Reprezentăm excelența pentru construcțiile în sistem.
Veniți să vă convingeți!

RÖFIX
în Europa
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În locațiile noastre din Europa veți găsi, mereu în apropierea dumneavoastră,
soluții complete de produse și servicii personalizate.
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RÖFIX Elveţia
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RÖFIX Austria
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RÖFIX Italia

4 RÖFIX Slovenia
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RÖFIX Croaţia
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RÖFIX Bosnia şi Herţegovina
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RÖFIX Serbia

8 RÖFIX Muntenegru

9

RÖFIX Albania

10 RÖFIX Kosovo
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11 RÖFIX Bulgaria

12 RÖFIX România

RÖFIX AG este o societate activă la nivel internațional,
cu sediul central în landul Vorarlberg din Austria.
Înființată în anul 1888, societatea noastră furnizează
între timp o gamă completă de produse și servicii.
Clienții noștri sunt aplicatori, arhitecți, constructori,
distribuitori de materiale de construcție, precum și
beneficiari privați din sectorul construcțiilor.
Indiferent că este vorba de sisteme clasice de
tencuieli, soluții inovatoare în domeniul izolațiilor,
produse pentru lucrări de renovare și reabilitare, beton,
șape sau vopsele moderne, noi oferim de fiecare
dată soluțiile optime dintr-o gamă largă de produse
performante și sisteme testate, destinate atât realizării
de construcții noi cu eficiență energetică sporită, cât și
renovărilor complexe.
Cu peste 130 de ani de experiență și un centru
propriu de excelență și cercetare, acordăm o atenție
deosebită inovării și calității. Am devenit în prezent
furnizor al unei game complete de produse-sistem
care respectă cele mai înalte cerințe tehnice, ecologice
și economice. Suntem conștienți că, pe termen
lung, interesul clienților și al partenerilor îl vom putea
menține la fel de ridicat numai prin soluții inovatoare și
viabile din punct de vedere comercial.
Dispunem de 33 de locații de producție și vânzări
răspândite în 12 tări din Europa, astfel încât putem
să vă satisfacem cerințele regionale cu privire la
materiile prime și să vă oferim neîntârziat serviciile
noastre, inclusiv prin gestionarea optimă a stocurilor.
Această infrastructură ne conferă un grad ridicat de
flexibilitate și ne permite astfel să dăm curs exigențelor
dumneavoastră în cel mai adecvat mod.
Toți acești factori, alături de know-how-ul care
decurge din îndelungata noastră experiență,
recomandă și confirmă faptul că RÖFIX este un
partener de încredere pe termen lung.
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Partenerul
dumneavoastră
competent
Oferta RÖFIX constând din soluții-sistem
inovatoare și servicii complete prezintă beneficii
pentru toată lumea - de la constructori până la
oamenii care locuiesc în construcțiile respective.
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Responsabilitatea pentru proiectarea și
realizarea construcțiilor le revine constructorilor.

Proiectarea și realizarea
construcțiilor necesită o bună
înțelegere a tuturor aspectelor.
Pentru a înțelege care vă este necesarul,
vă ascultăm cu atenție și abordăm toate
aspectele constructive împreună cu
dumneavoastră. Oricând este necesar,
vă sprijinim cu broșuri de produs și de
utilizare, cu materiale video sau putem
realiza eșantionări în funcție de cerințele
dumneavoastră.

Execuția construcțiilor.
Un singur partener pentru toate
aspectele și etapele execuției.
Venim în ajutorul dumneavoastră, pe de o parte,
la întocmirea caietelor de sarcini și a cererilor
de ofertă și vă stăm totodată la dispoziție cu
o întreagă rețea de procesatori bine instruiți.
Oricând aveți nevoie de tehnologii mecanizate
sau de accesorii, noi vă stăm la dispoziție cu
o gamă completă, cu mijloace bine elaborate
pentru logistica de șantier, precum și cu servicii
de consultanță. Deoarece obiectivul comun
poate fi atins numai printr-o coordonare fără
cusur a tuturor elementelor.

