
ADIDAC
DESPRE NOI

ADIDAC COMIMPEX este o firmă înființată 
în anul 1994 specializată în producerea de 
mături din sorg și de cozi de perii, mături și 
mopuri. Aceasta a pornit ca o afacere de 
familie, ajungând ca astăzi să ofere un loc 
de muncă stabil pentru mai mult de 50 de 
angajați. 

În prezent Adidac oferă cea mai mare 
producție de mături din sorg de pe piața 
Europeană și cozi de perii, mături și mopuri 
de cea mai înaltă calitate. Prețurile noastre 
fiind printre cele mai competitive datorită 
producției proprie în ceea ce constă 
majoritatea materialelor prime.

Suntem singura fabrică din Europa care 
își asigură o bună parte din producție prin 
cultivarea și exploatarea sorgului pentru o 
aprovizionare constantă, dar și producția 
proprie de cozi care intră în procesul de 
fabricare a măturilor. 

CALITATE ȘI DESFACERE
DE PIAȚĂ

De-a lungul timpului am învățat faptul că 
relația cu clienții constă în capacitatea 
noastră de a furniza produsele dorite 
într-un timp cât mai scurt posibil și la o 
calitate cu care să ne mândrim atunci 
când produsul iese pe poarta fabricii.  
Aceste lucruri combinate duc la o creștere 
a relației cu partenerul de afaceri și la 
creșterea vânzărilor pe ambele părți.

Pentru a face tot posibilul de a oferii 
încrederea dorită potențialilor clienți, atât 
în privința calității, dar și a provenienței 
materiei prime, am obținut certificarea de 
calitate ISO 9001, respectiv FSC pentru 
a atesta faptul că tot lemnul prelucrat 
de noi este gestionat corespunzător, iar 
resursele sunt utilizate in mod optim.

Clienții noștrii principali sunt lanțurile 
mari de magazine și marii retaileri din 
Germania, Marea Britanie și Elvetia, 
aproximativ 75% din producția proprie 
fiind alocată exportului, restul de 25% 
fiind distribuită în țară.

Eforturile și creșterea constantă Adidac 
a fost remarcată de către revista Capital, 
care în anul 2015 a scris un articol despre 
aceasta. Articol Adidac - revista capital. 

https://www.capital.ro/matura-din-sorg-de-salonta-curata-case-si-curti-din-germania.html


TRANSPORT ȘI AMBALARE

Partea de transport a produselor se poate 
face în mai multe feluri în funcție de dorința 
clientului:

EXW – Marfa este pregătită la depozitul 
fabricii și ridicată ulterior de către client.
Se poate face preluarea atăt sub formă de 
vrac cât și paletizate, în funcție de spațiul 
disponibil pentru încărcare, dar și bugetul 
alocat.

CIP platforma descărcare – La un depozit principal de unde 
partenerii își gestionează și distribuie marfa după bunul plac între 
punctele de lucru. Se poate realiza livrarea în formă de vrac, paleți 
de 230 buc /palet sau paleți dubli de 500 buc/paleți  - Valabil 
oriunde în Europa.

Fiecare model de mătură vine ambalată în legături a câte 10 unități/
legatură. Acest lucru facilitează manevrarea acestora și în același 
timp usurează stocarea lor în spații mai restrânse.

CIP fiecare punct de lucru / magazin 
individual – În aceeași măsură se poate 
realiza transportul în mod individual pentru 
fiecare magazin în parte, în funcție de 
necesitățile de aprovizionare ale acestuia. 
Marfa se poate livra paletizată cu câte 230 
de bucați/palet sau paleți dubli cu 500 de 
bucăți/palet. Valabil doar pe teritoriul 
României (la cerințe speciale se poate 
negocia și pentru magazine externe, în 
funcție de locația acestora).

Opțional se poate adăuga o folie de protecție 
pe mătură, aceasta urmând să ofere o 
protecție împotriva șifonării și o rezistență 
mai bună la stocarea pe raft, oferind un 
aspect mai comercial produsului final.

Tot în scopul creșterii aspectului financiar, 
măturile noastre sunt gravate cu brandul 
propriu, oferind astfel produsului o încredere 
și o prezentabilitate mult mai ridicată.



MODELE ȘI PREȚURI

MĂTURA GIANINNA

Mătura cu bucșă de plastic roșie și 4 cusături. Modelul 
cu cea mai rezistentă altcătuire, cântărind 1 – 1.1KG 
cu coada de lemn de fag finisat și gravare. Este cel 
mai vândut model în România pentru aspectul său 
înfrumusețat dar și rezistența de lungă durată.

MĂTURA 5 CUSĂTURI

Mătura clasică îmbunătățită cu un rând în plus de 
cusături pentru a sporii rezistența și a ușura procesul 
de curățare crescând rigiditatea.

MĂTURA 4 CUSĂTURI

Mătura cel mai des întâlnită în Europa, cel mai economic 
produs din categoria măturilor mari.

MĂTURA DE COPII 

Mătură de dimensiuni reduse, folosită adesea în spații 
mici sau colțuri care nu permit o lățime mare a măturii.

MĂTURA DE MÂNĂ

Cea mai mică mătură produsă, ideală pentru auto, 
pentru frizerii și pentru mese de lucru.

MODELE DE COZI

Cozile noastre sunt de cea mai înaltă calitate, realizate din lemn 
de fag sau lemn de frasin. Acestea pot veni însoțite de certificate 
FSC care să ateste proveniența lemnului din cele mai bune surse și 
gestionarea resurselor într-un mod optim. 

Principalele dimensiuni produse sunt de 1200mm x 24mm , acestea 
putând fi modificate în funcție de cerință. 

 Acestea pot veni în diferite forme în locul îmbinării: 

- Cu filet Italian din lemn
- Cu filet Italian din metal
- Drept
- Conic din lemn

La capătul plasării mâinii este rotunjit pentru o aderență ridicată și 
găurit pentru agățarea mopului pentru uscare. 

vlad.caciora
Cross-Out



ADIDAC
Vă mulțumim și sperăm să ajungem la o colaborare pe termen lung cât mai curând posibil.
Pentru orice fel de întrebări puteți contacta:

Vlad Caciora
tel: 0748 193 641
email:  trade@adidac.ro

Toate cele bune! 


