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Bauen mit SystemNatürlich gesund bauen

Filozofia 
GRUPULUI FIXIT

Cinci mărci – o filozofie. Cum suntem organizaţi, 
în ce credem şi care sunt valorile după care trăim

O echipă puternică. Coeziune solidă pentru performanţe optime. Şi o filozofie ce 
transpune aceste valori. Toate acestea le puteți găsi la noi.

Membrii echipei noastre sunt specialiștii celor cinci mărci din industria materialelor de 
construcţii, şi anume FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL şi RÖFIX. În spatele 
acestora se află GRUPUL FIXIT, în calitate de organizaţie umbrelă. Împreună, oferim 
materiale de construcţii şi soluţii pentru construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale, 
inginerie structurală şi construcţii civile, construcţii noi şi renovări.

Performanţele noastre se reflectă cel mai bine în gama noastră de produse inova-
toare – de la materiale de construcţii de calitate, fabricate din propriile materii prime, 
până la soluţii-sistem  compacte pentru acoperişuri, pereţi şi pardoseli. De ce sunt 
atât de bune produsele noastre? Deoarece avem o filozofie puternică care ne 
îndrumă.

Valori pe care construim. 
Atributele succesului nostru. 

n Clienţi mulţumiţi
 Satisfacţia clienţilor noştri este măsura succesului nostru. Prin urmare, facem tot 
 ceea ce este posibil pentru a le câştiga şi păstra încrederea.

n Produse de cea mai înaltă calitate 
 Câştigăm satisfacţia clienţilor cu produse de cea mai bună calitate. Pentru aceasta 
 ne bazăm pe decenii de experienţă, pe progresul tehnic şi pe performanţele de 
 mediu.

n Angajaţi motivaţi 
 Competenţa, angajamentul, creativitatea şi integritatea angajaţilor noştri reprezintă 
 cele mai importante elemente ale succesului companiei noastre.

n Rentabilitatea muncii 
 Scopul nostru este să muncim rentabil şi eficient şi să obţinem în permanenţă 
 rezultate excepţionale.

GRUPUL FIXIT
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Etapele de referinţă ale succesului. Avans competitiv bazat pe experienţă.

Achiziţia 
FIXIT AG

1: Ucraina, Fabrica Fastov | Albania, Fabrica Tirana | Polonia, Fabrica Rogowiec
Rusia, Fabrica Voskresensk | Italia, Fabrica Villanova Mondovi | Croația, Fabrica Siverić

2: Polonia, Fabrica Ostrolęka | Italia, Instalație de producție umedă Prevalle

1896
1976

2005
KREISEL
devine 100% o 
filială a HASIT.

RÖFIX AG 
de azi și-a 

început 
activitatea 

cu prima 
fabrică de 

var şi ţiglă.

Istoria FIXIT 
AG începe 

într-o carieră 
de gips din 

Elveția. 

1967
Începutul 
activităţii pentru 
HASIT Troc-
kenmörtel 
GmbH de azi.

1993
Expansiunea 
în Europa de 
Est cu marca 

KREISEL.

2006

GRUPUL  FIXIT se 
naşte în forma sa 
actuală şi salută 
RÖFIX
în calitate de nouă 
membră. 2011

Dezvoltarea 
locaţiilor şi 
instalaţiilor 

de 
producţie2.

2008/09
GRUPUL FIXIT
Se extinde în 
Europa de Est și de 
Vest1.

2012
Inaugurarea 

locaţiei din
Novi Pazar,

Bulgaria.

2013

Mărirea 
capacităţii 
fabricii din 
Voskresensk, 
Rusia. 2016

GREUTOL             
devine filială 

100% a 
GRUPULUI 

FIXIT.

Se pune piatra 
de temelie 
pentru  
KREISEL 
Qualitätsbau- 
stoffe GmbH & 
Co. KG. 1997

1888

2014

2016

Inaugurarea 
locaţiei 
Skopje din  
Macedonia.

