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                                                                                                             Parchet și uși de calitate superioară 

Showroom proiect 

 
  Conceptul nostru pentru noul magazin de prezentare (showroom) 

EUROBAC, care va avea o acoperire interioară de peste 1.550 mp și va 
expune o gamă diversificată de uși de interior, exterior, uși pentru uz 
industrial, parchet laminat, stratificat, sisteme de paneluri și accesorii. 

 Complexul va mai cuprinde clădiri de birouri și un depozit central. 
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 Eurobac  România  s-a  lansat  pe  piaţa  romȃneascǎ  ȋn  anul  1999,  avȃnd  domeniul 

principal de activitate intermediere și comerṭ.    

 În  anul  2003  Eurobac  România  semneazǎ  un  contract  de  distribuție  cu  

producǎtorul polonez  Porta  KMI,  urmȃnd  ca  în  anii  urmǎtori  afacerea  sǎ  se  dezvolte  

la  nivel național,  pȃnǎ  în  prezent  reuşind  atingerea  unei  cifre  de  afaceri  de  peste  2  

milioane de euro, ceea ce ne plaseazǎ pe locul întȃi ȋntre distribuitorii din Europa.  

 Sediul  central  este  situat  ȋn  Oradea  pe  strada  Horea  numǎrul  59,  urmat  de 

punctele  de  lucru  și  parteneri  ȋn  toata  țara,  centre  logistice  ȋn  Oradea,  Timișoara, Cluj  

și  București,  totodatǎ  dispune  de  un  parc  auto  generos,  onorȃnd  astfel  fiecare livrare 

necesarǎ.    
 

   

                                                                                                             Parchet și uși de calitate superioară 



Industrial Wood Products 

Picture: Skaala Ikkunat ja Ovet 
Oy 

 

 
Showroom-ul  este  de  asemenea  echipat  cu  multe  modele  noi  și  atractive  de  uşi,  

discuṭiile  fiind  susṭinute  cu  personal  calificat.  Procedurile  de  vânzare  sunt  puternic  

susținute de un sistem ERP, care facilitează transferul online de date între punctele de  

vânzare,  astfel  încât  evaluarea  și  analiza  realizᾰrilor  să  se  poatᾰ  oglindi  cât  mai  clar,  

într-un timp foarte scurt, pentru a ȋnlesni luarea celor mai bune decizii.  

Compania a cunoscut o dezvoltare foarte rapidă în afaceri, în special pe baza vânzării ușilor  

de  interior,  exterior  și  tehnice,  prin  adoptarea  unor  strategii  de marketing diferite și 

politici diferenṭiate de preṭ. Ofertele  noastre  au  stat  și  stau  la  baza  cererilor  speciale  

formulate  de  către constructori locali/naṭionali majori și clienṭi importanṭi, inclusiv  

utilizatorii  finali.  
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 Din  dorinṭa  de  a  ne  extinde  și  datoritǎ  succesului  avut  pe  piaṭa  românească  cu 

ușile Porta Doors, Eurobac Romania a hotǎrȃt în anul 2011, sub emblema firmei să iniṭieze o  

colaborare  cu  producǎtorul  german  Meister  Werke  de  parchet  triplustratificat, sisteme  

de paneluri, podele laminate, linoleum și plută, cu care de altfel semnează un contract de 

exclusivitate.  

 Eurobac România işi continuă consecvent politica de expansiune valorificând şansele 

apărute pe piaţa uşilor din România. 

 La începutul acestui an 2016, o nouă colaborare prinde contur alături de producătorul 

polonez de uşi D.R.E. Sp. z.o.o. Astfel prin semnarea contractului de exclusivitate am 

adăugat colecţiilor de uşi şi finisajelor deja existente şi mai multe variante  care să 

corespundă şi celor mai exigente gusturi. 
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 Individualitatea companiei noastre constă în serviciile de tipul "all in one", ceea ce 

presupune: 

-Consultanța în identificarea nevoilor și alegerea soluției 

-Proiect - calcul static 

-Aplicarea sistemelor propuse 

-Partener sigur, orientat spre calitate 

-Strategie clară a vanzarilor 

 Experiența de peste 15 ani în domeniul ușilor de interior și a pardoselilor ne dă 

posibilitatea de a oferi o multitudine de soluții și garanții pe măsură: 

-17,5 mii m2 pe an de pardoseli montate;  

-Peste 5.000 piese (usi, tocuri) vandute annual; 
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 Pornim de  la  câteva  principii  bine  stabilite,  considerând  că  este  nevoie de 

parteneriate solide și  angajamentul deplin al personalului, acesta fiind ȋn măsură să dezvolte 

ideei productive.  

