
Clădiri inteligente modulare 
din beton prefabricat Somaco

Construim pentru oameni și planetă.



Construcțiile rezidențiale din România se 
confruntă cu o serie de provocări: reducerea 
numărului de lucrători din șantier, nevoia 
accelerării execuției, solicitările clienților pentru 
utilizarea unor materiale de construcții de calitate, 
precum și optimizarea costurilor. 

Somaco propune o soluție prefabricată pentru 
construcțiile rezidențiale, care răspunde tuturor 
acestor provocări. Locuințele construite cu 
sistemul Somaco sunt mai sigure, mai solide, în 
timp ce costurile sunt ținute sub control.

Soluția este ideală pentru locuințe multifamiliale, 
ansambluri de blocuri P+4etaje, cămine (pentru 
vârstnici, studenți sau lucrători), școli, spitale etc. 
Aceasta conferă o libertate de exprimare 
arhitectonică foarte mare. 

Este o soluție care utilizează preponderent 
elemente prefabricate din beton armat și are drept 

componente principale pereții prefabricați 
portanți de tip pereți dubli pentru structura 
verticală și predale prefabricate pentru planșee. 
Acestea pot fi completate cu alte elemente 
prefabricate de structură, cum ar fi scări sau 
balcoane. 

Tehnologia utilizată de Somaco permite realizarea 
de elemente unicat, cu dimensiuni adaptate 
fiecărui proiect, cu cadre de uși și ferestre, precum 
și cu circuite electrice preinstalate. 

Soluția Somaco presupune realizarea 
componentelor în fabrică, într-un mediu care 
garantează calitatea fiecărui element, care 
presupune un control strict al materiilor prime, al 
rețetelor de beton, al calității și poziționării 
armăturii, un mediu care optimizează consumurile 
și conduce la reducerea deșeurilor în șantier. 
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Beneficii pentru dezvoltatorii imobiliari

    Economie de timp, viteză de execuție a
constructiei. Elementele sunt ușor de combinat. 
Acestea se produc conform proiectului de execuție, 
se stochează și livrează în șantier conform 
graficului de montaj. Elementele se montează 
rapid, inclusiv iarna (datorită lipsei proceselor 
umede). 
Somaco poate livra elementele în cel mult 3 luni de 
la semnarea contractului, iar structura 
prefabricată este montată în ritm de 400 mp în 5 
zile.
    Costuri transparente.
    Flexibilitate în realizarea structurii.
    Calitatea materialelor și a clădirii finalizate;
certificări; valoarea clădirii se păstrează în timp.
    Reducerea costurilor cu forța de muncă (ex. 
zidărie, instalații etc).
    Avantajul unui singur furnizor.

Clădirile inteligente modulare 
din beton prefabricat realizate 
cu sistemul Somaco prezintă 
numeroase avantaje atât pentru 
antreprenori generali și 
dezvoltatori imobiliari, cât și 
pentru cei care achiziționează 
o locuință.

Beneficii pentru clienții imobiliari

    Rezistență superioară la seism.
    Izolare fonică superioară.
    Execuție rapidă, fără procese umede în șantier, 
ceea ce se traduce prin faptul că beneficiarii se pot 
muta rapid în casă nouă.
    Calitatea structurii și pereților.
    Lipsa circuitelor aparente.
    Versatilitate.
    Costuri de mentenanță reduse pe toată durata 
de viață a clădirii.
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COMPONENTELE SISTEMULUI

Având în vedere zona seismică în care 
se află România, la intersecțiile de 
pereți sunt prevăzute, conform 
codurilor în vigoare, armături de tip 
stâlpișor, care ajută la formarea 
diafragmelor. Aceste armături se 
introduc în golul dintre cele două 
straturi de beton prefabricate, la 
montajul acestora în șantier.  

În centrul sistemului propus de 
Somaco se află pereții prefabricați 
portanți de tip pereți dubli pentru 
alcătuirea structurii verticale.

1.

