în lemn moale și tare, materiale 

stratificate furniruite pe ambele părți, 

materiale plastice și materiale cu fibre.  

          

Pânză de fierăstrău pendular WOODline 
Pânză fierăstrău cu intrare 

directă în material HCS 

► Tăiere foarte precisă în 

lemn de esență tare 

► Dinți curbați 

► Tăierea în panouri sau 

mobilier din lemn 

(instalarea prizelor) 

► UA: 1/5 buc. 

         32 x 50 mm  

         Art.-Nr. 329071 

         Sunt disponibile și alte     

         dimensiuni! 

► Tăiere rapidă, fină în lemn 

► Lamă profesională universală pentru 

prelucrarea lemnului 

► Pasul dintelui: 2-3  

► Lățime de tăiere: 1,5 mm 

► Lungime dințată: 90 mm 

► UA: 5/25 buc. 

         2 – 3/90 mm  

         Art.-Nr. 372352 

          



 

 
Lubrifiant pentru lemn 

Ferăstrău pendular cu acumulator 

Ferăstrău și masă BTMTS 305 mm 

Oscilator BOT Starlock Max 

Fierăstrău circular de mână BCS-61 

► Facilitează prelucrarea manuală și mecanică a lemnului 

► Dizolvă și îndepărtează rășinile de pe pânzele de 

ferăstrău 

► Reduce frecarea și generarea de căldură 

► Fără pete, fără lipire și fără așchii sau făină de lemn pe 

lemn 

► Protejează mașinile 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 043117   5 l  

          

► Versatil pentru tăierea în lungime sau transversală și 

tăieturi înclinate în lemn și alte materiale de construcție 

de până la 61 mm 

► Setarea variabilă a unghiului de tăiere până la 57 de grade 

► Echilibru optim pentru o funcționare sigură, fără efort 

         Livrare 

         1 x ferăstrău circular BCS-61  

         1 x lamă de ferăstrău WOODline 190x1,6x30 mm, Z24  

         1 x gard de rupere  

         1 x adaptor de aspirare a prafului  

         Art.-Nr. 201169  în cutie de carton 

► Ferăstrău combinat cu capacități de tăiere transversală 

► Tehnologie LED Shadow Line Cut pentru o tăiere precisă 

         Livrare 

         1 x ferăstrău cu unghi de masă BTMTS 305 

         1 x lamă de ferăstrău WOODline 305x2,5x30 mm, Z72 

         1 x gard de rupere  

         1 x fereastră de protecție a lamei 

         Art.-Nr. 243306 

          

 

► Electronică cu control al ratei de cursă în 2 trepte 

► Pornire ușoară 

► 4 trepte de reglare a cursei pendulului  

         Livrare 

         1 x ferăstrău fără fir BACJS-1 18 V 

         2 x acumulatori BBP 18 V, 5,0 Ah, Li-Ion 

         1 x încărcător de baterii BBC-2 14,4-18 V LION 

         1 x valiză Bera Clic+ No. 3 

         Art.-Nr. 244758 

► Schimbarea rapidă, fără instrumente a accesoriilor 

în decurs de 3 secunde, utilizând snap-in-ul SDS 

► Control variabil al ratei de oscilație 

► Compatibil cu toate accesoriile Starlock, Starlock 

Plus și Starlock Max 

         Livrare 

         1 x oscilator BOT Starlock Max 

         1 x valiză Bera Clic+ No. 1 

         Art.-Nr. 334821 
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Set ferăstrău manual  

Nivelă din aluminiu  

Fierăstrău coadă de vulpe 

Ruletă fără magnet Creion pentru tâmplărie Duo Marker  

► Schimbare rapidă a lamei cu simpla apăsare a unui buton 

► Lame flexibile care asigură o tăiere curată 

► Mâner din plastic ABS puternic cu un strat de cauciuc moale 

         Livrare 

         1 x lamă ferăstrău lemn / plastic fin 

         1 x lamă ferăstrău lemn verde 

         1 x lamă de ferăstrău lemn, medie 

         1 x lamă de ferăstrău pentru metal 

         1 x mâner universal 

         1 x geantă 

         Art.-Nr. 004813 

► Dinți universali, întăriți pentru o durată 

lungă de viață 

► Nu este necesară ascuțirea 

► 7 dinți pe inch pentru o tăiere rapidă și 

dură 

► Lungimea lamei: 500 mm 

► Lungime totală: 580 mm 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 076359 

          

► Lungimea: 5 m 

► UA: 1/5 buc.  