RÖFIX deschide 
o fabrică nouă 
în Oricola, Italia. 

Angajaţi motivaţi. 
Temelia GRUPULUI FIXIT.
Succesul GRUPULUI FIXIT este în primul rând meritul angajaţilor, care se implică 
cu pasiune şi competenţă în urmărirea intereselor companiei. Ei reprezintă baza 
pentru calitate, forţă inovatoare şi competitivitate.

GRUPUL FIXIT are aproximativ 2.500 de angajaţi în 19 ţări. Accentul se pune pe un 
mediu de lucru bazat pe cooperare şi schimb internaţional.

Unul dintre obiectivele majore ale GRUPULUI FIXIT este acela de a se poziţiona ca 
un angajator atractiv. În acest scop, societatea investeşte masiv şi în mod perma-
nent în dezvoltarea profesională şi personală a celor mai importante resurse ale 
sale: angajaţii. 2.500 angajaţi în 19 ţări

GRUPUL FIXIT

Cinci grupuri ţintă aflate permanent în vizor.  
Pentru cine lucrăm şi ce oferim.
Clienţii noştri sunt aplicatori, dealeri şi magazine de materiale de construcţii, 
constructori, arhitecţi, proiectanţi, investitori şi beneficiari privaţi. Este vorba despre 
ofertanţi mari, activi pe plan internaţional, IMM-uri, societăţi regionale mici sau 
proprietari de locuinţe cu pretenţii legate de inovare şi ecologie.

Însă, indiferent de loc şi dimensiune, GRUPUL FIXIT menține o comunicare 
permanentă cu clienţii săi, le cunoaşte pieţele şi nevoile şi le oferă astfel produse şi 
sisteme potrivite nevoilor, cu orientare practică, de cea mai bună calitate, cât mai 
rentabile şi la cel mai bun raport preţ-calitate.

Iar ca echipă, oferim plusvaloare. Integrarea celor cinci mărci creşte oferta de 
produse. Orientarea internaţională şi reţeaua densă a locațiilor asigură o apropiere 
reală de client, servicii complete şi o logistică eficientă la faţa locului.

GRUPUL 
FIXIT

Procesatori

Dealeri

Magazine

Ar
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ontractori
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Produsele 
GRUPULUI FIXIT

GRUPUL FIXIT priveşte în 
urmă la multe decenii de 
experienţă în dezvoltarea 
de materiale de construc-
ţii şi este şi azi, ca şi în 
trecut, dedicat inovaţiei.

Produse de cea mai bună calitate. 
În trecut ca şi în prezent.
În centrele noastre de cercetare, o echipă internaţională de 
specialişti lucrează la dezvoltarea şi optimizarea produselor 
noastre. O colaborare interdisciplinară între tehnologi în 
materiale de construcţii, specialişti în mineralogie şi chimişti 
generează sinergii şi inovaţii. Astfel, luăm în considerare 
cerinţele clienţilor noştri, schimbările tehnologice şi progresul 
din sectorul construcţiilor.

Stabilitate şi receptivitate la oportunităţi. 
Eficienţă la cel mai înalt nivel  
Punctul nostru forte este interacţiunea celor cinci mărci. 
Aceasta permite sinergii în toate regiunile, mărcile şi grupele 
de produse. 

Prezenţa la nivel local asigură apropierea de client şi perfor-
manţa serviciilor, concepte regionale privind materia primă şi 
gestiunea optimizată a stocurilor, pentru un proces de 
aprovizionare eficient, precum și o infrastructură internă 
modernă pentru procese decizionale rapide. Astfel se 
consolidează pieţele de bază. 

Considerăm că oportunităţile viitoare se bazează pe dezvolta-
rea de pieţe noi. Gamele de produse inovatoare deschid şi 
dezvoltă pieţele construcţiilor. O prezenţă acoperitoare în 
Europa de Est asigură independenţa regională.

