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Armături și fundații

Panouri sandwich

Sârmă, tablă, plase sudate și împrejmuiri metalice

Termoizolații

Oțel beton | Etrieri oțel beton | Membrană fundație |

Țevi și profile pentru construcții

Țeavă rectangulară - țeavă patrată, dreptunghiulară și țeavă rotundă |
Profile laminate din oțel |

Zidărie, pavele și borduri

Cărămizi și buiandrugi | BCA | Bolțari de fundație | Borduri și pavele |
Piatră decorativă |

Materiale de construcții

Ciment gri și lianți | Mortare zidărie, tencuieli, speciale | Tinciuri | Șape |
Gleturi | Var hidratat și ciment alb | Ipsos | Adezivi |

Polistiren – EPS și XPS | Vată minerală de sticlă și bazaltică |
Placi minerale pentru termoizolații | Accesorii termosistem |
Adezivi pentru polistiren și vată |

Produse din lemn pentru construcții

OSB | Materiale pentru cofraje | Rigle și profile – lemn rindeluit |

Utilaje și echipamente

Roabe și betoniere | Scări și scheie |

Șuruburi, cuie, dibluri și alte
elemente de fixare

SISTEME DE ACOPERIȘURI ȘI HIDROIZOLAȚII
Materiale pentru acoperișuri

Țiglă metalică și accesorii | Țiglă ceramică și țiglă de beton | Tablă lisă și cutată | Jgheaburi și burlane metal sau PVC | Șindrilă bituminoasă și plăci ondulate | Policarbonat și rulouri fibră de sticla |

Structura acoperiș

OSB | Folie PEE și folie sub acoperiș | Rigle și profile | Grund lemn și protecție la foc | Conectori
pentru lemn |

Materiale pentru hidroizolații și etanșări

Membrană bituminoasă și accesorii | Carton bitumat și adezivi | Hidroizolații lichide | Mortar
hidroizolant | Amorse pentru hidroizolații | Etanșanți și accesorii |

Ferestre și scări mansardă

FINISAJE ȘI AMENAJĂRI
INTERIOARE

Gips carton

Vopsea

Plăci gips carton | Profile gips carton | Ipsos de îmbinare și
adezivi pentru plăci | Tavan casetat și profile | Accesorii gips
carton și tavan casetat | Accesorii tencuieli |

Vopsele lavabile | Tencuială decorativă | Vopsea lemn, metal
grunduri și diluanți | Lacuri, baițuri, pregătire și tratamente lemn |
Amorse | Vopsele speciale și spray vopsea | Unelte și accesorii
pentru zidărie și zugrăvit |

Parchet

Silicoane, spume și adezivi de montaj

Parchet laminat | Parchet triplu stratificat | Accesorii parchet |
Profile de trecere | Adezivi și chituri pentru parchet/lemn |
Pardoseală LVT - vinil |

Lambriuri lemn, PVC și accesorii
Uși și ferestre

Uși de interior | Uși de intrare apartament | Uși de intrare
exterioara | Uși PVC cu geam termopan | Uși pliante | Feronerie
uși și ferestre | Ferestre PVC cu geam termopan | Glafuri și plase
anti-insecte | Praguri și benzi de etanșare uși și ferestre |

Silicoane | Spume poliuretanice de montaj | Accesorii pentru
silicoane și spume poliuretanice | Adezivi și chituri pentru
parchet/lemn | Adezivi pentru mochetă, linoleum, PVC | Adezivi
de montaj - profile decorative, polistiren, tapet | Adezivi de
contact |

Benzi adezive

Benzi ambalare | Benzi fixare și reparație | Benzi de mascare și
folie de protecție |

Produse și echipamente pentru curațenie

DECORAȚIUNI

Mochete și traverse

Mochete | Traverse | Adezivi pentru mochetă,
linoleum, PVC | Profile de trecere | Plinte și accesorii pentru
mochetă |

Covoare, ștergătoare
Linoleum - covor PVC
Tapet și autocolant

Tapet | Fototapet | Autocolant | Adezivi de montaj |

Jaluzele și storuri
Perdele și draperii

Perdele | Draperii | Accesorii perdele și draperii | Galerii perdele, șine |

Elemente decorative din polistiren

Plăci decorative polistiren | Profile decorative polistiren |
Rozete de polistiren | Adezivi de montaj |

