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MCA promovează sisteme ce respectă cerinţele de sustenabilitate
Producătorul de uși de garaj MCA Grup - cel mai impor-
tant furnizor autohton pe acest segment de activitate 
- a primit, cu ocazia Conferinţei Internaţionale pentru 
Sisteme de Tâmplărie și Faţade Cortină 2014, trofeul 
EURO-Fereastra, care recompensează adaptarea 
optimă a ofertei companiei la noile cerinţe de 
sustenabilitate, precum și ritmul alert de inovaţii ce 
a asigurat consolidarea societăţii în topul � rmelor 
din acest domeniu de activitate. Distincţia a fost 
înmânată managerul general al companiei, Ciprian 
Oprea, care s-a remarcat prin consecvenţa dovedită 
de-a lungul timpului în demersul de promovare a 
unor soluţii performante, potrivite pentru utilizarea 
la aplicaţii la care se solicită respectarea unor cerinţe 
stricte în ceea ce privește e� cienţa energetică, 
protecţia mediului și gradul de confort. Conceptul de 
sustenabilitate a fost rapid adoptat în cadrul MCA 
Grup, managementul � rmei percepându-l ca pe o 
oportunitate de asigurare a progresului companiei, 
pe termen mediu și lung.    

Orientare puternică spre pieţele externe

Înfiinţată în urmă cu un deceniu și jumătate, 
societatea MCA Grup a devenit cel mai mare produ-
cător local de uși secţionale și rulouri, reunind, 
în prezent, peste 120 de angajaţi și punând la 
dispoziţia partenerilor o gamă extinsă de servicii 
de montaj, consultanţă tehnică și întreţinere. 
O parte importantă a procesului de promovare 
implică stabilirea unor parteneriate durabile cu 
birourile de arhitectură și proiectare, precum și cu  
firmele de antreprenoriat de construcţii, în vederea 
popularizării produselor specifice în rândul exper-
ţilor, precum și familiarizării acestora cu anumite 
caracteristici tehnice corespunzătoare fiecărui 
produs în parte. În prezent, holdingul derulează 
contracte anuale de peste 32 milioane de lei și 
raportează creșteri susţinute ale cifrei de afaceri, 
în pofida dificultăţilor inerente caracteristice 
unei perioade de recesiune. Managementul MCA 
justifică tendinţa puternic ascendentă din ultima 

perioadă prin implementarea unei noi strategii 
ce vizează orientarea preponderentă spre pieţele 
externe. Astfel, obiectivul pe termen scurt este 
acela ca ponderea exporturilor în totalul producţiei 
să depășească nivelul de 30%. 

Soluţii � abile pentru toate tipurile de aplicaţii

Cel mai popular sistem a� at în prezent în portofoliul 
MCA Grup pe segmentul ușilor de garaj este repre-
zentat de sortimentul Optima. Ușile de garaj din 
categoria respectivă sunt disponibile la dimensiuni 
adaptabile în funcţie de caracteristicile � ecărui 
proiect în parte, având o lăţime maximă de 5.000 mm 
și înălţimea de cel mult 3.000 mm. Modelele sunt 
dotate cu arcuri de torsiune ce pot �  instalate atât 
pe grindă, cât și în spatele șinelor de glisare și sunt 
garantate pentru 25.000 de cicluri de funcţionare 
închis/deschis. Calculele realizate de experţii compa-
niei indică, astfel, o durată de exploatare ce depășește 
20 de ani. 



No. 104, May/June 2014  FEREASTRA  43

AWARDS 2014

Rulourile exterioare - o metodă recomandată 
de creștere a performanţei termice

Din gama de rulouri exterioare, modelele suprapuse 
(instalate odată cu tâmplăria) sunt livrate în două variante: 
Unibox, respectiv Unibox Plus. Modelele din prima cate-
gorie au capacul de vizitare instalat în partea din spate și, 
din acest motiv, tencuiala poate �  aplicată doar la exterior. 
În cazul sortimentelor Unibox Plus, care au deschiderea 
cutiei prevăzută în zona inferioară, acestea nu implică 
restricţii de � nisaj. Cele mai importante bene� cii asigurate 
de utilizarea soluţiilor constructive prezentate anterior sunt 
constituite, printre altele, de posibilitatea dozării precise a 
luminii naturale, menţinerea constantă a temperaturii prin 
prevenirea încălzirii excesive în sezonul estival și a pierde-
rilor de căldură în sezonul rece, asigurarea protecţiei fonice 
și a unui grad ridicat de obscuritate, protecţia intimităţii 
bene� ciarilor, garantarea unui nivel optim de siguranţă și 
rezistenţă antiefracţie etc. Rulourile pot �  dotate cu plasă 
de protecţie împotriva insectelor, ce este introdusă direct 
în cadrul casetei. Controlul se poate realiza atât manual (cu 

panglică, șnur ori manivelă), cât și electric, prin intermediul 
unui sistem de comandă la distanţă. 

Soluţii de umbrire de ultimă generaţie, 
apreciate pe pieţele externe

În ceea ce privește domeniul sistemelor de umbrire 
(promovate sub marca proprie „termostoruri”), produsele 
din categoria respectivă înregistrează o cerere în creștere, 
având în vedere avantajele pe care le presupune utilizarea 
lor, în raport cu alternativa sistemelor de condiţionare a 
aerului. Termostorurile  sunt operaţionale inclusiv în sezonul 
rece, contribuind cu aproximativ 10% la economia de 
energie. De asemenea, specialiștii recomandă această 
soluţie în detrimentul instalaţiilor HVAC, ce pot exercita, din 
cauza modalităţii speci� ce de funcţionare, anumite efecte 
nedorite asupra sănătăţii utilizatorilor. Produsele respective 
sunt livrate inclusiv pe pieţele externe, diferenţa principală 
dintre aceste modele și cele comercializate pe plan local � ind 
reprezentată de gradul superior de dotare tehnică, mai ales în 
ce privește nivelul de automatizare. (O.V. Ș.)