Serviciile „la pachet”, gândirea colectivă şi intrarea extensivă 
pe pieţe noi  ajută grupul nostru să se sprijine pe piloni solizi 
în termeni de viabilitate economică; cu un maxim de calitate şi 
cel mai bun raport costuri-beneficii. Si toate acestea le 
transmitem mai departe clienţilor şi partenerilor noştri.
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Echipă puternică – ofertă puternică.
Gama noastră de produse pentru toate nevoile dumneavoastră în materie de 
construcţii. GRUPUL FIXIT oferă produse-sistem ce îndeplinesc cele mai exigente 
cerințe tehnice, ecologice şi economice. Calitate de top din subsol până la 
acoperiş.

Tencuieli suport Tencuieli de acoperire şi decorative

Sisteme de renovare şi reabilitare

Betoane şi lucrări de inginerie

Amenajare grădini şi peisagistică 

Vopsele şi straturi de acoperire

Sisteme şape şi pardoseli 

Mortare de zidărie

Maşini şi scule 

Sisteme de plăci ceramice 

Sisteme termoizolante
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GRUPUL FIXIT observă tendințele și 
dezvoltă produse și soluții pentru 
necesitățile clienților săi – mereu în 
pas cu timpul. 

Punctele esențiale ale 
GRUPULUI FIXIT în 
domeniul inovației.

Materie primă Aerogel

Prelucrarea simplă și  
economică

Siguranță datorită structurii 
sistemului

Vechea moară, Sissach/CH: 
Izolată cu Fixit 222 Aerogel

Casă urbană 
veche,

Landshut

Fixit Aerogel tencuială izolatoare  
ultraperformantă – izolație minerală  
pentru cerințe speciale.

Renovarea energetică a clădirilor, în frunte cu izolația fațadelor, se numără printre 
provocările importante în ceea ce privește atingerea obiectivelor de protecție 
climatică. Mai mult de 19 milioane de imobile sunt afectate de acest aspect, numai 
în Germania. În plus, există limite de utilizare în cazul izolării fațadelor care merită a 
fi conservate sau a celor protejate ca monumente.

Special pentru aceste cerințe a fost elaborată o alternativă unică la metodele clasice 
de izolare: Fixit 222 Aerogel tencuială izolatoare ultraperformantă.
Aceasta combină, ca prima tencuială izolatoare din lume, calitățile pozitive ale 
tencuielilor minerale cu calcar cu avantajele unui material izolator performant, cu λD 
0,028 W/mK. Autorizația recunoscută din partea Institutului German pentru tehnică 
de construcții (Deutsches Institut für Bautechnik – DiBT) confirmă acest lucru.

Aerogel este formată în proporție de până la 98 % din aer și este astfel cea mai 
ușoară substanță solidă din lume.
Datorită microstructurii extrem de poroase, moleculele de aer sunt încorporate în 
pori, reducând astfel la minim transferul de căldură.

Avantaje:
n	Ideal pentru izolarea eficientă a 

fațadelor care merită a fi conservate 
sau a celor protejate ca monumente 

n	Pentru utilizarea în interior și exterior 
n	Este posibilă refacerea peretelui/

tencuielii conform originalului
n	Prelucrare simplă, mecanizată sau 

manuală
n	Nu sunt necesare cunoștințe 

deosebite pentru utilizare

Proprietăți tehnice:
n	Izolație foarte eficientă λD 0,028 W/

mK
n	Ultra ușoară, densitatea vrac uscat  

220 kg/m³
n	Deschisă la difuzia vaporilor, împiedi-

că condensul pe suprafață și forma-
rea mucegaiului

n	Pur minerală, fără ciment Portland
n	Hidrofugă, fără pierderea izolării din 

cauza absorbției de umiditate
n	Rezistentă împotriva algelor, ciuperci-

lor și gângăniilor, datorită componen-
telor minerale

n	Izolatoare fonică, datorită microstruc-
turii foarte poroase

n	Necombustibilă A2 și rezistentă la 
căldură

Distincții
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Beachten Sie die 
Systemprodukte auf 

Seite 88 und 135!