Organizare, ambalare și mutare

Cutii organizare și alimentare | Cutii carton, folie bule, folie stretch |

INSTALAȚII TERMICE
ȘI SANITARE

Țevi și fittinguri instalații electrice

Țevi și fittinguri PEHD | Țevi și fittinguri PPR | Țevi și fittinguri din
cupru | Țevi și fittinguri PEX | Țevi oțel și fittinguri fonta | Fittinguri
din alamă și bronz | Izolații și manșoane pentru țevi | Garnituri de
etanșare | Apometre, termometre, manometre | Uși de vizitare |

Vase de expansiune, pompe de recirculare și UPS
Pompe și hidrofoare
Filtre apă potabilă
Centrale și cazane termice

Centrale termice pe gaz | Centrale termice electrice | Cazane
fontă și oțel | Accesorii pentru centrale și cazane termice |

Boilere și instanturi apă caldă

Boilere electrice | Boilere pe lemn | Instanturi de apă caldă |

Panouri solare
Sobe, șeminee și combustibili

Sobe și șeminee | Accesorii și evacuare | Lemne de foc și
peleti, brichete |

Calorifere, aeroterme și convectoare

Dedurizare și consumabile | Osmoză și consumabile | Filtre și
consumabile | Căni filtrante |

Obiecte sanitare

Lavoare și piedestale | Baterii de baie | Vase WC, bideuri și urinale |
Sifoane, ventile și rigole de scurgere | Căzi baie | Cabine și cădițe
de duș |

Robineți și racorduri

Robineți apă | Racorduri flexibile apă | Robineți gaz | Racorduri
flexibile gaz |

Evacuare și canalizare

Canalizare interioară | Canalizare exterioară | Cămine de inspecții și
vizitare | Capace de canalizare și rigole de exterior |

Calorifele de oțel | Calorifere din aluminiu | Calorifere de baie |
Calorifere electrice | Aeroterme | Convectoare și radiatoare
electrice | Accesorii pentru calorifere |

Răcire și ventilație

Incălzire în pardoseala

Scule, dispozitive și consumabile pentru instalații

Ventilatoare de baie | Grila ventilație | Tubulatură și accesorii | Ventilatoare de
cameră și sisteme racire terasă | Aer condiționat | Dezumidificatoare |

ELECTRICE
Instalație electrica

Cabluri și conductori | Tablouri electrice, disjunctoare și
siguranțe | Trasee pentru ghidarea cablurilor | Doze |
Automatizari: relee, contactori, butoane |

Împământare și paratrăsnet
Prize, întrerupătoare și variatoare
Prize | Întrerupătoare | Variatoare |
Accesorii prize și întrerupătoare |

Prelungitoare, triple, ștechere și prize industriale
Prelungitoare și derulatoare | Triple | Ștechere și cuple |
Fișe și prize industriale |

Corpuri de iluminat

Corpuri de iluminat decorative de interior | Corpuri de iluminat
decorative de exterior | Proiectoare și iluminat arhitectural |
Corpuri de iluminat de birou, tehnice și stradale | Sisteme de
iluminat pentru mobilier | Accesorii de iluminat |

Becuri - surse de iluminat

Bec, tub, bandă LED | Becuri halogen | Tuburi fluorescente |
Cu descărcarea în gaze | Becuri speciale |

Generatoare, UPS, stabilizatoare de tensiune
Generatoare de curent electric |
Stabilizator de tensiune și UPS |

Automatizarea casei și sisteme video

Control acces și sonerii | Senzori și sisteme de alarmă |
Sisteme supraveghere video |

Conectică date, audio-video

Cabluri | Mufe și conectori | Splittere | Adaptoare și
alimentatoare | Telecomenzi | Amplificatoare de semnal TV |
Stații meteo | Televizoare | Suporți TV |

Lanterne și baterii

GRESIE ȘI FAIANȚĂ

Gresie - faianță

Gresie de interior glazurată | Gresie porțelanată pentru
exterior/interior | Gresie pentru soclu | Faianță | Brâuri și decoruri |

Placare piatră

Piatră naturală | Piatră decorativă de interior | Piatră
decorativă de exterior/interior | Piatră pentru soclu |

