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Compania Sika aniversează în acest an 20 de ani de excelență în afaceri pe piața din România. Nivelul 
general al business-ului Sika în România, cu toate noile sale componente integrate sau în curs de 
integrare, a ajuns anul trecut la peste 190 de milioane de euro. 

Sika deschide 
subsidiara din 
România

Sika opens 
Romanian 
subsidiary 

Investment in Brasov 
headquarters

Investiţie în sediul 
din Braşov

Investment in Sika’s 
first Romanian 
factory in Brasov

Investiţie în prima 
fabrică Sika din 
România, la Braşov

SIKA ROMÂNIA DE-A LUNGUL TIMPULUI

2002

2005

2008

(concrete admixtures)(aditivi pentru betoane)

Februarie August

August

Totul a pornit de 
la doar 4 angajați

Everything 
started with just 
4 employees

Sediul și depozitul 
din Brașov au fost 
dezvoltate cu o echipă 
de doar 13 oameni.

The headquarters and 
warehouse in Brasov 
were developed with a 
team of only 13 people.
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Sika company celebrates this year 20 years of business excellence on the Romanian market. 
The general level of Sika’s business in Romania, with all its new components integrated or in 
the process of integration, reached over 190 million euros last year.

Achiziţia Arcon 
Membrane

Arcon Membrane 
acquisition

Adeplast acquisitionAchiziţia Adeplast Noua unitate de 
producţie de la 
Căpuşu Mare

Căpuşu Mare - new 
production unit

SIKA ROMANIA TIMELINE

2019

20202014

(mortare uscate - gama 
SikaHome®)

(dry mortars - 
SikaHome®)

Iunie

Aprilie

Principalul producător de 
membrane bituminoase 
din România

The main bituminous 
membranes producer 
in Romania

Lider în producția 
de mortare pentru 
construcții şi izolații 
termice-EPS

Production leader in 
mortars construction 
and thermal 
insulation-EPS
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Lumea noastră este în continuă 
schimbare și se confruntă cu 
numeroase provocări fără egal în 
istorie.
Sika își propune să provoace acest status-quo și să 
genereze o schimbare pozitivă pentru noi toți. Privim 
întotdeauna mai departe de scopul imediat. Având o 
viziune de ansamblu a tendințelor globale cu privire la 
schimbările climatice și a urbanizării, ne străduim să 
identificăm soluții cu un impact pozitiv asupra mediului 
înconjurător din zilele noastre dar și a generațiilor care vor 
urma. Acesta este felul nostru de a construi încrederea: 
livrând mereu peste așteptări. 

Cei 27.000 de colegi pe care îi avem depun zi de zi 
efortul de a oferi soluții tehnice pentru proiectele 
de construcții și nu de puține ori reușim să depășim 
așteptările. Am reușit să devenim lider de piață în 
multe categorii și promotor în domeniul construcțiilor 
sustenabile și al transporturilor. Acceptăm provocările 
impuse de noile tendințele globale și ne propunem să 
identificăm pentru și împreună cu clienții noștri soluții 
sustenabile care vor schimba lumea în bine.

Our world is constantly changing 
and facing numerous challenges 
unparalleled in history. 

Sika is here to challenge the status quo and make 
a positive difference for all of us. We always look 
beyond the immediate scope. Seeing the bigger picture 
of global megatrends such as climate change and 
urbanization, we strive to find sustainable solutions 
that have a positive impact on the environment today 
and for generations to come. That’s how we build trust: 
by always delivering more than expected.

Our 27,000 employees are striving for excellence every 
day, and very often we exceed expectations. In addition 
to our strong contribution to an excellent financial 
performance – we are constantly achieving new sales 
records – we have succeeded in becoming a market 
leader and enabler of sustainable construction and 
transportation. We are addressing the challenges 
imposed by global megatrends and striving to find 
sustainable solutions for and together with our 
customers – with the aim of changing the world for the 
better. 

OFERIM SOLUȚII 
MEREU PESTE 
AȘTEPTĂRI

WE ALWAYS 
DELIVER BEYOND 
THE EXPECTED

01
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Sika provides the most advanced 
technologies, made possible 
by our relentless pursuit of 
breakthrough innovations. 

In 21 Global Technology Centers worldwide, Sika 
employs more than 1,200 R&D experts who collaborate 
closely with customers to find the best solutions for 
their projects.

Since 2015, we have filed more than 500 new patents 
and registered more than 600 innovation disclosures. 
We focus our Research & Development activities 
on generating long-term customer benefits in line 
with sustainability principles. That’s why we are 
continuously developing technologies to mitigate 
climate change and advance the circular economy.

Today, Sika is leading the industry by pioneering 
a comprehensive portfolio of customer-focused 
solutions, combining both higher performance and 
improved sustainability.

Sika furnizează cele mai 
avansate tehnologii, posibile prin 
dezvoltarea continuă de inovații 
revoluționare.

În cele 21 de centre tehnologice globale, Sika numără 
peste 1200 de experți în cercetare și dezvoltare 
colaborând îndeaproape cu clienții pentru a găsi cea 
mai bună soluție pentru proiectele lor.  

Din anul 2015 am depus peste 500 de brevete noi 
și am înregistrat peste 600 invenții. Ne propunem 
să menținem acest focus în domeniul cercetării și 
dezvoltării pentru a genera beneficii clienților pe 
termen lung în acord cu principiile de sustenabilitate. 
Este motivul pentru care dezvoltăm continuu 
tehnologii noi care atenuează schimbările climatice și 
care susțin economia circulară. 

Astazi, Sika este lider in domeniul industriei de 
profil, fiind pionier al unui portofoliu extins, cu focus 
pe identificarea de soluții orientate către nevoile 
clientului, într-un apanaj perfect al performanței 
de înalt nivel cu îmbunătățirea continuă a 
sustenabilității.

O CĂUTARE
NEOBOSITĂ
A INOVAȚIEI

A RESTLESS 
PURSUIT OF  
INNOVATION
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Sika este o companie specializată în produse 
chimice, ocupând poziția de lider în dezvoltarea și 
fabricarea de produse și sisteme pentru sigilări și 
lipiri, impermeabilizări, consolidări structurale și 
protecții în sectorul construcțiilor și al industriei 
de autovehicule.

Sika is a specialty chemicals company with 
a leading position in the development and 
production of systems and products for sealing, 
bonding, damping, reinforcing, and protecting in 
the building sector and motor vehicle industry. 

Produsele noastre nu sunt tot timpul la vedere, 
însă rezultatele obținute în urma folosirii lor 
aduc un plus de valoare cât se poate de clar atât 
clienților cât și societății. 

Our products might not always be visible but the 
results they achieve bring clear added value to 
customers and society.

