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-participare gratuită la târguri internaționale pentru membri.

-centrul de evaluare competente cu Ministerul Educației

-serii de conferințe

-normative si standarde

Patronatul este ca un vehicul. 
Te poate duce oriunde dacă îl folosești.

ing. Valentin Petrescu 
Președinte PPTT
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PREZENTARE PPTT 

OBIECTIVE PRINCIPALE

 

 

 

Organizarea PPTT  este structurată pe mai 
multe departamente, astfel:

- furnizori

- producători tâmplărie PVC

- producători tâmplărie aluminiu

- producători vitraje izolante

- producători de tămplărie lemn
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Înființată în 1863, compania GEZE GmbH se numără printre 

cei mai prolifici dezvoltatori şi producători de sisteme de 

acționare a uşilor și ferestrelor şi de tehnologie de siguranţă. 

În prezent, grupul deține 28 de subsidiare la nivel mondial și 

peste 2.700 de angajaţi. În România, GEZE este prezentă din 

2004, funcționând ca subsidiară independentă din anul 2010, 

cu o cifră de afaceri de 3,5 milioane de euro. GEZE oferă o 

gamă largă de produse formată din sisteme de uşi automate - 

batante, glisante și rotative, amortizoare, construcţii din sticlă, 

instalaţii de evacuare a fumului şi a căldurii (RWA), sisteme de 

siguranță, precum și sisteme de ferestre și de ventilare.
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www.geze.ro

 
Compania GEZE se prezintă în faţa clienţilor săi cu o tradiţie de 

peste 150 de ani de activitate în cele mai avansate şi solicitante 

pieţe ale lumii. Această performanţă nu ar fi fost posibilă fără 

îmbinarea rolului de lider al inovării cu capacitatea de înţele-

gere a nevoilor şi dorinţelor clienţilor săi.

Într-o lume în care viteza evoluţiei creşte exponenţial, GEZE 

îşi consolidează poziţia în avangarda cercetării tehnologice. 

Pentru a putea însă rămâne aproape de utilizatori, orice fur-

nizor de soluţii este nevoit să îmbine aspectele pur tehnice cu 

elementele specifice utilizării zilnice, în care confortul şi com-

prehensibilitatea sistemelor joacă un rol decisiv în crearea unei 

experienţe pozitive.

GEZE România, liderul în sisteme premium de acționare a 

uşilor, a ferestrelor şi a tehnologiei de siguranţă, anunță re-

zultate financiare de peste 3,5 milioane de euro pentru anul 

fiscal 2016-2017, în creștere cu 14,3% comparativ cu perioa-

da similară a anului trecut. Rezultatele pozitive se datorează în 

principal tendinței de creștere a segmentelor de piață retail și 

office, dar și dezvoltării rețelei de parteneri din distribuție, care 

ajunge la 22 de companii.

GEZE România continuă activităţile demarate acum câţiva ani, care au ca scop depăşirea condiţiei de simplu 

furnizor de produse, urmărind promovarea unor concepte complete, adaptate fiecărui client şi proiect în parte. 

Astăzi, prin sistemul de gestionare a proiectelor de la GEZE, fiecare client primește consultanţă personalizată, 

care începe de la planificarea lucrărilor, proiectare, armonizare reciprocă a produselor pentru funcţii optime ale 

clădirii şi se întinde dincolo de faza de încheiere a proiectului. Pentru beneficiar, asta înseamnă economisirea 

resurselor financiare și de timp.

Strategia de dezvoltare a business-ului GEZE pe plan local urmărește furnizarea de soluții integrate, interconec-

tate, care satisfac complet conceptele de siguranță, design și gestionare eficientă. GEZE introduce noi sisteme 

pentru fațade active climatic și un control inteligent al clădirilor, care presupun o ventilare inteligentă, eficientă 

energetic, fie că vorbim despre clădirile publice, de birouri sau de școli. Segmentul de servicii  “after sales”  ocupa 

un rol important în dezvoltarea companiei, brand-ul GEZE Service cunoscând o creștere importantă la nivel 

național.
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REALIZĂRILE PPTT

 

 

 

 
 

 

 

Proiect POS DRU

 

 

Proiect BUILT UP SKILLS
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Elaborare puncte de vedere tehnice –  
similare expertizei tehnice

Mass media 

 
Contribuția PPTT la standardizarea  
naţională, europeană sau  
internaţională 

 

 

 

