


Despre noi 
 

Adrian Crișan achiziționează DO&DO Company srl și îi schimbă acționariatul în anul1995. Ulterior, datorită 

parteneriatului cu 3M, DO&DO Company ajunge să încheie contracte cu Romtelecom și Renel, în beneficiul cărora 

livrează accesorii de rețea pentru cablu clasic de cupru și fibră optică. Trei ani mai târziu, DO&DO Company își 

întărește parteneriatul cu 3M și pornește un altul cu multinaționala japoneză Fujitsu, companie importantă de 

furnizare servicii IT. 

 

Anul 1998 marchează un moment important în dezvoltarea DO&DO Company și anume debutul instalării 

pardoselilor industriale speciale. S-au executat pentru Romtelecom circa 50 000 mp de pardoseli PVC ESD în 

întreaga țară. Alți 200 000 mp de pardoseli de trafic intens și PVC ESD au fost instalați între 1998 și 2003 alături de 

3M, Tarkett, Gerflor și DLW Armstrong. 

 

Anul 2003 punctează debutul parteneriatului cu Sika, companie elvețiană lider mondial în sectorul materialelor 

chimice pentru construcții și industrie. 
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În urma parteneriatului, DO&DO Company devine aplicator autorizat de pardoseli sintetice Sika. Acest statut 

transformă segmentul pardoselilor din rășini epoxidice în activitatea principală a firmei. În România peste 500 000 

mp de pardoseli sintetice au fost aplicate alături de Sika. În prezent, peste 85% din cifra de afaceri a companiei este 

alcatuită din instalarea pardoselilor sintetice.   

 

Din punct de vedere al dezvoltării firmei pe termen lung, DO&DO Company a dat prioritate achiziției de utilaje 

performante pentru pregătirea stratului suport în scopul dezvoltării relațiilor cu clienții și pentru perfecționarea 

raportului calitate / preț. Utilajele sunt furnizate de Blastrac, lider mondial în tehnologia pregătirii de suprafețe.  

 

Printr-o dotare tehnică continuă, cât și prin instruirea personalului specializat, DO&DO Company a realizat lucrări 

complexe ce depășesc 1 000 000 mp în 5 industrii majore. 
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Puncte forte 
 

ASIMILAREA TEHNOLOGIEI DE APLICARE 

Am realizat în normativele tehnologice întreaga gamă de pardoseli sintetice, PVC de trafic și mochetă. 

PERSONALUL INSTRUIT 

Având peste 15 de ani experiență, personalul nostru este competent în domeniul aplicării pardoselilor industriale 

de orice tip. 

MOBILITATEA 

Este realizată prin intermediul parcului de autoutilitare, ce ne permite deplasarea la fața locului în cel mai scurt 

timp, oriunde în țară și în străinătate. 

PROFESIONALISM ÎN EVALUARE ȘI PREGĂTIRE STRAT SUPORT 

Dispunem de tehnologia necesară și avem experiența indispensabilă pentru a oferi servicii complexe. 

CAPACITATE MARE ÎN PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT 

Un real avantaj, ce ne-a permis să realizăm o multitudine de lucrări cu grade mari de dificultate, asigurându-ne un 

portofoliu de clienți constanți și mulțumiți. 
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Tipuri de pardoseli instalate 
 

PARDOSELI INDUSTRIALE SINTETICE 

Epoxidice, Poliuretanice, Metalacrilice 

PARDOSELI PVC ȘI MOCHETE DE TRAFIC 

Zonele office ale halelor industriale, magazii, spații servire masă, spitale, hoteluri. 

MOCHETE DE TRAFIC 

Zonele office ale halelor industriale 

PARDOSELI FLOTANTE 

Camere tehnice cu funcții speciale 
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Furnizorii noștri 
 

Pardoseli industriale sintetice 

SIKA România 

Pardoseli PVC și mochete de trafic 

Tarkett, Gerflor, Forbo, DLW-Armstrong, Grabo, VPI, 3M 

Pardoseli flotante 

Quattro 

Șape autonivelante și adezivi industriali 

Henkel 

Măsurători de conformitate – evaluare pardoseală ESD 

EPA GMBH Germania 

Parteneriatele implică suport tehnic și logistic 

Respectăm procedurile de aplicare, în concordanță cu cerințele furnizorilor și respectăm normativele internaționale 

în vigoare.  
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Echipa DO&DO Company 
 

Personalul este periodic instruit pentru a realiza pardoseli în conformitate cu normele de calitate 

standardizate. 