Construim încredere Building trust

Valoare adăugată clienților Added value to customers

CE FACEM? WHAT DO WE DO? 
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VÂNZĂRI NETE ÎN 2021 
NET SALES IN 2021 

(IN CHF)

PRIVIRE DE ANSAMBLU | SIKA AT A GLANCE

27,000 101 300+

7+4

9.25 BN

99

ANGAJAȚI 
EMPLOYEES

ȚĂRI
COUNTRIES

FABRICI LA NIVEL GLOBAL
WORLDWIDE PLANTS

ACHIZIȚII 2021*
ACQUISITION IN 2021

NOI PATENTE ÎN 2021
NEW PATENTS IN 2021

FABRICI NOI ŞI ÎN
DEZVOLTARE ÎN 2021

NEW & EXPANDED 
PLANTS IN 2021

* În afară de cele șapte 
achiziții, Sika a semnat 
un acord definitiv pentru 
preluarea MBCC Group. 
Finalizarea achiziției este 
previzionată în cea de-a doua 
parte a anului 2023. 

* Besides the seven 
acquisitions, Sika has signed 
a definitive agreement to 
acquire MBCC Group. The 
closing of the acquisition is 
targeted for the second half 
of 2023.
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Impermeabilizarea unui tunel în 
Stuttgart, 1930. Panoul de șantier 
menționează cu mândrie Procedura Sika

STANDARDE 
ÎNCĂ DIN 1930

Waterproofing a tunnel in Stuttgart, 1930. 
The job site black-board points proudly to 
the Sika Procedure

STANDARDS 
SINCE 1930
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“From the beginning until today, we 
experienced many challenges. In the first 
phase, we developed complex projects to 
educate the market. We performed thousands 
of hours of training with architects and 
with construction companies to launch the 
company’s solutions and products. In 2002, 
the first year of activity, we registered a 
turnover of 0,5 MIL CHF, then the company 
reported 23 MIL CHF in 2014, and continued 
to 200 MIL CHF this year. Acquisitions played 
an important role, but many other factors 
led to this development. First of all, SIKA 
focused on portfolio development, investing in 
research, technology, and innovation. For each 
and every country in the region, we built the 
specific strategy: the right business to get to 
the customers and build trusting relationships 
and loyalty. Everything happened in 
cooperation with a strong team that I have 
trusted from day one.”

STRATEGIA NOASTRĂ 
DE BUSINESS

OUR BUSINESS 
STRATEGY

“De la înființare până în prezent am avut un 
parcurs plin de provocări. În primă fază am 
derulat proiecte complexe pentru a educa piața. 
Am realizat mii de ore de training cu arhitecți, cu 
firme de construcții pentru a lansa local soluțiile 
și produsele companiei. În 2002, primul an de 
activitate, am înregistrat o cifra de afaceri de 
0,5 MIL CHF, pentru ca în 2014 să marcăm 23 
MIL CHF, iar în prezent să mergem spre 200 MIL 
CHF. Un rol important l-au avut achizițiile din 
ultima perioadă, dar sunt și foarte mulți alți 
factori care au condus la această dezvoltare. În 
primul rând SIKA a avut focus pe dezvoltarea 
portofoliului, investind în cercetare, tehnologie 
și inovație. Local, pentru fiecare țară din regiune, 
am construit strategia de business potrivită, 
pentru a ajunge la clienți și pentru a construi 
relații de încredere și loialitate. Toate acestea 
s-au întâmplat împreună cu o echipă puternică 
în care am avut încredere din prima zi.”

Ileana NICOLAE
Head of Europe East Sika
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“20 years ago, Sika started business in 
Romanian market with four employees. 

As a result of the organic development of 
the company, but also after the processes 
of integrating new ones: organizations like 
Adeplast or Arcon, we manage now a team 
of 700 employees on platforms strategically 
placed across the country. 

Currently, Sika is on the market with a 
portfolio of over 1300 products and high-
quality solutions dedicated to all stages in a 
construction project, from the foundation to 
the roof, whether we are talking about the 
residential area, the industrial building or 
simply a DIY project or a renovation plan. 

Stronger together!”

ACHIZIȚIILE SIKA 
ÎN ROMÂNIA

SIKA’s AQUISTIONS 
IN ROMANIA

“În urmă cu 20 de ani Sika pleca la drum pe piața 
din România cu patru angajați. 

Ca urmare a dezvoltării organice a companiei, 
dar și după procesele de integrare a unor noi 
organizații ca Adeplast sau Arcon, gestionăm 
acum o echipă cu 700 de angajați, pe platfome 
industriale dispuse strategic la nivelul întregii 
țări. 

În prezent, Sika se află pe piață cu un portofoliu 
de peste 1300 de produse și soluții de înaltă 
calitate dedicate tuturor etapelor unei 
construcții, de la fundație, la acoperiș, fie că 
vorbim de zona rezidențială, de cea industrială 
sau pur și simplu, de sectorul DIY și renovări. 

Împreună suntem mai puternici!”

Laurenţiu ȘTEFĂNESCU
General Manager Sika România
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FOCUS PE PIEȚELE PRINCIPALE:
cross-selling, un singur brand

BETOANE | CONCRETE IMPERMEABILIZARE | WATERPROOFING

PARDOSELI | FLOORING SIGILĂRI ȘI LIPIRI  | SEALING & BONDING 
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FOCUS ON MAIN MARKETS:
cross-selling, one strong brand

ACOPERIȘURI | ROOFING

INDUSTRIE | INDUSTRYREPARAȚII ȘI REABILITĂRI | REFURBISHMENT

FINISARE CLĂDIRI | BUILDING FINISHING
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BETOANE | CONCRETE

Datorită caracteristicii sale versatile, betonul este de departe cel mai utilizat material de 
construcții din lume. Sika dezvoltă și pune pe piață o gamă largă de adaosuri și aditivi 
pentru beton, ciment și producție de mortar.

Aceste produse îmbunătățesc proprietățile specifice betonului proaspăt și întărit, cum 
ar fi lucrabilitatea, rezistența la apă, durabilitatea, sau rezistența la început și la final. În 
cazul lucrărilor de construcție dificile, de exemplu, efectuate la înălțime, în zone urbane 
dens populate, acestea garantează beton de înaltă durabilitate care necesită o cantitate 
redusă de apă, rezistă transportului pentru mai mult timp, poate fi pompat de la câteva 
sute de metri pe verticală, se întărește rapid după turnare și are o rezistență mai mare la 
compresiune. Asigurând în același timp maximum de durabilitate și siguranță. 

PERFORMANȚĂ ȘI VERSATILITATE

PERFORMANCE & VERSATILITY 

Due to its unmatched versatility, concrete is by far the most widely used construction 
material in the world. Sika develops and markets a complete range of admixtures and 
additives for concrete, cement, and mortar production.

