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TOP COMPANII

LAMAR TRUST
Grupul de firme Lamar Trust activează de aproape 

două decenii pe piaţa locală de tâmplărie 

termoizolantă din PVC, aluminiu și lemn stratificat. 

Pentru a asigura calitatea sortimentelor promovate, 

compania colaborează cu furnizori consacraţi, cum 

ar fi Rehau (profile), Roto (feronerie), Pilkington și 

Saint-Gobain Glass (sticlă), respectiv Kömmerling 

(materiale de sigilare a pachetelor vitrate). 

Portofoliul de produse include o gamă diversă de 

uși, ferestre, jaluzele/obloane, glafuri de interior/

exterior, sere, faţade cortină din PVC și aluminiu, 

compartimentări interioare etc. Societatea dispune 

de tehnologii de fabricaţie de ultimă generaţie, 

activitatea de execuţie desfășurându-se în cadrul 

unor unităţi cu o suprafaţă de 4.500 mp. De-a 

lungul timpului, Lamar Trust s-a implicat, în 

calitate de subantreprenor, la realizarea unor 

obiective de referinţă, dintre care se disting: 

consulatul Canadei, spitalul municipal Focșani, 

Monetăria Statului, sediul primăriei Ciolpani, 

Facultatea de Automatică din cadrul UPB etc. De 

asemenea, firma a participat la amenajarea sediilor 

unor importante companii din România.

www.lamar.ro

FEREASTRA SUKI
Compania Suki reprezintă unul dintre cei mai 

cunoscuţi producători autohtoni de ferestre din 

PVC, având o experienţă de aproape două decenii în 

acest domeniu de activitate. Firma deţine o fabrică 

specializată în localitatea Moara Vlăsiei (Ilfov), cu 

o capacitate de 230 u.f./schimb. Societatea are în 

dotare două linii complet automate marca Urban, 

destinate execuţiei de tâmplărie. Ansamblurile 

promovate sunt executate cu sisteme Rehau și 

feronerie G-U. Geamul termoizolant este furnizat 

de Valras Prod. Ponderea livrărilor la export are, în 

prezent, perspective certe de majorare, principalele 

destinaţii vizate în acest sens fiind Italia, Germania, 

Belgia, Olanda, Iordania etc. Orientarea actuală 

a pieţei a impus diversificarea ofertei, Suki 

specializându-se inclusiv în derularea operaţiunilor 

de înfoliere a profilelor din PVC și aluminiu, care 

se realizează prin intermediul a cinci echipamente 

specializate marca WPR - Italia. Recent, au fost 

demarate procedurile de laminare a sistemelor 

din lemn stratificat și MDF, iar înfolierea profilelor 

din fibră de sticlă (GRP) a depășit faza de testare, 

intrând în producţia de serie.

www.suki.ro

CONEXPERT GROUP
Specializată în producția de ferestre și uși din PVC 

sau aluminiu, rulouri, obloane și diverse accesorii, 

fi rma Conexpert reprezintă unul dintre principalii 

fabricanți de tâmplărie termoizolantă de pe piața 

autohtonă. Produsele Conexpert sunt realizate 

folosind sisteme de profi le din PVC VEKA și aluminiu 

Profi lco, sisteme de feronerie ROTO și geam 

termoizolant SAINT-GOBAIN. Producția se realizează 

într-o fabrică nouă situată lângă București, echipată 

cu linii complet automatizate ce folosesc utilaje 

moderne CNC Elumatec, Sturz și Urban. Capacitatea 

de producție de aproximativ 250 u.f./schimb face 

posibilă onorarea comenzilor în termen scurt 

indiferent de complexitatea acestora. Compania 

pune mare accent pe calitatea produselor / serviciilor 

oferite și în acest sens stau dovadă certifi cările 

obținute în sistem ISO pentru activitățile fi rmei, 

marcaje de conformitate tip CE pentru produsele 

realizate și nu în ultimul rând, numărul mare de 

parteneri și, clienți atât din România cât și din țări 

ca Italia, Franța, Germania, Elveția, Spania, Belgia, 

Israel etc. ce sunt mulțumiți de produsele și serviciile 

CONEXPERT.