 

Administrativ: 3 persoane 

Marketing: 5 persoane 

Echipe de instalare: 3 echipe a câte 5 persoane 

Evaluare suprafețe și măsurători suport: 3 ingineri 

Responsabili de lucrări: 3 tehnicieni 
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Dotare Tehnică 
Toate mașinile sunt conectate la aspiratoare industriale.  

 

Mașini furnizate de Blastrac 
Unități de bombardare cu alice metalice - 3 echipamente, 350 mp / h. 

Mașini furnizate de Blastrac 
Folosite pentru frezare și buceardare - 2 mașini de mare productivitate. 

Pompe de șapă PFT G4 
Instalare șapă autonivelantă - 30 tone în 15 h. 

Mașini de șlefuit 
Echipate cu pastile diamantate, piatră abrazivă, accesorii pentru buceardare și măcinare - 10 mașini. 

Mașini de șlefuit tip HTC 
Dotate cu pastile diamantate pentru aplicații speciale - 3 mașini. 

Malaxoare industriale 
Capacitate 1 000 mp mortar epoxidic la o grosime de 1 cm - 2 bucăți. 

Pompe industriale (200 atm) 
De mare capacitate, folosite pentru vopsitoriile epoxidice de perete și pardoseală 
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Scule și accesorii de mână 
Folosite pentru realizarea diverselor detalii. 

Echipamente pentru măsurători și control 
Folosite pentru efectuarea măsuratorilor de suport și a celor ambientale, pentru obținerea rezistenței la smulgere și 

a compresiunii betonului, cât și pentru obținerea umidității și a temperaturii atât a suportului cât și ambientale. 

Realizăm lucrări complexe într-un timp scurt 
Dotarea și personalul instruit ne asigură posibilitatea realizării de suprafețe mari într-un timp scurt, la un nivel 

ridicat de calitate. 

Bombardări cu alice metalice 
3 500 mp / 15 h în câmp continuu. 

Șlefuiri cu piatră abrazivă și accesorii diamantate 
500 mp / 1 h 

Vopsitorii epoxidice 
4 000 mp / 10 h 

Instalare de șape autonivelante 
32 000 kg / 10 h 

Aplicare sisteme de pardoseli din rășină epoxidică în câmp continuu 
2 000 mp și 3 000 mp / strat 
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Servicii 
Oferim servicii complete. 

 

Evaluare strat suport 
Planeitate beton, umiditate beton, smulgere, compresiune, fisuri și pete de ulei. 

Rețeta pentru sistem 
Implică analizarea, găsirea și pregătirea rețetei potrivite pentru sistem/e. 

Pregătire strat suport 
Bombardare cu alice metalice, șlefuire, buciardare, frezare, șlefuire diamantată cu piatră și hârtie abrazivă. 

Aplicare sistem 
Sisteme anti-praf, vopsitorii, sisteme uzuale în două sau în trei straturi, sisteme speciale, industriale, decorative, 

pardoseli PVC și mochetă. 

Refacere suprafețe epoxidice 
Presupune decopertarea suprafeței existente și înlăturarea sistemului instalat, pregătirea stratului suport (după caz) 

și aplicarea noului sistem. 

Șlefuire industrială 
Cu pastile diamantate, piatră abrazivă și hârtie abrazivă. 
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Portofoliu 
 

PRODUCTIVITATE 

 

Simea Siemens, Sibiu - România 
Reacoperire rășină epoxidică ESD și protecție cu ceară industrială: 4 500 mp în 28 h. 

Interex, Ploiești - România 
Pregătire suprafață, sistem rășină epoxidică în 2 straturi, vopsitorie epoxidică: 1 000 mp în 30 h. 