Adezivi

Adezivi placări ceramice și piatră naturală |
Chituri de rosturi |

Silicoane

Silicoane sanitare | Silicoane universale | Silicoane speciale |

Accesorii gresie și faianță

Distanțieri | Profile de trecere | Profile pentru gresie și faianță |

MOBILĂ ȘI MATERII
PRIME PENTRU MOBILĂ
Folie cant, adezivi

Folie cant melaminată | Folie cant ABS și PVC | Adezivi pentru
canturi | Bordură PVC |

Mobilier

Mobilier birou | Mobilier hol | Mobilier de baie | Mobilă bucătărie |
Mese | Scaune | Fotolii, tabureți, canapele | Polițe, etajere și console |

Sisteme de iluminat pentru mobilier
Roți si rotile

Balamale, glisiere, pistoane, yale

Balamale aruncătoare | Balamale simple, tip pafta | Balamale
pentru paturi, canapele și fotolii | Glisiere cu role | Glisiere cu bile |
Glisiere ascunse | Sisteme de sertare cu laterale metalice |

Picioare de masă, picioare pentru mobilier și sisteme
pentru mese și birouri

Roți pentru cărucioare | Rotile |

Picioare de masă | Picioare pentru mobilier | Patine și protecție
picioare de mobilier | Sisteme pentru mese și birouri |

Mânere, butoni și cuiere

Sisteme de ridicare uși și pistoane

Mânere | Butoni | Cuiere | Profile pentru mânere |

Materii prime pentru mobilă

PAL melaminat | MDF melaminat, simplu și furniruit | Pal simplu |
Placaj | HDF și PFL| Blaturi de bucătărie | Fronturi din MDF
înfoliate | Compact și HPL |

Accesorii diverse pentru mobilier

Șuruburi și conectori pentru lemn și PAL | Incuietori și amortizoare
pentru uși mobilier | Articole suspendare corpuri, suporți polițe și
colțare de rigidizare | Grile ventilație mobilier și piese de trecere
cablu | Căpăcele pentru mascare șuruburi |

SCULE ȘI UNELTE

Scule de mână

Chei: fixe, inelare și tubulare | Șurubelnițe | Clești | Truse scule |
Ciocane și baroase | Dălți, șpițuri, leviere | Pile, rașpele și rindele |
Fierăstraie | Cuttere, cuțite și foarfece | Capsatoare, clești pentru
nituire și consumabile | Tarozi și filiere | Prese și menghine | Cutii
scule și organizatoare |

Generatoare, compresoare și echipamente de sudură
Scule electrice

Bormașini | Ciocane rotopercutoare și demolatoare | Polizoare |
Fierăstrău electric | Mașini de șlefuit | Freze și rindele electrice | Pistoale
electrice de vopsit | Suflante aer cald, pistoale de lipit și accesorii |
Amestecătoare electrice | Unelte multifuncționale și accesorii | Seturi de
scule electrice |

Accesorii și consumabile scule electrice
Unelte și accesorii pentru zidărie și zugrăvit

Mistrii, canciocuri și șpacluri | Gletiere și driste |
Mixere vopsea | Găleti și cuve | Pensule și bidinele |
Trafaleți, role și accesorii | Seturi pentru vopsit și zugrăvit | Benzi de
mascare și folie de protecție |
Unelte pentru gresie si faianta |

Instrumente măsură și control

Instrumente de măsurat și trasat | Nivele și telemetre |
Aparate de măsură și control pentru electricieni |

Generatoare de curent electric | Compresoare și accesorii |
Aparate de sudură |

Echipament de protectie

Manuși de protecție | Incăltăminte de protecție | Îmbrăcăminte de
protecție | Măști și ochelari de protecție | Căsti de protecție și antifoane
| Articole de prim ajutor și PSI | Articole de semnalizare și avertizare |
Echipament de protecție pentru lucru la înalțime |

Feronerie

Conectori pentru lemn | Lanțuri, funii, chingi, carabine | Rafturi
metalice, fișete și vestiare | Lacăte și seifuri |
Profile de aluminiu | Feronerie pentru garduri și porți | Feronerie uși și
ferestre | Polițe, etajere și console |