 Parteneriatele  actuale  au  sedimentat  relaṭiile  noastre  de  afaceri,  oferind  stabilitate 

în timp, fiind conduse de respect, propagând interesul pentru viitoarele produse și oferte.  

 Echipa  noastrǎ  de  conducere  se  bazează pe  oameni  bine  pregătiṭi,  cu experientă 

importantă  ȋn  marketing  și  dezvoltarea  de  strategii,  alǎturi  de  echipa tehnică, persoane 

cu cunoștinte selecte în probleme tehnice. 
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Eurobac România lansează ȋn exclusivitate 

și pe piaṭa româneascǎ  produsele celor  de  

la  Meister,  avȃnd  la  bază aceleași valori 

și un  plan  de  marketing  strict  și  bine 

structurat. 
Din dorinţa de a oferi soluții  pentru  toate 

tipurile  de  spații,  fie  ele  locuințe,  spații 

comerciale sau alte  tipuri  de  construcții, 

Meister  pune  la  dispoziția  clienților parchet 

laminat, parchet triplustratificat și parchet 

ultrarezistent Nadura, de asemenea  și sisteme 

de  paneluri  pentru  placarea  pereților  într-un 

design inovator. Calitatea  produselor  Meister  

Werke  este garantată de o tehnologie  

acoperită de peste 200 patente, pentru 

rezistența parchetului, rezistența  sistemului  

de  îmbinare,  pentru design  și decoruri, 

silențiozitate şi finisarea suprafețelor.     
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100% MEISTER 
 

Un stoc care cuprinde peste 5 000   

de produse pentru:  

 

 | Pardosea   

 | Pereţi  

 | Tavan 

 | Plinte  

 | Sisteme de iluminat  

 | Accesorii  
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 100% MEISTER 
 

Parchet laminat – Brand Meister  
 

 

 10 colecţii   

 180 de modele diferite 

ǀ Rezistența antiabrazivă datorită suprafeței  

 durabile. 

| Practic nu rămân zgârieturi în urma  

  mobilierului greu. 

ǀ Ideal dacă sunteți alergic la praf. 

ǀ Adecvat pentru încălzirea în pardoselă  

ǀ Rezistent împotriva petelor. 

ǀ Nu se decolorează. 
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 100% MEISTER 
 

Parchet  triplustratificat - Camere pline de viață! 

 

 22 colecții cu 196 produse  

 diferite suprafete designs  
 

ǀ In primul rând durabilitate.  

ǀ Nu este folosit lemn tropical. 

ǀ Certificări FSC | Blue Angel. 

ǀ Designs / lemn afumat/ thermo tratare.  

ǀ Diferite finisaje pentru suprafața:  
 

 

   Uleiat UV  

   Lacuit UV  

   Uleiat natural 
 

 

| Metodă de montare rapidă, simplă  

și eficientă: Masterclic Plus 
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100% MEISTER 
 
Parchetul LINDURA  - O podea rezistentă din 

lemn! 
 

| TEHNOLOGIA CU PULBERE DE LEMN  

| Durabil – datorită fuziunii dintre materialele  

  high-tech și lemn 

| Ușor de curățat   

| Spațios – format impresionant al plăcii 
 

| Stabil – rezistența extrem de bună a stratului de       

  mijloc din MDF 
 

| Ecologic – utilizarea responsabilă a materiilor     

 prime 
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 100% MEISTER 
 
Pardoseli din Plută 

 

| Primul producator de plută cu  sistemul click.  

| Plăcut la atingere 

| Material natural obținut din scoarța    

  stejarului de plută 

| Elasticitate benefică pentru încheietura    

  piciorului. 

| Ideală pentru camerele copiilor 

| O colecţie de 20 suprafeţe design    

| Design print  

                                                                                                             Parchet și uși de calitate superioară 



Industrial Wood Products 

Picture: Skaala Ikkunat ja Ovet 
Oy 

 

100% MEISTER 
 

 

Pardoseli din linoleum 

 

| Primul producator de linoleum cu sistemul  

 click.  

| Produs pur natural, compus din ulei de  

  semințe de in, combinat cu rășini naturale,  

  calcar și praf de lemn 

| 2 colecţii care au împreună 17 suprafeţe 

|  Plăci şi pătrate 
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100% MEISTER 
 

Parchet Design - o podea design subțire  

și flexibilă 
 

| Senzație de căldură 

| Fără zgomote în încăpere 

| Fără plastifianți – 100% fără PVC 

| Format lung al plăcii 

| Se potrivesc usor sub uși 

| Fără miros 

| Suprafețe vibrante  - 1 colecţie care 

cuprinde 18 suprafeţe/culori în trend    
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100% MEISTER 

 
Paneluri /Sisteme de paneluri pentru a crea  

un design deosebit cu funcții adiționale.  