         Art.-Nr. 097785 

         Sunt disponibile și alte     

         dimensiuni! 

 

► Mină HB rezistentă la 

ștergere și intemperii 

► Ideal pentru marcarea pe 

lemn, zidărie, hârtie și beton 

► UA: 12 buc.  

         Art.-Nr. 335080 

          

► Rezistent la apă 

► UA: 1 set  

         Art.-Nr. 198668 

          

► Lungime: 100 cm 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 113475 

         Sunt disponibile și alte     

         dimensiuni! 

 

PRODUSE COMPLEMENTARE 
                              

Mașină de găurit cu 

percuție, fără perii 

 

                              Art. 369783                                           Art. 218898                                                        Art. 198695                                        

     Bit Impact TX Menghină Heavy Duty pentru o 

singură mână 

 

            



 

 

  

Ancorarea structurii din lemn în fundație sau sol este esențială pentru longevitatea obiectului. 

Cu produsele noastre puteți ancora cadrele atât mecanic cât și chimic în sol. De asemenea, 

avem burghiele potrivite pentru diferite tipuri de ancorare (mecanică sau chimică). 

2 | FIXAREA CADRULUI PE ȘANTIER  

Burghiu rotopercutor ROCKbeaver SDS-plus 

Ciocan rotopercutor BHD 4-32  Burghiu rotopercutor ROCKbeaver 

► Îndepărtarea rapidă a prafului de foraj datorită 

capului de găurire scurt și geometriei spiralei cu 

volum mare 

► Durată lungă de viață datorită geometriei 

optimizate a carburii 

► Dimensiuni perfecte ale găurilor datorită 

marcajului inovator de uzură 

► UA: 1/30 buc.  

         Art.-Nr. 213482   8x250/315 mm 

         Sunt disponibile și alte     

         dimensiuni! 

 

► Ideal pentru găuri de ancorare cu șuruburi mari, 

console,  găuri în beton și zidărie de la 6 la 32 mm 

► Raport optimizat între performanță și greutate 

► Mecanismul de percuție mare garantează o durată de 

viață mai lungă a uneltei și performanțe superioare 

► Prindere SDS-plus 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 342988    Cutie de transport 

          

SFATUL EXPERTULUI 

► Viteză de găurire vizibil mai mare datorită metalului dur dintr-o singură bucată care asigură transferul direct de 

energie de la mecanismul de percuție la burghiu 

► Rezistență și durată mare de utilizare în beton și beton armat 

► Design optimizat de tăiere a capului din carbură / plat 

► Viteză de găurire mare constantă pe toată durata de viață 

► Combinație perfectă a capului de foraj din 3 părți cu canelura spirală din 3 părți 
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MCS Plus H MULTICOMPOUNDsystem Tije ancore MULTICOMPOUNDsystem  

Mortar chimic MULTICOMPOUNDsystem MCS Uni Plus 

          Aprobare pentru 

► Beton fisurat (Opțiunea 1) 

► Beton nefisurat (opțiunea 7) 

► Zidărie 

► Beton uscat sau umed 

► Legături de armare ulterioare 

► Găuri umplute cu apă (ancore cu filet intern) cu MCS Uni Plus, 410 ml 

► Test de protecție la incendiu F120 in beton si zidărie 

► Categorii de performanță seismică C1 / C2 (M12-M20) pentru 

ancorare în beton 

         Art.-Nr. 117579   300 ml, UA: 1/12 buc 

         Art.-Nr. 177823   410 ml, UA: 1/12/60/120 

 

► Adâncimi de ancorare variabile ale tijelor de ancorare, 

prin urmare, forțele de prindere diferite permit o 

flexibilitate optimă 

► Tije de ancorare din oțel zincat 5.8 

► Tijă de ancorare, inclusiv piuliță și șaibă 

► UA: 10 buc.  

