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CLIENȚII ROMÂNI 
au început, în ultimii ani, să se 
axeze pe produse de top

Hidrolațiile pentru fiecare al cin-
cilea acoperiș terasă și pentru fiecare 
a cincea termoizolație pe căpriori sunt 
realizate, în Germania, de către Bauder. 
Cu aproximativ 700 de angajați care 
lucrează în cea mai mare fabrică a com-
paniei, situată în Stuttgart, dar și în ce-
lelalte unități din Bochum, Landsberg, 
Achim, Bernsdorf şi Schwepnitz, com-
pania este cel mai mare producător de 
sisteme de acoperiș din Europa. 

Bauder pune la dispoziția clienților 
nu doar produse, ci și consultanță pen-
tru toate materialele de hidroizolație, 
termoizolație și înveliere, cu scopul de 
a oferi doritorilor toate detaliile pentru 
o decizie cât mai informată.
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Compania are peste 150 de ani de 
experiență la nivel global, în timp ce pe plan 
local Bauder sărbătorește anul acesta 10 ani 
de existență. ”De la înființare, în anul 2005, 
am fost martori la o creștere semnificativă de 
la an la an, au fost ani în care am dublat, chiar 
triplat, cifra de afaceri. Am reușit să introdu-
cem pe piața din România sistemul pentru 
acoperiș verde și, încet, încet, și spuma po-
liuretanică, am schimbat cerințele pentru 
membranele din bitum oxidat în membrane 
de calitate superioară”, ne-a declarat Abram 
Arpad, directorul general Bauder SRL.

„Oaza verde” de pe 
acoperiș

Acoperişul verde este un adevărat colț 
din natură adus în propria casă, soluție pe 
care compania o oferă celor care vor să in-
vestească într-o casă nu doar funcțională, dar 
și cu un design special. Se poate realiza din 
vegetație intensivă sau extensivă, cu plante 
perene sau vegetație cu muguri de sedum, 
substrat pentru vegetație, strat de filtrare, un 
alt strat de dren și reținere a apei, unul de 

protecție și altul de separație și egalizare. 
Pe lângă beneficiile legate de imaginea 

locuinței, o casă care se bucură de un acoperiș 
verde este mult mai valoroasă, oferind o serie 
de avantaje ecologice, de la răcirea aerului la 
producerea oxigenului, dar și adunarea prafu-
lui și reținerea apei din precipitații sau regla-

„Oaza 
verde” 
de pe 

acoperiș

Abram Arpad,
directorul general Bauder SRL
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rea umidității. Mai mult decât atât, o plantare 
realizată în mod corect prelungește durata de 
viață a hidroizolației acoperișului și realizea-
ză o termoizolare mai eficientă.

Investiții
Pentru a ajunge pe primul loc în 

preferințele clienților de pe plan local, compa-
nia a realizat investiții de amploare. Printre cele 
mai recente se numără inovațiile care sunt 
aduse în mod constant, pentru a îmbunătăți 

performanța produselor, în funcție de cererile 
clienților și partenerilor de afaceri, dar și dez-
voltarea echipei cu noi angajați, cu scopul de 
a asigura o acoperire națională. La toate aces-
tea se adaugă și faptul că Bauder a fost prima 
companie care a introdus pe piață membrane-
le pentru sistemul de acoperiș verde. “Avem 

planificate alte investiții de amploare, printre 
care se numără și dezvoltarea fabricii pentru 
membrane bituminoase din Austria, această 
nouă locație nu va fi doar pentru producție ci 
un centru logistic pentru Europa de Sud-Est”, 
explică oficialul companiei.

Toate aceste investiții susținute au drept 
rezultat proiecte finalizate, care nu mai au 
nevoie de nicio descriere, precum Palas Iași, 
Artifex Focșani, fabrica Schweighoffer din 
Reci, fabrica Aramis din Baia Mare, hala 
Deltha Pharm Cluj, Office Cluj, City-Gate Bucu-

reşti, ansamblul rezidențial Plopilor Cluj, Euro 
Tower Bucureşti, Business Incubator Craiova, 
magazine Kaufland sau unități Lidl. “Avem o 
gamă foarte variată de produse, de aceea pu-
tem să oferim soluții complete pentru orice fel 
de acoperiș. Calitatea produselor este calitate 
germană, de mai mult de 150 de ani pe piața 

Bauder a fost prima companie care a introdus pe piață 
membranele pentru sistemul de acoperiș verde.
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europeană produsele sunt testate, având cele 
mai importante certificări de calitate”, 
declară Abram Arpad, directorul 
general Bauder.

Așteptările 
pieței din 
România

După o lungă perioa-
dă în care clienții din Româ-
nia se îndreptă spre produse-
le cele mai ieftine, convinși fiind 
că o reducere a bugetului este 
o soluție pentru moment, cererea s-a 

schimbat. Astfel, ultimii ani au adus pentru 
piața internă o modificare a cererii, iar 

doritorii își îndreaptă atenția spre 
produsele de top, care oferă o 

calitate și o rezistență ce nu 
au nevoie de comparații. 

