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REZUMAT. Firma Azur este cel mai mare producător de lacuri şi vopsele din vestul României şi are o îndelungată tradiţie în acest 
domeniu. În prezent compania este angajată pe un drum al schimbării. În acest context, politica companiei are în vedere orientarea 
către consumator, diversificarea ofertei de soluţii în vederea creşterii competitivităţii pe piaţă, dezvoltarea profesională a angajaţilor 
firmei şi dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie. 
 
Cuvinte cheie: produse decorative, calitate, industria de construcţii. 
 
ABSTRACT. The company Azur is the largest lacquers and paints producer in the West of Romania, having a long tradition in this 
field. For now, the company is engaged on the way of change. In this context, the company’s policy considers the orientation towards 
consumer, diversification of the offer of solutions in order to increase competitivity on the market, professional development of 
company’s employees and manufacturing technologies. 
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Firma S.C. AZUR S.A.  a fost înfiinţată în anul 1844 
sub denumirea de Fabricile Unite de Ulei şi Săpun SA, 
reuşind să evolueze peste decenii, urmându-şi cursul 
dezvoltării în acord cu evoluţia societăţii româneşti. 

În anul 1923, omul de afaceri Eugen Farber achi-
ziţionează firma, schimbându-i denumirea în Fabrica 
Unită de Lacuri şi Vopsele, moment ce marchează 
începutul producţiei  de vopsele. 

După 1989, compania a trebuit să găsească resurse 
pentru noul drum. 

Privatizarea companiei, prin cumpărarea pachetului 
majoritar de acţiuni, de cca. 80% de către grupul ameri-
can ICC Industries New York, a reprezentat o finalitate 
cu iz istoric, dat fiind că noul proprietar al comapniei 
este dr. John Farber, fiul lui Eugen Farber. 

Compania AZUR, ca membră a grupului ICC, bene-
ficiază de experienţa companiei mamă privind comerţul 
cu produse chimice, putând astfel ajunge la furnizori de 
prim rang şi la preţuri accesibile. 

Astăzi comania este angajată pe un drum al schim-
bării. Astfel politica firmei are în vedere orientarea către 
consumator, diversificarea ofertei de soluţii în vederea 

creşterii competitivităţii pe piaţă, dezvoltarea profesio-
nală a angajaţilor firmei şi dezvoltarea tehnologiilor de 
fabricaţie. 

Beneficiind de sprijin financiar nerambursabil, com-
pania a implementat şi certificat sistemul de management 
al sănătăţii şi securităţii în muncă, în cadrul Programului 
de Creştere a Competitivităţii produselor industriale, 
administrat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Astfel, compania a obţinut un sistem de management 
integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă 
prin care demonstrează grija pentru clienţi, protejarea 
mediului şi a angajaţilor şi aderă la principiul dezvoltării 
durabile, concept care integrează toate activităţile din 
organizaţie, aflate în legătură cu comunitatea, mediul de 
afaceri şi cu generaţiile viitoare. 

S.C. AZUR S.A. este cel mai mare producător de 
vopsele din vestul României, oferind soluţii bazate atât 
pe un know-how propriu, cât şi rezultate în urma 
colaborarii cu parteneri consultanti. 

Azur se adresează unui segment larg de consumatori. 
Soluţiile propuse sunt orientate pe pieţe şi tipuri de 
consumatori conform necesităţilor acestora. Creşterea 
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competitivităţii produselor noastre o facem cunoscută 
atât direct, cât şi prin intermediul partenerilor noştri, 
pe care îi susţinem şi le acordăm asistenţă tehnică. 
Pregătirea lor ne asigură premisele de succes în vederea 
promovării ofertei AZUR. 

Ca urmare a cererii de soluţii integrate, în anul 2006 
Azur a lansat gama de produse profesionale QTEK. 

Calitatea produselor QTEK le recomandă pe piaţa 
materialelor de construcţii. 

Produsele lansate sub marca QTEK sunt tencuieli 
decorative, termosistem, vopsele şi grundurile profesio-
nale, emailurile pentru pardosele, vopseaua de tiglă, 
acestea fiind doar primele produse care au dus la 
impunerea pe piaţă a mărcii QTEK. 

În anul ce a trecut, Azur a inaugurat cea mai mare 
linie tehnologică din Europa de Est,  pentru fabricarea 
acestor produse pe bază de apă. 

În anul 2010 urmează să fie lansat pe piaţă produsul 
QTEK Nanotek, vopsea lavabilă pentru exterior, care 
aduce ca şi noutate efectul de auto-curatare şi de rezis-
tenţă superioară la murdărie. Tot sub brandul QTEK se 
va lansa şi vopseua lavabilă de interior pe bază de latex. 

Toate produsele QTEK sunt certificate şi agremen-
tate de către laboratoare şi instituţii abilitate. 