         Art.-Nr. 080544   M8 x 110 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Structura optimizată pentru utilizarea economică a 

mortarului chimic 

► Aripile de centrare aliniază în mod ideal tija filetată în 

manșonul sitei și împiedică alunecarea când este instalată 

deasupra capului 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 080537   12 x 85 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 



 

    

Ancoră Simplex BAZ A4 SIMPLEXanchor Ancoră simplex SIMPLEXanchor BA 

Diblu universal BXRfix Ancoră cu înșurubare MMS-plus 

► Cel mai înalt nivel de aprobare pentru utilizare în 

beton, de asemenea cu cerințe de protecție împotriva 

incendiilor și seismice 

► Adâncimea de ancorare mai mică pentru dimensiunile 

M8 – M16 permite flexibilitate și eficiență maximă în 

timpul asamblării 

► Găurirea în gol ca metodă de găurire aprobată pentru 

a scurta timpul de asamblare 

► Versiune: otel inoxidabil A4 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 080481   M8 x 95 - 30 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

► Ancora cu șurub cu cap hexagonal și șaibă 

combinată asigură un aspect frumos cu fixare 

vizibilă 

► Eficiență ridicată în timpul asamblării datorită 

adâncimii de ancorare reduse  

► Design optimizat al filetului pentru sarcini 

admisibile mai mari 

► Versiune: oțel galvanizat 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 341197   7,5 x 80 - 30 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

► Adaptare flexibilă la aplicare datorită celor 

două adâncimi de ancorare 

► Adâncimea de ancorare redusă scurtează 

timpul de găurire. Acest lucru economisește 

timp și reduce loviturile de armare la găurire 

► Filetul lung permite instalații distanțate și 

lungimi utile variabile 

► Versiune: otel galvanizat 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 114179   M8 x 91 - 30 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Aplicabil universal într-o mare varietate de 

materiale de bază 

► Adâncimea de ancorare de numai 50 mm 

reduce timpul de găurire pentru o instalare cu 

economie de costuri 

► Este necesar un cuplu de strângere redus care 

permite asamblarea simplă și sigură 

► Diblu cu guler înecat si șurub înecat, oțel 

zincat 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 113830   10 x 100 - 50 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

Cheie dinamometrică ½ 

40 – 200 Nm 

 

                        Art. 120332                                             Art. 048374                                                       Art. 366314                                        

Set clichet, 

Loop-Ratchet 

 

Șurubelniță cu acumulator cu impact, 

BACIW BL HP ½" 18V, 5,0 Ah, BC+ 
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  3 | ASAMBLAREA  

Vă putem furniza o gamă corespunzătoare de diferite fitinguri, piulițe și șuruburi cu testele 

necesare în special pentru construcțiile din lemn. Cu noi te poți baza pe soluții personalizate 

pentru o construcție stabilă. 

Șurub PAL EASYfast WAVE plus  

Disponibil cu filet parțial sau total! 

► Poziționare rapidă și stabilă datorită unghiului 

redus al vârfului, deosebit de avantajoasă pentru 

îmbinările cu o singură mână 

► Prindere și înșurubare mai rapidă  

► Mai puțină despicare/așchiere a lemnului (mai ales 

pentru șuruburi aproape de margine) 

FILET PARȚIAL 

► Ø 5,0 x 50/30 mm TX20  

► UA: 300 buc.  

         Art.-Nr. 409990 

          

 

► Ø 5,0 x 50/30 mm TX20  

► UA: 300 buc.  

         Art.-Nr. 409991 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 FILET TOTAL 

► Ø 6,0 x 100/92 mm TX30  

► UA: 100 buc.  

         Art.-Nr. 410177 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 



 

 

  

SFATUL EXPERTULUI 

► Pentru elementele de fixare * relevante pentru siguranță, trebuie utilizate șuruburi cu ETA sau standarde 

armonizate conform CPR (Construction Products Regulation). 

► Pentru îmbinările cu șuruburi în structuri portante din lemn, trebuie respectate reglementările de instalare ale ETA 

aplicabile. 