  11 colecţii care cuprind în totalitate 

   102 suprafețe  

  dimensiuni începând de la 1,05m  

  pana la 5,47 m.   

 

| Diferite dimensiuni - paneluri confecţionte 

  la dimensiunea încăperii; 

 

| Accesori şi elemente de design  
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100% MEISTER 

= 100 % accesorii 

 

| peste 2,000 plinte decor și lemn 

| mai mult de 160 profile din aluminiu  

| gamă diversă de folii 

| sisteme de iluminare 

| produse pentru mentenanță 

| accesorii pentru montaj ….  
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 Produsele pe care le comercializăm, sunt 
simbolul calităţii şi al stilului. 
 Preocupaţi de a oferi clienţilor noştri 
posibilitatea de a alege, pe lângă gamele de 
produse deja comercializate am adăugat în  
portofoliul nostru o mai mare varietate de uşi de 
interior ale producătorului polonez de uşi 
D.R.E. uşi de interior cu finisaj sintetic şi furnir 
natural, uşi de interior din sticlă, uşi de interior 
rezistente la foc, uşi intrare apartament, uşi cu 
toc ascuns, tocuri, sisteme glisare şi accesorii. 

 Diversitatea colecţiilor, aspectul calităţii, 

functionalitatea, durabilitatea şi designul sunt 

principalele motive pentru care suntem pregătiţi 

să vă oferim colecţiile de uşi D.R.E. 

 Putem spune acum, că avem cea mai 

completă gamă de uşi! 
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USI DE INTERIOR LACUITE (NOUA 
COLECTIE 2016/2017) 

 

1.ILIS 
 

2.NELLA 
 

3.SILIA 

 

Caracteristici:   
- Rama ușii este executată din MDF de înaltă 
calitate;  
- Structură celulară (optional PAL perforat); 
- Foaia de ușă acoperită în întregime cu laminat 
superlucios; 

 
 
 
   bigio        cubanit    gabbiano  magnolia     moro       notte          vito 
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UȘI DE INTERIOR CU FINISAJ  
SINTETIC (simplu, texturat, 3D şi CPL)  
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Uşile înnobilate cu furnir natural au mereu un 

aspect unic, deoarece lemnul este un material 

natural şi fiecare buştean are o structură şi o textură 

aparte, astfel desenul rezultat în urma secţionării, 

va fi mereu elegant şi rafinat. 
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  UȘI DE INTERIOR CU FURNIR NATURAL  
   

 

 

1.VETRO NATURA A 

2.VETRO NATURA B 

3.PREMIUM NATURA 

4.DOVA NATURA 

5.SCALA A NATURA 

6.DUERO NATURA ALU  
7.ARTE  

8.STANDARD  

9.GALERIA NATURA 
10.GALERIA NATURA ALU  
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1.GALLA  

2.GRACCA 

3.GROSSA 

  UȘI DE INTERIOR DIN STICLĂ 
 

- Peste 80 de modele (sticlă securizată de 8 mm) 

 
 

Caracteristici: 

-  Rama uşii este din MDF;  

 - Foaia de uşă este din sticlă securizată 8mm 

 - Uşa vine complet echipată. 
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  UȘI INTRARE APARTAMENT 
 

 
 

1.ENTER /SOLID 

Caracteristici: 

- uşi finisate cu furnir natural, CPL sau folie decor 

- construcţia este din pal plin şi sunt echipate cu 3 

balamale; 

 - structura interioară este calibrată cu lemn masiv 

natural de 25 mm, pe fiecare dintre cele patru 

laturi, crescându-i astfel gradul de rezistenţă în 

timp;  

- nu necesită nici un fel de întreţinere specială de-a 

lungul timpului. 



Industrial Wood Products 

Picture: Skaala Ikkunat ja Ovet 
Oy 

 

    

  

                                                                                                             Parchet și uși de calitate superioară 

Vă oferim uși de interior într-o variată gamă de 

finisaje şi modele. Uşile sunt produse la cele 

mai înalte standarde de calitate.  