These products enhance specific properties of the fresh and hardened concrete, such as 
workability, watertightness, durability, or early and final strength. For demanding high-rise 
construction in densely populated urban areas, for instance, they guarantee high-strength 
concrete that requires less water, stays transportable for longer, can be pumped several 
hundred meters vertically, cures quickly after pouring, and has high compressive strength. 
And all that while ensuring maximum durability and safety.
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Sika® ViscoCrete®
SikaPlast®
Sika® ViscoFlow®
Sikament®
Sika® Plastiment®
Sika® Sigunit®

BRANDURI DE TOP

TOP BRANDS

Sika dezvoltă o gamă largă de aditivi și 
adaosuri destinate producțiilor de beton, 
ciment și mortar. Acestea îmbunătățesc atât 
proprietățile betonului în stare proaspătă, cum 
ar fi lucrabilitatea și menținerea lucrabilității, 
cât și cele în stare întărită, cum ar fi rezistențele 
inițiale și finale și durabilitatea. 

Cerințele din ce în ce mai ridicate cu privire la 
calitatea betoanelor folosite, în special în cazul 
proiectelor din mediul urban cât și în cazul 
proiectelor de infrastructură, crește nevoia 
utilizării unor aditivi adecvați, nevoie stimulată 
totodată și de folosirea pe scară din ce în ce mai 
largă a cimenturilor compozite și a agregatelor 
pretențioase.

Sika develops and markets a full range of 
mixtures and additives for use in concrete, 
cement and mortar production. These products 
improve the specific properties of fresh or 
hardened concrete, such as workability, 
tightness, durability, load-bearing capacity or 
early and final strength. 

The demand for mixtures and additives 
is growing, mainly due to the increased 
performance requirements for concrete and 
mortar, especially in urban areas and for 
infrastructure. Moreover, the increasing use of 
alternative cementitious materials in cement, 
mortar and, therefore, in concrete is leading to 
an increase in the need for mixtures.

CÂND O ÎNTREAGĂ 
VALE SE POATE BAZA 
PE REZISTENȚA 
BETONULUI

WHEN AN ENTIRE 
VALLEY CAN RELY ON 
THE STRENGTH OF 
THE CONCRETE

Lot de parcare, București, România | Concrete car park deck in Bucharest, Romania
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SikaTop®
Sika MonoTop®
Sikaplan®
SikaProof®
Sikalastic®

SikaShield®
Sika Igolflex®
Sika Waterbar®
SikaSwell®
SikaFuko®

BRANDURI DE TOP | TOP BRANDS

Soluțiile Sika reunesc întreaga gamă de 
tehnologii folosite pentru impermeabilizarea 
structurilor supra și subterane: sisteme de 
membrane flexibile, membrane lichide, aditivi 
de impermeabilizare pentru mortare, etanșări 
de rosturi, mortare de impermeabilizare, rășini 
pentru injectare.

Segmentele de piață principale includ fundații 
ale clădirilor subterane, tuneluri și parcări 
subterane precum și toate tipurile de structuri de 
retenție a apei (rezervoare și bazine de stocare). 
Sistemele de impermeabilizare se confruntă cu 
cerințe stringente în materie de sustenabilitate, 
ușurința aplicării precum și managementul 
costurilor. Prin urmare, este esențial pentru 
protecția pe termen lung a clădirii să fie aleasă 
soluția de impermeabilizare  care va corespunde 
necesităților și cerințelor proiectului.

Sika waterproofing system solutions cover the 
full range of technologies used for under and 
above ground waterproofing: flexible membrane 
systems, liquid membranes, waterproofing 
mixtures for mortars, joint seals, waterproofing 
mortars, injection putties and coatings. 

Key market segments include basements, 
underground car parks, tunnels and all types of 
water retention structures (eg tanks, storage 
basins). Waterproofing systems are facing 
increasingly stringent requirements in terms 
of sustainability, ease of application and total 
cost management. Therefore, the selection of 
suitable waterproofing systems to suit the needs 
and requirements of the owners, as well as the 
treatment of specific project-related details, is 
essential for long-lasting watertight structures.

CÂND TUNELELE 
RĂMÂN ETANȘE 
PENTRU TOTDEAUNA 

WHEN TUNNELS STAY 
WATERTIGHT FOR 
GOOD

Arena Națională “Lia Manoliu”, București, România | National Arena “Lia 
Manoliu” in Bucharest, Romania. 



17

IMPERMEABILIZARE | WATERPROOFING

În fiecare zi, clădirile sunt expuse unor fluctuații intense ale nivelului de umiditate și 
temperatură, lucru care contribuie la deteriorarea lor. Oferim sisteme de impermeabilizare și 
protejare a clădirilor de lungă durată. De fapt, impermeabilizările sunt specialitatea noastră, 
care a stat la baza înființării companiei Sika în anul 1910.

Am fost pionieri în multe tehnologii noi și aplicații de-a lungul anilor iar astăzi oferim o 
întreagă gamă de tehnologii utilizate atât pentru impermeabilizările structurilor subterane 
cât și supraterane. De exemplu, aditivii noștri inovatori folosiți pentru betonul impermeabil, 
împreună cu sistemele de înaltă performanța folosite pentru etanșarea rosturilor, asigură 
o protecție de lungă durată împotriva infiltrațiilor care pot cauza daune costisitoare și 
ireversibile.

Sistemele de impermeabilizare Sika sunt sigure și ușor de instalat, asigurând soluții 
sustenabile în același timp menținând reduse costurile generale.

SOLUȚII DE IMPERMEABILIZARE

WATERPROOFING SYSTEMS 
Every day, buildings are exposed to intense fluctuations in moisture levels and 
temperatures, contributing to their deterioration. We provide long-lasting systems to 
waterproof and protect structures. As a matter of fact, waterproofing is where it all started 
for Sika in 1910.

We have pioneered many new technologies and applications over the years and today 
offer the full range of technologies used for below and above-ground waterproofing. For 
example, our innovative additives for watertight concrete, combined with high-performance 
waterproof joint solutions, ensure long-lasting protection from water ingress that can 
cause expensive and irreversible damage.

Sika’s waterproofing systems work with robust and easy-to-install products and enable 
sustainable solutions with low overall costs.
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ACOPERIȘURI | ROOFING

Cu peste 55 de ani de experiență în realizarea de acoperișuri în locații din întreaga lume, Sika 
a demonstrat fiabilitate, sustenabilitate și performanță de lungă durată. Oferim o gamă 
completă de sisteme de hidroizolație pentru acoperișuri plane: membrane PVC, membrane FPO, 
membrane bitum, membrane lichide, termoizolații și accesorii.