BAKA-Award
1. Preis
Praxis Altbau
Produktinnovationspreis 2015

Zweifache Auszeichnung 
für HASIT Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
Branchenweite Anerkennung für den zukunftsweisenden Baustoff

DETAIL 
Produktpreis 2015

Jurypreis in der Kategorie Structure

Anwendung mit System.
HASIT Fixit Aerogel 222 entfaltet seine Eigenschaften am 
besten in Kombination mit weiteren Dämm-Komponenten: 
Von der Untergrundvorbehandlung über den Aerogel 
Hochleistungsdämmputz bis hin zur Armierung und Farb-
beschichtung. Die einzelnen Produkte im Aerogel Dämm-
putzsystem sind exakt aufeinander abgestimmt und 
sichern einen optimalen Putzaufbau. 

Vorteile auf einen Blick

Energetische Sanierung

��Wärmeleitfähigkeit λD 0,028 W/mk –
dämmt drei- bis viermal so gut, wie herkömmlicher Dämmputz

��Historische Bausubstanzen können orginalgetreu und zeitgenössisch 
saniert werden

��Gestaltungsfreiheit bei der Oberfl äche, auch historische Putzstruktu-
ren abbildbar

Optimale bauphysikalische Eigenschaften

��Mineralisch mit natürlich hydraulischem Kalk – NHL 5
��Dampfdiffusionsoffen, resistent gegen Schimmel und Algen, geringe bis 

eine Wasseraufnahme, langfristige Dämmleistung, schalldämmend
��Bester Brandschutz: Nicht brennbar, A2

Einfache wirtschaftliche Verarbeitung

��Aerogel besteht bis zu 98% aus Luft und dem mineralischen Rohstoff 
Silikat

��Exakt aufeinander abgestimmte System-Komponenten
��Einfache und effi ziente Applikation
��Verarbeitung mit Maschine oder von Hand

Alle Infos zum Aerogel-System finden 
Sie in der Broschüre sowie im Internet 
unter www.aerogelputz.de

www.hasit.de

HASIT WDV-Systeme
Sicher . Wirtschaftlich . Ökologisch
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Premiu de 
mediu 
Elveția 2014

BAKA 
Premiu 
pentru 
inovație 2015

Premiul 
pentru 
produs 
Detail 2015

Tencuiala izolatoare ultraperformantă 
Fixit 222 Aerogel a fost distinsă deja 
de mai multe ori ca produs inovator

Structura sistemului:
1.  Tratare prealabilă cu bază pentru 

tencuială
2.  Tencuială izolatoare (tencuială de 

bază)
3. Întărirea suprafeței
4. Strat de armare
5. Tencuială de finisare și vopsea
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Mortar spumă:
Instalații în pardoseală

Căldură, energie și aerul din încăperi – disponibile în orice moment și (aproape) 
peste tot? O tehnologie modernă a clădirilor face astăzi posibil acest lucru: Instalația 
de încălzire este controlată digital, sistemul de ventilație asigură un climat interior 
plăcut, iar insula de gătit este racordată la gaz, apă și curent. Dacă până acum 
instalațiile erau racordate prin tuburi verticale de conducte și puține distribuitoare 
centrale, în prezent pardoseala este folosită în mod intenționat și ca plan de 
instalare – oferind astfel constructorului o libertate maximă de planificare.

®

 

Conceptul inovator de protecție
O fațadă frumoasă și protejată durabilă 
este mândria oricărui proprietar de 
casă. Algele și ciupercile pe fațadă sunt 
un mare necaz. Pentru a împiedica 
creșterea algelor și ciupercilor, în 
vopselele organice pentru fațadă și în 
tencuieli se adaugă o combinație de 
algicide și fungicide, așa-numite biocide.

Pentru ca aceste biocide să fie eficiente, 
trebuie să fie solubile în apă, într-o 
oarecare măsură. Dezavantajul: Datorită 
ploii, biocidele (algicide și fungicide) 
cu efecte nocive asupra mediului sunt 
spălate și ajung, împreună cu apa 
pluvială, în sol și ape. 