Variabil 20-25-30

Peretele este alcătuit din două straturi de beton cu 
grosime de 5-7 cm, straturi care conțin încă din 
fabricație armătura de rezistență necesară, precum 
și componentele sistemului de instalații electrice. 
Cele două straturi sunt conectate prin intermediul 
unei armături spațiale de tip trigon, care are dublu 
rol - atât structural, cât și de legătură între cele două 
straturi de beton. 

Golul format astfel între 
cele două straturi se va 
monolitiza în șantier și, 
împreună cu armătura 
suplimentară de rost, va 
asigura conlucrarea 
structurală a 
elementelor.   

Sistemul propus de Somaco 
se compune din pereți  
prefabricați portanți de tip 
pereți dubli și planșee 
prefabricate tip predală, 
cărora li se adaugă, în 
funcție de proiect, alte 
elemente prefabricate de 
structură, cum ar fi rampele 
de scară și balcoanele 
prefabricate din beton, care 
întregesc astfel sistemul. 
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Dimensiunile maxime ale panourilor: 3,00 m x 7,00 m

Predalele sunt al doilea element 
de bază al sistemului constructiv 
propus de Somaco și se utilizează 
pentru alcătuirea planșeelor. 

2.

PEREŢI ORIZONTALI

Pereții se produc în baza 
proiectului de execuție, 
se stochează și 
depozitează, apoi se 
livrează în funcție de 
graficul de montaj.

Golurile de uși și ferestre 
sunt pre-formate și asigură 
posibilitatea de standardi-
zare a tâmplăriei.

Pereții sunt bine finisați; calitatea superioară 
a suprafețelor este dată de mesele metalice 
pe care sunt produși pereții.

Pereții sunt disponibili în configurații diferite 
și se adaptează ușor cerințelor proiectului.

Pot fi pereți portanți sau neportanți, de 
exterior sau interior, care închid structura.

Predalele sunt alcătuite dintr-un strat de beton de 
grosime 6-8 cm, care conține deja înglobată 
armătura de la baza plăcii de beton. Acestea sunt 
prevăzute suplimentar și cu armătură tip trigon, 
care îi conferă o stabilitate pe timpul transportului 
și montajului, reducându-se astfel și numărul de 
sprijiniri necesare pe durata de execuție a 
construcției. 

În funcție de necesitățile 
structurale, predalele pot 
fi simplu armate sau 
pretensionate.

Dimensiuni posibile: 
lungime până la 7m; 
lățime între 1,2 m și 
2,4 m. 

Planșeul este completat 
în șantier prin montarea 
armăturii de la partea 
superioară a plăcii și 
aplicarea suprabetonării. 

Suprabetonare monolită
Predală prefabricată
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Modul de îmbinare a elementelor se 
realizează prin metode simple, care nu 
necesită piese înglobate scumpe și asigură 
conlucrarea elementelor. 

Între panouri există rosturi verticale. În 
rosturi sunt prevăzute carcase de etrieri și 
bare verticale, care asigură conlucrarea 
dintre elemente.

Prin turnarea betonului de monolitizare, 
structura devine stabilă și asigură 
performanțele statice și de stabilitate 
prevăzute în proiectul tehnic.

3.
Alte elemente prefabricate 
de structură

În funcție de proiect, sistemul poate include și alte 
elemente prefabricate de structură, cum ar fi 
rampele de scară și balcoanele prefabricate din 
beton, care întregesc astfel sistemul. 

Elemente prefabricate pentru scări și podeste din 
beton, care respectă normativele în vigoare, se 
produc pe tipare specializate și asigură un grad 
ridicat de calitate, eliminând defectele specifice 
care apar la aceste elemente când sunt turnate 
monolit în șantier. În același timp, ele reprezintă 
un element suplimentar de siguranță în șantier, 
datorită faptului că sunt accesibile imediat după 
montaj. 

