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1.000.000 mp
plăci gips-carton montate

80 lucrători
specializaţi pe diferite ramuri

pentru urmărirea calităţii lucrărilor
și pentru respectarea termenelor de execuţie

11 ingineri

500.000 ml
profile gips-carton montate

100.000 ml
cabluri electrice

55.000 mp
tavane gips-carton &

tavane casetate/lamelare montate

UN PARTENER
sigur, rapid, flexibil



UN PARTENER
sigur, rapid, flexibil

TERMINĂ TREABA. 
Constructorii știu că un șantier 
vine și cu situaţii imprevizibile. 

VIGMA gestionează prompt 
toate particularităţile unui 

proiect și livrează lucrări 
finalizate 100%, cu beneficiari 

mulţumiţi.

Despre VIGMA
Suntem o echipă compactă, 

specializată pe anumite 
categorii de lucrări. De aceea, 

clienţii noștri beneficiază de 
avantajele unei structuri 

organizatorice simple: atenţie la 
detalii, flexibilitate, dinamism.

COALĂ DE HÂRTIE
Finisaje netede, vopsitorii 

uniforme, colţuri la 900, muchii 
drepte. Știm cu precizie că 
lucrările noastre trebuie să 
treacă testul tuturor celor 

implicaţi, de la managerul de 
proiect până la utilizatorii finali. 

RESPECTĂM TERMENELE
Știm că pentru clienţii noștri 

orice oră de întârziere 
înseamnă pierderi financiare 

sau pierderi de imagine. Au 
avut încredere în noi Sensiblu, 

Pepco, Marionnaud, Takko, 
Deichmann, Domo, Flanco, 

Iulius Mall Iași, Palas Iași și Iulius 
Mall Timișoara. 



Tencuieli, gleturi și zugrăveli
 
executate mecanizat pentru 
rezultate excelente, cu reducerea 
duratei de execuţie și a 
consumurilor de materiale

Termosisteme

cu polistiren sau vată minerală 
bazaltică, adaptate oricăror exigenţe

Sisteme de gips-carton

compartimentări, placări și plafoane 
pentru o execuţie rapidă, curată și 
cu design spectaculos.



LUCRĂRI
MECANIZATE

Tencuieli mecanizate 
pentru interior și exterior

pe bază de var - ciment sau 
ipsos

Asigură durată de execuţie, consum 
de material și abateri de planeitate 

reduse cu peste 50% în comparaţie cu 
aplicarea manuală. 

Gleturi de încărcare sau finisaj 
aplicate mecanizat

Permit o execuţie rapidă faţă de 
aplicarea manuală, cu productivitate 

de pînă la 500mp/strat/zi. De 
asemenea, finisarea și pregătirea 

suprafeţelor pentru zugrăveală se 
execută tot mecanizat, folosind mașini 

de șlefuit electrice.

Zugrăveli lavabile aplicate cu 
sistem mecanizat airless

Rezultatul? Calitatea suprafeţelor este 
uniformă și net superioară celor 

aplicate prin procedee clasice, un 
consum redus prin economie a 

materialelor iar randamentul poate 
ajunge pînă la 1000 mp/zi.



SISTEME DE 
TERMOIZOLAŢII 
PENTRU FAŢADE ȘI 
ACOPERIȘURI

Cu polistiren expandat 
sau extrudat, cea mai 
avantajoasă opţiune pentru 
pereţi exteriori sau socluri, 
subsoluri, terase și planșee 

Cu vată minerală 
bazaltică, acolo unde 
exigenţele cer permeabilitate la 
vapori și clase superioare pentru 
reacţie la foc și izolare fonică

Pentru mansarde izolate 
corespunzător, cu durată de 
viaţă prelungită și fără mucegai 
sau microorganisme. TERMOSISTEME



SISTEME
GIPS-CARTON

Compartimentări, placări și 
plafoane

Compartimentări și placări 
gips-carton: contrar percepţiei 

generale, sistemele moderne pentru 
compartimentări ușoare pot asigura 

atît o izolare fonică superioară 
variantelor clasice cît și un strat suport 

suficient de rezistent (ipsos armat cu 
fibre celulozice și aditivi minerali) încît 

să asigure rezistenţă la impact și să 
permită montajul suspendat al 

elementelor decorative și de mobilier.

Tavane gips-carton și casetate
Rezidenţial

Certitudinea unghiurilor drepte, 
suprafaţă 100% plană garantată, 

montaj facil al instalaţiilor și al 
corpurilor de iluminat încastrate.

Pentru cei cu imaginaţie se pot realiza 
forme cu design și arhitectură 

deosebite. 

 Office
Posibilităţi nelimitate. Tipuri diferite 

de sisteme pentru plafoane pot fi 
combinate pentru un rezultat 

spectaculos: plafoane lamelare, 
metalice tip grid, din lemn, casetate 
sau gips-carton, toate acestea se pot 

îmbina asfel încît rezultatul final să fie 
nu doar practic cît mai ales unic.
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București
Regus City Centre, Str. C. A. Rosetti 17

Sector 2 - 020011

Bogdan Sonohat
Mobil  +40 728 21 95 94
E-mail: bogdan@vigma.ro
Website: www.vigma.ro

Iași
Complex Phoenix

Șoseaua Bucium 23

T: +40 232 24 33 00
F: +40 232 25 33 00  

E-mail: office@vigma.ro
Website: www.vigma.ro