Diverși producători oferă pentru sisteme 
minerale de izolație termică în strat 
gros, straturi ecologice de acoperire, 
fără biocide. Acum există o soluție 
ecologică și pentru sistemele de izolație 
termică în strat subțire. GREUTOL 
este primul producător de vopsele și 
tencuieli din Europa care a elaborat o 
soluție sustenabilă pentru straturi de 
acoperire inovatoare pentru fațade: 
IMAGEtechnology.

IMAGEtechnology 
Substanțe active minime, efect maxim

Primul strat de acoperire sustenabil fără algicide 
pentru sisteme de izolație termică cu strat subțire

Tehnologia viitorului
IMAGEtechnology se folosește în 
tencuiala organică de finisare cu rășină 
siliconică 361 IMAGE și în vopselele 
pentru fațadă GreoColor OptiTop 
IMAGE și OptiTop IMAGE IR. IMAGE 
înseamnă Intelligent Matrix, Algicide 
free, for a Good Environment (matrice 
inteligentă, fără algicide, pentru un 
mediu sănătos). Straturile de acoperire 
cu IMAGEtechnology sunt recomandate 
pentru toate sistemele organice și 
minerale de izolație termică, în strat 
subțire, Greo-Therm.

Protecția mediului
Straturile de acoperire cu 
IMAGEtechnology au avantajul că nu 
conțin algicide dăunătoare. Suplimentar, 
pentru fungicide folosim numai 
substanțe active care sunt eficiente 
dar în același timp ușor degradabile. 
Acestea sunt puse la dispoziție la 
suprafață numai în caz de nevoie și 
sunt păstrate timp îndelungată în stratul 
de acoperire a fațadei. Astfel este 
împiedicată o spălare necontrolată.

Mortar spumă –
sigur, ușor și rațional

n	Productivitate maximă cu prelucrare 
minimă

n	Grosimi ale straturilor de 20-400 mm
n	Proprietăți de umplere foarte bune
n	Accesibil după 48-72 ore
n	Recomandat și pentru utilizarea în 

construcții din lemn
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2.500Din septembrie 2006, GRUPUL FIXIT este organizaţia umbrelă pentru cele 5 mărci de produse de construcţii: FIXIT, 
GREUTOL, HASIT, KREISEL şi RÖFIX. Cu 68 de locaţii în 19 ţări europene şi aproximativ 2.500 de angajaţi, GRUPUL 
FIXIT se numără printre primii furnizori de sisteme din domeniul materialelor de construcţii.

Bauen mit System

Natürlich gesund bauen

LocațiiMărci

Divizii 

Ţări 

Angajaţi
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Mărcile 
GRUPULUI FIXIT

FIXIT
GREUTOL
HASIT
KREISEL
RÖFIX

FIXIT, ancorată în realităţile locale – aproape de client 
Fixit AG îşi are originea în rocile elveţiene. Aceasta se 
prezintă ca lider de piaţă în producţia de materiale de 
construcţii şi ca furnizor al unei game complete de astfel de 
materiale în Elveţia. În cinci locaţii se produc peste 540 de 
produse ce se adresează nevoilor clienţilor regionali.

Greutol - liderul suporturilor de sistem pentru izolație 
exterioară 
Firma cu sediul la Otelfingen elaborează și produce în Elveția 
mortar, tencuieli și vopsele și distribuie sisteme compozite de 
izolație. Ca parte a Grupului internațional FIXIT, GREUTOL 
AG are aproximativ 80 de angajați și are filiale în Laupen/BE, 
Echandens/VD și Eschlikon/TG.