Pentru a nu trebui să purtați singur această
responsabilitate, vă stăm alături cu tot know-howul nostru, pentru a vă consilia în legătură cu orice
întrebări din domeniul construcțiilor.

Calcule preliminare.
Pentru ca toate elementele să
corespundă.
Aplicăm o gândire integrativă și calculăm
componentele în funcție de valoarea U și
deschiderea la difuzia vaporilor ale fiecărui element
de construcție. Vă putem ajuta și în ceea ce privește
sarcinile statice. În plus, în secțiunea dedicată
sistemelor termoizolante WDVS de pe pagina
noastră web sunt disponibile schițe detaliate în
format DWG, DXF și PDF.

Cartea noastră de vizită o reprezintă
proiectele transpuse în realitate –
durabilitate grație competenței.
Atunci când în decursul procesului se iau deciziile
corecte, se aleg sistemele corespunzătoare și
se apelează la procesatorii cei mai pricepuți,
rezultatul va fi pe măsură și îi va convinge pe toți.
Sunt întrunite astfel premisele ideale pentru o
colaborare durabilă.
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RÖFIX
Produse
Mortare de zidărie

1
2

Creteo®Beton, Lucrări de inginerie
n
n

Creteo®Gala, Amenajare
grădini și peisagistică
n

n

n
n

Mortar pentru turnarea și
fixarea puțurilor/		
camerelor de vizitare
Beton drenant/pat de
mortar
Material de rostuire
Mortar pentru zidăriile
din piatră naturală
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Tencuieli
n
n
n
n
n

Tencuieli decorative
n

n

n

n

Tencuieli decorative
pastă
Tencuieli decorative
minerale
Tencuieli decorative de
finisare
Materiale de acoperire
cu efect decorativ

Tencuieli var-ciment
Tencuieli var-ipsos
Tencuieli ușoare
Tencuieli termoizolante
Tencuieli pentru umplerea îmbinărilor
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Materiale de asanare și renovare
n
n
n
n
n
n

8

Consolidări cu beton torcretat (stabilizarea taluzurilor)
Betoane uscate cu clase diferite de rezistență

Masă de șpaclu de renovare
Tencuieli ecologice
Produse de asanare
Produse de renovare
Izolații interioare cu capilaritate activă
Lianți istorici
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Sisteme termoizolante, izolații
interioare și exterioare
n
n
n
n
n

Vopsele și straturi de
acoperire, tencuieli
decorative de finisare și
mase de șpaclu
n
n
n
n
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Vopsele pentru interior
Vopsele pentru fațade
Amorse
Mase de șpaclu
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Șape și sisteme pentru pardoseli
n

n
n
n
n
n

Sisteme placări ceramice
și piatră naturală
n
n

n
n
n

Sistemele compozite de izolare termică exterioară (WDVS)
Izolații interioare
Materiale de etanșare
Pavaje de piatră
Clincher

Adezivi placări ceramice
Adezivi placări piatră
naturală
Chituri de rosturi
Produse de șamotă
Mortar refractar pentru
recondiţionarea 		
șemineelor

Masă pentru încălzire în pardoseală, cu aplicare în
strat subțire
Materiale de umplutură și egalizare
Șape autonivelante
Șape de ciment
Șape rapide
Mase de egalizare

10

11

Mașini și accesorii
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Instrumentele
noastre

Opțiuni individuale de dirigenție de
șantier
Agenții noștri de vânzări cu competențe tehnice
și consultanții noștri în proiectare vă stau la
dispoziție oricând aveți nevoie de ei și oriunde!

Mostre
Vă punem la dispoziție o gamă vastă
de mostre portabile, mostrarul nostru
de tencuieli sau chiar realizarea de
eșantionări personalizate.

Instrumente utile
În plus față de calcularea și analizarea valorii
U, pe pagina noastră web veți mai găsi și un
configurator pentru fațade și un calculator
pentru consum, care vă sunt utile pentru
predimensionarea elementelor optice sau statice.

