


FORMPARK ROMBICO ȘI QUADRATO
Herringbone şi alte patternuri captivante
Patternul herringbone a fost reinventat. Clasic şi elegant, 
el oferă unei camere ambianţa unei vile urbane. În afară de  
herringbone, Formpark Quadrato şi Formpark Rombico  pot fi 
montate în multe alte patternuri impresionante prin simplitatea 
şi eleganţa lor atemporală, şi în acelaşi timp reprezentând un 
statement al individualităţii. 
Formpark Quadrato este disponibil în trei nuanţe: Oak, Oak 
Crema şi Oak Smoked. De asemenea, el este disponibil şi tra-
tat cu B-Protect® pentru durabilitate. Produs în Elveţia, el este 
100% sănătos şi certificat Cradle to Cradle®. 
Graţie unghiului de 45°, Formpark Rombico este ideal pentru 
montarea în pattern herringbone. Acest produs este realizat cu 
cea mai mare precizie, folosind tehnologii de ultimă oră şi be-
neficiind de calitatea Bauwerk. Suprafaţa sa texturată conferă 
podelelor mai mult caracter, subliniind interacţiunea cu lumina. 
Această nouă interpretare a herringbone-ului clasic câştigă rapid 
popularitate. Un exemplu este această casă recent construită din 
Olanda, o ţară cosmopolită, cu o mare deschidere, fapt vizibil şi 
în amenajările interioare ale locuinţelor. Aici, locuirea contempo-
rană se îmbină cu tradiţia. Imaginea fiecărei camere se schim-
bă în funcţie de unghiul din care este privită, iar uşile şi cadrele 

ferestrelor sunt de culoare închisă. Layoutul spaţios trimite la 
atmosfera unui loft. Paleta de culori este rezervată, elegantă şi 
modernă. Funcţionalitatea şi confortul sunt completate de carac-
terul vizual calm al lemnului, textilelor, pereţilor deschişi la culoare 
şi parchetului crem Formpark Quadrato, simplu şi irezistibil, cu 
nenumărate patternuri care se schimbă în funcţie de modul în 
care cade lumina.  

Bauwerk Parkett este o companie elveţiană cu o tradiţie în-
delungată în fabricarea de parchet ce satisface şi cele mai  
exigente cerinţe. Bauwerk se mândreşte cu originile sale, dar, în 
acelaşi timp, caută să inoveze. În ultimii ani, compania a trecut 
prin multe schimbări şi, dintr-o societate orientată spre tehno-
logie şi produs, a devenit una orientată spre piaţă, promovând 
traiul sănătos, sustenabilitatea şi designul de calitate. Peste 
60% din produsele Bauwerk sunt fabricate în St. Margrethen 
(Elveţia). Bauwerk Parkett AG deţine fabrici şi în Kietaviskes 
(Lituania, din 2014) şi Đurđevac (Croaţia, din 2017). Catalogul 
Bauwerk conţine mai mult de 350 de produse, de la parchet 
dublu sau triplustratificat la parchet masiv. În 2018, Bauwerk a 
vândut în jur de 4 milioane de metri pătrați de parchet.