HASIT, partenerul de încredere pentru a construi sistematic
„Natürlich besser bauen” (Să construim mai bine şi cu grijă 
pentru natură) – acest motto caracterizează activitățile 
producătorului de materiale de construcții. Sistemele perfect 
corelate unele cu altele, testate în laboratoarele Hasit, asigură 
satisfacția clientului. Construcţia unei case se încheie la un 
moment dat, însă constructorii știu: un proiect nu este niciodată 
complet finalizat. Prin urmare, HASIT rămâne un partener pe 
termen lung și după etapa de construcție propriu-zisă.

KREISEL
Indiferent dacă vorbim despre profesionişti sau amatori – 
fiecare ştie cât de importante sunt materialele potrivite. 
Acestea trebuie să poată fi prelucrate uşor şi sigur, să fie 
disponibile în ambalaje cu o cantitate adecvată şi să fie 
dezvoltate din practică pentru practică. Tocmai precum 
produsele KREISEL.

RÖFIX, Construcție sistematică
RÖFIX este orientată spre viitor. Ceea ce a început ca un 
cuptor de var cu cele mai simple mijloace, este în prezent, 
după decenii de dezvoltare puternică, o marcă internaţional 
recunoscută. RÖFIX este prezentă în peste 10 țări europene 
ca furnizor al unei game complete, ca partener pentru 
aplicatori şi clienţi finali din sectorul construcţiilor.

Bauen mit SystemNatürlich gesund bauen
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FIXIT AG este furnizorul unei  
game complete de produse   
pe piaţa materialelor de   
construcţii din Elveţia.

Produse şi soluţii individuale 
pentru construcţii noi şi de 
transformare, restaurare, renovare, 
sisteme termoizolante, precum şi 
amenajări de grădini şi  
peisagistică.

Bazin parcul Giessen, Bad RagazMoara veche Sissach, Basel

 Alpina Gstaad, Gstaad

În cinci locaţii, de la Cantonul Grisunilor până la Lacul 
Geneva, se fabrică produse  orientate către nevoile clienţilor. 
Graţie partenerilor logistici locali, aceste produse pot fi livrate 
în întreaga Elveţie într-un mod ecologic (căi de transport 
scurte), flexibil şi rapid, ceea ce contribuie semnificativ la 
reducerea emisiilor de CO2.

Mai mult, datorită parteneriatelor cu companii de logistică 
externe (transportatori rutieri, aerieni şi feroviari), chiar și 
locurile greu accesibile (de ex. regiunile montane înalte) pot 
profita de avantajele tehnice ale produselor Fixit. Adaptate 
optim realităţilor din Elveţia – aliniate cu nevoile din regiune.
În calitate de lider pe piaţa elveţiană, cu peste 100 de ani de 
experienţă, 2 cariere de gips şi peste 540 de produse pentru  
sectorul construcţiilor, un punct forte strategic al Fixit AG

1896

Alpina Gstaad, Gstaad

Vitznauerhof, Lucerna

DIN Elveţia 

În calitate de lider pe piaţa elveţiană, cu peste 100 de ani de 
experienţă, 2 cariere de gips şi peste 540 de produse pentru  
sectorul construcţiilor, un punct forte strategic al Fixit AG constă 
în dezvoltarea de materiale de construcţii inovatoare. 

Protecţia mediului şi sustenabilitatea în producţia şi distribuţia 
de materiale de construcţii (gips) sunt de la sine înţelese în 
cadrul Fixit AG. În 2014 Fixit AG a câştigat, cu Fixit 222 Aerogel 
Tencuială termoizolantă de înaltă performanţă, Premiul pentru 
mediu din Elveţia, la categoria Inovaţii. Această tencuială 
termoizolantă este o premieră mondială absolută şi atinge valori 
excepţionale în ceea ce priveşte capacitatea termoizolantă. Cu 
Fixit 222 Tencuială termoizolantă de înaltă performanţă pot fi 
reabilitate termic clădiri vechi, din patrimoniul cultural, păstrându-
se totodată caracterul acestor monumente.
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BEWEGEN    GESTALTEN    BEWIRKEN

