
Sika RomÂnia
partenerul dumneavoastră

Sika aG cu sediul în Baar, Elveţia, este o companie 
activă la nivel global în domeniul materialelor chimice 
speciale, deservind industria construcţiilor şi industriile 
producătoare de componente auto, autobuze, camio-
ane, trenuri, faţade, parcuri solare şi eoliene. Compa-
nia elveţiană este lider în domeniul soluţiilor utilizate 
în procesele de sigilare,lipire, amortizare, consolidare şi 
protecţie a structurilor portante. Gama de produse Sika 
include aditivi de înaltă calitate pentru betoane, mortare 
speciale, adezivi şi sigilanţi, materiale de amortizare, 
consolidări structurale, pardoseli industriale şi sisteme 
de acoperişuri şi impermeabilizări.

În prezent, Sika numără subsidiare în 90 de ţări şi mai 
mult de 17.000 de angajaţi la nivel global, care asigură o 
legătură stabilă între clienţi şi companie, garantând suc-
cesul tuturor partenerilor. În 2014 Sika a generat vânzări 
de 5,6 miliarde CHF. Sika România, subsidiară a concer-
nului elveţian, a fost înfiinţată în 2002, iar în cei 12 ani de 
existenţă compania s-a ridicat la nivelul reputaţiei con-
struite de grupul mamă în mai bine de un secol. 

Sika România a fost implicată în proiecte locale im-
portante printre care se numără Floreasca City Center, 
Floreasca Business Park, extinderea reţelelor Dede-
man şi kaufland, consolidarea hotelului Domogled din 
Băile Herculane, turnul de răcire Paroşeni, loturile de 
autostradă de pe Coridorul iV Paneuropean, reabilita-
rea căii ferate Sighişoara – atel şi multe altele.

www.sika.ro

Cei 12 ani de existenţă ai Sika pe piaţa locală au fost 
marcaţi de momente deosebite, începând cu primii 
paşi realizaţi în 2002, şi urmaţi, după doar trei ani, 
de inaugurarea Sediului Central şi a depozitului de la 
Braşov. anul 2008 a fost, de asemenea, marcat de 
inaugurarea Fabricii de aditivi pentru Betoane de la 
Braşov, pentru ca în 2011 să fie inaugurat Centrul de 
Competenţe pentru Faţade.

Cu o evoluţie notabilă de la an la an, Sika România este 
acum lider de piaţă în domeniul aditivilor pentru be-
toane şi mortare, al pardoselilor industriale, sistemelor 
de membrane de PVC pentru acoperişuri, consolidărilor 
structurale cu fibră de carbon, sistemelor de lipire a 
faţadelor structurale şi pe piaţa auto, de aftermarket, 
în domeniullipirilor de parbrize. În plus, este un jucător 
important pe piaţa de hidroizolaţii,
sigilări şi lipiri.

pentru toate proiectele importante

În 2013 Sika a însemnat alţi doi paşi importanţi în 
dezvoltarea pe plan local. Compania a investit într-
un Centru de Competenţe la Braşov ce va fi dat în 
folosinţă în următoarea perioadă şi în cadrul căruia 
vor fi amenajate laboratoare în care vor fi dezvol-
tate şi testate produse şi aplicări cu întreaga gamă 
de soluţii existentă pe piaţa locală. Tot în 2013 Sika 
a achiziţionat o noua Fabrică de mortare Uscate la 
Căpuşu mare, în judeţul Cluj, unitate de producţie ce a 
fost inagurată în iunie 2014.