Astăzi, există o cerere mai mare decât oricând pentru soluții eco-friendly, eficiente din punct 
de vedere energetic. Sistemele Sika, lider la nivel mondial în ceea ce privește tehnologia verde, 
îmbunătățesc calitatea aerului reușind cu succes să reducă temperatura pe timpul verii în 
clădirile din mediul urban. Acestea scad de asemenea și costurile cu energia prin absorbția de 
căldură, ceea ce reduce semnificativ și nevoia pentru utilizarea sistemelor de aer condiționat 
vara, oferind și o izolație termică eficientă pe timp de iarnă.  

Toate aceste beneficii transformă acoperișurile Sika într-o soluție sustenabilă, cu avantaje 
unice, de la reținerea apei pluviale și o izolare fonică eficientă în timpul furtunilor până la o 
biodiversitate sporită și un aspect estetic superior. 

SOLUȚII PENTRU ACOPERIȘURI 

ROOFING SOLUTIONS 
With more than 55 years of roofing experience in locations all over the world, Sika has 
demonstrated a very reliable, sustainable, and long-lasting performance. We provide a full 
range of flat roofing systems, incorporating flexible sheet and liquid-applied membranes.

Today, there is an ever-increasing demand for eco-friendly, energy-efficient roofing solutions. 
Sika’s world leading systems for green roofs improve air quality and reduce temperatures in 
cities. They also lower energy costs by absorbing heat, which significantly reduces the need 
for air conditioning in summer and provides additional insulation in winter.

All this makes them a more sustainable solution with unique advantages, from storm-water 
retention and effective sound insulation to increased biodiversity and pleasant esthetics.
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Sarnafil®
Sikaplan®
SarnaRoof®
SikaRoof®
Sarnatherm®

Sikatherm®
Sarnavap®
Sarnafast®
Sikalastic®
SikaShield®

BRANDURI DE TOP

TOP BRANDS

Sika oferă o gamă completă de sisteme de 
acoperișuri realizate într-un singur sau mai 
multe straturi încorporând: membrane PVC/FPO, 
bariere și straturi de control ale difuziei, sisteme 
membrane bituminoase, izolație termică EPS/
PIR/PU și accesorii. Un istoric de peste 50 de ani 
documentează cu succes faptul că soluțiile de 
acoperișuri Sika oferă performanță de excepție, 
fiabilitate, rezistență și durabilitate. Cererea pe 
acest segment de piață este dictată de nevoia 
de soluții ecologice, care folosesc puțină energie, 
precum sisteme de acoperișuri verzi, acoperișuri 
reci și acoperișuri solare, care în același timp 
contribuie la reducerea emisiilor de CO2. În timp ce 
proiectele de renovare continuă să câștige un rol 
important în piețele mature, piețele emergente se 
îndreaptă către soluții de acoperișuri de calitate 
superioară pentru clădiri nou construite.

Sika offers a full range of roofing systems 
built with single-layer roofing systems and 
incorporating flexible membranes and liquid 
membranes as well as thermal insulation and 
various roofing accessories. A history of over 
50 years has documented that Sika roofing 
solutions offer exceptional performance, 
reliable, durable and long lasting. Demand 
in this segment is driven by the need for 
environmentally friendly, energy-saving 
solutions, such as green roof systems, cold 
roofs and solar roofs, which simultaneously 
help to reduce CO2 emissions. While renovation 
projects continue to gain importance in mature 
markets, emerging markets are moving towards 
high-quality roofing solutions for newly built 
structures. 

CÂND SISTEMELE 
DE ACOPERȘURI 
CREEAZĂ  LIBERTATE 
ÎN PROIECTARE 

WHEN ROOFING 
SYSTEMS CREATE 
FREEDOM IN DESIGN

GST Automotive, Sighișoara, România   | GST Automotive, Sighisoara, Romania 
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Sikafloor®
Sikafloor® EpoCem®
Sikafloor® PurCem®
Sikafloor® MultiDur

Sikafloor® MultiFlex
Sikafloor® DecoDur
Sika® Comfortfloor®
Sikafloor® Level

Pardoselile Sika sunt fabricate din materiale pe 
bază de rășină sintetică și sisteme cimentoase 
pentru clădirile industriale și comerciale, precum 
fabricile de produse farmaceutice sau din 
sectorul alimentar, clădirile publice, cum ar fi 
instituțiile de educație sau de sănătate, parcări 
sau proprietăți rezidențiale private. Fiecare 
segment de piață reprezintă subiectul unor 
cerințe particulare cu privire la proprietățile lor 
mecanice, ori care țin de siguranță (cum ar fi cele 
legate de rezistența la alunecare), performanța 
antistatică sau rezistența la soluții chimice 
sau foc. Tendințele din piața pardoselilor sunt 
ghidate de creșterea importanței cu privire la 
siguranță și la legislația pentru mediu, precum 
și de cerințele tehnice personalizate. În zilele 
noastre, volumul mare de proiecte de renovare 
și transformare a clădirilor a crescut importanța 
soluțiilor eficiente pentru recondiționarea 
sistemelor de pardoseli deja existente.

Sika flooring solutions are based on synthetic 
resin and cementitious systems for industrial and 
commercial buildings, such as pharmaceutical 
and food factories, public buildings such 
as health and education facilities, parking 
lots and private residential properties. Each 
market segment is subject to its own particular 
requirements regarding mechanical properties, 
safety regulations (eg slip resistance), antistatic 
performance, and chemical or fire resistance. 
Trends in the flooring market are driven by the 
growing importance of safety and environmental 
regulations, as well as personalized technical 
requirements. Nowadays, the high volume 
of building modification and transformation 
projects has increased the importance of efficient 
solutions for the refurbishment of existing 
flooring systems. 

CÂND PARDOSELILE 
SE COMPORTĂ LA 
FEL DE EFICIENT CA 
PERSONALUL ANGAJAT 

WHEN FLOORS 
PERFORM AS 
EFFECTIVELY AS THE 
STAFF

BRANDURI DE TOP | TOP BRANDS

Soluții de pardoseală pentru industria textilă Speidel, România | Flooring 
solutions for textile industry Speidel, Romania
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PARDOSELI | FLOORING

Sika furnizează finisaje pentru pardoseli cu aplicare lichidă și straturi de bază cimentoase 
menite să protejeze, să pregătească, să îmbunătățească și să ofere un aspect finit 
pardoselilor. 

Gama noastră completă de soluții de pardoseală fără rosturi îndeplinește cele mai înalte 
cerințe atât pentru sistemele de pardoseli industriale, cât și pentru cele decorative. 
Volumul mare de proiecte de transformare și modificare a clădirilor din zilele noastre a 
crescut importanța soluțiilor eficiente, cum ar fi produsele pentru pardoseli cu întărire 
rapidă pentru recondiționarea pardoselilor existente. 

Tehnologiile Sika permit o aplicare rapidă și ușoară, menținând timpul de nefuncționare la 
minimum și reluarea activității în timp record. Acest lucru garantează un randament rapid 
al investiției, reducând concomitent costurile ciclului de viață datorită pardoselii rezistente 
la uzură și a unui finisaj durabil.