            
Apărare interese producători 

 
Organizarea de cicluri anuale  
de conferințe



cel mai mare magazin online

de accesorii și profile

speciale înfoliate
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• platbandă PVC

• cornier PVC

• glafuri din PVC

• lambriu

• șpros aplicat

• profil de umplere

• profil vario

• profil pentru 

   plase de insecte

peste 

70 de 

nuanțe

Str Agromec nr. 3, Moara Vlăsiei, Ilfov;  Tel: (+4) 021 267 2144, 0744  381 790; e-mail: office@suki.ro

• dotări suplimentare
închidere de siguranță, limitator HS-SPEED, 

modul de ventilare, deschidere automată HS Master

• mânere clasice sau din inox
închidere normală sau cu butuc și cheie 

• geam termoizolant de până la 52 mm
cu bagheta dreaptă sau rotundă

• 6 modele constructive
schemele: A, A cu supralumină, A3, C, G, K

• 2 tipuri de prag termoizolant din aluminiu
cu înalțimi de 67 și 25 mm

• placare cu aluminiu
estetică, confort și protecție

• 10 culori permanent în stoc 
și peste 60 de nuanțe la comandă

• profil HST REHAU
Geneo și Synego Panorama

sukiwww. .ro

ferestre și uși din PVC

cu geam termoizolant
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BENEFICIILE MEMBRILOR 

 
Patronatul este singurul de profil din România 
și reprezintă interesele tuturor companiilor din 
acest domeniu.   
În plus, membrilor PPTT oferă mai multe be-

neficii, dintre care putem enumera:

• informaţii tehnice şi economice de actuali-

tate privind producţia şi montajul  tâmplăriei 

termoizolante

• dezbateri tematice periodice, seminarii  

şi simpozioane pe teme privind evoluţia   

pieţei de profil

• legislaţie în vigoare aplicabilă în domeniu,

• susţinere şi consultanţă pentru aplicarea 

marcajului CE

• calificare a personalului implicat în produce-

rea şi montajul tâmplăriei si vitrajelor  izolante 

la tarife preferențiale

• certificare profesională a companiilor la  

tarife preferențiale

• participare gratuită ca expozant la târguri 

internaționale de profil

• redirecționare cereri de oferte din țară  

și externe

•  posibilitatea de a participa direct la elabo-

rarea de reglementări normative în  domeniu  

prin CTS din MDRAP și CT din ASRO

• consultanță, arbitraj și sprijin tehnic în cazul 

unor litigii cu alte companii în vederea obține-

rii unor soluții pe cale amiabilă

• utilizare gratuită a spațiilor patronatului pen-

tru întâlniri, reuniuni, conferințe

• posibilitate de a benficia în lunile de iarnă, cu 

volum scăzut de lucrări, de  ajutor pentru plata 

salariilor prin Casa Socială a Constructorilor

• parteneriatul cu GrECo JLT România pentru 

servicii de consultanță de risc și brokeraj  

în asigurări
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în sisteme din aluminiu rezistente la foc

FOCUL POATE A TEPTA

 + 40.374.004.594

ALUPROF SYSTEM ROMANIA
Str. Taberei Nr. 1, Hala 1A, 

MB-78EI
i

MB-78EI DPA
U i automate

MB-118EI Trape de fum 

AGREMENTAT

TEHNIC ÎN ROMANIA

www.aluprof.ro
www.oprimfocul.ro



SECVENȚE FOTO DIN ACTIVITATEA PATRONATULUI
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16BUILDING GLASS ROMÂNIA

SGG PLANISTAR® SUN
Orice locuinţă devine un templu 
al soarelui. 
O casă confortabilă înseamnă ambient plăcut indiferent 
de anotimp și multă lumină, care să-ţi bucure ochii și 
inima.
Alege sticla SGG PLANISTAR® SUN și iei ce e mai bun 
din soare. 

Izolare termică.
Sticlă cu emisivitate redusă, Ug = 1.0 W/(m2.K) 
în vitraj dublu

Control Solar.
Limitează supraîncălzirea spaţiului interior. 
62% din energia solară este blocată la exterior.  