Cu toate acestea însă, 
reprezentanții companiei 
spun că pentru moment 
cele mai bine vândute pro-
duse rămân cele care sunt 

de o calitate medie. “După 
criza din anii 2008, 2009, 

în 2010 a început din nou o 
creștere pe planul membranelor 

bituminoase și pe a celor plastice. Con-

Se va pune accent tot mai mare pe membranele de calitate 
superioară - Abram Arpad, directorul general Bauder

Produse oferite:
Membrane hidorizolatoare BAUDER, membrane hidroizolatoare 
Polyglass - Mapei, șindrile bituminoase Tegola, ferestre de mansardă 
Velux, rigole ACO, separatoare ACO, sisteme de pereți interiori despărțitori 
Rigips, sisteme de pereți interiori despărțitori Norgips, termoizolații din 
vată bazaltică ISOVER, KNAUF și ROCKWOOL, termoizolații din vată 
de sticlă Isover, termoizolații din polistiren SWISSPOR și ARCON, 
termoizolații din polistiren extrudat Dow Chemical, hidroizolații Tegola, 
hidroizolații și impermeabilizări VANDEX și ISOMAT.

Adresa: Sos. Fundeni 113, sector 2, București
Tel/Fax: 240.40.78; 240.71.54
Mobil: 0732.135.888
E-mail: office@acumcom.ro

Despre noi

Firma a luat ființă în 1992 și are ca obiect de activitate, 
distribuția și comerțul cu materiale de construcții. 
Având o bogată experiență în domeniul izolațiilor, firma 
s-a specializat în integrarea de soluții de învelitori, 
cu pantă sau în terasă. Firma este distribuitor 
al: BAUDER, Polyglass - Mapei, Swisspor, Dow 
Chemical, Isover, Velux, Tegola, ACO, Rigips, Norgips.

Servicii oferite:
Antrepriza de izolații, termo și 
hidroizolații, execuție - montaj.
Echipe specializate la producătorii de 
materiale a căror distribuitori suntem.
Învelitori în pantă, execuție montaj, 
terase circulabile, necirculabile, terase 
grădină verde în sisteme extensiv și 
intesiv cu produse BAUDER.

www.acumcom.ro

http://www.acumcom.ro
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siderăm că această tendință de creștere va 
continua, dar se va pune accent tot mai mare 
pe membranele de calitate superioară”, este 
de părere conducerea 
Bauder.

Mai mult de-
cât atât, după ce 
Bauder, pionie-
rii în acoperişul 
verde pe piața 
din România, 
a investit în 
p r o m o v a r e a 
și educarea 
consumatorilor 
cu privire la toate 
avantajele pe care le 
oferă un acoperiș verde, 
au început să crească și interesul, dar și vân-
zările față de acest inovativ tip de acoperiș. 

Strategia de dezvoltare
În 2014, unitatea Bauder din țara noas-

tră a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri 
cu 10% comparativ cu anul anterior, iar pen-

tru 2015 conducerea companiei mizează 
pe o majorare de 15%.

În ceea ce privește planurile de 
viitor ale Bauder, strategia de dezvol-
tare implică în primul rând o acoperi-
re națională, motiv pentru care s-au 
și efectuat recent angajări în Banat 
și Moldova. “Ne dorim introducerea 

pe piață a și mai multe produse de top, 
în paralel cu dezvoltarea portofoliului 

de clienți. Planurile de viitor ale companiei 
includ acoperirea întregii Europe și o dez-
voltare susținută a vânzărilor membranelor 
bituminoase”, ne-a declarant Abram Arpad, 
directorul general Bauder.

Odú Green Roof
Târgu Mureș  B-dul 1848 nr 2, e-mail : office@odu.ro
TEL 0744 556 594  Fax/Tel 0365 882 236      
Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR 
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA) www.odu.ro

ODU
,

green roof

      Odú - Green Roof  
•	 Realizăm	acoperișuri	verzi	extensive,	intensive,	biodivers,	biosolar,	inclusiv	la	înclinații	de	50-	60	grade,	pereți	verzi.
•	 Acoperire	instantanee	cu	rulouri	de	vegetație	rezistente	la	condiții	extreme	(secetă,	soare,	vânt,	ger)
•	 Folosim	materiale/stratificații	specifice	moderne	și	fiabile.
•	 Soluții	tehnice	inovative,	adaptabile	oricărei	soluții	arhitecturale.
•	 Pentru	o	garanție	100%	-	executăm	cu	parteneri	verificați	inclusiv	hidroizolația
•	 Oferim	consultanță	în	proiectarea	teraselor	verzi,	pereților	verzi.
•	 Asigurăm	documentația	acoperișurilor	verzi	pentru	certificarea	LEED

•	 Finalizăm	contractele	la	timp,	realizând	
acoperișuri	verzi	cu	garanție,	fiabile	în	
timp	(referințe	de	7	ani	în	România)

•	 Asigurăm	întreținerea	acoperișurilor	
verzi	pe	termen	lung.

•	 Portofoliu	de	peste	13.000	mp	de		
acoperiș	verde	extensiv,	intensiv	sau	
tip	peisaj,	realizat	în	România	

http://www.odu.ro
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http://www.odu.ro
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