SOLUȚII PENTRU PARDOSELI

FLOORING SOLUTIONS 

Sika provides liquid applied floor finishes and cementitious underlayments to protect, 
prepare, upgrade, and finalize floor surfaces. Our full range of seamless flooring solutions 
meets the highest requirements for both industrial and decorative floor systems.

The high volume of building alteration and conversion projects nowadays has boosted 
the importance of efficient solutions, such as fast curing flooring products for the 
refurbishment of existing flooring systems.

Sika technologies allow quick and easy application, keeping downtime to a minimum 
and ensuring that the floor is usable again in record time. This guarantees a fast return 
on investment while reducing life cycle costs due to highly wear-resistant flooring with a 
durable finish.
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SIGILĂRI ȘI LIPIRI  | SEALING & BONDING 

Unde sunt construcțiile cele mai vulnerabile la infiltrații? La rosturi. Numai produsele de 
etanșare de înaltă calitate, alese corect și aplicate în mod profesional vor reuși să păstreze 
clădirile etanșe pe toată durata lor de viață. 

Sika oferă o gamă largă de tehnologii de sigilare și lipire. Aplicațiile tipice includ etanșarea 
rosturilor de mișcare între elementele de fațadă pentru a face clădirile rezistente la 
intemperii, lipirea podelelor din lemn pentru reducerea zgomotului, sigilarea rosturilor și 
oprirea incendiilor. 

Etanșanții de înaltă performanță contribuie în mod semnificativ la durabilitatea generală 
și sustenabilitatea clădirilor. Izolația excelentă permite un management termic eficient, 
reducând consumul de energie pentru încălzire și răcire, reducând semnificativ costurile 
generale de întreținere ale clădirii.

SIGILANȚI DE ROSTURI IMPERMEABILI

WATERPROOF JOINT SEALANTS

Where are constructions most vulnerable to water ingress? At the joints. Only correctly 
specified and professionally applied high-quality joint sealants will manage to keep 
buildings and structures sustainably tight during the entire lifespan.

Sika offers a wide range of sealing and bonding technologies. Typical applications include 
the sealing of movement joints between facade elements to make buildings weatherproof, 
the bonding of wood floors to reduce noise, the sealing of joints, and fire stopping.

High-performance sealants contribute significantly to the overall durability and 
sustainability of buildings. Excellent insulation enables efficient thermal management, 
reducing the energy consumption for heating and cooling and the overall building’s 
maintenance costs.
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Sikaflex®
SikaBond®
Sikasil®
Sikacryl®
SikaSeal®
Sika Boom®
Sika® MultiSeal

BRANDURI DE TOP

TOP BRANDS

Sika oferă o gamă largă de materiale de sigilare 
performante și durabile, benzi, spray cu spumă 
și adezivi flexibili pentru anveloparea clădirilor, 
finisaje de interior și realizarea lucrărilor de 
infrastructură. Aplicațiile tipice includ etanșarea 
îmbinărilor mobile între elementele fațadei pentru 
a oferi rezistență clădirii la intemperii, lipirea 
podelelor din lemn pentru reducerea zgomotului 
sau sigilarea îmbinărilor. 

Cererea în creștere pe această piață este 
alimentată de o conștientizare din ce în ce 
mai mare a importanței sigilanților de înaltă 
performanță pentru durabilitatea generală și 
eficiența energetică a clădirilor, urbanizarea 
în creștere, inclusiv a volumelor mai mari de 
proiecte de clădiri înalte și înlocuirea continuă a 
sistemelor de fixare mecanică cu adezivi datorită 
performanțelor îmbunătățite.

Sealing & Bonding. Sika offers a wide range of 
high-performance and durable sealing materials, 
tapes, spray foams and elastic adhesives 
for building envelopes, interior finishing and 
infrastructure construction. Typical applications 
include sealing moving joints between facade 
elements to make buildings weatherproof, gluing 
wooden floors to reduce noise or sealing joints. 

Growing demand in this market is fueled by a 
growing awareness of the importance of high-
performance sealants for the overall durability 
and energy efficiency of buildings, growing 
urbanization, including higher volumes of tall 
projects, and the continued replacement of 
fasteners. mechanical with adhesives due to 
better performance. 

CÂND ETANȘĂRILE  POT 
FACE FAȚĂ ORICĂREI 
CANTITĂȚI DE APĂ   

WHEN JOINTS  
CAN HANDLE ANY 
AMOUNT OF WATER  

Ana Tower, București, România | Ana Tower, Bucharest, Romania
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SikaGrout®
Sika® FastFix®
Sikadur®
Sika AnchorFix®
Sika® CarboDur®

SikaWrap®
SikaLatex®
Sika Top®
Sika MonoTop®

Reparații și reabilitări. Acest segment cuprinde 
soluții pentru repararea și protejarea betoanelor, 
utilizând mortare de reparații, produse pentru 
subturnari, ancore chimice, acoperiri de protecție 
și sisteme pentru consolidări structurale. 

Sika furnizează tehnologii pentru întreaga durată 
de viață a structurilor, indiferent de tipul acestora 
– clădiri comerciale sau rezidențiale, construcții de 
infrastructură, etc. Îndeosebi în centrele urbane 
dezvoltate multe imobile au zeci de ani vechime, 
acestea necesitând reparații capitale. Apar din ce în 
ce mai multe solicitări datorită creșterii numărului 
de proiecte de reabilitare sau de extindere 
în domeniul infrastructurii de transport, al 
managementului apelor uzate și în cel al producerii 
de energie. Tendința globală de urbanizare și nevoia 
în creștere pentru lucrări de reparații sau reabilitări 
potențează, deopotrivă, cererea pe piață.    

Refurbishment. This segment features concrete 
protection and repair solutions, such as repair 
mortars, protective coatings, putty and structural 
reinforcement systems. 

Sika provides technologies for the entire life cycle 
of commercial buildings, residential properties and 
infrastructure construction. Especially in developed 
markets, many structures are decades old and need 
to be renovated. The current increase in demand 
is attributed to a growing volume of infrastructure 
rehabilitation projects in the transport, water and 
energy management sectors. The trend of global 
urbanization and the growing need for renovation 
in developed markets also fuel demand. 