► Șuruburile cu vârf de găurit, crestătură de tăiere sau flancuri cu filet ascuțit nu sunt potrivite pentru dibluri (e 

posibilă reducerea capacității de încărcare a ancorei) 

► Pentru lemn de esență tare, se recomandă pre-găurirea pentru a evita ruperea șuruburilor (pre-găurire Ø ≤ Ø miez 

șurub) 

         * Structuri portante din lemn cu risc mare de deteriorare economică sau fizică în cazul în care prinderea cedează           

          

Șurub zencuitor EasyFast cu cap de 

frezare TX placat cu zinc 
Șurub lemn, PAL  

Șurub PAL EasyTop TX oțel inoxidabil  Șurub pentru lemn DIN 571 

► Șurub la nivel cu cap înecat 

► Crestătura (“CUT”) de la vârful șurubului reduce 

efectul de despicare a lemnului 

► Lungimea extinsă a filetului și flancurile solide ale 

acestuia asigură o fixare optimă în substraturile 

din lemn sau dibluri 

► Versiune: oțel galvanizat 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 405575   Ø 8,0 x 160/100 mm TX40 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Cap cu șaibă pentru sarcini mai mari  

► Acoperire specială de alunecare a filetului 

► Lungimea extinsă a filetului și flancurile solide ale 

acestuia asigură o fixare optimă în substraturile 

din lemn sau dibluri 

► Versiune: oțel galvanizat 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 405611   Ø 8,0 x 140/100 mm TX40 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Poate fi folosit în zonele exterioare afectate direct 

de intemperii (oțel inoxidabil de înaltă calitate) 

► Reducerea semnificativă a fisurilor și a așchiilor din 

lemn datorită burghiului 

► Înșurubare rapidă și curată datorită nervurilor de 

frezare de pe tija și capul înecat 

► Versiune: oțel inoxidabil 

► UA: 100 buc.  

         Art.-Nr. 372067   Ø 6,0 x 120/70 mm TX25 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

► Domenii versatile de aplicare în diferite baze de 

ancorare 

► Strângere ușoară și fermă cu cap hexagonal 

(inclusiv restrângere) 

► Construcții din lemn stabile și de lungă durată 

datorită arborelui de dimensiuni mai mari pentru o 

capacitate portantă mai mare a forței de forfecare 

► Versiune: galvanizat 

► UA: 50 buc.  

         Art.-Nr. 127981   Ø 10,0 x 140 mm SW17 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 
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Ciocan pentru acoperiș, integral din 

oțel Top 

 

Maşină bătut cuie cu buclă BPT-CN-

WP1-65-15 

Cui cu nervuri, cap plat, zincat 

Cuie B-VIII, cui cu filet spiralat 

► Fixarea conectorilor metalici în substructuri 

portante 

► Fiabilitatea procesului cu standardul de calitate 

armonizat cu CPR EN 14592: 2008 / DIN1052 

► Versiune: zincat 

► UA: 250 buc.  

         Art.-Nr. 205702   Ø 4 x 40 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

► Ciocan din oțel forjat dintr-o singură bucată 

► Mâner 2K și miez de oțel conectat cu șurub și 

piuliță cu autoblocare. Nu mai este posibil să 

slăbiți mânerul. 

► Cap DIN 7239 

► Marca TÜV/GS 

► Greutatea capului: 600 g 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 244657 

          
► Reglarea adâncimii fără unelte 

► Mâner confort cauciucat și priză reglabilă 

► Sistemul de alimentare și poziționare complet 

pneumatic permite fixare precisă a cuiului 

► Include declanşator tip comutator pentru 

tragere secvenţială cu recul 

► Presiune de lucru: 5-8 bar 

► Capacitate magazin: 200 buc 

► Tip de stocare: Bobina 

► Conexiune aer: 1/4 " 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 245090    

 

 

 

► Unghi de înclinare 15 ° 

► Cap rotund plat 

► Fixare eficientă cu unelte standard cu aer 

comprimat 

► UA: 4000 buc.  

         Art.-Nr. 114729   Ø 2,8 x 70 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

ACCESORII NECESARE  

Niplu de aer comprimat G 1/4 “ galvanizat  

Art. Nr. 119852 

 



 

 

  Suport grindă combinat Greenline Colțar cu laturi egale fără 

întăritură Greenline 

Colțar cu laturi egale    

cu întăritură Greenline 

Tijă de legătură HT  Picior de susținere reglabil pe înălțime 

 

► Conform DIN 1052 

► Tablă de oțel, zincată la cald 

► UA: 1 / 100 buc.  

         Art.-Nr. 342967    

         90 x 90 x 65 x 1,5 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Conform DIN 1052 

► Tablă de oțel, zincată la cald 

► UA: 1 / 100 buc.  