www.conexpert.ro

PINUM DOORS & WINDOWS
În România, calitatea și stilul produselor Nusco pot fi  

găsite sub semnătura Pinum de peste 20 de ani. Astăzi, 

Pinum Doors & Windows înseamnă cea mai mare 

capacitate productivă de uși din România, înseamnă 

garantul calităţii produselor livrate și serviciilor 

prestate, înseamnă profesionalismul specialiștilor 

care, împreună, pun în mișcare acest ansamblu. Din 

2012 societatea a început colaborarea cu cel mai mare 

producător de parchet din Italia - Berti Pavimenti 

Legno, oferind clienţilor o gamă completă de produse: 

uși, ferestre, parchet. Reţeaua de distribuitori a evoluat 

rapid, ajungând în prezent la un număr de peste 30 de 

distribuitori în 20 de judeţe. În ţară sunt amenajate 22 

de showroom-uri Pinum (printre care două proprii și 

un magazin de tip Outlet). De asemenea, ușile Pinum 

pot fi  vizionate în showroom-urile partenerilor din 

Chișinău, Beirut, Israel și Erevan. Datorită gradului 

ridicat de fl exibilitate și gamei complete de produse, 

Pinum Doors & Windows se adresează tuturor 

categoriilor de clienţi: arhitecţi, persoane fi zice, fi rme 

de construcţii, dezvoltatori de cartiere rezidenţiale, 

reţele de retail, societăţi de distribuţie, autorităţi ce 

dezvoltă proiecte publice etc.

www.pinum.ro

IZOTEC GROUP
Izotec Group este un important producător de 

tâmplărie termoizolantă din România, demarând 

activitatea în 2004, în localitatea Piatra Neamţ. 

În mai puţin de cinci ani, compania a ajuns la 

un nivel al vânzărilor de opt milioane de euro, 

graţie politicii de consolidare a parteneriatelor 

cu principalii furnizori de sisteme. Societatea 

derulează operaţiunile de producţie în cadrul 

a trei hale, dotarea tehnologică incluzând 

echipamente CNC marca Elumatec, de ultimă 

generaţie. Profilele utilizate sunt furnizate de 

Gealan România, pachetele vitrate fiind livrate de 

Ro Grup Glass. În prezent, activitatea Izotec este 

gestionată prin intermediul unei aplicaţii software 

Klaes, care asigură o mare precizie în evaluarea 

rezultatelor. Compania deţine, din luna martie 

2008, certificarea europeană de conformitate cu 

prevederile standardului EN 14351-1, promovând 

exclusiv produse care deţin marcajul CE. În 

perioada următoare, strategia Izotec se orientează 

pe promovarea inovaţiilor, în vederea diferenţierii 

ofertei firmei pe piaţa de profil.

www.izotec.ro 

MCA GRUP
Compania MCA Grup a devenit în ultimii ani 

cel mai important producător local de uși 

secţionale și rulouri. Societatea pune la dispoziţia 

partenerilor săi o gamă extinsă de servicii de 

montaj, consultanţă tehnică și întreţinere. 

Sediul administrativ este amplasat în apropierea 

Capitalei, pe o suprafaţă de 5.000 mp, unde se 

află inclusiv spaţiile de producţie. Pe plan local, 

o parte importantă a procesului de promovare 

presupune stabilirea unor parteneriate cu 

birourile de arhitectură și companiile specializate 

în antreprenoriat de construcţii, în vederea 

popularizării produselor specifice în rândul 

experţilor. Grupul de firme MCA derulează 

contracte anuale situate la un nivel mediu care 

depășește valoarea de 30 milioane de lei, în 

perioada recesiunii strategia implementată de 

managementul societăţii urmărind stabilizarea 

cifrei de afaceri. Exporturile ocupă un loc important 

în structura vânzărilor holdingului, obiectivul 

declarat fiind acela ca ponderea acestora să ajungă 

la 30% din cifra de afaceri, pe fondul focalizării 

atenţiei pe pieţele externe.