CÂND MII DE OAMENI 
SE POT BAZA PE 
SOLUȚII SIGURE DE 
MENTENANȚĂ 

WHEN THOUSANDS 
OF PEOPLE CAN 
TRUST RELIABLE 
MAINTENANCE 

BRANDURI DE TOP | TOP BRANDS

Centru de recuperare post-Covid, Runcu, România | Post Covid 
recovery center from Runcu, Romania
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REPARAȚII ȘI REABILITĂRI | REFURBISHMENTS

Sika a dezvoltat procedee esențiale și produse inovatoare pentru restaurarea, repararea 
și protejarea betonului degradat și deteriorat. În perioada actuală când deficitul de 
resurse și reducerea costurilor au devenit factorii determinanți în luarea deciziilor din 
sectorul construcțiilor, Sika acționează în spiritul depășirii celor mai relevante principii ale 
sustenabilității. Soluțiile noastre complete pentru reabilitări structurale prelungesc durata de 
viață și sporesc gradul de siguranță în exploatare a clădirilor și a lucrărilor de infrastructură.    

Lucrările de renovare protejează clădirile de coroziuni și unde este cazul, mențin aspectul 
inițial al acestora. Prin reducerea fluxurilor de materiale și a frecvenței recondiționării, 
menținem costurile și impactul asupra mediului la un nivel controlabil.

REABILITAREA CLĂDIRILOR 
ȘI A INFRASTRUCTURII

BUILDING AND INFRASTRUCTURE 
REFURBISHMENT 
Sika has developed fundamental procedures and pioneering products for the restoration, 
repair, and protection of decaying and damaged concrete. In a time where resource scarcity 
and economic costs have become a driving factor for decision-making in the construction 
industry, Sika aims to excel in the main sustainability drivers. Our comprehensive 
refurbishment solutions prolong the lifetime and increase the safety of buildings and 
infrastructures.

Refurbishment adds protection from corrosion and, if required, maintains the original look 
and feel. By reducing material flows and refurbishment frequency, we keep life cycle costs 
and the environmental impact to a low level.
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FINISARE CLĂDIRI  | BUILDING FINISHING

Urbanizarea, nevoia de clădiri izolate termic și soluțiile sustenabile, combinate cu cererea 
tot mai mare de a aduce îmbunătățiri locuințelor, atrag după sine nevoia unor soluții de 
ultimă generație pentru finisarea clădirilor.

Sika furnizează unul dintre cele mai cuprinzătoare portofolii de produse, cuprinzând, 
de exemplu, adezivi și chituri pentru faianță, sisteme pentru hidroizolarea sub gresie și 
reducerea fonică, tencuieli și finisaje decorative și sisteme de izolare termică pentru fațade.

Mortarele noastre inovatoare, de exemplu, oferă fațadelor rezistență la condițiile climatice 
și prin urmare, le asigură longevitatea. La interior, soluțiile decorative Sika pentru finisaje 
extind frumusețea fațadei și în interior. Pentru zonele umede precum băi sau dușuri, oferim 
o gamă completă de soluții care permit crearea unui design optim atât din punct de vedere 
funcțional cât și estetic. 

SISTEME PENTRU FAȚADĂ ȘI PLĂCI CERAMICE

BUILDING FINISHING  
FACADE SYSTEMS AND TILING
Urbanization, the need for thermally insulated buildings, and sustainable solutions, combined 
with an increasing demand for home improvements, require state-of-the-art building finishing 
solutions.

Sika provides one of the most comprehensive product portfolios encompassing, for example, 
tile adhesives and grouts, systems for under-tile waterproofing and sound reduction, renders 
and decorative finishes, and facade thermal insulation systems.

Our innovative facade mortars, for instance, make facades resilient against climatic conditions 
and thereby ensure longevity. On the inside, Sika’s decorative interior finishing solutions 
extend the beauty of the facade into the interior. For wet areas such as bathrooms or shower 
facilities, we provide a full range of solutions that enable functional and esthetic design.
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SikaCeram®
SikaWall®
Sikatherm®
SikaMur®
Sikagard®
Sikalastic®

BRANDURI DE TOP
TOP BRANDS

Acest segment se concentrează pe clădiri rezidențiale 
și comerciale, pentru care Sika oferă una dintre cele 
mai cuprinzătoare game de soluții dedicate placării 
ceramice, protecției și decorării fațadelor, precum 
și finisării pereților. Sunt utilizați în special adezivi 
precum și sisteme pentru impermeabilizare și reducerea 
sunetului pentru placări ceramice. Oferta Sika include, 
de asemenea, produse pentru pereții exteriori și interiori, 
cum ar fi produsele de nivelare a pereților, finisaje 
decorative și sistemele de finisare a izolației exterioare 
(EIFS). Tendința globală de urbanizare și nevoia din ce în 
ce mai mare de renovare a clădirilor susține în continuare 
această piață. Printr-o prezență solidă la nivelul 
canalelor de distribuție cu evoluție rapidă, deservirea 
antreprenorilor și portofoliul complet de tehnologii 
complementare pentru anveloparea clădirilor de la subsol 
până la acoperiș, Sika întâmpină această cerere din ce în 
ce mai mare cu materiale de calitate, confort, estetică și 
soluții ecologice.

Building Finishing focuses on residential and 
commercial buildings, for which Sika offers one 
of the most comprehensive ranges of solutions 
dedicated to ceramic cladding, protection and 
decoration of facades, as well as interior finishing 
of walls. Featuring in particular adhesives as well 
as systems for waterproofing and sound reduction 
for ceramic tiles. Sika’s offer also includes products 
for exterior and interior walls, such as wall leveling 
products, decorative finishes and exterior insulation 
finishing systems (EIFS). The global trend of 
urbanization and the growing need for home 
improvement continue to fuel the market. With 
a strong presence in rapidly evolving distribution 
channels, service to entrepreneurs and a complete 
portfolio of complementary technologies for 
enveloping buildings from basement to roof, Sika 
addresses the growing demand for quality, comfort, 
aesthetics and environmentally friendly solutions. 

CÂND CASA ÎNSEAMNĂ 
CONFORT, ESTETICĂ ȘI 
ENERGIE VERDE 

WHEN HOMES MEAN 
COMFORT, AESTHETICS 
AND ENERGY SAVINGS

Strat de protecție antiseptic cu ioni de argint, 
spitalul Sfântu Constantin, Brașov, România   

Hygienic coating with silver ion technology, 
Saint Constantin hospital, Brasov, Romania
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Sikaflex®
SikaBaffle®
SikaTack®
SikaPower®
SikaForce®

SikaReinforcer®
SikaDamp®
SikaMelt®
SikaSeal®

Piețele industriale deservite de Sika includ linii 
de producție pentru automobile și vehicule 
comerciale (adezivi pentru lipire structurală, 
lipirea structurală a sticlei, sisteme acustice, 
sisteme de consolidare), piața auto (înlocuirea 
parbrizelor, reparații caroserie auto), nave 
maritime, laminare industrială, energie 
regenerabilă (solară și eoliană), precum și 
construcții de fațadă (geamuri structurale, 
sigilarea unităților de sticlă izolatoare), Sika 
fiind un lider tehnologic în lipire elastică, 
adezivi structurali, sigilanți, aplicații de armare 
și acustice - servind producătorii industriali 
de top din întreaga lume. Clienții se bazează 
pe soluțiile Sika pentru a-și îmbunătăți 
performanța și durabilitatea produselor 
lor, optimizând în același timp și eficiența 
producției. De exemplu, soluțiile Sika abordează 
mega trendurile internaționale în proiectarea 
vehiculelor, contribuind astfel la realizarea de la 
vehicule mai ușoare, mai puternice, mai sigure, 
mai silențioase și mai eficiente, generând 
optimizarea producției.