 

  UȘI DE INTERIOR VOPSITE 
 

 
 

1.EVEN  
 

2.LEXA 
 

3.DUO  
 

4.IVI  
 

5.UNI TOP  
 

6.BINITO 
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1. OLIMP 

2.ATHOS 

3.FORCA 

  UȘI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC    

  30' ŞI 60' 
 

 
 

Uşile rezistente la foc se pretează atât zonelor 

rezidentiale cât şi zonelor comerciale având 

următoarele accesorii: 

-foia de uşă 44mm (RF30min) sau 55mm 

(RF60min) 

-finisaj folie decor (normală sau texturată) sau 

CPL; 

-sticlă rezistentă la foc; 

-prag retractabil;  

-4 balamale;  

-izolarea fonică 32db.  
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  UȘI DE INTERIOR CU TOC ASCUNS 
 

 
 

SARA ECO 

Usile cu toc ascuns Sara Eco reprezintă o soluţie 

inovativă ce permite realizarea uşilor 

"invizibile", acestea putând fi vopsite în culoarea 

peretelui.  

Design-ul ușii Sara Eco include:  

 - un cadru tubular din aluminiu, invizibil după 

instalare 

- foile de uşă pot veni grunduite (pregătite pentru 

vopsit sau tapet) sau pot fi finisate cu unul dintre 

decorurile DRE: simplu sau 3 D. 
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 Calitatea  înaltă a materialelor și  

designul atractiv  și   modern,   sunt   atuurile  

principale  ale colecțiilor de uși Porta Doors.  

 Stilul  clasic  și  elegant  al  acestor  uși  

adaugă  rafinament  atăt  interioarelor  

amenajate  într-un  stil tradițional cât  și 

spațiilor moderne.  

 Sunt  însumate  o  gamă diversǎ  de  

modele   de   uși, care corespund celor mai 

înalte cerințe. Uși de interior, exterior,  

tehnice și metalice la standarde  europene 

ȋmbogǎṭesc  acum  casele romȃnilor  datoritᾰ  

colaborᾰrii  eficiente  dintre Porta Doors și 

Eurobac Romȃnia.  
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UȘI DE INTERIOR CU FINISAJ SINTETIC  

MINIMAX, Porta DECOR 
 Porta ROYAL, LONDRA, VIENA  
 Porta VECTOR 
 Porta GRANDDECO  
 Porta STIL  
 Porta PASKY 
 Porta TWIST  
 Porta FOCUS  
 Porta FIT 
 Porta NOVA  
 Porta LINE 
 Laminate CPL  
 Porta LEVEL  
 Porta GRANDE  
 Porta DESIRE  
 Porta CONCEPT  
 Porta INSPIRE  
 Porta BALANCE 
 Porta HARMONY 
 Porta ADMIRE 
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  UȘI DE INTERIOR CU FURNIR NATURAL  

 Porta CLASSIC  
 

MALAGA 
 

MADRID,CORDOBA 
 

TOLEDO 
 

Nova NATURA 
 

Natura LINE 
 

Natura SPACE  
 

Natura TREND  
 

Natura CONCEPT 
 

Natura IMPRESS 

                                                                                                             Parchet și uși de calitate superioară 

Furnirul natural emană frumusețe şi eleganță 
prin intermediul culorilor naturale combinate 
cu un design  modern, ce conferă o identiate 
proprie fiecărei locuințe.  



SISTEME DE GLISARE, CANATURI 
PLIABILE ŞI CANATURI GLISANTE  

• Porta ALFA, BETA 
 

• Sisteme de glisare PORTA, ALU  
 

• Sisteme de glisare COMPACT, METAL  
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UȘI DE INTERIOR PENTRU INTRARE  
ÎN APARTAMENT  

• ENTRO 
 

• AGAT, OPAL 
 

• QUARTZ 
 

• GRANIT 
 

• GRANIT PS 
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UȘI DE EXTERIOR PASIVE  
ŞI EFICIENTE ENERGETIC  

• Eco POLAR 
 

• Eco POLAR PASIV 
 

• Eco NORD 
 

• Pachete accesorii  
 

• PREMIUM  ROMA 
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UȘI TEHNICE ȘI METALICE  

• Izolație fonică 27dB,32dB  
 

 

• Izolație fonică 42dB  
 

 

• Uși rezistente la foc EI 30,EI 60  
 

• ENDURO  
 

• AQUA 
 

• Uși universale pentru încăperi 

tehnice 
 

• Metal BASIC  
 

• Metalice  
 

• Metalice EI 30, EI 60 

                                                                                                             Parchet și uși de calitate superioară 



TOCURI, SUPRALUMINI 

• MINIMAX 
 

• Porta SYSTEM 
 

• Porta SYSTEM ELEGANCE 
 

• Toc LEVEL 
 

• Porta RENOVA  
 

• Porta SYSTEM GK 
 

• Supralumini  
 

• Toc reglabil  
 

• Toc reglabil „cant dreptunghiular”  
 