Reinert, Brașov - România 
Sistem mortar epoxidic antiderapant pentru spații umede: 7 600 mp în 15 zile. 

Willy Kreutz, Timișoara - România 
Pregătire suprafață, sistem mortar epoxidic pentru spații uscate: 4 500 mp în 6 zile. 

Flextronics, Timișoara - România 
Barieră de umiditate rășină epoxidică, șapă autonivelantă, plăci PVC ESD: 5 000 mp în 35 zile. 

Miele, Feldioara - România 
Barieră de umiditate rășină epoxidică, șapă autonivelantă, plăci PVC ESD: 5 000 mp în 30 zile. 
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Vimercati East Europe, Bacău - România 
Sistem rășină epoxidică ESD, vopsitorie epoxidică și sistem trafic: 7 000 mp în 4 zile. 

Ursus Breweries, Buzău - România 
Sistem mortar poliuretanic Purcem de 9 mm în 2 straturi: 300 mp / zi și 1 500 mp în 5 zile. 

Continental Automotive R&D Center, Sibiu - România 
Pregătire suprafață, șapă autonivelantă, sistem PVC de trafic și mochetă ESD: 1 200 mp în 7 zile. 

Bosch, Timișoara - România 
Pregătire suprafață și sistem rășină epoxidică în 3 straturi: 1 500 mp în 6 zile. 

Fornetti, Timișoara - România 
Pregătire suprafață și sistem rășină epoxidică în 3 straturi: 2 500 mp în 6 zile. 

Selgros - România 
Raion carne și vestiare. Pregătire suprafață și sistem rășină epoxidică: 1 300 mp în 20 zile. 

Celestica, Oradea - România 
Barieră de umiditate rășină epoxidică, șapă autonivelantă, plăci PVC ESD: 10 000 mp în 30 zile. 

14 



HALE INDUSTRIALE 

 

Mega Group, Timișoara, Ploiești - România 
Dealer Peugeot. Sisteme aplicate: 2 de trafic și 1 industrial: 4 500 mp 

Robot, Baia Mare - România 
Dealer Volkswagen. Sistem rășină epoxidică de trafic: 800 mp 

Edy Spedition, Deva, Timișoara - România 
Service camioane Volvo. Vopsitorie epoxidică: 2 500 mp  

Maxi Paint Service, Brașov - România 
Service auto vopsitorie. Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 3 500 mp 

THIMM Packaging, Sibiu - România 
Fabricant ambalaje. Sistem rășină epoxidică: 110 mp 

TMK, Reșița - România 

Fabricant oțel. Sistem rășină epoxidică: 220 mp 

Procter & Gamble, Timișoara - România 

Fabricant detergenți. Sistem rășină epoxidică cu rezistență chimică pentru industria detergenților: 1 500 mp 

Philip Morris, București - România 

Producător tutun. Sistem rășină epoxidică industrială decorativă CompactFloor: 3500 mp 
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VP Industries Parc Industrial, Ghimbav - România 
Producător confecții metalice maritime, sisteme de conducte și utilaje pentru deszăpezire. 

Sistem rășină epoxidică de trafic: 300 mp  

Pod Construct, Lugoj - România 
Pasarelă peste râul Timiș. Sistem rășină epoxidică de hidroizolații poduri: 650 mp 

 

INDUSTRIA AUTOMOTIVE  

 
Flextronics Modine, Stuttgart - Germania 
Producător echipamente electronice pentru industria auto. Sistem PVC ESD: 800 mp, sistem rășină epoxidică ESD: 100 

mp, mochetă și PVC de trafic: 900 mp. Total mp instalați: 1 800 mp. 

Premium AEROTEC, Brașov - România 
Fabricant componente Airbus. Sisteme rășini epoxidice de trafic: 2 500 mp, sisteme rășini epoxidice cu rezistențe mari 

la agresiune chimică: 1 000 mp, mochetă și PVC de trafic: 2 000 mp. Total mp instalați: 5 500 mp  

ContiTech, Timișoara - România 
Fabrică de curele de distribuție din cauciuc. Sisteme rășini epoxidice ESD: 1 000 mp. 

