TERAPLAST:
Parc Industrial Teraplast
DN15A (Reghin-Bistriţa), Km 45 + 500,
Cod 427298,Jud. Bistriţa-Năsăud
Telefon: 0263 238202; FAX: 0263 231221
www.teraplast.ro

PLASTSISTEM:
Parc Industrial Teraplast
DN15A (Reghin-Bistriţa), Km 45 + 500,
Cod 427298,Jud. Bistriţa-Năsăud
Telefon: 0263 342250; FAX: 0263 342276
www.plastsistem.ro

POLITUB:
Parc Industrial Teraplast
DN15A (Reghin-Bistriţa), Km 45 + 500,
Cod 427298,Jud. Bistriţa-Năsăud
Telefon: 0263 238049; FAX: 0263 235800
www.politub.ro

TERAGLASS:
Str. Tarpiului, nr. 27A, Bistrita,
Cod 427298,Jud. Bistriţa-Năsăud
Telefon/FAX: 0263 206122
www.teraglass.ro

soluţii eficiente pentru oameni şi mediu
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Teraplast Grup

scurt istoric
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Teraplast Moldova
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producători români de sisteme în domeniul construcţiilor, instalaţiilor
şi amenajărilor.
Grupul dezvoltă o cifră de afaceri anuală de aproape 100 de milioane
de euro şi deţine capacităţi de producţie pe o suprafaţă de peste
200.000 mp.

În perioada 2007-2014 Grupul Teraplast a investit peste 45 de milioane
de euro în dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie.

- fabrica a fost naţionalizată.

1977

- au început lucrările de investiţii la "Intreprinderea de materiale de construcţii" Bistriţa, iar Fabrica de
Teracotă a devenit parte a acesteia.
- a fost înfiinţată secţia mase plastice în cadrul Intreprinderii de Materiale de Construcţii Bistriţa.

1978

- se pun în funcţiune primele linii de extrudare ţevi PVC.
Experienţă de peste 35 de ani în extrudare.

1990

- ia naştere Teraplast, prin divizarea Intreprinderii de Materiale de Construcţii din Bistriţa, care
deţinea secţiile de teracotă şi de prelucrare a maselor plastice.
„S-a pornit la drum cu o secţie de cahle de teracotă şi o secţie de mase plastice capabilă să fabrice
o gamă restrânsă de profile şi ţevi cu diametre maxime de 110 mm”.

1992

- începe producţia de lambriuri din PVC.

Teraplast Grup

Cu o tradiţie din 1896, Grupul Teraplast este unul dintre principalii

- meşterul sas Schuster Walter înfiinţează primul atelier de producţie a plăcilor ceramice din Bistriţa.
În 1917 atelierul este vândut Doctorului Biss Cornel şi devine societate pe acţiuni sub numele de
"Fabrica de sobe şi produse ceramice".

1992

- în vederea asigurării accesului la pieţele externe, Teraplast a încheiat un parteneriat strategic cu
compania maghiară Gemenc Plast, care activa pe un domeniu de activitate similar.

1994

- în asociere cu Rompetrol SA, Gaz de France şi Socomo-Socotub, Teraplast a înfiinţat firma mixtă
Politub, care a fost prima companie din România care a produs tubulatură agrementată
din polietilenă.

1995

- Teraplast îşi privatizează integral capitalul.

1999

- Teraplast preia participaţia Rompetrol SA în Politub, devenind asociat cu o participaţie de 50%
alături de Socotub.

2001

- începe producţia ţevilor multistrat, Teraplast fiind prima companie din Romania care a produs
acest tip de tubulatură.

2002

- începe producţia de profile PVC pentru tâmplărie.

2004

- începe producţia de tâmplărie termoizolantă din PVC.

2007

- Teraplast devine acţionar majoritar (70,42%) în Plastsistem, care a fost reorganizată şi începe producţia
de panouri termoizolante cu miez de spumă poliuretanică.
Teraplast, Politub si Plastsistem au creat bazele Grupului Teraplast - cel mai mare procesator
de PVC din România.

2008

- Teraplast se listează la Bursa de Valori Bucureşti, fiind până în acest moment cel mai mare şi
ultimul IPO derulat cu succes de o companie privată din România.
- Grupul Teraplast demarează cel mai amplu program de investiţii din istoria sa, ce presupune
relocarea tuturor capacităţilor de producţie din Bistriţa, într-un Parc Industrial dezvoltat în extravilanul
municipiului.

2011

- Grupul Teraplast finalizează relocarea în urma unor investiţii de peste 36 de milioane de euro.

