
CONSTRUCȚII EVOLUATE 



CINE SUNTEM ASTĂZI 



• Cea mai modernă și eficientă facilitate de producție din 
România; 

• Locul 3 la nivel național – prezenta in 27 de judete; 
• Echipă de manageri recrutați din companii multinaționale. 



STRATEGIA NOASTRĂ 
 SAU CUM REVOLUȚIONĂM PIAȚA DE ZIDĂRIE  



• A doua cotă de piață la nivel național; 
• Dezvoltarea ofertei cu produse 

complementare; 
• Acțiunile Cemacon foarte atractive pentru 

investitorii de pe bursă; 
• Cemacon, brand premium. 



   CEL MAI PERFORMANT  
   PORTOFOLIU DE PRODUSE 

                  STRATEGIA NOASTRĂ 

 SAU CUM REVOLUȚIONĂM PIAȚA DE ZIDĂRIE  



BENEFICII  
PENTRU CLIENȚII NOȘTRI 



  



Dacă pentru o casă cu suprafața construită 
de 80 mp se folosesc cărămizile inteligente 
de la Cemacon, și nu cărămizile obișnuite, 
timpul de execuție scade de la 21 zile la 16 
zile. 
 
 
 





Introducerea elementelor de ghidaj la toate 
produsele noi înseamnă: 
• construcție de o calitate mai bună, planeitate 

optima a zidurilor 
• punere în operă mai facilă 





Dacă pentru o casă cu suprafața construită de 80 
mp se folosesc cărămizile inteligente de la 
Cemacon, și nu caramizile obișnuite, 
consumul de mortar scade cu circa 30%. 
 
Pentru realizarea unui metru pătrat de zidărie 
Evoceramic, se folosesc cu pana la 45% mai 
putine caramizi față de zidariile realizate cu 
caramizi obisnuite. 





EVOCERAMIC 44 SUPER TH 
SAU CUM DEZVOLTAM CONSTRUCTII SUSTENABILE 



EC 44 SUPER TH – caracteristici: 
 

• Nu necesită termoizolație, conform NP C107/2005 (Coeficient 
de transfer termic cu 38% mai mare decât cel prevăzut de 
normative) 

 

• Cost cu până la 20% mai mic decât în cazul unei zidării clasice 
(caramidă + termoizolație) 

 

• Viteză sporită de finalizare a zidului, datorită eliminării 
manoperei necesare aplicării termoizolației 

 

• Recomandata pentru cladiri de locuit, dar si spitale, crese, 
cladiri de invatamant, cladiri de birouri, cladiri pentru turism 

 
 

 
 
 



EC 44 SUPER TH, solutia optima pentru 
constructii ‘verzi’ 
 

• Caramida inteligenta, evoluata, pentru oameni 
inteligenti 

 

• Produs unic in Romania 
 

• Favorizeaza circulatia fluxului de aer din interiorul 
cladirilor si permite ventilarea naturala a peretilor 

 

• Blocurile ceramice EC 44 SUPER TH sunt fabricate doar 
din materii prime naturale 

 

• Dezvolta conceptul de ‘case verzi’, nu ‘case pasive’ 
 
 

 
 
 



VATA BAZALTICA 
SAU CUM DEZVOLTAM CONSTRUCTII SUSTENABILE 
 



Vata bazaltica – beneficii 
 

• Produs anorganic, a carui materie prima este roca 
bazaltica 

 

• Permite pastrarea caracteristicilor caramizii, un 
produs 100% natural, la nivelul intregului zid 

 

• Durata de viata de 3 ori mai mare decat solutiile 
clasice de termoizolare 
 

 
 
 
 



 
 

 

CUM CONSTRUIM DURABIL: 
 
• EVOCERAMIC 44 SUPER TH, singurul produs de 

pe piata din Romania care nu necesita 
termoizolare 
 

• Vata bazaltica, ca solutie de termoizolatie 
 

• Suntem parteneri Romania Green Building 
Council 
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