Heraeus – Parc Industrial Incontro Prefabbricati, Timișoara - România 
Sistem rășină epoxidică “Clean Rooms” și ESD sistem rășină epoxidică: 400 mp. Mochetă de trafic: 440 mp. 

Total mp instalați: 840 mp. 

16 



Continental Automotive, Ghimbav - România 
Fabrică de producție piese auto. Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 17 500 mp. 

Continental Automotive Product R&D Center, Sibiu - România 
Producător echipamente electronice pentru industria auto. Mochetă ESD: 4 000 mp, Sistem PVC de trafic: 500 mp. 

Total mp instalați: 4 500 mp. 

Product Continental Automotive Modul 1, 2, 3, Sibiu - România 

Producător echipamente electronice pentru industria auto. Vopsitorie epoxidică modul 1: 1500 mp, șapă autonivelantă 

și sistem PVC de trafic: 4 500 mp, șapă autonivelantă și mochetă de trafic: 3 000 mp. Total mp instalați: 9 000 mp 

Continental, Carei - România 
Executant lucrări în domeniul construcțiilor metalice. Sistem PVC: 110 mp, Sistem rășină epoxidică de trafic: 330 mp. 

Total mp instalați: 440 mp. 

Inna Schaeffler, Brașov - România 
Fabrică de producție componente pentru industria automobilistică, constructoare de mașini și eoliană. 

Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 800 mp 

Thyssenkrupp Bilstein Compa, Sibiu - România 
Fabricant piese auto. Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 5 000 mp. 

Vimercati East Europe, Bacău - România 
Producător echipamente electronice pentru industria auto. Sistem rășină epoxidică ESD: 1 500 mp, Vopsitorie epoxidică: 

5 000 mp, Sistem de trafic: 500 mp. Total mp instalați: 7 000 mp. 
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Sol-Plus Takenaka Europe Hală 1și 2, Timișoara - România 
Fabricant accesorii turnate din pvc. Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 7 500 mp. 

Sol-Plus, Timișoara - România 
Fabricant accesorii turnate din PVC. Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 3 500 mp 

Bosch, Timișoara - România 
Parcare auto și spații de birouri. Sistem de parcare OS8 și OS13: 1 500 mp. 

Dräxlmaier, Codlea - România 
Fabricant sisteme electrice și ornamente de interior pentru autovehicule. Sistem rășină epoxidică de trafic industrial: 

1 800 mp 

Stabilus, Brașov - România 
Fabrică de producție sisteme electronice pentru autovehicule. 

Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 800 mp. 

Fritzmeier, Sibiu - România 
Fabrică de producție cabine de camion. 

Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic și vopsitorie: 500 mp. 

Preh, Ghimbav - România 
Producător de componente auto. Sistem PVC ESD: 1 500 mp. 
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IPEC Point, Salonta - România 
Producător subansamble pentru industria automotive. 

Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență mare la agresiune mecanică și chimică: 3 800 mp. 

SNR Rulmenți, Sibiu - România 
Producător rulmenți pentru industria auto. 

Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență mare la agresiune mecanică și chimică: 1 200 mp. 

 

INDUSTRIA ELECTRONICĂ ȘI ELECTROTEHNICĂ 

 

Flextronics, Timișoara - România 
Companie americană ce oferă servicii de proiectare, producție, distribuție pentru producătorii de echipamente electronice 

originale. Sistem PVC ESD: 25 000 mp, Sistem rășină epoxidică ESD: 10 000 mp. Total mp instalați: 35 000 mp. 

Flextronics, Mucakevo - Ucraina 
Sistem PVC ESD: 8 500 mp. Sistem rășină epoxidică anti-praf: 10 000 mp. Total mp instalați: 18 500 mp. 

Flextronics, Ronnebi - Suedia 
Sistem PVC ESD: 2 500 mp. 