2013

- Plastsistem începe producţia de structuri zincate, în urma unei investitţii de 2,5 milioane euro
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Cifre cheie

Facilități de producție

Fabrica de produse PVC
• Secţia de ţevi PVC,
• Secţia de lambriuri PVC

Fabrica de poliolefine

• Secţia de profile tâmplărie PVC
• Secţia de granule PVC

•

Cifra de afaceri de 100 millioane Euro

•

Investiții de 45 millioane Euro în ultimii
10 ani

•

600 de angajați

•

220.000 mp facilități de producție

•

20% export

•

20 kt consum PVC

•

10 kt consum oțel (Plastsistem)

•

8 kt consum PE (Politub)

•

3 kt consum poliuretan (B3+PIR)
(Plastsistem)

•

2 kt consum PP

Fabrica Teraglass

• Secţia de cămine şi rezervoare din PE
• Secţia de fitinguri PVC şi PP
• Secţia ţevi PP

Fabrica de profile zincate

Fabrica de panouri termoizolante

• 2 milioane mp/an

• 5.000 tone/an
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Teraplast Grup

Compania Teraplast (TRP) este în prezent unul
dintre cei mai importanţi producători de
sisteme pentru piaţa construcţiilor, instalaţiilor
şi amenajărilor din România.
Portofoliul de produse al firmei este structurat
pe trei linii de business:
Instalaţii & Amenajări, Profile pentru
tâmplărie şi Granule.
Compania Teraplast este cel mai mare
procesator de PVC din România şi deţine
poziţii de top pe pieţele de ţevi PVC (cotă de

42%), de granule PVC (cotă de 31%) şi de
lambriuri PVC (cotă de 31%). Teraplast este
de asemenea, al doilea mare producător de
tubulatură PP (polipropilenă) cu o cotă
estimată la 30% din piaţă.
Teraplast deţine facilităţi de producţie,
împărţite în Fabrica de produse PVC (Secţia
de ţevi PVC, Secţia de lambriuri PVC, Secţia
de profile tâmplărie PVC, Secţia de granule
PVC) şi Fabrica de Poliolefine (Secţia de
cămine şi rezervoare din PE, Secţia de
fitinguri PVC şi PP şi Secţia ţevi PP).

Sisteme complete pentru instalaţii:
• Reţele de canalizare interioară din PP si PVC
• Distribuţie apă rece, caldă şi încălzire în clădiri
• Branşamente individuale la utilităţi

Participaţia companiei Teraplast în Plastsistem
este de 78,71% iar din anul 2007 societatea
îşi desfăşoară activitatea în Parcul Industrial
Teraplast de la Sărăţel.

construcţii. Investiţia în noua fabrică de
structuri zincate s-a cifrat la 2,5 milioane de
euro şi a fost finanţată în proporţie de 50%
din fonduri europene, prin Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice”.
Structurile zincate înlocuiesc în portofoliul
Plastsistem structurile metalice clasice.

Începând din 2013, Plastsistem a demarat
producţia de structuri metalice zincate pentru

Hale la cheie

Instalaţii şi Amenajări
Ţevi, tuburi şi fitinguri din PVC şi PE,
cămine şi accesorii pentru infrastructură:
• Reţele de canalizare exterioară
• Reţele de alimentare şi distribuţie apă
• Reţele de alimentare şi distribuţie gaz
• Reţele electrice

Compania Plastsistem produce panouri
sandwich cu spumă poliuretanică şi structuri
zincate.

Soluţii pentru gestionarea apelor pluviale
şi menajere: jgheaburi şi burlane din PVC,
rezervoare şi ministaţii de epurare anaerobe
din PE.

Hala pentru productie

Hala pentru service

Amenajări şi finisaje interioare:
• Lambriuri din PVC
• Pereţi despărţitori din PVC
• Glafuri şi pervazuri din PVC

Panouri termoizolante
Profile tâmplărie PVC
• Sisteme de profile pentru tâmplărie:
TP4000 - 4 camere izolatoare
TP6000 - 6 camere izolatoare
TP7000 - 7 camere izolatoare

• Feronerie
• Armături
• Accesorii

Panouri termoizolante de perete cu imbinare vizibila
Panouri termoizolante de perete cu imbinare ascunsa
Panouri termoizolante de perete pentru incinte frigorifice
Panouri termoizolante de acoperis cu 3 nervuri
Panouri termoizolante de acoperis cu 5 nervuri
Panouri termoizolante de acoperis cu o fta din carton bituminat

Granule PVC
• Granule rigide - pentru tuburi PVC,
fitinguri şi alte produse injectate sau
extrudate

• Granule plastifiate - pentru uz electro:
izolaţii cabluri şi tuburi flexibile de
protecţie, tălpi încălţăminte

Profile zincate
Plastsistem ofera sisteme din profilele de tip
Z, C, U si cu inaltimea sectiunilor de la
100 mm pana la 400 mm, cu grosimi de 1-4 mm
si lungimi de la 2 m la 13.5 m ( sau chiar lungimi
agabaritice pana la 15m).

