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Partener de talie europeană  
în piaŃa construcŃiilor 



ISTORIC 
• 1994, înfiinŃată la Oradea, cu denumirea Multistar Prod srl; 

 
• 1996 domnul Marcel BărbuŃ devine acŃionar, şi societatea se transformă în societate 

mixtă romano-austriacă; 
• obiectiv fabricarea mortarelor adezive pentru placaje ceramice, gleturi, şape, pardoseli 

industriale şi mortare mecanizate sub marca  înregistrată ADEPLAST. 
 

• 2004, iunie, Fabrica de mortare uscate Oradea. 
 

• 2005-2006-2007, se crează un puternic parc auto. 
 

• 2007, Multistar Prod srl se transformă în societatea pe acŃiuni ADEPLAST S.A.  
 

• 2008 iulie, Fabrica de vopsele şi tencuieli decorative Oradea. 
 

• 2008 septembrie, Fabrica de mortare uscate Ploieşti.  
 

• 2011 mai, InstalaŃia de uscare – sitare nisip pentru fabrica de mortare uscate 
Oradea 
 

• 2011 iunie, Fabrica de polistiren  Ploieşti 
 

• 2012 noiembrie, Linia de productie polististiren grafitat din cadrul fabricii Ploieşti  
• 2013 deschiderea a 4 noi fabrici : 2 la Roman, una la Oradea, una la Ploiesti 
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ADEPLAST S.A. 
– Fabrica de mortare uscate, Oradea 2004  
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La început a fost o idee... 
apoi câteva schiŃe, 
proiectul a devenit 
realitate cu ajutorul 
specialiştilor germani în 
doar câteva luni. 
 
Totul cu multă ambiŃie, 
energie şi viziune pornind 
pe un drum al definirii ca 
producator român de talie 
europeana 
 



MORTARE ORADEA 
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ADEPLAST S.A. 
– Fabrica de mortare uscate, Ploieşti 2008 
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Proiectul 
ambiŃios şi 
construcŃia au 
fost demarate 
în ultimul 
trimestru al 
anului 2007. 
Primele şarje 
de mortare 
uscate au ieşit 
pe poarta 
fabricii în 
septembrie 
2008. 
 



ADEPLAST S.A. 
– Fabrica de vopsele şi tencuieli decorative 
Oradea 2008 

 

6 

Proiect de 
investiŃii care a 
urmat cursul 
firesc, obiectivul 
urmând să 
completeze 
zestrea de 
produse din gama 
finisajelor de 
calitate 
superioară. 
 
Fabrica de 
vopsele poate să 
producă până la 
10.000 tone pe 
an. 
 



LABORATOR 
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În incinta fabricii funcŃionează 
şi un laborator propriu cu 
dotări la standard european. 
 
Înainte de a intra în fluxul de 
producŃie, materiile prime sunt 
testate în laborator iar 
descarcarea lor în silozurile de 
stocare se face doar după ce se 
determină încadrarea lor în 
parametri optimi. 

 



DEPOZIT P.F. 
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LOGISTICA 
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Pentru toate 
produsele noastre 
asigurăm şi 
transportul în orice 
locaŃie din Ńară. 
Livrăm aceeaşi 
calitate de top 
indiferent de 
destinaŃie. 
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ADEPLAST S.A. 
– Fabrica de polistiren, Ploieşti 2011 



2012-2013 – investiŃii 
de peste23 milioane Euro 
 

11 

Ploieşti 2012  
Linia a II-a de polistiren 
grafitat 

 
În prezent, la Ploieşti sunt instalate 
capacităŃi de producŃie anuală de 
700.000 m³ de polistiren expandat. 
Aceste capacităŃi au fost extinse în 
acest an, astfel că, din noiembrie 
2012, la Ploieşti se pot produce anual 
950.000 m³ din care 250.000 m³ 
polistiren expandat grafitat. 

 



Ploieşti 2012- hale industriale 4.000 mp 

 

12 

ADEPLAST, din surse 
proprii, a construit în 
acest an 4.000 m² de 
hale foarte moderne, 
investiŃia ridicându-se 
la circa 1.200.000 
euro. Din aceleaşi 
resurse - 600.000 euro 
- s-a construit şi o a 
treia hală de 2.000 m² 
în care se va monta o 
nouă fabrică de 
vopsele şi tencuieli 
decorative. 

 



Ploieşti - fabrica de vopsele şi tencuieli decorative 6 
milioane Euro 

 • În 2013 va fi montată cea 
mai modernă fabrică de 
vopsele şi tencuieli 
decorative intr-o hala de 
cca 2.000 m². 