Șuruburi, cuie, dibluri și alte elemente de fixare

Șuruburi și conectori pentru lemn si PAL | Șuruburi pentru metal și tablă |
Șuruburi pentru acoperiș | Șuruburi gips carton | Șuruburi pentru beton și
zidărie | Șuruburi cu filet metric | Piulițe | Șaibe și știfturi | Dibluri |
Conexpanduri, ancore metalice și chimice | Cârlige și agățători | Seturi
fixări utile | Cuie | Tije filetate și prezoane |

CURTE ȘI GRĂDINĂ

Utilaje pentru grădină

Mașina de tuns iarba și accesorii | Trimmere electrice și motocoase |
Motosape, motocultoare și accesorii | Drujbe și accesorii |
Atomizoare, suflante frunze și pulverizatoare | Aparate de spălat cu
presiune | Freze pentru zăpadă | Uleiuri, lubrifianți și vaselină |

Sisteme de irigații și udare

Instalații subterane pentru irigații | Instalații supraterane pentru
irigații | Instalații pentru irigații prin picurare | Pompe și hidrofoare
Stropitori și găleti |

Garduri metalice: panouri de gard și împrejmuiri

Panouri gard | Plasă gard | Stâlpi gard și accesorii de prindere |
Șipcă metalică | Porți și accesorii | Feronerie pentru garduri și porți |

Policarbonat și rulouri fibră de sticlă

Policarbonat și accesorii | Rulouri fibră de sticlă |

Pavele și borduri de beton
Pardoseli terase și amenajări exterioare
Corpuri de iluminat decorative de exterior

Ghivece și jardiniere

Ghivece, măsti și farfurii | Jardiniere și tăvițe | Suporți și console
pentru ghivece și jardiniere | Articole pentru susținere plante |

Pământ, îngrășământ, tratamente plante și combatere
dăunători

Pământ și scoarța | Îngrășământ | Tratamente plante | Combatere
dăunători și repelenți |

Unelte de grădină

Cazmale și târnăcoape | Lopeți | Greble | Sape | Furci și coase |
Topoare și securi | Fierastraie de grădină | Foarfeci și cuțite |
Plantatoare și seturi unelte | Cozi unelte |

Aplice și plafoniere de exterior | Pendule de exterior | Stâlpi de
iluminat pentru grădină | Lămpi solare |

Mobilier de grădină și decorațiuni

Plase, folii și prelate pentru grădină

Seminte și bulbi

COLORARE VOPSELURI

Mașini de mixat și nuanțat pentru tencuieli decorative și
vopseluri la orice culoare dorită, perfect omogenizată

PORTOFOLIU COMPLET DE PRODUSE

40.000 materiale pentru construcții, finisaje și amenajari pe stoc
în depozitele Arabesque sau magazinele Mathaus | Produse la
comandă din portofoliul celor 800 de furnizori cu care lucrăm

TRANSPORT ASIGURAT

Livrare specializată prin flota proprie, oriunde în țara în
maxim 48 de ore cu monitorizare GPS | Livrare prin curier
pentru unele produse mici și usoare din toate magazinele
Mathaus în 2-4 zile

RIDICARE DIN DEPOZIT SAU MAGAZIN

Posibilitatea de a ridica produsele dorite din oricare depozit
Arabesque sau magazin Mathaus | Timp salvat prin plasarea
comenzii în avans și casă dedicată în magazinele Mathaus

CONSILIERE TEHNICĂ DE SPECIALITATE

Un singur contact, persoană dedicată | Ofertarea de produse,
solutii și tehnologii adecvate și suport din partea echipelor
noastre tehnice în cazul proiectelor complexe | Acces la date
tehnice complete și asigurarea tuturor documentelor de
certificare și calitate pentru produsele din ofertă

OFERTĂ COMERCIALĂ PERSONALIZATĂ

Cele mai avantajoase prețuri | Negociere pe proiect |
Soluții de creditare

FASONARE

Servicii complete de îndreptat, debitat și fasonat oțel-beton, cu
mijloace complet automatizate

DEBITARE ȘI CĂNTUIRE

Utilaje profesionale de debitare și căntuire pentru PAL/MDF
melaminat, PFL, PAL hidrofugat, etc.

