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PROFILUL CLIENTULUI
Companie: S.C. CEPROINV S.A.

Obiect de activitate: prelucrarea maselor plastice, 
inclusiv a PTFE (politetrafluoretilenă), precum și 
executarea, la cerere, după modelul sau documentația 
clientului, a unei game largi de piese finite și piese de 
schimb, atât din materiale plastice tehnice, cât și din 
materiale metalice (oțel, fontă, bronz etc.)  

Adresă: Str. Luceafărului, nr. 16,  FOCȘANI,  
Jud. VRANCEA, România

BACKGROUND
S.C .CEPROINV S.A. FOCȘANI este o societate cu capital 
integral privat, înființată în anul 1991 de către un grup de 
specialiști cu experiență în domeniul prelucrării maselor 
plastice.

Compania s-a dezvoltat consolidându-și 
poziția pe piața locală ca principal furnizor 
de produse din mase plastice tehnice, în 
special din PTFE (politetrafluoretilenă), 
produse cu aplicabilitate în numeroase 
industrii.  Clienții CEPROINV sunt din 
domeniul petrochimic, industria navală, 
electronică, energetică, metalurgie, 
siderurgie, industria alimentară, 
industria ușoară, industria farmaceutică, 
transporturi, construcții, automotive, 
mașini-unelte etc.

Prin experiența câștigată de-a lungul 
anilor, CEPROINV vine în întâmpinarea 
beneficiarilor cu soluții alternative pentru 
utilizarea maselor plastice tehnice în locul 
materialelor clasice, soluții ce devin extrem 
de avantajoase, atât ca preț, cât și ca 
parametri tehnici. 

Versatilitate și flexibilitate
                                   CEPROINV



Comercializarea de mașini-unelte și consultanță tehnică de specialitate; consultanță pentru 
afaceri și management; servicii de instalare, punere în funcțiune, service și mentenanță; 
comercializarea de scule, accesorii, aparatură de măsură și control
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PROVOCAREA 
Nevoile industriei de prelucrare a maselor plastice diferă 
de cerințele clienților tradiționali ALLMETECH. 

Producția de piese unicat și serii mici specifică firmei 
CEPROINV a constituit o provocare și datorită sistemului 
de măsurare integrat. Cu toate acestea, ALLMETECH a 
reușit să ofere soluții tehnice adaptate perfect procesului 
de fabricație al CEPROINV. 

SOLUȚII FURNIZATE
Cu o experiență de peste 13 ani în distribuția de 
mașini-unelte și având ca partener firma SIEMENS, lider 
mondial în dezvoltarea de soluții software CAD-CAM 
CMM, ALLMETECH a reușit să găsească o soluție tehnică 
personalizată nevoilor din fluxul de producție CEPROINV.

Soluția a constat în integrarea într-un proces 
tehnologic eficient a celor 3 centre CNC și a mașinii 
de măsurat 3D aflate în dotarea firmei, folosind 
software Siemens CAD-CAM CMM. Programele CAM pot 
fi realizate accelerat, iar programele CMM sunt generate 
automat în baza toleranțelor înscrise direct pe modelul 
3D al pieselor.

REZULTATELE COLABORĂRII: 
creșterea eficienței în procesul 
de producție
Proiectul CEPROINV aduce, încă o dată, în prim-plan 
sloganul Smart Industrial Solutions, soluțiile integrate 
fiind primul pas către INDUSTRIA 4.0, concept pe care 
ALLMETECH vrea să îl promoveze către clienții din 
portofoliu.

Datorită implementării noii tehnologii CAD-CAM 
propuse de ALLMETECH, CEPROINV a reușit, în decurs de 
numai 5 ani, să-și tripleze cifra de afaceri. Oferind produse 
de calitate la un preț competitiv, compania a câștigat și 
păstrat încrederea clienților, având acum peste 3700 de 
beneficiari înscriși în baza de date. 

„Colaborarea cu 
ALLMETECH a 
început datorită 
unor recomandări 
de la firme care 
dezvoltaseră 
împreună cu 
ALLMETECH proiecte de succes. Încă de 
la primul contact am avut o colaborare 
foarte bună, bazată pe încredere și 
profesionalism. Vom continua să cerem 
sfatul lor atunci când suntem în căutarea 
unor soluții tehnice de ultimă generație. 
(...) 

Practic, în prezent, aducem pe piață o 
gamă largă de produse, din punct de 
vedere al dimensiunilor, începând cu 
plăci de 1 mm și până la bare și tuburi cu 
diametrul de până la 1000 de mm. Cum 
am spus, multe tipuri de produse, 70-80 
la număr, le-am adus noi, pe o piață 
dezvoltată de noi.” – Georgică Iacob, 
director general CEPROINV S.A.