www.mcagrup.ro 
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PRODUCERS

PRO CONFORT
Succesul înregistrat în cei 16 ani de activitate de 

producătorul de tâmplărie din PVC Pro Confort se 

datorează echipei de lucru, care este formată în prezent 

din peste 100 de angajaţi. Circa 60 dintre aceștia sunt 

implicaţi în procesul de producţie, în cadrul companiei 

fi ind active, în același timp, departamente de vânzări, 

relaţii cu clienţii, proiectare, producţie, transport, execuţie 

și montaj. În opinia managerilor fi rmei, această organizare 

contribuie decisiv la evoluţia optimă a vânzărilor. Totodată, 

sunt operaţionale 16 echipe specializate de montaj 

pentru ansamblurile din PVC (a căror comercializare 

contribuie cu aproximativ 90% la încasările totale) și 

alte trei pentru instalarea glafurilor de interior/exterior. 

Pe lângă acestea, benefi ciarii au la dispoziţie și rulouri, 

respectiv plase de protecţie împotriva insectelor. Utilajele 

de înaltă performanţă Wegoma (Germania) și Lisec 

(Austria) asigură o capacitate de fabricaţie în domeniul 

ansamblurilor din PVC de 200 - 250 unităţi/zi, ferestrele 

și ușile fi ind realizate cu profi le Gealan și feronerie Roto. 

Un aspect defi nitoriu al activităţii este reprezentat de 

accesarea directă a proiectelor imobiliare. Livrările se 

efectuează la export și pe plan intern, prin intermediul a 

două showroom-uri proprii și prin parteneriatele afl ate în 

derulare cu peste 40 de dealeri. 

www.proconfort.ro

VALRAS TERAPLAST
Compania Valras, din Ploiești, este unul dintre 

competitorii care domină în mod autoritar piaţa 

de geam termoizolant din România. Promovând 

calitatea și profesionalismul la toate nivelurile, 

societatea livrează exclusiv produse de cea mai înaltă 

performanţă, devenind astfel partener de încredere al 

tuturor benefi ciarilor care nu acceptă compromisuri. 

Toate sortimentele de vitraj izolant comercializate 

benefi ciază de toate certifi cările europene în 

vigoare, autenticitatea acestora putând fi  verifi cată 

prin existenţa siglei „Valras”, ce atestă respectarea 

prevederilor legislaţiei europene și naţionale. 

Dotarea tehnică include o mare diversitate de utilaje 

automate de procesare, în vederea fabricării geamului 

termoizolant fi ind utilizaţi roboţi speciali pentru 

aplicarea benzii butilice, realizării sigilării secundare și 

introducerii de argon în mod automat la un procentaj 

de minim 90%. Adaptându-se specifi cului cererii 

actuale, compania a realizat investiţii majore în ultima 

perioadă, una dintre acestea concretizându-se prin 

achiziţia unei linii automate de debitare a vitrajelor 

laminate de dimensiuni „jumbo” precum și în zona de 

prelucrări sticlă (prelucrare muchii, găurire, etc.).

Compania Teraplast produce sub brand TeraGlass 

tâmplărie termoizolantă din PVC, promovând 

ansambluri în conformitate cu legislaţia 

europeană în vigoare. Modelele sunt executate 

din profile cu 4, 6 sau 7 camere de izolare, din 

clasele A sau B. Feroneria este din seria Roto NT, 

caracteristica de etanșare fiind asigurată prin 

intermediul a două sau trei garnituri perimetrale 

din EPDM. Rigidizarea este obţinută cu ajutorul 

unor armături speciale din oţel zincat. Pachetul de 

geam termoizolant include sticlă Low-E și inserţie 

de gaz inert (argon). Produsele sunt disponibile 

în variante fixe sau mobile (cu deschidere simplă 

și oscilo-batantă), existând posibilitatea execuţiei 

unor sortimente curbate. Din punct de vedere 

al finisajului, tâmplăria TeraGlass este livrată 

în culoare albă sau diverse nuanţe imitaţie de 

lemn (stejar, nuc, mahon, wenge). Suplimentar, 

compania pune la dispoziţia beneficiarilor o gamă 

extinsă de accesorii, cum ar fi plase de protecție 

împotriva insectelor, jaluzele, rulouri, șprosuri 

decorative, glafuri etc.