         Art.-Nr. 342970    

         90 x 90 x 65 x 1,5 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► ETA-08/264  

► UA: 1 / 50 buc.  

         Art.-Nr. 343127    

         120 x 160 x 1,5 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

 

► Absorbția sarcinilor mari de 

întindere  în construcțiile cu 

cadru din lemn 

► Înălțime totală redusă 

► Model de găuri optimizat 

► UA: 1 / 10 buc.  

         Art.-Nr. 342975    

         340 x 60 x 3 mm 

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Reglare pe înălțime: 140–190 mm 

► Placă suport: 100 x 100 x 8 mm 

► Placă de bază: 160 x 100 x 8 mm 

► UA: 1 / 4 buc.  

         Art.-Nr. 141559    

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

Aparat fir pentru trasat 
Geantă pentru scule 

construcții 

 

                                            Art. 116449                                                                                      Art. 141270                                         
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4 | IZOLAREA  

Izolarea corectă este crucială pentru a ne asigura că o casă din lemn este rezistentă la vânt și 

respectă cele mai recente standarde energetice. Barierele noastre de vapori și benzile 

asociate asigură o bună izolare și etanșeitate a clădirii. 

Bandă adezivă de conectare EC1 Plus  Bandă adezivă de etanșare 

Bandă de etanșare exterior-interior Adeziv folii 

 

► Bandă pentru construcții de interior și 

gips-carton - folosită în principal în 

interior 

► Poate fi folosită și în aer liber; timp 

maxim de expunere în aer liber 3 luni 

(Europa Centrală) 

► Optim pentru lipirea diferitelor 

materiale (de exemplu, membrană 

barieră de vapori pe lemn) datorită 

benzii adezive elastice 

► Lipirea etanșă a membranelor barieră 

de vapori 

► UA: 10 Role  

         Art.-Nr. 363630   60 x 25 mm 

 

 

► Bandă pentru construcții de 

interior și gips-carton - folosită în 

principal în interior 

► Aprobat conform DIN 4108-7 

pentru lipirea etanșă și etanșarea 

suprapunerilor de membrane 

barieră de vapori 

► Optim pentru lipirea materialelor 

similare (de exemplu, membrană 

barieră de vapori / membrană 

barieră de vapori) datorită benzii 

adezive rigide  

► UA: 10 Role  

         Art.-Nr. 154315   60 x 40 mm 

 

 

► Bandă pentru lipirea diferitelor membrane de acoperiș de 

structura clădirii la acoperișurile înclinate 

► Bandă adezivă universală cu adeziv extrem de puternic 

pentru acoperiș și construcții interioare, folosită mai ales în 

exterior 

► Lipirea suprapunerilor între membranele de acoperiș și 

membranele barieră de vapori în interior și în exterior 

► UA: 10 Role  

         Art.-Nr. 399292   60 x 25 mm 

 

 

► Adeziv de etanșare pentru 

realizarea conexiunilor etanșe 

la aer și la vapori în interior cu 

toate tipurile de membrane 

barieră de vapori 

► Flexibilitate permanentă 

► Fără solvenți și izocianați 

► Rezistent la UV 

► UA: 1 / 12 buc. 

         Art.-Nr. 407592   300 ml 

 

 



 

 

  

Barieră de ploaie 

Izolație 

Barieră de vapori 

Ciocan de capsare  Capse tip B-V  

Folie barieră de vapori 
 

► Montare pe interiorul acoperișului ca barieră de vapori, 

strat etanș 

► Pozarea exterioară a acoperișului în cazul renovării pentru 

așezarea elegantă pe căpriori, strat etanș la vânt și sub 

căpriori 

► UA: 1 Rolă  

         Art.-Nr. 208993   1,5 x 50 m 

 

 

 

► Mâner rezistent la impact și antiderapant 

► Versiune cu crom dur 

► Potrivit pentru capse tip B-V PF 6-9 mm 

► Capacitate magazie: 200 buc 

► UA: 1 buc  

         Art.-Nr. 114671 

 

 

► Execuție: zincat 

► UA: 7100  buc.  