Flextronics, Modine-Stuttgart - Germania 
Sistem PVC ESD: 900 mp, sistem rășină epoxidică ESD: 75 mp. Total mp instalați: 975 mp. 
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Hella, Arad - România 

Producător corpuri de iluminat și produse electronice pentru industria auto. 

Sistem PVC ESD: 1 681 mp, Sistem rășină epoxidică ESD: 705 mp. Total mp instalați: 2 400 mp. 

Willy Kreutz, Timișoara - România 

Fabrică de producție componente pentru industria electrotehnică. 

Sistem mortar epoxidic pentru spații uscate: 4 500 mp. 

DM Elektron, Râșnov - România 

Fabrică specializată pe asamblarea componentelor electronice. Sistem rășină epoxidică ESD: 2 200 mp. 

Yazaki, Arad - România 

Producător de cablaje. Sistem rășină epoxidică ESD: 1 200 mp. 

RCS-RDS, București - România 

Furnizor servicii de televiziune și internet. Sistem rășină epoxidică de trafic industrial: 300 mp, confecționare și 

vopsitorie scafă: 210 ml, Sistem poliuretanic: 210 ml. Total mp instalați: 510 mp. 

Orange, București - România 

Furnizor servicii telefonie mobilă. Sistem rășină epoxidică ESD: 300 mp. 

Microelectrica, București - România 

Institute Munich Franhoffer Clean Rooms. Sistem rășină epoxidică ESD: 800 mp. 
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Celestica, Oradea - România 
Producător sisteme electronice. Sistem PVC ESD: 10 000 mp. 

Honeywell, Lugoj - România 
Producător sisteme de alarmă. 

Sistem PVC ESD: 6 000 mp, Sistem rășină epoxidică ESD: 1 000 mp. Total mp instalați: 7 000 mp. 

Miele, Feldioara - România 
Producător aparate comerciale și de uz casnic. Sistem PVC ESD: 5 000 mp. 

Benchmark Electronics, Ghimbav - România 
Producător echipamente pentru testare și măsurare, management de date și echipamente medicale. 

Sistem PVC ESD: 6 000 mp. 

Vimercati East Europe, Bacău - România 
Producător echipamente electronice pentru industria auto. Sistem rășină epoxidică ESD: 1 500 mp, 

vopsitorie epoxidică: 5 000 mp, Sistem trafic: 500 mp. Total mp instalați: 7 000 mp. 

Continental Automotive Product R&D Center, Sibiu - România 
Producător echipamente electronice pentru industria auto. Mochetă ESD: 4 000 mp, Sistem PVC de trafic: 500 mp, 

Total mp instalați: 4 500 mp. 

Continental Automotive Product Modul 1, 2, 3, Sibiu - România 
Producător echipamente electronice pentru industria auto. Vopsitorie epoxidică modul 1: 1 500 mp, Șapă autonivelantă 

și sistem PVC de trafic: 4 500 mp, Șapă autonivelantă și mochetă de trafic: 3 000mp. Total mp instalați:  9 000 mp. 
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Simea Siemens, Sibiu - România 
Producător echipamente și sisteme electronice de siguranță pentru aviație și transport. 

Sistem rășină epoxidică ESD: 4 500 mp. 

Vogt Electronic, Jimbolia - România 
Producător echipamente electronice. Sistem rășină epoxidică și PVC ESD: 3 000 mp. 

Delphi Packard, Sânnicolau Mare - România 
Producător de cablu. Sistem rășină epoxidică ESD: 1 500 mp. 

Electra, Iași - România 
Fabrică de interfoane și videointerfoane. Sistem rășină epoxidică ESD: 2 500 mp. 

Steinel Electronic, Curtea de Argeș - România 
Companie germană producătoare de echipamente electrice. Sistem PVC ESD: 2 500 mp. 

Romtelecom - România 
Companie de telecomunicații. Sistem PVC ESD: 50 000 mp. 

Interelektronik, Snagov - România 
Companie ce activează în domeniul serviciilor electronice. Sistem PVC ESD: 5 000 mp. 

Mark Telecom Specialist, București - România 
Sistem PVC ESD: 2 000 mp. 
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Termocentrale, Turceni - România 
Termocentrală. Sistem PVC ESD: 500 mp. 

