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Despre Xella
Partea 1



� Localizare unitati de productie

Prezenta Internationala

Austria

Belgium

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

China

Czech Republic

France

Germany

Hungary

Italy

Kosovo

Mexico Russia
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96 fabrici in 20 tari

Birouri de vanzare in >30 tari

Kosovo

Mexico

Netherlands

Poland

Romania 

Russia

Serbia

Slovakia 

Slovenia 

Spain

Localizare unitati de productie si birouri de vanzare

China



Grupul Xella

Materiale De Constructii
Elemente de Zidarie Minerale si Sustenabile, Blocuri si Panouri Armate

Sisteme De Placari
Produse Premium pentru:

Pereti & Pardoseli 
Placi din Gips Armat cu Fibre si 

Placi  pe Baza de Ciment

Var 
Var & Piatra de var
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Inventatorul 

tehnologiei betonului 

celular 

autoclavizat (BCA)

#1 pozitionare in 

Europa, pentru placi

de gips armate 

cu fibre2

Un lider european in 

productia de var 

pentru aplicatii 

variate

#1 pozitionare in piata 

materialelor de constructii 

din Europa, pt. principalele 

aplicatii de zidarie¹

1 Prin raportarea capacitatii de productie a BCA-ului si a elementelor de Silico-Calcar, fata de unitatile de productie aferente.

2 In baza cotei de piata pentru 2014 a volumelor de vanzari pentru placi de gips armate cu fibre apartinad grupului Xella, conform cu studiul de piata B+L.



Marci Xella
Partea 2



� Produsele Xella sunt sustenabile, atât în fabricarea, cat și utilizarea lor. 

Aduc o contribuție importantă la construirea de clădiri de înaltă calitate, cu un 

consum redus de energie și, în consecință, de asemenea, la protecția mediului 

și conservarea resurselor.

� Produsele noastre sunt distinse cu numeroase premii și certificate pentru 

caracteristicile lor ecologice.

Branduri puternice, produse care ofera avantaje convingatoare 
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Ytong pentru Locuinte Verzi
Partea 3



� YTONG se defineste prin calitate, solutii adaptate nevoilor clientilor si produse

premium

� De peste 85 ani Ytong dezvolta solutii performante energetic

� In 2016 YTONG a primit pentru a treia oara consecutiv distinctia Brand of the 

century, acordata de editura “German Standards”, fiind una dintre cele mai 

puternice marci germane

YTONG este inventatorul si pionierul in productia de BCA
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� 2015 - YTONG este primul Furnizor de Solutii de zidarie pentru Locuinte Verzi, 

certificat de Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi (ROGBC).

YTONG –zidarie pentru cladiri verzi, eficiente energetic
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Declaratie de Mediu (EPD)
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� MATERIALE ȘI RESURSE: 11 puncte

□ E3 – 4 pct. - Materiale locale/regionale: Fabrica Paulesti PH (RO)

□ E5 – 2 pct. - Materiale și produse certificate din punct de vedere a 

responsabilităţii faţă de mediu: Declaratie de Mediu IBU

□ E7 – 5 pct. - Materiale rezistente la foc: Euroclasa A1- incombustibil EI 240

Evaluare YTONG® pentru programul Locuinţe Verzi
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� SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA LOCATARILOR : 3 puncte

□ F5 – 3 pct. - Confort acustic : 57dB in sistem dublustrat

Evaluare YTONG® pentru programul Locuinţe Verzi

Page 13



� OPTIMIZARE ENERGETICĂ: Conform certificat energetic

□ G1– ... pct. - Reducerea consumului de energie și tranziţia către soluţii cu 

emisii scăzute de CO2, optimizare energetică și reducerea costurilor asociate 

consumului de energie.

Evaluare YTONG® pentru programul Locuinţe Verzi
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� INOVARE: 3 puncte

□ H1.1 – 1 pct. - Testat impotriva radioactivitatii: IBU

□ H1.2 – 1 pct. - Contribuie la implementarea politicilor de mediu in șantier: BIM

□ H1.3 – 1 pct. - Materiale cu conţinut redus de Compuși Organici Volatili (COV) 

periculoși pentru sănătatea umană sau zero COV: ECO insitut DE

Evaluare YTONG® pentru programul Locuinţe Verzi
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� > 17 puncte se obtin cu solutii de zidarie Ytong

� doar cu Ytong se pot obtine garantat 17% din punctajul pentru Locuinte 
Verzi- calificativ Excelent, la investitie de 4% din total cost cladire.

Total punctaj evaluare YTONG®
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Multipor pentru Locuinte Verzi
Partea 4



� 2015 – Multipor este singurul Furnizor de Solutii de izolatie rigida fara fibre, 

pentru Locuinte Verzi, certificat de Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi

(ROGBC).

Multipor– izolatie pentru cladiri verzi, eficiente energetic
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Declaratie de Mediu (EPD)
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� MATERIALE ȘI RESURSE: 11 puncte

□ E3 – 4 pct. - Materiale locale/regionale: Fabrica Dobrich 

□ E5 – 2 pct. - Materiale și produse certificate din punct de vedere a 

responsabilităţii faţă de mediu: Declaratie de Mediu IBU

□ E7 – 5 pct. - Materiale rezistente la foc: Euroclasa A1- incombustibil EI 360

Evaluare Multipor® pentru programul Locuinţe Verzi
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� OPTIMIZARE ENERGETICĂ: Conform certificat energetic

□ G1– ... pct. - Reducerea consumului de energie și tranziţia către soluţii cu 

emisii scăzute de CO2, optimizare energetică și reducerea costurilor asociate 

consumului de energie.

Evaluare Multipor® pentru programul Locuinţe Verzi
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� INOVARE: 4 puncte

□ H1.1 – 1 pct. - Testat impotriva radioactivitatii:  IBU

□ H1.2 – 1 pct. - Contribuie la implementarea politicilor de mediu in șantier: BIM

□ H1.3 – 1 pct. - Materiale cu conţinut redus de Compuși Organici Volatili (COV)

□ H1.4 – 1 pct – Model de bune practici: Izolatie cu durata de viata similara cu a 

cladirii 

Evaluare Multipor® pentru programul Locuinţe Verzi
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� > 15 puncte se obtin cu solutii de izolatie Multipor

� doar cu Multipor se pot obtine garantat 15% din punctajul pentru Locuinte 
Verzi- calificativ Excelent

Total punctaj evaluare Multipor®
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Va multumim!