         Art.-Nr. 102250   10,6 x 6 mm    

         Sunt disponibile și alte dimensiuni! 
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Spumă universală  

Agent de îndepărtare a 

spumei PU  
Soluție de curăţat pistol 

spumă PU 

Pistol pentru spumă montaj Premium  
 

► Randament mare cu o doză 

► Timpul de întărire și  presiunea scăzută, post-

expansiune moderată previn deformarea 

componentelor 

► Aderă bine la majoritatea materialelor precum 

lemn, beton, piatră, ipsos, metal, PVC și 

polistiren 

► UA: 1/12/60 buc.  

         Art.-Nr. 415692   750 ml 

 

 

 

► Procesarea spumei disponibile în comerț. 

► UA: 1 buc.  

Domeniul de livrare 

2 x prelungitoare lungi de 200 mm (transparente) 

2 x prelungitoare din material plastic lungi de 100 

mm (negre) 

1 x dop duză 

         Art.-Nr. 198583 

 

 

► Îndepărtarea spumei PU proaspete, 

neîntărite încă 

► Poate fi folosit ca un aerosol normal 

pentru a curăța suprafețele 

► Poate fi montat direct pe pistolul PU ca 

agent de curățare  

► UA: 1/12 buc.  

         Art.-Nr. 717126   500 ml 

 

 

 

► Cea mai mare eficiență la îndepărtarea 

spumei PU întărite  

► Nu rămân pete după aplicare 

► O gamă largă de compatibilitate cu 

difertie materiale: PVC, lemn, piatră, 

gresie, beton, rășini epoxidice, oțel, 

tapițerie, îmbrăcăminte, haine de lucru, 

mâini etc. 

► UA: 1/6 buc.  

         Art.-Nr. 407954   300 ml 

 



 

 

  
Bandă de etanșare a îmbinărilor 

Silicon alkoxy Plus Premium  Pistol pentru cartușe 12:1  

Silicon alcoxi Standard  Adeziv universal Bernerfix Speed 

 

► Bandă de înaltă calitate pentru etanșarea rosturilor de 

îmbinare, dilatare și rosturi foarte solicitate 

► Potrivită împotriva intemperiilor 

► Potrivit pentru protecție termică 

► Aprobat de autoritățile de construcție 

► Lățimea rostului 2–6 mm 

► UA: 8 Role  

         Art.-Nr. 087927   15mm x 12 m 

        Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

► Material compozit, se lipește imediat 

► Materialul rămâne pe loc din prima 

secundă 

► Nu este necesar un suport de capsare în 

timpul fazei de întărire 

► Adeziv hibrid cu aderență inițială foarte 

ridicată 

► UA: 1 / 24 / 48 cartușe  

         Art.-Nr. 044197   290 ml – alb, RAL 9003 

        Sunt disponibile și alte culori! 

 

► Silicon neutru cu aderență bună și durată 

lungă de viață 

► Se întărește la temperatura camerei sub 

acțiunea umidității pentru a forma un 

cauciuc siliconic permanent elastic 

► Aderență bună pe toate suprafețele 

► Rezistent la UV 

► Rezistent la intemperii, îmbătrânire si ozon 

► Nu este coroziv pentru metale 

► UA: 1 / 25 cartușe  

         Art.-Nr. 371121   310 ml – alb, RAL 9003 

        Sunt disponibile și alte culori! 

 

 

► Poate fi folosit în încăperi închise, 

neaerisite 

► Silicon neutru, fără MEKO 

► Rezistență ridicată la mișcare 

► Permanent elastic 

► UA: 1 / 25 cartușe  

         Art.-Nr. 371985   310 ml – alb, RAL 9016 

        Sunt disponibile și alte culori! 

 
 

► Raport de transmisie 12: 1 

► Oprire automată patentată cu funcție 

pornire / oprire 

► Cadru rotativ pentru cartușele de 310 ml 

► UA: 1 buc.  

         Art.-Nr. 332191 

         



 BERNER | STRUCTURĂ DE LEMN 

 

  5 | ECHIPAMENTE  

Securitatea muncii, igiena si transportul - fiți bine echipat pentru fiecare proiect. Produsele 

noastre de siguranță a muncii, cum ar fi mănuși, ochelari de protecție și protecție auditivă, vă 

oferă siguranța de care aveți nevoie atunci când lucrați cu lemnul pe șantier și în atelier. 

