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Marcel Barbut, 
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Dragi parteneri și dragi colegi,

    Am mai trecut peste un an surprinzător de bun, iar lucrurile 
s-au așezat în 2017 așa cum au trebuit să se așeze, în piața în 
care activăm. Chiar dacă AdePlast a fost tot timpul o 
companie care și-a văzut de drumul ei, fără a lua în 
considerare presiunile de orice fel din partea contextului 
economic sau a competitorilor, am fost și suntem atenți la tot 

ce se întâmplă în jurul nostru. Așa am reușit, ca anul trecut, 
să consolidăm business-ul cu creșteri consistente, 
apropiindu-ne de 90 de milioane de euro. 

    În fiecare an, strategia companiei a fost guvernată de 
diverse elemente cheie care, transpuse în realitate, au 
generat plus, valoarea esențială dezvoltării. Și aici ne 
referim atât la investițiile în fabrici și tehnologie, cât și la 
dezvoltarea de produse sau consolidarea pe piață. 
Toate acestea au fost borne strategice care au marcat, 
sub diverse forme, evoluția generală a companiei 

noastre de-a lungul anilor. 

    A devenit deja un fapt obișnuit ca AdePlast să investească, 
an de an, milioane de euro în tehnologie și inovație, însă dincolo 
de tehnologie, se află oamenii. Aici rezidă adevărata valoare a 
companiei. Relațiile pe care le-am dezvoltat de-a lungul anilor 
cu dumneavoastră, partenerii noștri, împreună cu aportul 
celor 370 de colegi angajați în activitatea de zi cu zi a 
companiei, au un rol fundamental în construcția AdePlast. 

    Astfel, dorim să vă mulțumim și pe această cale pentru că 
sunteți alături de noi pe drumul SUCCESULUI. 
   Doar împreună vom perpetua acest succes și pentru aceasta 
ne dorim ca anul 2018 să reprezinte din punct de vedere 
strategic un an al consolidării parteneriatelor și relațiilor cu 
oamenii, pentru că ei fac cu adevărat o afacere să meargă, nu 
doar echipamentele, mașinile sau roboții. 

    Pentru AdePlast, anul 2018 va fi unul aniversar – vom 
sărbători 25 de ani de la momentul fondării companiei. În acest 
an vom strânge rândurile și ne vom concentra pe aspectele 
calitative ale relațiilor cu oamenii și pe parteneriatele de 
afaceri. Vorbim atât de 2018, cât și de toți anii care vor veni. De 
altfel, chiar revista pe care o inaugurăm are o menire în acest 
sens: să vă informeze în legătură cu evoluția noastră comună, 
într-un efort de transparență totală a ceea ce facem și a ceea 
ce ne dorim să facem împreună cu dumneavoastră, partenerii 
și colegii noștri. 

    Vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi și vă 
dorim un An Nou excepțional!  



de ani









Divizia
de adezivi și mortare:

Divizia
de termoizolații:

Divizia
de vopsele:

INOVĂM PENTRU VIITORUL TĂU





LEGENDA

Adezivi pentru placări

Adezivi pentru termoizolații

Șape și pardoseli industriale

Mortare pentru zidărie

Mortare pentru tencuire

Tinciuri
Gleturi pentru încărcare
și finisare

Sistemul gips carton

Tencuieli decorative

Beton pentru torcretare

Mortare de reparații
și restaurare





CANARY ISLANDS

LEBANON



CUPRINS
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POLISTIROL
PREMIUM1
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POLISTIROL
PREMIUM

POLISTIROL
PREMIUM

Adeziv și masă de 
șpaclu pentru plăci 
termoizolante din 
polistiren

Adeziv și masă de 
șpaclu pentru plăci 
termoizolante din 
polistiren

1

2

Dibluri pentru 
fixarea termoizolație

DIBLURI3

PLASÃ
DIN FIBRÃ
DE STICLÃ 

Plasă din fibră de 
sticlă AdePlast de 
145/160 g/m²

4

ADEPLST
GRUND

Grund pentru 
tencuieli decorative

5

Tencuială decorativă
structurată

AERIA PLAST
CU PORUS X6
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Selecție 

de culori

Culori Paletar 
Color Fashion



Selecție 

de culori

Culori 

Pastelate



Comandă

Specială





Culori 

Pastelate

Culori 

Pastelate

Vopsea economică
Aplicare ușoară
Randament bun

Selecție 

de culori

Selecție 

de culori









Comandă

Specială



Culori Paletar 
Color Fashion



20kg

Selecție 

de culori

Culori 

Pastelate

Selecție 

de culori

Comandă

Specială
Selecție 

de culori





Selecție 

de culori

Comandă

Specială

Selecție 

de culori

Comandă

Specială

Culori Paletar 
Color Fashion



28
Kg Culori Paletar 

Color Fashion







0.75l 2.5l





4 4

155

Selecție 

de culori

Comandă

Specială

Comandă

Specială



10l 10l

Comandă

Specială





Comandă

Specială

Comandă

Specială



5

Comandă

Specială



3l1l

259

Comandă

Specială



25

Comandă

Specială











unic pe piața de colorare a 

tencuielilor de soclu în peste 700 de culori, direct pe șantier, MOZAICPLAST. 
Un produs super flexibil cu rezistență sporită la șocuri mecanice și la intemperii, 

oferă suprafeței un scut de protecție impotriva factorilor de mediu, păstrând în 

timp intensitatea culorilor.

TENCUIALĂ MOZAIC

SCUT DE
PROTECȚIE

Descoperă sistemul

www.adeplast.ro