Elementele prefabricate pentru balcoane sau logii 
permit realizarea acestora la un nivel de calitate și 
precizie superioară, fără a produce punți termice 
în zona de racordare a acestora cu structura 
propriu-zisă. Astfel se reduc pierderile de căldură 
ale construcției.

ÎMBINAREA ELEMENTELOR

SECȚIUNI ÎMBINĂRI PEREȚI
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Proiectarea clădirilor 
rezidențiale construite în 
sistemul prefabricat Somaco 
pleacă de la un plan 
architectural pus la 
dispoziție de către 
beneficiar. Este recomandat 
ca proiectantul de structură 
Somaco să fie implicat încă 
din faza de concepție a 
planului de arhitectură 
pentru a putea pune în 
valoare toate avantajele 
sistemului.

Proiectarea se face prin 
modelare 3D, astfel se pot 
vizualiza încă din faza de 
concept elementele și se pot 
introduce traseele de 

PROIECTAREA CLĂDIRILOR MODULARE SOMACO

instalații electrice, golurile de trecere pentru instalațiile sanitare, golurile 
de uși și ferestre, conferind astfel tuturor specialităților de proiectare 
posibilitatea de a modela sistemele pe viitoarea structură astfel putând fi 
evitate lucrări complicate în șantier, precum crearea de goluri tehnologice 
pentru tubulaturi și / sau conducte.  

Etapele montajului structurii prefabricate sunt 
următoarele:

1. Executarea lucrărilor de fundație cu înglobarea 
armăturilor de contact, care trebuie să facă legătura cu 
suprastructura. De regulă aceste lucrări cad în sarcina 
beneficiarului, Somaco preluând de la acesta lucrările 
înainte de montajul prefabricatelor.

2. Lucrări premegătoare 
montajului, care sunt de 
regulă necesare pentru o bună 
desfășurare a montajului în 
șantier și reducerea timpilor 
de utilizare a macaralelor 
folosite la montaj. Aceste 
lucrări sunt prevăzute în 
instrucțiunile de montaj ale 
producătorului și pot reduce 
substanțial timpul efectiv de 
montaj.

MONTAJUL CLĂDIRILOR MODULARE SOMACO 
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3. Montarea pereților prefabricați. Montajul se 
face conform planului de montaj și condițiilor 
de spațiu și acces impuse de locația 
șantierului. Panourile sunt livrate din fabrică 
urmărind un fir logic al succesiunii de montaj. 
Astfel se evită dubla manipulare în șantier.  
Atenție! În instrucțiunile de montaj sunt 
semnalate toate aspectele importante care 
trebuie respectate.

4. Montarea predalelor. După ce au fost 
montați toți pereții se poate trece la montajul 
predalelor și a celorlalte elemente de structură, 
cum ar fi rampele de scară și balcoanele.

5. Realizarea conexiunilor electrice conform 
proiectului de instalații electrice.

6. Monolitizarea pereților și suprabetonarea 
predalelor. 

În cazul structurilor multietajate, etapele 
montajului se repetă pentru fiecare etaj în parte.

Producția predalelor și pereților dubli se realizează 
în fabrica Somaco de la Buzău, unde există o linie 
carusel automatizată pentru producția de 
elemente prefabricate pentru structuri de locuințe. 

Producția pereților dubli se realizează în două 
etape, în fiecare dintre etape se execută unul 
dintre cele două straturi de beton. În pereții 
prefabricați se montează armăturile, piesele 
înglobate și se decupează golurile ușilor și 

ferestrelor conform proiectului. Betonul se usucă și 
finisează în fabrică, este inspectat din punct de 
vedere calitativ pentru a se constata 
conformitatea. Peretele conform este depozitat 
până la trimiterea lui în șantier just-in-time. 