www.valras.ro www.teraglass.ro

ROMSERV INVEST GIP SRL
Compania Romserv Invest - Târgoviște, activă în 

domeniul execuţiei tâmplăriei din PVC (85% din 

total) și pe segmentul geamului termoizolant, 

adoptă o strategie de afaceri orientată cu 

precădere către dezvoltarea operaţiunilor de 

export. Acestea au însumat în 2013 aproximativ 

10% din producţie și s-au desfășurat în Belgia 

și Italia, livrările interne efectuându-se 

preponderent la nivel regional (deopotrivă direct 

și prin intermediul a 30 de distribuitori). Alte 

obiective de dezvoltare vizate pentru 2014 sunt 

reprezentate de perfecţionarea echipelor de 

vânzări, marketing, producţie și montaj. Pentru 

execuţia tâmplăriei din PVC (ce deţine marcajul 

CE), firma dispune de o capacitate de fabricaţie 

de 180 unităţi/schimb și utilizează profile Gealan, 

Salamander, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. 

Asigurarea unui grad calitativ sporit reprezintă 

o preocupare permanentă a companiei, care a 

obţinut de-a lungul timpului numeroase certificări 

în acest sens.

Grupul de fi rme format din companiile Gip (Craiova) și 

Gip Ro Ambient (București) a devenit unul dintre cei 

mai importanţi producători naţionali din domeniul 

tâmplăriei termoizolante, prin adoptarea unei strategii 

de dezvoltare continuă. În prezent, la sediul din Capitală 

se derulează un proiect de investiţii - fi nalizat în 

proporţie de 50% - care presupune punerea în funcţiune 

a unei linii de curbare a profi lelor, iar la unitatea din 

Craiova, în următorii doi ani, se dorește inaugurarea unei 

secţii de securizare, obiectiv în valoare de aproximativ un 

milion de euro. La nivel de grup, se realizează tâmplărie 

din PVC (cu o pondere de 50% din total), geam 

termoizolant și servicii de prelucrare a sticlei (40%), 

precum și ansambluri din aluminiu, asigurându-se 

și operaţiuni de înfoliere și curbare. Capacitatea de 

fabricaţie se situează la 200 mp/zi pentru realizarea 

ansamblurilor din PVC și la mai mult de 20.000 mp/an 

în cazul geamului termoizolant, materialele utilizate 

în procesul de execuţie fi ind livrate de Veka, Ramplast, 

Aluplast, Maco, Saint-Gobain, AGC și Trakya Cam. 

Livrările se efectuează atât la nivel naţional (deopotrivă 

direct - către proiecte imobiliare și prin intermediul a 

cinci showroom-uri proprii și prin colaborările cu zece 

dealeri), cât și internaţional (în Italia, Franţa și Belgia).

www.ferestre-termopane.eu www.gip.ro

BENATI
După 14 ani de muncă susţinută într-o piaţă precum 

o junglă, după boom, criză și iar criză, anul 2014 ne 

găsește în aceeași echipă solidă ca și până acum și 

asta ne face să credem în noi mai mult ca oricând. 

Benati înseamnă calitate și aceasta se vede din 

zâmbetele prietenilor clienţilor noștri. Oamenii ne 

recomandă și descoperim an de an că tot oamenii 

sunt cei mai importanţi într-o organizaţie. Mașinile 

taie, decupează și lipesc, dar oamenii sunt cei care 

au grijă ca ușa sau fereastra ce iese pe poarta fabricii 

să nu ne facă de rușine. Echipa Benati - Adriana 

Rus, Dan Cotiga, Marius Trifu, Emil Dorobanţu - este 

formată din oameni în care puteţi avea încredere 

că înţeleg dorinţa dumneavoastră și o transpun în 

realitate cu ajutorul specialiștilor din fabrica Benati. 

Schimbările din piaţă s-au transpus imediat în 

producţie și diversifi carea gamei de uși interioare și 

ferestre din lemn a făcut ca Benati să poată să spună: 

Nu există ușă pe care să nu o putem produce! ... 

fără echivoc și fără rabat la calitate. Avem grijă să 

producem cele mai bune uși și ferestre din lemn, 

pentru ca oamenii să aibă timp să se bucure de 

lucrurile care le fac plăcere.

www.benati.ro
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