Hala pentru depozit + sediu
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Compania Teraglass s-a înfiinţat în anul 2011
şi este deţinută în proporţie de 100% de
Teraplast.

de producţie (teren şi clădiri), iar utilajele de
producţie vor fi vândute către Teraglass
Bistriţa la preţul de 4, 68 milioane lei.

În 2015 Teraplast a decis transferul liniei de
business tâmplărie termoizolantă pe
compania Teraglass Bistriţa SRL.
Transferul de activitate presupune închirierea
imobilelor în care se desfăşoară activitatea

Fabrica de tâmplărie termoizolantă este
localizată în Bistriţa, a fost construită în anul
2004 şi nu a făcut parte din planul de relocare
în Parcul Industrial Teraplast de la Sărăţel.

Tâmplărie termoizolantă
• Ferestre din PVC:
- Sistem cu 4 camere izolatoare
- Sistem cu 6 camere izolatoare
- Sistem cu 7 camere izolatoare
• Usi din PVC
- Usi de interior
- Usi de exterior
- Usi de balcon si terase
• Confectii din Aluminiu
- Sistem cu bariera termica pentru confectii exterioare
- Sistem fara bariera termica pentru confectii interioare
- Sistem fara bariera termica pentru confectii glisante

Politub are ca obiect de activitate fabricarea
prin extrudare a tevilor din polietilena de
medie si inalta densitate de tip:
- PE 80 si PE 100 destinate retelelor de
transport si distributie pentru: apa potabila,
gaze naturale, tevi pentru telecomunicatii,
canalizare, manta pentru conducte preizolate
folosite in transportul agentilor termici, irigatii
si alte fluide, pentru diametre cuprinse intre
20mm-630mm.

- tevi corugate din PEHD pentru sisteme de
drenaj si protectie cabluri electrice.
Complementar activitatii de fabricatie a tevilor,
Politub asigura:
- importul tuturor pieselor Georg Fischer;
- importul aparatelor de sudura;
- instruirea de operatori sudori in polietilena;
- transporturi specializate pentru tevile livrate
in colaci sau pe tamburi metalici;
- asistenta tehnica pe santier;

Societatea dispune de asemenea de un
laborator de probe si incercari propriu dotat
dupa prevederile celor mai exigente norme
europene in materie, cu utilaje si aparatura
informatizate, asigurand un control obiectiv

(urmarit de microprocesoare si calculatoare),
emiterea buletinelor si proceselor verbale de
incercare pe imprimante si stocarea
rezultatelor pe loturi de fabricatie.

Produse:
• Tevi din polietilena
• Tuburi de drenaj
• Tuburi corugate protectie cabluri electrice
• Fitinguri de compresie
• Fitinguri pentru sudura cap la cap
• Fitinguri pentru electrofuziune

• Cuplaje de larga toleranta tip WAGA
• Hidranti din polietilena
• Aparate pentru sudura cap la cap
• Aparate pentru sudura prin electrofuziune
• Scule si dispozitive
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Teraplast în Europa
cu marile magazine de bricolaj.
Exportul reprezintă aproximativ 20% din
cifra de afaceri a Grupului Teraplast.

Grupul Teraplast deţine facilităţi de producţie
şi de depozitare în România, iar prezenţa pe
pieţele externe este asigurată prin distribuitorii
locali sau prin intermediul colaborărilor.

Distribuţie externă
Facilităţi de producţie
Depozite

Finlanda

Estonia

Norvegia

Rusia

Letonia

Suedia

Lituania

Danemarca

Belarus
Marea Britanie
Polonia

Olanda

Ucraina
Belgia

Germania

Cehia
Slovacia
Iaşi

Moldova

Bistriţa

Franta

Elvetia

Austria

Ungaria
Deva

Slovenia

Braşov

Galaţi

Romania
Bucureşti

Croatia
Serbia
Bosnia
Muntenegru
Spania

Italia

Bulgaria

Macedonia
Albania
Grecia

Turcia

