
Oradea        Calea Sântandrei, nr. 38   0259 442 882  0723 221 514

   Str. Transilvaniei, nr. (Rogerius)  0259 442 820  0723 221 515

Alba Iulia    B-dul Republicii, nr. 43, bl 107  0258 465 317  0722 200 117

Baia Mare    B-dul București, nr. 23 A   0262 227 787  0722 385 246

Cluj Napoca  B-dul 21 Decembrie, nr. 150  0264 461 987  0723 512 861

Iași      Str. Străpungerii Silvestru, nr. 7 bl. 15 0232 218 977  0722 338 791

            Șos. Nicolina 42, bl 969, parter  0232 279 279  0730 015 576

Suceava    Str. Mihai Eminescu, nr. 5   0230 551 607   0722 621 334

Vaslui       Str. Ștefan Cel Mare, nr. 75  0235 313 650   0728 284 617



S.C. OPTIMEDIA S.R.L. își începe activitatea de 
comercializare a produselor de tâmplărie PVC cu geam 
termoizolant în anul 1996. În anul 1997 demarează 
activitatea de producție a acestui tip de tâmplărie. 
Din anul 2006 debutează producția de tâmplarie din 
aluminium și a sistemului innovator ALUCLIP (PVC 
placat cu aluminiu).

Începând cu anul 1999 piața de desfacere a produselor 
OPTIMEDIA se dezvoltă prin deschiderea punctelor 
de lucru în Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Alba 
Iulia. De asemenea se încheie contracte de colaborare 
tip dealer cu diferite firme al căror unic obiect de 
activitate este vânzarea și montarea tâmplăriei produsă 
de OPTIMEDIA. Acest sistem a fost aplicat cu success 
și funcționează în continuare în Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Arad, Dej, Bistrița, Huedin, Turda, Câmpia 
Turzii, Ocna Mureș, Târgoviște, Mediaș, Botoșani, 
Marghita, Beiuș, Satu Mare, Zalău, Aleșd, etc.

De asemenea, în ultimii 6 ani OPTIMEDIA și-a 
dezvoltat cu success activitatea de export în Franța, 
Belgia, Anglia, Spania, Italia, Canada. Pentru această 
activitate OPTIMEDIA S.R.L. a demarat și a obținut 
dreptul de marcaj CE al produselor sale. Alte certificări 
obținute de către firma OPTIMEDIA S.R.L. sunt ISO 
9001/2000 și ISO 14001/2004, certificări oferite de 
către Societatea Română de asigurare a calității pentru 
activitatea de producție, montaj și comercializare 
a tâmplăriei PVC și Aluminiu cu geam termopan. 
Din 2004 s-a obținut prin INCERC Cluj-Napoca 
agrementele tehnice pentru produsul finit.

Profine GmbH are ca obiect 
de activitate producerea  și 
comercializarea de sisteme 
PVC pentru uși și ferestre,fiind 

proprietarul mărcilor TROCAL, KOMMERLING, KBE și 
KNIPPING. Mărcile Trocal și KBE sunt cele mai utilizate la 
crearea ferestrelor și ușilor Optimedia. www.trocal.ro

ALUMIL ROM INDUSTRY este cel 
mai mare grup industrial din România 
care produce și furnizează sisteme de 
aluminiu pentru construcții. Firma 
este o filială a ALUMIL GROUP SA, 

unul dintre cele mai mari grupuri europene de extrudare 
a aluminiului. Deține o instalație de vopsire în câmp 
electrostatic cu o capacitate de 6000 tone/an și o instalație 
pentru producția de profile cu barieră termică de 3000 tone/
an. www.alumil.ro

Compania germana WINKHAUS 
dezvolta,execută și comercializează 
feronerie și sisteme de supraveghere 
pentru ferestre și uși, dispozitive de 
închidere, sisteme de control al accesului 
și de sesizare a timpului,sisteme de 

blocare multiple precum și sisteme de automatizare și tehnică 
de manipulare. www.winkhaus.ro

VEKA activează la nivel mondial ca un grup 
de companii, având o prezență activă în peste 
50 de piețe naționale. În cei peste 40 de ani de 
existență, VEKA și-a perfecționat constant gama 
de soluții tehnice din portofoliu, dar, mai mult 
decât atât, și-a dezvoltat mecanismele interne și 
serviciile cu valoare adaugată puse la dispoziția 
partenerilor din toată lumea. www.veka.ro

SAINT-Gobain este un concern 
franțuzesc, lider European în producția 
de sticlă pentru construcții. Concernul 

este prezent și în România prin fabrica de la Călărași, cu cea 
mai mpdernă linie de producție de sticlă float din Europa.


