


Cuprins: 

Studiu de caz

1. Despre noi 
2. Proiectul Nymphaea Oradea
3. Suprafață
4. Lucrări realizate
5. Tipuri de lucrări
6. Aquapark Nymphaea în cifre
7. Succes proiect
8. Contact





Am înființat Terra Gres în anul 2005 din 
dorința de a aduce pe piața din România 
materiale ceramice și servicii de placare 
de calitate. 

Ne-am pornit la drum cu multă energie 
și încredere că munca noastră în acest 
domeniu va face o diferență. 

17 ani mai târziu afirmăm cu mândrie 
că am devenit lideri în piața placărilor 
cu materiale ceramice și că am reușit 
să ne consolidăm ca fiind cea mai bună 
alegere în realizarea unor colaborări de 
lungă durată.

Compania noastră este una cu 
capital integral românesc, specializată 
în domeniul finisajelor în construcții, al 
placărilor ceramice prin metoda lipirii și 
a vibrării. 

Despre noi



În ultimii 7 ani am adăugat la portofoliul 
nostru și serviciile de placare a piscine-
lor și a proiectelor Aqua & Fun, cum sunt 
SPA-urile și aquapark-urile.

În acest e-book te invităm să descoperi 
proiectul Aquapark Nymphaea Oradea, 
o lucrare complexă care îți va oferi o 
înțelegere mai bună asupra experienței, 
eficienței și mobilității echipelor noastre.



Proiectul Nymphaea
Odată cu dezvoltarea subdomeniului 
axat pe piscine și proiecte aqua & fun 
în cadrul companiei, ne bucurăm de 
oportunitatea de a ne extinde expertiza 
și în noi zone de care clienții noștri sunt 
interesați. 

Proiectul cu care ne mândrim cel mai 
mult este Aquapark Nymphaea Oradea, 
care ne-a dat prilejul să ne dovedim și 
să testăm din nou capacitatea de a livra 
o lucrare complexă la timp, în buget și 
condiții de top. 

Cu această ocazie, a venit și posibilitatea 
de a colabora cu specialiști în execuția 
instalațiilor specifice piscinelor pentru 
a putea furniza soluții complete și 
optimizate pentru cerințele și nevoile 
clienților noștri.





Proiectul Nymphaea





Suprafață
Cu o suprafață de 7 hectare și peste 
5.000 de metri pătrați de luciu de apă, 
Aquapark Nymphaea este cel mai 
mare complex de acest gen din vestul 
României și cea mai mare investiție 
publică de acest tip din țară.





Lucrări realizate în 
cadrul proiectului
Implicarea Terra Gres în acest proiect 
a constat în lucrări de amenajare cu 
gresie și ceramică în întreg complexul 
pentru diferite tipuri de zone dedicate 
serviciilor Aqua & Fun.

• Nivelare pereți bazine

• Șape și hidroizolații bazine interioare 
  și exterioare

• Placări ceramice bazine interioare și   
  exterioare

• Toate placările ceramice interioare și   
  exterioare în afara bazinelor





• Bazine interioare

• Bazine exterioare

• Spații alimentație publică

Tipuri de lucrări într-un 
complex Aqua & Fun:

• Toalete

• Holuri

• Grupuri sociale

• Solarii

• Saune

• Saloane jacuzzi

• 

• Birouri administrative

• Spații tehnice





Aquapark Nymphaea 
în cifre
7 luni 
durată execuție proiect

~ 6000 de metri pătrați de șape 
de înaltă rezistență

~ 9000 de metri pătrați 
de hidroizolații bazine

~ 4000 de metri liniari 
de alte hidroizolații spații umede

~ 18000 de metri liniari de siliconări 
și etanșări

~ 1200 de tone de materiale 
furnizate și montate

~ 13000 de metri pătrați 
material ceramic furnizat

~ 20000 de metri pătrați de placări 
cu material ceramic și mozaic

~ 800 de metri liniari de grătare 
pentru rigole furnizate

84 - 80 montatori + 4 ingineri 
personal alocat în perioadele de vârf





Aquapark Nymphaea 
Oradea





• Peste 1,5 milioane de turişti

Succes proiect

• Profit de 7 milioane euro 
   în 5 ani de zile





https://terragres.ro

Contact

T: +40 754 087 602 
E: office@terragres.ro
A: Str. Observatorului 
Nr. 90, Cluj-Napoca, 
România