PRODUCȚIA COMPONENTELOR SISTEMULUI 
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Știați că realizarea elementelor de 
structură în fabrică optimizează 
consumurile, eliminând pierderile 
și abaterile din șantier? Aceste 
economii sunt posibile datorită 
mediului controlat din fabrică, 
care garantează calitatea fiecărui 
element, care presupune un 
control strict al materiilor prime, 
al rețetelor de beton, al calității și 
poziționării armăturii. 
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Economic, costuri transparente 
•  Timpul scurt de ridicare a clădirii presupune 
costuri mai mici pentru finanțare și echipamentele 
din șantier.
•  Cost controlat și termen de predare bine definit.
•  Elemente componente realizate industrial reduc 
activitățile din șantier care necesită forță de 
muncă, supervizare și coordonare.
•  Armătura dimensionată și poziționată corect 
datorită sistemului prefabricat. 
•  Consum precis pentru toate materialele utilizate 
(ciment, oțel etc.).
•  Montajul rapid al elementelor prefabricate 
reduce costurile fixe din șantier.
•  Structura nu necesită mentenanță.

Flexibilitate
•  Deși sistemul se compune din elemente simple 
de structură, combinațiile acestora sunt multiple, 
conferind arhitecților o mare libertate de creație.

Calitate superioară, durabilitate
•  Sistemul prefabricat este independent de 
condițiile meteo.
•  Datorită tehnologiei folosite, elementele sunt 
realizate cu cea mai înaltă precizie și calitate.
•  Toate elementele sunt supuse unui control strict 
de calitate înainte de a părăsi fabrica.
•  Betonul prefabricat oferă cea mai bună 
rezistență la foc, fără a fi necesare măsuri 
suplimentare de protecție.
•  Betonul prefabricat conferă izolare fonică și 
termică superioară. 
•  Sistemul asigură reducerea proceselor umede în 
timpul construcției. 

AVANTAJELE SISTEMULUI SOMACO 

Flexibil Rapid Calitate
superioară

Costuri 
transparente Durabil

Personal 
redus pe 
șantier

Livrare 
just in time a

elementelor
Ecologic Sustenabil 

Eficiență pe șantier
•  Numărul de procese umede din timpul 
construcției se reduce (suprafețele de beton 
aparent nu mai necesită tencuieli costisitoare, ci se 
pot gletui și vopsi imediat după instalare). 
•  Sistemul conferă posibilitatea de înglobare încă 
din faza de execuție a golurilor de uși și ferestre, a 
golurilor de trecere pentru instalații sanitare, 
precum și a traseelor electrice și dozelor de legătură 
și aparataj. Astfel se reduce mult timpul de execuție 
din șantier.
•  Personalul din șantier este redus, pentru că 
sistemul presupune un număr redus de activități în 
șantier.
•  Montajul rapid al clădirii în șantier reduce 
perioada de disturbare a clădirilor învecinate.
•  Elementele prefabricate pot fi depozitate și livrate 
conform graficului de montaj din șantier.

Protejează mediul înconjurător 
•  Soluția susține o dezvoltare durabilă – betonul 
este un material de construcție natural, 100% 
reciclabil.
•  Economie de resurse (energie, apă, materiale de 
construcții).
•  Deșeuri minime în timpul procesului de producție 
și pe perioada desfășurării montajului în șantier.
•  Mai puține ambalaje.
•  După demolarea unei clădiri din beton, betonul și 
armăturile pot fi reciclate și refolosite la construirea 
unor noi clădiri.

10|
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PARTENERIAT. 
Una dintre valorile noastre fundamentale este 
credința în parteneriatul uman și profesional, iar 
satisfacția clienților și partenerilor noștri este o 
prioritate de prim rang pentru noi. Suntem mândri 
că pe lista partenerilor noștri se numără unii 
dintre cei mai mari antreprenori generali și 
dezvoltatori imobiliari din România și din lume.

