
DEKO Professional este parte a Grupului
Policolor-Orgachim din anul 2005. Recunoscut ca brand
din anul 2007, DEKO Professional se adreseazã
segmentului profesional al pieþei construcþiilor. De la
primul strat de grund pânã la stratul de finisare, linia
completã de produse pentru construcþii vine cu soluþii
pentru acoperiri de calitate ºi cu eficienþã crescutã a
costurilor - calitãþi esenþiale pentru succesul unei
afaceri în domeniul construcþiilor.

Experienþa în piaþa de profi l au determinat
specialiºtii din cadrul diviziei DEKO Professional

sã identifice ºi sã vinã în întâmpinarea celor mai
promiþãtoare oportunitãþi ale pieþei, selecþionând în
portofoliul sãu cele mai apreciate produse, pe care le
diversificã ºi le îmbunãtãþeºte în mod constant.

DEKO Professional îºi concentreazã eforturile în
direcþia identificãrii nevoilor
clienþilor ºi satisfacerii lor în
condiþii optime de calitate ºi
operativitate a lucrãrilor.

Experienþa de aproape 50 de
ani a Policolor se reflectã ºi în
produsele ºi serviciile DEKO

Professional . Odatã cu
ev ol u þ i a º i mod er ni z a r ea
tehnologiilor din domeniu, a
apãrut ºi nevoia de eficienþã a
firmelor de construcþii . În
concordanþã cu noile tipuri de
suporturi care apar, DEKO

Professional s-a adaptat
acestei tendinþe prin crearea
unor sisteme potrivite pentru
game de substraturi din ce în
ce mai diverse.

Totodatã, necesitatea ali-
nierii la cerinþele legislaþiei
europene privind protecþia sãnãtãþii omului ºi a
mediului înconjurãtor, legi impuse odatã cu intrarea
României în Uniunea Europeanã, a determinat
punerea pe piaþã a produselor cu conþinut redus de
compuºi organici volatili. DEKO Professional are
în vedere satisfacerea cerinþelor consumatorilor,
printre care ºi nevoia de a avea produse practice
d eos ebi te – r ez i s tenþã s por i tã l a mu r d ãr i r e ,
durabilitate în timp, grad redus de toxicitate etc.

Oferta largã de sisteme complete ºi soluþii, servicii
tehnice ºi comerciale de prima clasã derulate de cãtre
echipe specializate de profesioniºti au avantajul
preþurilor corecte, adaptate specificului pieþei de
construcþii româneºti.

DEKO Professional dezvoltã parteneriate pe
termen lung ºi pune accent pe susþinerea partenerilor
pânã la momentul utilizãrii finale a produselor. De
aceea, sunt oferite permanent suport ºi facilitãþi
tehnice colaboratorilor, prin reþeaua naþionalã de

reprezentanþi ai companiei.
DEKO Professional se caracterizeazã prin:

• Calitate crescutã a produselor datoratã progra-
melor de investiþii în activitãþile de cercetare-
dezvoltare;

• Respectarea celor mai înalte standarde ale calitãþii
prin investiþii constante în tehnologie, prin
automatizarea liniilor de producþie;

• Atenþie ºi implicare în calitatea vieþii oamenilor -
reducerea semnificativã a costurilor pentru
energie, prin crearea sistemului DEKOTHERM;

• Soluþii profesionale adaptate celor mai exigente
nevoi din sectorul construcþiilor, care rãspund
eficient ºi responsabil;

• Adaptarea la cele mai diverse nevoi ale pieþei.

DEKO Professional îºi împarte activitatea în
cinci segmente de business: termoizolaþie, tencuieli
decorative, vopsele lavabile, emailuri , lacuri ,
pardoseli, vopsea pentru marcare rutierã, principalele
caracteristici ale fiecãrei categorii în parte fiind
menþionate mai jos:

I. Termoizolaþie

Ø reducerea costurilor alocate pentru încãlzire cu
aproximativ 40%;
Ø menþinerea pentru cât mai mult timp a unei
temperaturi constante, rãcoare pe timp de varã ºi
cãldurã pe timp de iarnã;
Ø durabilitate ºi aspect estetic plãcut al clãdirilor
izolate termic.

II. Tencuieli decorative

Ø protecþie împotriva factorilor externi;
Ørezistenþa culorii în timp;

Ø asigurã respiraþia peretelui, minimizând riscul
formãrii condensului;
Ø protecþie ridicatã împotriva acþiunii agresive ºi
imprevizibile a apei (ex. tencuiala de soclu)

III. Vopsele lavabile, emailuri, lacuri

Ø gamã completã de produse cu dublu rol: protecþie ºi
decorare pentru o gamã largã ºi diversificatã de
suprafeþe;
Ø rezistenþã deosebitã la diverºi factori externi:
intemperii ºi UV, murdãrie, acþiunea mucegaiurilor etc.

IV. Pardoseli

Ø tehnologie superioarã în procesul de producþie,
având la bazã utilizarea rãºinilor de cea mai înaltã
calitate;

Ø u t i l i z a r e c u d u b l u r o l :
protecþie ºi decorare pentru o
gamã largã ºi diversificatã de
suprafeþe;
Ø soluþii adaptate unei sfere
f o a r t e l a r g i d e d o m e n i i d e
activitate: industria alimentarã,
farmaceuticã, spaþii rezidenþiale,
comerciale, publice etc;
Ø sistem complet care bene-
ficiazã de proprietãþi specifice
fiecãrei solicitãri ºi nevoi;
Ø sistemul rãspunde cerinþelor
actuale ale pieþei prin gama
largã de aplicaþii.

V. Vopsea pentru
marcare rutierã

Ø rezistenþã ridicatã la uzurã;
Øelasticitate ºi aderenþã pe
suprafaþa suport;

- rezistenþã la benzinã, apã, ulei mineral;
DEKO Professional respectã cu responsabilitate

principiul calitãþii produselor, oferind clienþilor sãi
suportul tehnic necesar lucrãrilor ºi amenajãrilor.
Colaborarea constantã cu mari firme de construcþii
garanteazã durabilitatea parteneriatelor, bazate pe
încredere ºi eficientã.

“Cel mai mare avantaj competiþional al DEKO

Professional este preþul local pentru produse ºi
sisteme de cea mai înaltã calitate.”

În sprijinul acestei afirmaþii, argumentul cel mai
puternic este însãºi strategia Grupului Policolor -
Orgachim de a deveni leaderul pieþei vopselelor ºi
rãºinilor din sud-estul Europei, prin obþinerea unei
poziþii mult mai puternice la nivel local ºi prin
exploatarea oportunitãþilor de export în Orientul
Mijlociu ºi Rusia.
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