Paleta noastră de oferte convinge.
Aceasta cuprinde de la sisteme de 
izolație termică, la produse uscate 
(tencuieli minerale) și umede 
(tencuieli organice, cu silicat, silicon 
și calcar), până la vopsele și grunduri 
pentru exterior și interior.
Paleta este completată de sisteme 
de menținere pentru clădiri istorice, 
sisteme de tencuială pentru renovare 
și de renovare a fisurilor, precum și 
produse biologice pentru construcții. 
În afară de aceasta, oferim servicii 
complexe, precum consiliere tehnică 
individuală, sprijin la construcție, 
elaborarea de soluții detaliate, 
întocmirea de devize pentru con-
strucții, calcule fizice pentru con-
strucții ale valorii U, eșantionare de 
vopsele și structuri de suprafață etc.

Prioritatea noastră este calitatea și 
sustenabilitatea. Acestea sunt 
asigurate nu doar de instalațiile 
moderne de producție, ci și de 
angajații noștri foarte bine instruiți și 
motivați. Prin îndelunga lor experien-
ță profesională și cunoștințele lor 
profesionale bogate, ei sunt parteneri 
de încredere pentru dumneavoastră.

Acest aspect îl comunicăm și prin 
mesajul nostru „mișcare modelare 
realizare”.

GREUTOL AG –  
MIȘCARE MODELARE REALIZARE

Aproape de client. Flexibil.  
Conștient de calitate.

Aceste caracteristici ne-au ajutat să 
devenim ceea ce suntem astăzi: un 

producător renumit de sisteme de 
izolație, mortar, tencuieli și vopsele, 
care se numără printre liderii în do-

meniul sistemelor de izolații termice 
exterioare. De peste 50 de ani sun-

tem un partener de încredere pentru 
clienții noștri. 

1958
DIN

Elveţia

Clădire rezidențială și de birouri, Zürich

Clădire rezidențială, Lucerna-Littau

Clădire rezidențială și de birouri, Zürich

Clădire rezidențială, 
Oberwil

Clădire 
rezidențială, 
Lucerna
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Să construim mai bine şi cu grijă pentru natură – cu precizie

De la producătorul local de var şi până la expertul în materiale de construcţii pe plan european pentru produse şi sisteme de 
înaltă performanţă. În strânsă legătură cu originea şi tradiţia, HASIT s-a reinventat consecvent în ultimii ani ca partener inovator 
pentru produse şi sisteme. Filozofia noastră include valori precum precizia şi fiabilitatea, respectiv utilizarea responsabilă a 
resurselor.

Clienţii au de zeci de ani încredere în marca HASIT. Apropierea regională de client şi experienţa de mulţi ani în materiale de 
construcţii şi utilizarea acestora sunt punctele noastre forte. Pretenţia noastră este „HASIT și meseriașii  – să construim 
împreună mai bine“. Astfel HASIT îşi exprimă angajamentul ferm faţă de profesioniştii din domeniu.

Pentru arhitecţi, proiectanţi şi autorităţi contractante, HASIT oferă soluţii personalizate. De la prima idee până la punerea în 
aplicare. Echipa noastră de management de şantier oferă consultanţă în toate etapele de proiectare. Mai mult, HASIT este un 
partener performant al comerţului specializat cu materialele de construcţii. Cu o gamă largă de servicii de logistică şi service, 
precum şi consultanţă personală şi cuprinzătoare, sprijinim vânzarea cu succes la faţa locului.

De la idee la realitate: 
soluţii personalizate cu HASIT.

Toate activităţile companiei au 
început iniţial în Freising. Ca furnizor 
de sisteme într-o gama largă de 
produse pentru domeniul construcţi-
ilor, HASIT este expresia celei mai 
înalte calităţi a produselor, împreună 
cu un mod de gândire şi  acţiune 
ecologic, cunoștințe tehnice, inovaţii 
şi servicii excelente.

Innovation Center, Karlsruhe

Universitatea Teologică, București

Sinagoga Ruzomberok, Slovacia

Campus Bockenheim, 
Frankfurt a.M.