Continental Automotive (Siemens VDO), Timișoara - România 
Producător echipamente electronice pentru industria auto. Sistem PVC ESD: 1 500 mp. 

 
INDUSTRIA  ALIMENTARĂ 

 

Reinert, Brașov - România 
Producător de carne pentru Europa de Est. Sistem mortar epoxidic antiderapant pentru spații umede: 7 600 mp. 

Food 2000, Bocșa - România 
Fermă creștere pui de carne. Sistem mortar epoxidic antiderapant pentru spații umede: 3 000 mp. 

Smithfield, Timișoara - România 
Companie de creștere a porcinelor și procesare a cărnii de porc. Sistem metalacrilat de trafic: 5 000 mp. 

Greiner Assistec, Câmpulung - România 
Producător ambalaj din mase plastice și carton pentru industria alimentară. 

Vopsitorie epoxidică și sistem rășină epoxidică în 3 straturi: 4 000 mp. 

Real - România 
Hipermarket. Sistem epoxidic antiderapant de trafic cu rezistență la șoc mecanic: 2 000 mp. 
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Croco, Onești - România 
Fabrică de sticks-uri și biscuiți. Sistem epoxidic antiderapant cu rezistență mare la trafic: 2 800 mp, Sistem epoxidic cu 

rezistență mare la trafic: 1 500 mp, vopsitorie epoxidică: 400 mp. Total mp instalați: 4 700 mp. 

Selgros - România 
Cash & Carry. Sistem mortar epoxidic: 13 000 mp, Sistem epoxidic de trafic industrial: 10 500 mp, 

Sistem PVC de trafic: 1 400. Total mp instalați: 25 000 mp. 

Jumbo, Bocșa - România 
Producător mezeluri. Sistem mortar epoxidic antiderapant pentru spații umede: 5 500 mp. 

Cordial M.V., Iași - România 
Producător conserve de pește. Sistem mortar epoxidic antiderapant pentru spații umede: 1 500 mp. 

Ocean Fish, București - România 
Producător semipreparate din pește și fructe de mare. 

Sistem mortar epoxidic antiderapant pentru spații umede: 3 000 mp. 

Lactofarm Hamba, Sibiu - România 
Fabricant produse din carne. Sistem mortar epoxidic antiderapant pentru spații umede: 800 mp. 

Fornetti, Timișoara - România 
Fabricant produse de patiserie. 

Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 2 500 mp. 
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Pambac, Bacău - România 
Centru de morărit și panificație, producător paste făinoase. 

Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 6 000 mp. 

MonteBanato, Reșița - România 
Fabricant paste făinoase. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 6 000 mp. 

Varga Quattro, Carei - România 
Fabricant pâine și produse de panificație. 

Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 300 mp. 

Hochland, Sighișoara - România 
Producător de brânzeturi. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 1 000 mp. 

Mureșan Teaca - România 
Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 2 500 mp. 

Dorna Lactate, Vatra Dornei - România 
Producător de lactate. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 1 500 mp. 

Antarctica, Timișoara - România 
Producător de înghețată. Vopsitorie epoxidică: 1 500 mp, Sistem rășină epoxidică cu rezistență la trafic: 2 000 mp. 

Total mp instalați: 3 500 mp. 
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Esarom, Sibiu - România 
Producător de materii prime pentru industria alimentară. 

Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 1 000 mp. 

Lactate Dobrogene Ovidiu, Constanța - România 
Producător de lactate. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 1 500 mp. 

Helvetica Milk Pecica, Arad - România 
Producător de lactate. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 500 mp. 

Raptronic, Brașov - România 
Fabrică de ciocolată. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 1 800 mp. 

Nestle, Timișoara - România 
Producător napolitane. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 5 000 mp. 

Ursus, Buzău - România 
Fabrică de bere. 

Sistem Purcem + sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 1 500 mp. 

Timișoreana, Timișoara - România 
Fabrică de bere. Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 500 mp. 