Mănuși de lucru Flexus 

Ochelari de protecție 

„Cool-Man”  

Cască de protecţie Pantofi de protecție 

Plasture Soft II  Căşti de protecţie a auzului 

 

► Structuri laterale flexibile cu 2 

componente 

► Ușori, rezistentă la impact și 

rezistentă la rupere 

► Cu acoperire UV 400 

► UA: 1 / 3 / 5 / 10 buc.  

          Art.-Nr. 169129    clar 

         Sunt disponibile și alte culori! 

 

 

► Confortabil de purtat datorită 

pernelor moi și ajustărilor optime 

► Izolație fonică pentru peste 90% 

din tipurile de zgomot 

► Valoarea SNR: 30 dB 

► UA: 1 buc.  

          Art.-Nr. 199821 

         

 

► Tratamentul rapid și ușor al rănilor 

► Materialul flexibil asigură o potrivire 

optimă 

► Fără adeziv - îndepărtare fără 

reziduuri și fără durere 

► UA: 1 / 5 buc.  

          Art.-Nr. 245268 

         

 

► Acoperire fină și hidrofugă din 

spumă de nitril 

► Conform DIN EN 420, EN 388 

► UA: 6/12/24/36/144 perechi 

          Art.-Nr. 152826    No. 10 

          Sunt disponibile și alte mărimi! 

 

 

► Cu bombeu perforat și 

membrană cu respirație activă 

► Conform DIN EN ISO 20345: 

2011 

► UA: 1 pereche 

          Art.-Nr. 185791    No. 10 

          Sunt disponibile și alte mărimi! 

 

 

 

► Reglare variabilă a mărimii  

► 6 fante de aerisire 

► Conform DIN EN 397 

► UA: 1 buc.  

          Art.-Nr. 108133   alb 

         Sunt disponibile și alte culori! 

 



 

 

  

Tambur cu cablu IP44 Chingă de fixare cu clichet 

Șervețele Profi Clean Pastă de curățare a mâinilor PREMIUMline 

 

► Îndepărtarea fără efort a 

grăsimilor, uleiului, lubrifianților, 

adezivilor, bitumului, funinginii, 

gudronului și vopselei 

► Potrivit și pentru curățarea 

uneltelor și a pieselor 

► Testat dermatologic 

► UA: 1/12 buc.  

          Art.-Nr. 022387   72 buc 

         

 

► Abrazivi naturali pe bază de 

pulbere de coajă de nucă 

► Îndepărtează murdăria extremă 

fără efort și în adâncimea porilor 

► Testat dermatologic 

► UA: 1/12 buc.  

          Art.-Nr. 362805   250 ml 

         

 

► Clichet de presiune robust 

► Testat GS 

► Conform cu EN 12195-2 

► UA: 1 buc. 

          Art.-Nr. 055409   25 mm x 6 m 

          Sunt disponibile și alte dimensiuni! 

 

 

 

► 3 prize de siguranță testate VDE 

cu capace de protecție împotriva 

stropilor cu autoînchidere, 

întrerupător de protecție termică, 

cablu blindat (K35) 

► Aprobat pentru utilizare 

permanentă în exterior 

► UA: 1/2/5 buc. 

          Art.-Nr. 121547 40 m 

          Sunt disponibile și alte dimensiuni! 
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Instrumentul care vă lipsea: 

noua aplicație Berner 

DESCARCĂ ACUM! 

De ce ar trebui să descărcați aplicația Berner?  

Pentru că niciodată nu a fost mai ușoară, mai rapidă și mai eficientă comandarea 

produselor pentru industrie, construcții și industria auto... 

... și mult mai mult! 

https://shop.berner.eu/ro-ro/ 

Albert Berner s.r.l. 
RO-310315 
Vrancei Nr. 51-55 
Arad 
https://shop.berner.eu/ro-ro/ 

Acces rapid la toate 

funcțiile 

Scanați direct produsele, 

comandați imediat sau 

primiți informații despre 

produse și fișe tehnice 

Repetați comenzi 

complete din istoric 

comenzi 

Găsiți rapid produse cu 

funcția de căutare 

îmbunătățită 

Experimentați aplicația 

este foarte ușor de 

utilizat 

DESCĂRCAȚI 

APLICAȚIA BERNER! 