Materiale si mașini
Oricând aveți nevoie de tehnologii
mecanizate sau accesorii, noi vă stăm
la dispoziție cu mijloace
de optimizare
RÖFIX Detailzeichnung
a logisticii de șantier și cu consultanța
corespunzătoare.

cad
roefix.com

Dachanschluss Warmdach
Warmdach

Schițe detaliate
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Pe pagina noastră web sunt disponibile schițe
detaliate ale sistemelor noastre, în toate
formatele relevante. Acestea vă vor fi utile atât
în etapa de proiectare, cât și în timpul punerii în
operă.

7

6
5
4
3
2
1

Legende:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Detail
Maßstab 1:2

Wandbildner
Kleber
Fassadendämmplatte
Unterputz samt Bewehrung
Grundierung (systemabhängig)
Oberputz
Systemdübel (optional)
Fugendichtband
Hohlraumfreie Konstruktion
(tragfähig, formstabil und fix montiert)

Die Ausführung kann sinngemäß auch für
Pultdachkonstruktionen übernommen werden.
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Broșuri
Vă punem la dispoziție numeroase
broșuri de produs și de utilizare, fișe
tehnice și rapoarte de proiect (referințe),
care vă vor fi utile în etapa de pregătire.

Unsere Detailzeichnungen verstehen sich als Leitdetails und sind vom Planverfasser, Bauführer usw. projektspezifisch zu prüfen und gegebenenfalls an bautechnische
und baurechtliche Randbedingungen anzupassen.

Stand 08/15
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Maßstab 1:10

®

Recomandări de utilizare

Materiale video pentru
punerea în operă

Website
Manuale

Mostre

RÖFIX-Tools
ColorDesign-aplicaţie
mobilă

Logistică de șantier

Sisteme expoziționale
Paletare de culori

Grupul
FIXIT

5
Mărci

O echipă puternică. Coeziune
solidă pentru performanțe
optime.
Membrii echipei noastre sunt specialiștii
celor cinci mărci din industria materialelor de
construcții, și anume FIXIT, HASIT, KREISEL,
RÖFIX și, începând cu anul 2016, GREUTOL.
În spatele acestora se află GRUPUL FIXIT, în
calitate de organizație umbrelă.
Împreună, oferim materiale de construcții și soluții
pentru construcții rezidențiale și nerezidențiale,
inginerie structurală și construcții civile,
construcții noi și renovări.
Performanțele noastre se reflectă cel mai bine
în gama noastră de produse inovatoare – de la
materiale de construcții de calitate, fabricate
din propriile materii prime, până la soluții-sistem
compacte pentru acoperișuri, pereți și pardoseli.
De ce sunt atât de bune produsele noastre?
Deoarece avem o filozofie puternică după care
ne ghidăm: clienți mulțumiți, produse de cea mai
înaltă calitate, angajați motivați și rentabilitatea
muncii.
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11
Grupe de produse

69
Locații de producție

19
Țări

ESTONIA

SUEDIA
LETONIA
DANEMARCA

LITUANIA
RUSIA

RUSIA

KALININGRAD

MAREA BRITANIE

BELARUS

ȚĂRILE DE JOS

GERMANIA

POLONIA

BELGIA

LUXEMBURG

CEHIA

UCRAINA

SLOVACIA

FRANȚA

REPUBLICA
MOLDOVA

AUSTRIA

ELVEȚIA

UNGARIA

SLOVENIA

CROAȚIA

ROMÂNIA

BOSNIA ȘI
HERȚEGOVINA

ITALIA

SERBIA

BULGARIA

MUNTENEGRU

KOSOVO

MACEDONIA
MACEDONIA
DE NORD

LOCAȚIILE
GRUPULUI FIXIT

ALBANIA

GRECIA

TURCIA

RÖFIX România
Turda
Str. Horticulturii, nr. 24
Turda, jud. Cluj
RO-401114
Tel. +40 (0) 264 317 806
Fax. +40 (0) 264 312 266
Bucureşti
Km 23, Autostrada A1
Bolintin Deal, jud. Giurgiu
RO-087015
Tel. +40 (0) 264 317 806
Fax. +40 (0) 264 312 266

roefix.com