IndustryMarkets served by Sika include 
production lines for automobiles and commercial 
vehicles (structural bonding, structural bonding 
of glass, acoustic systems, consolidation 
systems), automotive aftermarket (windshield 
replacement, car body repair), marine vessels, 
industrial rolling, renewable energy ( solar and 
wind), as well as facade constructions (structural 
glass, sealing insulating glass units) Sika is a 
technological leader in elastic bonding, structural 
adhesives, sealants, reinforcement and acoustic 
applications - serving the world’s leading industrial 
manufacturers. Customers rely on Sika solutions to 
improve product performance and durability while 
optimizing production efficiency. For example, 
Sika solutions address key megatrends in vehicle 
design, leading to lighter, more powerful, safer, 
quieter and more efficient vehicles, while fast 
processing materials and automation compatibility 
optimize productivity. 

CÂND ADEZIVII FAC 
MAȘINILE MAI UȘOARE 
ȘI MAI SIGURE 

WHEN ADHESIVES 
MAKE CARS LIGHTER 
AND SAFER

BRANDURI DE TOP | TOP BRANDS
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INDUSTRIE  | INDUSTRY

Adezivii de înaltă rezistență pentru lipirea palelor de vânt de la Sika prezintă o duritate și o 
rezistență la fisuri extraordinare, oferind posibilitatea producerii de pale mai mari care se pot 
îndoi la un grad mai mare. Durata lungă de viață a palei este garantată chiar și atunci când 
sunt instalate în cele mai dificile condiții. Pentru fermele eoliene offshore unde turbinele sunt 
supuse unor rafale de vânt mai puternice, Sika a creat chiar și o gamă specifică de produse 
pentru a depăși provocările climatului marin. Dar chiar și cele mai rezistente turbine eoliene au 
nevoie de întreținere și reparații în mod regulat. 

Sika oferă soluții care îndeplinesc cele mai înalte standarde de execuție a reparațiilor de îngrijire 
în mai puțin de 1 oră. Această tehnologie avansată este rezultatul a 25 de ani de parteneriate 
strategice cu producătorii de turbine eoliene, precum și al curajului Sika de a inova. 

SISTEME DE ADEZIVI PENTRU INDUSTRIA 
ENERGIEI EOLIENE

ADHESIVE SYSTEMS FOR THE WIND 
ENERGY INDUSTRY
Sika’s high-strength wind blade bonding adhesives exhibit extraordinary toughness and 
crack resistance, allowing for the production of larger blades that can bend to a higher 
degree. Long blade service life is ensured even when installed in the harshest conditions. 
For offshore wind farms where turbines are subject to the most powerful winds, Sika even 
created a specific product range to overcome the challenges of the harsher marine climate. 
But even the toughest wind turbines need regular maintenance and repair.

Sika provides solutions that meet the highest standards to execute a clean and neat repair 
in less than an hour. This level of technology is a testament to 25 years of partnerships with 
the world’s leading wind turbine producers – as well as Sika’s courage for innovation.
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Avem o viziune pe termen lung asupra dezvoltării afacerii 
noastre și acționăm cu respect și responsabilitate față de 
clienții noștri, partenerii și angajații pe care îi avem.

Succesul viitor al companiei noastre nu depinde doar 
de urmărirea strategiei, ci se bazează la fel de mult pe 
încrederea și devotamentul angajaților noștri.

Valorile și principiile Sika reprezintă baza Codului de 
Conduită Profesională. Acestea sunt puse în aplicare zi 
de zi, printr-o viziune de leadership, de către angajații 
Sika din întreaga lume.

We take a long-term perspective on the development of 
our business, and we act with respect and responsibility 
towards our customers, our stakeholders, and our 
employees.

The future success of our company is not only dependent 
on pursuing the right strategy but is just as much based 
on the trust and dedication of all our employees.

Sika’s Values and Principles are the foundation for the 
Code of Conduct. They are put into action through strong 
leadership and by all employees every day, worldwide.

VALORILE ȘI PRINCIPIILE 
– CULTURA NOASTRĂ 

VALUES AND PRINCIPLES 
– OUR CULTURE

1. CLIENTUL PE PRIMUL LOC 
2. CURAJUL DE A INOVA
3. SUSTENABILITATE ȘI INTEGRITATE
4. ÎNCREDERE ȘI RESPECT
5. ORIENTARE CĂTRE REZULTAT

1. CUSTOMER FIRST
2. COURAGE FOR INNOVATION
3. SUSTAINABILITY & INTEGRITY
4. EMPOWERMENT & RESPECT
5. RESULT-ORIENTED

SIKA România - 20 de ani 
Mai puternici împreună

SIKA Romania - 20 years
Stronger together
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Modelul de dezoltare Sika este sinonim cu succesul pe 
termen lung și cu o creștere sustenabilă și profitabilă. 
Țintind pilonii strategici de intrare în piață, inovația, 
eficiența la nivel operațional, achizițiile, sustenabilitatea 
– inspirate de valorile companiei – Sika este o companie 
care se dezvoltă cu succes.

Oamenii 
de la SIKA 
Credem în competența și 
spiritul antreprenorial al 
angajaților noștri. Echipa 
noastră este cea mai 
importantă resursă și 
datorită oamenilor dedicați 
pe care îi avem, reușim să 
oferim clienților servicii de 
înalt nivel tehnic.

People 
at SIKA 
We believe in the 
competence and the 
entrepreneurial spirit of our 
employees. Our team is the 
biggest asset we have and 
thanks to the dedicated 
people we employ we are 
able to provide a high level 
of customer and technical 
service. 

The Sika growth model is synonymous with long-term 
success, as well as sustainable and profitable growth. 
By targeting the strategic pillars of market penetration, 
innovation, operational efficiency, acquisitions, 
sustainability - and driven by its strong corporate values - 
Sika is growing successfully.

Reputația pe care o avem cu privire la calitate și 
fiabilitate este ilustrată de un întreg portofoliu de 
tehnologii și soluții. Fie că îți hidroizolăm subsolul sau 
acoperișul, îți sigilăm zgârie-norul sau mașina, fie că 
efectuăm o lucrare în casa ta sau la sediul cu mai multe 
etaje, vei putea observa, negreșit, de ce suntem renumiți 
pentru Construirea Încrederii.