 

QTEK Termosistem. Una din cele mai importante 
etape în consolidarea imaginii pe piaţa construcţiilor a 
fost lansarea QTEK Termosistem – care reprezintă un 
sistem complet pentru termoizolarea faţadelor. 

Termosistemul asigură protejarea clădirii de influenţa 
razelor UV, frig, umezeală, mucegai, igrasie, gaze 
industriale şi alţi agenti  nocivi. 

Termosistemul poate fi aplicat atât la interior cât şi 
la exterior. Stratul termoizolant montat la interior este 
mai subţire; prin comparaţie, sistemul aplicat la exterior 
oferă, prin caracteristicile sale, cea mai bună soluţie 
pentru termoizolarea locuinţei. 

Termosistemul lansat în varianta standard are urmă-
toarele componente: adeziv şi masă de spaclu, polistiren 
expandat ignifugat, plasă din fibră de sticlă, dibluri cu 
guler pentru polistiren, tencuială decorativă sau vopsea 
structurată. 

Sistemul complet a fost agrementat la INCERC Cluj 
Napoca, iar garanţia de rezistenţă în timp oferită de 
producător, este de minim 10 ani. 

 

Tencuielile decorative şi vopseaua structurată se 
aplică pe suprafeţe minerale, cum ar fi: tencuieli uzuale, 
gleturi, gips-carton, beton etc. 

Pregătirea suprafeţelor este esenţială pentru succesul 
final. Astfel acestea vor fi curăţate pe cale mecanică, 
desprăfuite, degresate. 

Pentru a evita apariţia problemelor de aderenţă, 
înaintea aplicării tencuielilor şi a vopselei structurate, se 
uniformizează suprafeţele cu grund de impregnare. 

Vopseaua-grund,Vopseaua-structurată, Tencuielile-
canelate şi Faţada-fină se nuanţează în culori din cartela 
NATURA sau QTEK, pe sistemul de nuanţare automat 
NATURA în aproximativ 900 culori. 

Cartelele de culori oferă o diversitate de nuanţe, 
toate în concordanţă cu dorinţele noastre de a amenaja 
mediul în care trăim şi muncim. 

Beneficiile utilizării tencuielilor decorative şi a 
vopselei structurate sunt următoarele: 

– sunt produse ecologice, netoxice, neinflamabile 
– au putere mare de acoperire, uscare rapidă, aderenţă 

foarte bună la suport 
– permeabilitate la vapori de apă, impermeabilitate 

la apă 
– culoare constantă în timp, rezistenţă la uzură. 
QTEK Mozaic este o tencuială de soclu decorativ 

pentru interior/exterior, mată cu aspect de mozaic, dura, 
semielastică. Produsul poate fi utilizat pentru decorarea 
soclurilor, a detaliilor decorative (coloane, arcade), stâlpi 
de rezistenţă, coridoare etc. QTEK Mozaic este prezent 
in 27 de combinaţii unice predefinite. 

QTEK Nano este o vopsea emulsionată, lavabilă, 
pentru zugrăveli exterioare cu efect de autocurăţare, 
caracterizată prin putere mare de acoperire, lavabilitate 
ridicată, clasa l de permeabilitate la vapori şi imper-
meabilitate la apa, hidrofobă, rezistentă la acţiunea 
fungilor şi mucegaiurilor, rezistentă la radiaţii UV. 
Această vopsea se poate nuanţa în culori din cartela 
QTEK, pe sistemul de nuanţare Natura. 

QTEK Latex - vopsea latex de interior, destinată 
pereţilor şi tavanelor interioare şi spaţiilor foarte 
uzitate: şcoli, coridoare, grădiniţe, spitale, bucătării. 

Această vopsea se caracterizeaxza prin: clasă de 
lavabilitate l, permeabilitate, rezistenţă la pătare şi 
murdărie, rezistenţă la agenţi casnici de curatire. Această 
vopsea se poate nuanţa în culori din cartela QTEK, pe 
sistemul de nuantare Natura. 

 

Sistemul epoxidic pentru pardoseli. Sistemul oferit 
de AZUR reprezintă o alternativă modernă de protecţie 
şi decorare a suprafeţelor din beton. Este recomandat 
acolo unde se cere ca suprafaţa să prezinte rezistenţă 
chimică deosebită, să poată fi uşor curăţată şi igienizată, 
să reziste la lovire şi abraziune. Acest sistem este destinat 
pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor din beton. 

Sistemul epoxidic constă dintr-un grund  epoxidic cu 
uscare la aer, fabricat din răşini epoxidice, reticulat cu 
întăritor poliaminic şi un email epoxidic, reticulat cu 
îintăritor poliaminic. Grundul este destinat ca prim strat  
pe surafeţele de beton, pentru impregnare, înaintea vopsirii 
cu email epoxidic. Se aplica in maximum 2 straturi. 

Emailul epoxidic este disponibil într-o gamă variată 
de culori RAL şi se aplică în maximum 2 straturi. 

 