Philip Morris, București - România 
Producător tutun. Sistem industrial decorativ din rășină epoxidică cu nisip de cuarț: 3500 mp. 
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Legofruct, Timișoara - România 
Fabrică de legume și fructe congelate. 

Sistem rășină epoxidică antiderapantă, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 2 500 mp. 

Ardealul, Carei - România 
Fabrică de producție produse alimentare. Sistem rășină epoxidică ESD: 500 mp. 

DAF Junior, Timișoara - România 
Restaurant. Sistem rășină epoxidică decorativă de trafic: 350 mp. 

 

INDUSTRIA FARMACEUTICĂ 

 

Zentiva Sicomed, București - România 
Producător de medicamente. Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic și la șoc mecanic: 5 000 mp. 

Biotehnos, Otopeni - România 
Producător de medicamente. Sistem rășină epoxidică în 3 straturi, cu rezistență mare la trafic, la șoc mecanic și la 

agresiune chimică: 1 000 mp, Sistem rășină epoxidică în 2 straturi, cu rezistență mare la trafic: 1 500 mp. 

Total mp instalați: 2 500 mp. 
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Terapia Ranbaxy, Cluj-Napoca - România 
Producător de medicamente. Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic și la șoc mecanic: 6 000 mp. 

Arcatim, Timișoara - România 
Distribuitor de produse farmaceutice și parafrmaceutice. 

Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic și la șoc mecanic: 1 500 mp. 

Onedia, București - România 
Distribuitor de produse farmaceutice și parafrmaceutice. 

Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic și la șoc mecanic: 2 000 mp. 

Sandoz, Târgu Mureș - România 
Producător de medicamente. Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic și la șoc mecanic: 500 mp. 

Clinicco – Clinicile ICCO, Brașov - România 
Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic: 5 050 mp, Sistem rășină epoxidică “Clean Rooms”: 200 mp, 

Vopsitorie epoxidică: 530 mp. Total mp instalați: 5 800 mp. 

Spitalul de inimă, Timișoara - România 

sistem rășină poliuretanică cu rezistență mare la trafic: 350 mp. 

Spitalul județean Timișoara - România 
Sistem PVC de trafic: 500 mp. 
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INDUSTRIA TEXTILĂ 

 

Maxtile, Arad - România 
Fabrică de canapele. Vopsitorie epoxidică: 4 500 mp. 

Intex, Năsăud - România 
Producător țesături de bumbac. Vopsitorie epoxidică și sistem rășină epoxidică de trafic industrial: 4 500 mp. 

Speidel, Focșani - România 
Producător de lenjerie intimă. Sistem rășină epoxidică, cu rezistență la trafic și la șoc mecanic: 1 000 mp. 

Artifex, Focșani - România 
Fabrică de confecții. Sistem rășină epoxidică de trafic: 600 mp. 

 

SUPERMARKET 

 

Praktiker România 
4 magazine. Sistem PVC de trafic intens: 4 000 mp. 

Real România 
6 magazine. Sistem PVC de trafic intens + sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic: 4 800 mp. 
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OBI, Timișoara, Arad, Oradea - România 
3 magazine. Sistem PVC de trafic intens: 1 500 mp. 

Selgros România 
20 magazine. Sistem mortar epoxidic și sistem de trafic industrial: 25 000 mp. 

Billa România 
Spațiu logistic și depozit. Sistem rășină epoxidică de trafic, cu rezistență la șoc mecanic: 2 500 mp. 

Penny România 
Spațiu logistic. Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic intens: 2 500 mp. 

Spar, Sfântu Gheorghe și Timișoara - România 
Spațiu logistic. Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic intens: 500 mp. 

Hornbach, Timișoara - România 
Spațiu logistic și birouri. Sistem rășină epoxidică cu rezistență mare la trafic intens + mochetă de trafic: 800 mp. 

Interex, Ploiești - România 
Spațiu de vânzare. Sistem rășină epoxidică de trafic și vopsitorie: 1 000 mp. 

West Huntermar, Timișoara - România 
Magazine de vânătoare. Sistem rășină epoxidică de trafic: 200 mp. 
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