Our reputation for quality and reliability is illustrated 
through a comprehensive portfolio of  technologies and 
solutions. Whether we are waterproofing your basement 
or your roof, sealing your skyscraper or your car, or 
working with you on your house or your multi-story 
building, you will see why we are renowned for Building 
Trust.

CE FACEM – 
CONSTRUIM ÎNCREDERE 

WHAT WE DO – 
BUILDING TRUST

STRATEGIA DE DEZVOLTARE OUR STRATEGY

PESTE 100 DE ANI 
DE EXPERTIZĂ 

MORE THAN 100 YEARS 
OF EXPERTISE

PESTE  | MORE THAN

27,000
DE ANGAJAȚI SIKA LA NIVEL GLOBAL 

SIKA EMPLOYEES WORLDWIDE
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CONSTRUIM ÎNCREDERE DIN 1910

SIKA provides waterproofing solutions 
for more than 100 years. The first 
product «SIKA®-1» is still on market

Up to 30 million tons of concrete 
waste could be recycled every year 
with  reCO2ver®

Până la 30 de millioane de tone 
de reziduuri de beton ar putea fi 
reciclate în fiecare an cu reCO2ver®

More than 35% of rail vehicles 
worldwide are safer and last longer 
due to SIKA’s solutions

Mai mult de 35% din trenurile de pe glob 
sunt mai sigure și au o viață mai lungă 
mulțumită soluțiilor SIKA

Thanks to SIKA’s range of water 
reducing aditives, over 6 billion 
liters of water are saved anually in 
concrete production

Datorită gamei Sika de aditivi reducători de 
apă, peste 6 miliarde de litri de apă sunt 
economisiți anual în producția de beton

SIKA furnizează soluții de hidroizolații 
de peste 100 de ani. Primul produs 
«SIKA®-1» se află încă pe piață

From cement to binder, 100 million 
tons of cement are saved by using 
SIKAGRIND®

De la ciment la lianți 100 de milioane 
de tone de ciment sunt economisite cu 
SIKAGRIND®
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BUILDING TRUST SINCE 1910

50% of all cars produced 
worldwide use SIKA products

50% dintre automobilele produse 
pe mapamond au fost asamblate cu  
produsele SIKA

Using SIKA’s long lasting window 
installation sealants, more than 1 million 
window frames are sealed each year, helping 
to save more than 10000 tanker loads of 
heating oil over their complete lifetime

Utilizând produsele durabile de sigilare a 
geamurilor de la SIKA, peste 1 milion de 
ferestre sunt sigilate anual, determinând 
reducerea cu peste 10000 a numărului 
de cisterne de ulei utilizat pentru încălzire, 
de-a lungul întregii lor durate de viață
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CONSTRUIM 
ÎNCREDERE

„Construind” este specialitatea noastră, 
profesia noastră. Și cea a clienților noștri.

Forma continuă a verbului este anume aleasă: 
exprimă persistență și consistență. Este 
menită să descrie un proces continuu. 

The continuous form of the verb is 
special: it expresses persistence and 
solidity. It describes an ongoing process.

„Construind” reunește toate competențele 
noastre de bază într-un singur cuvânt.

“Building” brings all our core 
competences together in a single word.

Cuvântul din limba engleză „building” nu 
este asociat numai fonetic, ci și semantic 
cuvântului din limba germană „bilden”. 
Ambele înseamnă a structura, a modela, a 
proiecta.

The English word “building” is not only 
phonetically but also semantically 
related to the German “bilden”. Both 
mean to structure, to shape, to design.

“Construind” descrie ceea ce facem în mod 
activ, un proces bine determinat de a construi 
și a crește, care nu se încheie niciodată.

Building describes what we actively do, 
the purposeful process of construction 
and growth, which is never completed. 

“Building” is our core competence, our 
métier. And that of our clients. 

O PROMISIUNE, O EXPERIENȚĂ, 
ACEASTA ESTE POZIȚIA NOASTRĂ
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BUILDING 
TRUST

Încrederea este rezultatul calității muncii 
noastre. Rezultatul puterii inovației și al 
persistenței ei.

„Încrederea este nucleul poziționării noastre.” 
„Încrederea este fundamentul industriei 
noastre”. „Încrederea este ceea ce contează 
în industria noastră, încrederea este un factor 
determinant.”

“Trust is the core of our positioning.” 
“Trust is the foundation of our 
industry.” “Trust is what counts in our 
industry, trust is a dealmaker.”

Încrederea implică doi oameni. Două ființe 
umane. Este fundamentul relației noastre de 
parteneriat în oricare aspect. 

Trust always takes two. Two human 
beings. It is the foundation for our 
partnership in every respect.

Încrederea nu este o stare. Este un proces 
activ care necesită monitorizare continuă.

Trust is not a state. It is an active 
process that requires constant 
supervision.

Trust is the result of the quality of our 
work. The result of innovative strength 
and persistence.

ONE PROMISE, ONE EXPERIENCE
THIS IS WHAT WE STAND FOR
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1. Soluții inovatoare, de înaltă performanță 

2. Soluții și sisteme complete, de la pardoseală 
până la acoperiș

3. Soluții pentru oricare tip de climă, pentru toate 
piețele și toate domeniile de aplicare

4. Lider în inovare atât pentru construcții noi, cât și 
în proiectele de reabilitare a structurilor

5. Pentru proiecte de anvergură, dar și pentru 
clienții care achiziționează produsele Sika de la 
distribuitorii autorizați

6. Cercetare și dezvoltare în concordanță cu piețele 
țintă relevante, segmentate pe domenii de 
aplicare

7. Produse și sisteme sustenabile și eficiente din 
punct de vedere al costurilor 

8. Calitate certificată (ISO 9001) 

9. Responsabilitate față de mediu (DIN EN ISO 14001)

1. Innovative, high-performance solutions

2. System solutions from roof to floor

3. Solutions for every climate, all markets and 
applications

4. Innovation leader for new construction and 
refurbishment projects

5. For large projects and for distribution customers

6. R&D aligned to Target Markets

7. Sustainable and cost-efficient products and 
systems

8. Proven quality (ISO 9001)

9. Environmental responsibility (DIN EN ISO 14001)

SIKA ESTE PARTENERUL 
DE ÎNCREDERE 

SIKA IS THE RIGHT 
PARTNER

ACTIV LA NIVEL GLOBAL, INTEGRAT LA NIVEL LOCAL 
GLOBALLY ACTIVE, LOCALLY INTEGRATED
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Sediu Administrativ
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoțel nr. 4,
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com

Sediu Central
Bucureşti, Sector 5
Str. Izvor nr. 92-96,
Clădirea FORUM III, Etaj 7 
Tel: +40 21 317 33 38 
Fax: +40 21 317 33 45

www.sika.ro