1967
DIN

Germania | România  | Slovacia | Cehia
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Produse, misiune şi 
distincţii: KREISEL

într-o gamă completă – 
prelucrare uşoară şi sigură. 
Bazându-se pe acest 
principiu, marca KREISEL are 
succes pe piaţă de peste 30 
de ani ca furnizor complet de 
soluţii chimice pentru 
construcţii. Produsele 
inovatoare şi conceptele de 
utilizator exemplare asigură 
atractivitatea materialelor de 
construcţii KREISEL în rândul 
comercianţilor şi 
consumatorilor finali

KREISEL oferă o paletă bogată de materiale de construcție moderne pentru renovare, extindere și 
decorațiuni. Printre produsele de bază se numără mortarul adeziv, grundurile, masele de etanșare și 
autonivelare, tencuielile pentru exterior și interior, mortarul pentru zidărie, rosturile, vopselele pentru 
fațadă și gipsurile, masele pentru șpăcluit, precum și sistemele de izolație termică și renovare a clădirilor 
și produsele pentru curățare, conservare și impregnare.

Aproprierea directă față de client, la fața locului, rapiditatea și dinamica sunt cele care caracterizează 
distribuția și service-ul nostru – proiecte de construcții mici și mari profită de pe urma acestora. În plus, 
KREISEL oferă clienților săi un serviciu complex de consiliere, instruiri și simpozioane în colaborare cu 
institute științifice. 

Marca KREISEL reprezintă calitate maximă a produselor și un dialog strâns cu clienții. Produsele sunt 
elaborate în colaborare cu laboratorul central al concernului, iar calitatea înaltă a acestora este verificată 
conform normelor europene. Pentru acestea, KREISEL a obținut cele mai importante distincții din econo-
mia poloneză, ca de ex. distincția „Teraz Polska” („Polonia acum”), „Lider Rynku” („Lider de piață”) sau 
medalia de aur la târgul internațional de la Posnan, BUDMA.

Casă pasivă, Stettin

Grădiniță, Moscova

Wohnhaus, 
Stetin

Clădire rezidențială, Stettin

Clădire rezidențială, 
Stettin

Cristal Resort, Szklarska Porȩba

1993
DIN

Lituania| Polonia|
Rusia|Ucraina
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Bauen mit System

În calitate de companie de materiale de construcţii activă pe 
plan european, RÖFIX lucrează de peste o sută de ani la 
dezvoltarea de tehnologii de construcţii de cea mai înaltă 
calitate. Astăzi, compania oferă produse-sistem inovatoare 
care răspund celor mai exigente cerinţe tehnice, ecologice şi 
economice. 

Experiența acumulată în decursul anilor, precum şi contactul 
strâns cu clientul au conturat modul de gândire al RÖFIX.

Inovația permanentă, îmbunătăţirea şi dezvoltarea de noi 
materiale asigură pentru clienţii noştri rezultatul dorit şi ne 
recomandă ca un partener atractiv. 

Construcţie în sistem − 
soluţii pentru toate 
cerinţele din domeniul 
construcţiilor.Ceea ce a 
început în secolul XIX ca 
un cuptor de var din 
Röthis, Austria, cu cele 
mai simple mijloace, a 
devenit, după multe 
decenii de dezvoltare 
puternică, o marcă 
recunoscută pe plan 
internaţional. Pe lângă 
Austria, Italia şi Elveţia, 
RÖFIX are o prezenţă 
puternică în special pe 
piaţa sud-est-europeană 
ca un apreciat furnizor 
de sisteme şi materiale 
de construcţii.

Viaduct, Elveția

1888
DIN

Albania
Bosnia și Herțegovina
Bulgaria
Italia
Croaţia
Macedonia
Muntenegru
Austria
Elveţia
Serbia
Slovenia  

Castelul Snežnik, 
Mokrice

Villa Farm House, 
Italia

Castelul Schönbrunn, Viena
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