•  Până la finele lunii iunie 
2013 vor fi instalate 
echipamente în valoare de 
circa 2.000.000 euro. Aici 
vor fi produse, pe langa 
marcile AdePlast si noile 
vopsele si tencuieli sub 
brandul Düfa aflatdin 
martie in portofoliul 
grupului Adeplast. 
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Oradea - Fabrica de polistiren expandat 3,2 mil. Euro 

 • La Oradea s-a instalat o nouă 
capacitate de producŃie de 
700.000 m³/an. 
 

• SpaŃiu generos de depozitare de 
3.000 m²  

 

• 25 - 40% va fi destinat 
exportului: Ungaria, Slovacia, 
Germania, Belgia şi Austria. 
 

• Scopul ADEPLAST este de a 
exporta toate componentele 
unui termosistem performant 
(adezivi, polistiren, masă de 
şpaclu, tencuieli decorative).  
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Roman - Fabrica de  
mortare uscate – 13 mil. Euro  

 • InvestiŃie  începută în 2010  

• Amânată din cauza refuzului unei 
susŃineri financiare  şi a piedicilor 
birocratice din partea guvernului 
din 2010 şi a autoritaților locale. 
 

• Reluată prin eforturi proprii în 
2012. 
 

• Fabrica din Roman produce din 
aprilie 2013. 
 

• A treia fabrică ADEPLAST, din 
Moldova, situată în Cordun, lângă 
Roman, va depăşi o producŃie 
instalată de 450.000 tone/an, 
fiind create peste 50 de noi locuri 
de munca. 
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ADEPLAST a inaugurat pe 1 
Iunie la  Roman o fabrică 
modernă de polistiren 
expandat cu Ńintă spre piaŃa de 
profil din Republica Moldova şi 
Ucraina. Capacitatea noii 
fabrici este de 700.000 mc/an. 
Necesarul de termoizolaŃii din 
România şi din Ńările limitrofe 
este în continuare foarte 
ridicat şi ADEPLAST este 
pregatit sa valorifice orice 
oportunitate din piaŃă şi sa- şi 
consolideze poziŃia de partener 
strategic al constructorilor si 
dezvoltatorilor. 

 

Roman - Fabrica de polistiren expandat – 3,2 mil. Euro 



PRODUCATORUL NR.1 DE SISTEME 
DE TERMOIZOLARE 

Actual 
• Trei platforme industriale: Oradea, Ploiesti, Roman; 

 
• Trei fabrici de mortare uscate si adezivi: Oradea, Ploiesti, Roman 
• Capacitate totala: 1.200.000 tone / an 

 
• Trei fabrici de polistiren expandat: Ploiesti ( cu 2 linii), Oradea, Roman 
• Capacitate totala: 2.350.000 mc / an din care 250.000 mc polistiren 

grafitat 
 

• O fabrica de vopsele si tencuieli decorative: Oradea 
• Capacitate:  10.000 tone / an 

 

      In deschidere in 2013: 
 
• O fabrica de vopsele si tencuieli decorative la Ploiesti 
• Capacitate: 20.000 tone/an. Incepere productie: iulie 2013  
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• AdePlast are parteneri de top: 
– BASF - cea mai puternica companie chimica; 

inventatorul polistirenului expandat 
– WACKER Germania – producator de top in 

segmentul vopsele 
– MEFFERT AG Germania – detinatorul marcii 

DÜFA 
– EDILTECO Italia – detinator de patente de 

aditivi pentru mortare si sape cu polistiren 

 



ADEPLAST  
 COMPETITOR DE TALIE 

EUROPEANA 
• Adeplast produce în prezent peste 50 de sortimente de 

materiale de construcŃii.  

• ForŃa ADEPLAST în România se ridica la opt capacităŃi de 
producŃie în domeniul mortarelor uscate, tencuielilor decorative, 
vopselelor şi materialelor termoizolante, devenind unul dintre 
cei mai importanŃi jucători pe pieŃele de profil din Europa.  

• În locațiile sale ADEPLAST a creat sute de locuri de muncă, a 
dezvoltat parteneriate cu  distribuitori, constructori, 
transportatori si diverși alți furnizori, a contribuit la bugetele 
locale și a dezvoltat permanent zonele respective. 
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Investind si modernizând permanent, 

ADEPLAST este pregatit pentru orice 
provocare, fiind un competitor şi un 
partener de nivel european de top. 
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VA MULTUMIM ! 