• Toc de colț 50 mm/100 mm, AGAT, OPAL  
 

• Toc de colț ASAMBLABIL 100 mm  
 

• PROIECT, PROIECT PREMIUM  
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 În  timpul  procesului  de  expansiune  al  companiei,  suntem  siguri  că  vom  acoperi 

toate zonele  de  dezvoltare  importante  ale  ṭǎrii,  oferind  produse  de  calitate,  extinzȃnd 

domeniul  de  interes  prin  parteneriate  de  afaceri  noi,  deschizând  noi  pieṭe cu  ajutorul 

lor.  

 Planul  de  distribuṭie  al  companiei  este  unul  competent  realizat  și  supravegheat 

de cǎtre  departamentul  de  vȃnzǎri  și  marketing.  Compania  dispune  de  un  sistem de 

vȃnzǎri  directe,  dar  și  de  o  rețea  de  distribuitori  în  mai  multe  colṭuri  ale  tǎrii.  Ȋn 

ceea ce privește distribuția fizicǎ, compania oferǎ posibilitatea de a depozita comanda pȃnǎ 

ȋn momentul solicitǎrii acesteia de cǎtre client.  

 Vom  urma  cu  stricteṭe  programul  de  dezvoltare,  structurat  de  echipa  noastră de 

marketing,  special  conceput  pentru  a  ȋntǎrii  trendul  ascendent  din  rapoarte de vȃnzǎri, 

pe parcursul acestui an.  
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PORTOFOLIU LUCRARI 

Inspiratie cu Porta 
Inspire - Pentru aceast 
proiect am livrat si 
montat: - usi Porta 
Inspire model C3, C4 si 
A.0 -finisaj Stejar 
Havana -Sistem de 
glisare dublu Alu -toc 
Elegance Stejar Havana 
cu balamale ascunse 3D  
Mai multe detalii 
proiect/foto: 
www.eurobac.ro 

http://www.eurobac.ro/?page_id=1142
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Salis Hotel & Medical SPA 

Salis Hotel & Medical SPA este primul hotel 
de 4**** din Turda, Jud. Cluj,  România. Acest 
proiect a necesitat usi care sa inglobeze mai 
multe caracteristici specifice conditiilor de 
lucru, cu diferiti parametri tehnici si de 
performanta. Ne bucuram ca am reusit sa 
oferim solutia completa de acces si 
compartimentare a spatiilor folosind usi 
metalice multifunctionale, usi Laminate CPL si 
HPL pentru a acoperi toate exigentele in 
materie de calitate, durabilitate si protectie la 
factorii externi ambientali. 
Mai multe detalii proiect/foto: 
www.eurobac.ro 

http://www.eurobac.ro/?page_id=1142
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Pensiunea Art 1000 

Pensiunea Art 1000 - Valea 
Draganului, este sursa ideala 
pentru a te detasa de stresul 
cauzat de oras si aglomeratia de 
zi cu zi. Am incercat si zicem 
noi ca am si reusit sa creeam 
alaturi de gazdele noastre o 
atmosfera caldă şi primitoare 
care iti vor garanta un concediu 
ideal alături de prieteni sau de 
familie. 

Mai multe detalii proiect/foto: 
www.eurobac.ro 

http://www.eurobac.ro/?page_id=1142
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Capitolium -Salon PRESTIGE Oradea 

Este o locatie 
exclusiva pentru 
evenimente speciale. 
Pentru acest proiect 
am folosit parchet 
triplustratificat 
colectia Meister 
Premium PD 
Cottage 400. 
Mai multe detalii 
proiect/foto: 
www.eurobac.ro 

http://www.eurobac.ro/?page_id=1142
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Lucrari realizate de catre partenerii nostri USS DESIGN SRL: 
 

Lucrari realizate 
de catre 
partenerii nostri 
USS DESIGN 
SRL - parchet 
MEISTER - usi 
D.R.E &PORTA 
DOORS 

 
Mai multe detalii 
proiect/foto: 
www.eurobac.ro 
 

http://www.eurobac.ro/?page_id=1142
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Primul magazin "Sergent Major" deschis in Romania 

Primul magazin 
"Sergent Major" 
deschis in Romania - 
Brasov MALL  - 

parchet MEISTER 
PREMIUM. 
Mai multe detalii 
proiect/foto: 
www.eurobac.ro 

 

http://www.eurobac.ro/?page_id=1142
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