Confort vizual.
În categoria de produse de înaltă performanţă 
datorită transmisiei luminoase mari și a aspectului 
neutru

Economii de energie.
Optimizarea consumului de energie conduce 
la reducerea costurilor de răcire, încălzire și 
iluminare.
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81
19

100

13
11

19
7

1 GIP AMBIENT (conf. tâmplărie)        
2 FAR EST WINDOWS (conf tâmplărie)  13 7      
3 FAR EST WINDOWS (conf. geam termo.)   7      7
4 ALUSYSTEMS, Timisoara (conf. tâmplărie)     3   17
5 ALCOLINE, Timisoara (conf. tâmplărie)      8   8
6 INVEST PROD (conf. tâmplărie)      3   3
7 TECHNIC GLAS, Cluj (conf. geam termo.)        
8 TERMOPLAST, Cluj (conf. tâmplărie)        13 13
9 STRIAL (conf. tâmplărie) 14

10 STRIAL (conf. tâmplărie) 5
11 KRYPTON GLASS (conf. geam termo.) 11 11
12 ADRIAN CONSTRUCT (conf. tâmplărie) 8 8
13 7 7
14 14
15 5

13 0 13

 

 

 
Proiect POS DRU „Califică-te! Da-ți o sansă la o viață mai bună!”
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CERTIFICARE PROFESIONALĂ

     - Producție tâmplărie din PVC
     - Producție tâmplărie din aluminium și pereți cortină
     - Producție de tâmplărie din lemn
     - Producție vitraje izolante

Certificarea se poate obține  
pentru:
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Horst Klaes GmbH & Co. KG • Wilhelmstr. 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Fon: +49 (2641) 909 - 0 • E-Mail: welcome@klaes.com • www.klaes.com

Cu webtrade –  

versiunea de ofertare a 

Klaes webshop – permiteti 

accesul online si catre 

dealeri

Ferestre. Usi. Fatade. Gradini de iarna.

SOLUTII SOFTWARE
pentru toate tipurile de companii.

Klaes webshop – PLUS-ul 
dumneavoastra de prezenta in PIATA

Internetul a modificat lumea noastra. Aproape orice produs poate 

fi astazi achizitionat „online“. De ce nu ar fi aceasta sintagma 

valabila si pentru ferestre si usi?

Prin Klaes webshop aveti la indemana o modalitate prin care sa va 

oferiti produsele spre vanzare „online“ – iar acest lucru se poate 

face usor fara cunostiinte de programare. Nu aveti nevoie nici 

macar de programul de baza Klaes!



 
 
 
METODOLOGIA 
DE REALIZARE   
A TOPULUI 

 

Surse de date utilizate:

 

Conditii de admitere a firmelor  
în clasamente

 

 

 

 
tâmplărie din profile PVC

 
tâmplărie din profile  
aluminiu

vitraje izolante 
şi prelucrare sticlă

 
tâmplărie din lemn 

 
 

 
 

COMPONENȚA COMISIEI DE VALIDARE

Valentin Petrescu  

Adrian Zamfir  

Gelmar Săvulescu   

Corneliu Mihai Velișcu  

Floris Lăzărescu  

TOPUL NAȚIONAL 
AL FIRMELOR DE 

TÂMPLĂRIE  
TERMOIZOLANTĂ
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ADF PROD SRL  
Jud. NEAMȚ  

BDM GRUP INVEST SRL 
 

CASA NOASTRĂ SA 
 

ELECTRIC PLUS SRL 
 

FAR EST WINDOWS SRL 
 

 

 
IZOTEC GROUP SRL 

 

LIPOPLAST SRL 
 

MADRUGADA COM SRL 
 

MAR & PET GRUP SRL 
 

OPTIMEDIA SRL 
 

 TOP PRODUCĂTORI TÂMPLĂRIE PVC 
2012-2017,

 
 
 

 

 TOP PRODUCĂTORI VITRAJE IZOLANTE 

2012-2017

CRISTAL BRAD SERVICE SRL   
 

DELTA GLASS SRL 
 

LUSTIC INVEST SA 
 

MOLDOGLASS SRL 
 

OLIN SRL 
 

 

PRIMER ELECTRO SRL  
 

 

REAL GLASS SRL  
 

 

SPECTRUM INDUSTRIES SRL 

TECHNIC GLASS SRL 
 

VALRAS PROD SRL 
 

24



 TOP PRODUCĂTORI TÂMPLĂRIE ALUMINIU 

2012-2017

AL PROMT SRL 
 

ALCO LINE M.G. SRL 
 

ALUCO SRL 
 

ALUSYSTEM SRL 
 

BORDAS INDUSTRIAL GROUP  
OF ALUMINIUM SA 

 

EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SRL 
 

INVEST PROD SRL
 

MIMO SRL 
 

PRESTAREA SRL
 

 
REFLEX FATADE SRL 

 
 