CAPACITATE DE PRODUCȚIE. VITEZĂ DE EXECUȚIE. 
LOCALIZARE OPTIMĂ. 
Somaco este cel mai mare furnizor de prefabricate 
din beton din țară; datorită celor cinci unități de 
producție pentru prefabricate din beton, Somaco 
deservește prompt, flexibil, proiecte de construcții 
din orice regiune a României, asigurând o viteză 
de execuție sporită. Sistemul este realizat în 
fabrica Somaco de la Buzău, dar toate celelalte 
componente ale sistemului (predale, scări, 
balcoane etc) pot fi produse în orice alta fabrică 
Somaco. Mai mult decât atât, Somaco face parte 
din Grupul Holcim România, care deține 17 stații 
de betoane pe întreg teritoriul României, astfel 
încât poate oferi soluția completă, inclusiv 
monolitizarea golului dintre pereți.

GAMĂ LARGĂ DE PRODUSE. 
Portofoliul de produse Somaco este generos, 
permițând fabricarea a peste 250 tipuri diferite de 
elemente prefabricate: sistemul de zidărie și 
termoizolație din BCA (produs la Adjud) și gama 
de elemente prefabricate din beton pentru 
structuri la cheie (produse la Buzău, Roman, Teiuș, 
Târgoviște și Timișoara), infrastructură electrică 
(produse la Buzău) și rutieră (produse la Buzău, 
Roman, Teiuș, Târgoviște și Timișoara), pentru 
sisteme de canalizare din beton (produse la 
Roman).

CALITATE. 
Elementele prefabricate din beton sunt produse 
de Somaco în conformitate cu standardele 

AVANTAJELE COLABORĂRII CU SOMACO

europene armonizate. Produsele Somaco sunt 
realizate într-un sistem de management integrat 
calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională 
cu certificare SRAC CERT, organism de certificare 
europeană: Sistemul de Management al Calității 
ISO 9001:2015, Sistemul de Management al 
Mediului ISO 14001:2015 și Sistemul de 
Management al Securității și Sănătății 
Ocupaționale SR ISO 45001:2018. Sistemul de 
clădiri modulare propus de Somaco este produs în 
conformitate cu standardele europene armonizate 
SR EN 14992+A1:2012 (Elemente pentru pereți), SR 
EN 13747+A2:2010 (Predale pentru sisteme de 
planșee), SR EN 14843:2007 (Scări prefabricate din 
beton), SR EN 13225:2013 (Elemente liniare de 
structură), SR EN 14991:2007 (Elemente de 
fundație).
 
VALUE ENGINEERING. 
Somaco promovează în conceptul de “value 
engineering”, având expertiza și capacitatea de a 
oferi servicii integrate de proiectare, producție și 
montaj, în scopul optimizării structurii din punct 
de vedere al costurilor și timpului de execuție.  
Experiența tehnică, gama extinsă de produse și 
experiența a numeroase șantiere ne permit să 
participăm la realizarea celor mai importante 
proiecte de construcții din România, aducând 
beneficii tuturor participanților la proiect.
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© 2021 Somaco Grup Prefabricate SRL
Clădiri inteligente modulare din beton prefabricat

ADJUD
Str. Revoluției nr. 17
Adjud, Jud. Vrancea
T: 0237 641 822  
F: 0237 643 410

BUZĂU
Str. Transilvaniei nr. 425
Buzău, Jud. Buzău
T: 0238 718 757
F: 0238 718 758

ROMAN
Str. Nicolae Bălcescu nr. 50
Roman, Jud. Neamț
T: 0233 740 445
F: 0233 740 446

TEIUȘ
Sat Galda de Jos
Comuna Galda de Jos
Jud. Alba
T: 0258 806 333
F: 0258 852 001

TÂRGOVIȘTE
Str. Laminorului nr. 35
Târgoviște, Jud. Dâmbovița
T: 0314 254 577
F: 0314 254 629

TIMIȘOARA
Sat Dumbrăvița 
Com. Dumbrăvița, Jud. Timiș
T: 0372 709 221
F: 0314 254 629

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL
Str. Biharia nr. 67-77, etaj 2, Sector 1, București 
Tel: 031 425 45 77, Fax: 031 425 46 29
office@somaco.ro
www.somaco.ro
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