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Compania INDASA a fost înființată în anul 1979. 
În timp a devenit una din cele mai mari producătoare de 
sisteme abrazive din Europa. Situată în Aveiro,  Portugalia, 
în aproprierea orașului Porto, INDASA a făcut de‑a lun‑
gul timpului investiții de mare avengură în uzina sa, ast‑
fel că este acum recunoscută ca fiind una dintre cele mai 
moderne facilități de producție din Europa.

Grupul INDASA este compus astăzi din 7 filiale 
proprii situate în Marea Britanie, Polonia, Germania, 
Franța, Spania, Brazilia și SUA, care la rândul lor 
deservesc o piață de export în peste 70 de țări la nivel 
mondial. În completarea activității filialelor, INDASA 
furnizează materiale abrazive industriei de reparații auto, 
lucrând în parteneriat cu o rețea de distribuitori autorizați. 

Grupul INDASA pune la dispoziția clienților săi o 
serie de cursuri de formare personalizate, în funcție de 
necesitățile cursanților și o echipă tehnică pregătită să 
ofere suportul necesar în domeniul de aplicație, pentru 
a putea răspunde mai bine cerințelor specifice ale 
utilizatorilor.
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Achiziționați 2000 discuri de șlefuire, 
diferite granulații și primiți GRATUIT 
o mașină de șlefuit în valoare de 650 lei!
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Brașov 500091, Str. Traian Grozăvescu nr. 7, Tel./Fax 0268 474 474

Brașov 500199, Str 13 Decembrie nr 32, Tel./Fax 0268 425 904

București 040062, Calea Văcărești nr. 276, Tel./Fax 021 330 7255

Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38, Tel./Fax 0257 218 838 

Sibiu 550081, Str. Râului nr. 22A, Tel./Fax 0269 225 100

Constanța 900205, Str. Poporului nr. 90, Tel./Fax 0241 512 555

Fundamentală pentru valorile companiei este capaci‑
tatea de a oferi soluții specifice pieței (reparații vopsito‑
rie – tinichigerie) folosindu‑se de propriile domenii cheie 
de expertiză și de a produce sisteme abrazive inovatoare 
la cele mai înalte standarde de calitate și performanță. 
Departamentul de Cercetare și Dezvoltare joacă un rol 
esențial în producerea de materiale inovatoare, avansate 
din punct de vedere tehnic, menite să satisfacă necesitățile 
industriei actuale folosind tehnologia de mâine.

Provocarea cu care se confruntă astăzi industria de 
reparații auto este implementarea constantă a proceduri‑
lor inovatoare de lucru pentru a asigura eficientizarea la 
cele mai înalte standarde de calitate a lucrării. 

Prin intermediul Departamentului de Cercetare și 
Dezvoltare, INDASA își menține poziția de top în dome‑
niul aplicațiilor abrazive de înaltă performanță, prin în‑
corporarea celor mai noi tehnologii și tehnici de reparație.

Compania INDASA este dedicată protejării mediului 
înconjurător, angajându‑se în implementarea programe‑
lor de anvergură ce vizează îmbunătățirea atât a procese‑
lor de fabricație cât și a produselor.