ROMSERV INVEST SRL 
 

VI FI SRL 
 

 TOP PRODUCĂTORI TÂMPLĂRIE LEMN 
2012-2017

ARCER SRL 
 

BENATI SRL 
 

HOLZ CENTER SRL 
 

LEM TEK SRL 
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MOBILCOM IMPEX SRL 

PINUM DOORS & WINDOWS SRL 
 

SWAN WINDOW SRL 
 

UNILEM SRL 
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TEHNOLOGIA SIKA ÎN DOMENIUL LIPIRILOR STRUCTURALE

www.sika.ro
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   www.greco-jlt.com 

   

Parteneriatul PPTT – GrECo JLT Romania  
Consultanta de risc si brokeraj in asigurari 

 
 
Pentru a asigura accesul membrilor sai la servicii de calitate, Patronatul Producatorilor de Tamplarie 
Termoizolanta (PPTT) a dezvoltat un parteneriat cu GrECo JLT Romania pentru servicii de consultanta de risc 
si brokeraj in asigurari. 
Grupul GrECo JLT este lider de piata in CEE / CEE / CIS in managementul riscurilor si consultantei in 
asigurari. Mai multe detalii se pot gasi la urmatoarele adrese  www.greco-jlt.com/ro sau www.pptt.ro 
 
In industria constructiilor, GrECo JLT se distinge prin expertiza si solutii inovatoare, grupul si entitatea locala 
fiind implicate intr-o multitudine de proiecte (constructii civile, infrastructura, hale industriale, montaj etc.), in 
toate fazele de proiect (planificare, design, executie,mentenanta, operational etc.). 
 
Serviciile oferite de GrECo JLT Romania in cadrul parteneriatului cu PPTT sunt: 

 

 

     

       

                   

Consultanta de 
risc

Consiliere gratis 
pentru membrii 
PPTT
Consultanta de 

specialitate pentru 
proiectele de 
constructii

Brokeraj in 
asigurari

Echipa de 
specialisti in 
negocierea si 
plasarea  riscurilor 
pe piata locala si 
internationala de 
asigurari

Produse de 
asigurare PPTT

Configurare 
produse de 
asigurare dedicate 
pentru membri: 
CAR/EAR, garantii  
si raspundere 
civila in constructii  

Proiecte 
educationale

Organizare 
seminarii de 
specialitate pentru 
membrii PPTT



  

  

  

  

   www.greco-jlt.com 

   

Serviciile noastre. Beneficiile . 
 

 

1 Analiza de risc 
Prin atentia noastra acordata industriei constructiilor si proiectelor, 
intelegem elementele de risc specifice ale organizarii unui proiect si 
interactiunile intre beneficiari, contractori, finantatori, subcontractori si 
autoritati si va putem consilia in aceasta privinta.  

2 Conceptul de 
asigurare 

 
Acordam consiliere cu privire la riscuri avand in vedere  capacitatea 
existenta in piata, care dintre riscuri si cum pot fi acestea alocate si 
transferate prin contracte de asigurare. Combinand accesul la piete de 
asigurare specializate locale si internationale cu expertiza tehnica de 
cea mai inalta calitate, va putem furniza un grad ridicat de siguranta si 
un cost redus alocat programului de asigurare. 

 

3 Risk 
engineering 

 
Detinem in cadrul grupului o divizie specializata in furnizarea de servicii 
de risk management. Evaluarea riscurilor la fata locului si acordarea de 
suport pentru a le tine sub control sunt servicii de care puteti beneficia 
atat pentru finalizarea cu succes a proiectului, cat si pentru minimizarea  
costurilor de transfer al riscului. 

 

4 Servicii 

 
Promisiunile sunt facute pentru a fi respectate. In caz de dauna, 
promisiunea trebuie tinuta de asigurator si acoperirea trebuie sa-si 
dovedeasca utilitatea. Raportari concise si acces la situatia daunelor va 
asigura informarea in timp real, eliberandu-va timp pentru dezvoltarea 
afacerii. 

 

5 Consultanta 

 
Finantarea unui proiect fara posibilitatea de a influenta in mod direct 
executia sa presupune o posibilitate limitata de interventie o data ce 
detaliile au fost stabilite. Noi oferim consultanta in privinta 
conformitatii acoperirii sau analizam politele de asigurare existente, in 
baza solicitarilor Dvs sau ale finantatorului. 

  
 

 

www.greco-jlt.com/ro 
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