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THE POWER OF SURFACE.

НОВ ЗАВОД MELDORFER



На 1 ноември DAW BENTA откри 
официално завода за декоративни 
тухлички MELDORFER.  
Строителните дейности на новата 
производствена линия започват 
през юни 2021 г. и приключиха през 
септември тази година. 
Това е третата производствена 
линия, която DAW BENTA открива в 
Sâncraiu de Mureș през последните 
три години. През 2019 г. комапнията 
пусна в експлоатация завода за 
производство на EPS Dalmatina и 
този за сухи смеси. 

Последният инвестиционен проект 
на компанията (заводът Meldorfer)
бележи нов етап в развитието на 
DAW BENTA. Етап, който означава 
консолидиране и в същото 
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време диверсификация на 
производствения капацитет на 
компанията. 
Инвестицията в размер на 7 

млн. евро е стратегическа, 
имайки предвид факта, че 
продуктите, произведени в 
тази фабрика, ще покриват 
нуждите както на румънския 
пазар, така и на повечето 
европейски страни.

Новият завод MELDORFER се 
простира на 25 000m2. 
Капацитетът на годишното 
производство възлиза на над 
450 000m2 тухлички.

„С изграждането на новата 
производствена линия за 
Meldorfer генерираме над 100 
нови работни места, ще можем 
да отговорим на търсенето на 
нишови финишни покрития и 
ще затвърдим позициите си 
на пазара, като производител 
на уникални строителни 
материали. В това начинание 
получаваме силна подкрепа от 
богатия опит на партньорите 
ни от DAW SE за обучение 
на служители и прилагане 
на най-новите технологични 
решения“, казва г-н Ремус 
Аурел Бенца, генерален 
директор на компанията DAW 
Bența.

Присъстваща на румънския 
пазар от 2001 г., DAW BEN-
TA е съвместно дружество, 
създадено след асоциацията 
между предприемача Remus 
Aurel Bența и немския 
концерн DAW SE, един от най-
големите производители в 
Европа в областта на бои и 
довършителни материали в 
строителството.

Фирмата е официален предста-
вител на марката CAPAROL, 
която предлага широка гама 
от професионални материали 
за довършителни работи в 
строителството. 

DAW BENTA има представителст-
во и в България от 2006 г. 
Новият завод за Meldorfer ще 

отговори на все по-големите 
нужди и на българския пазар. 
Класическата тухлена визия  
в комбинация с отличните 
характеристики на Meldor-
fer привличат вниманието 
на все повече архитекти и 
инвеститори, които искат да 
заложат системата в проектите 
си.



Обект 2

А Meldorfer освен огромно 
разнообразие от размери, цветове 
и структури, отговаря и на най-
високите съвременни изисквания по 
отношение на устойчивост, здравина, 
пожароустойчивост и монтаж.

• Лекота на системата: прибл. 5 k /m2

• Дебелина прибл. 6 mm краен финиш
• Устойчивост на атмосферни влияния 
и механични натоварвания
• Устойчивост на UV лъчи и почистване
• Гъвкавост и много добра дифузия
• Екологични материали
• Уникален външен вид

Детайлна информация за тухличките 
Meldorfer може да видите на линка:
http://bit.ly/375Ei4h

„В един доста турбулентен 
икономически момент, изпълнен 
с предизвикателства, ние имаме 
късмет, че сферата, в която работим, 

бележи постоянен ръст през последните 
години, а търсенето ни прави все по-
големи оптимисти. 
Осъществяването на тази инвестиция не 
беше лесно, но имахме професионалната и 
ефективна подкрепа на няколко вътрешни 
и външни сътрудници на компанията, от 
доверието и визията на моя партньор 
Ралф Мурян, собственик на компанията 
DAW SE“, твърди Ремус Аурел Бенца.

Щастливи сме, че екип от България, в 
компанията на клиенти присъства на 
събитието и благодарим на колегите от 
DAW BENTA Romania за перфектната 
организация!

Разгледайте специалното издание на 
CAPAROL Актуално с акцент върху 
MELDORFER, което публикувахме преди 
време https://bit.ly/3RFv1bE 

За консултации и избор на модели не се
колебайте да се свържете с търговските 
ни представители  https://bit.ly/2UL2ncj
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ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: ул. Иван Кирков бл.61 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 887 803 298
 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

Харесайте страницата ни във Facebook и ни 
последвайте в Instagram
Достигайте лесно и бързо до 
• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 
Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


