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Compania MEXI
Societatea MEXI este o companie tânără și dinamică, fiind formată din oameni înalt 
calificați cu experiență vastă în domeniul construcțiilor. Mexi a avut grijă ca personalul să 
fie foarte bine motivat și să aibă în plus un nivel ridicat al conducției profesionale și al 
comportamentului. 
Înființată în anul 2006, Mexi a ajuns astăzi o firma de construcții apreciată (făcând față cu 
succes concurenței acerbe) deoarece răspunde cu profesionalism la cerințele tot mai 
diversificate ale partenerilor săi. Compania se află într-un proces permanent de 
perfecționare și colaborează îndeaproape cu arhitecți, designeri și ingineri.

Societatea noastră oferă  o gamă variată și completă de înaltă calitate de servicii de 
amenajări interioare:

pereți de compartimentare de gipscarton rezistenți la foc și umiditate,

fonoabsorvanți și fonoreflectorizante, 

tavane modulare, 

tavane lamelare,

tavane compozite și tavane acustice rezistente la foc și umiditate,

gletuiri mecanizate atât pe suprafețe de gipscarton cât și pe tencuială,

zugrăveli lavabile, 

zugrăveli latex, 

vopsitorii emailate, 

vopsitorii epoxidice, 

aplicări tapet și foto-tapet,

rășini epoxidice.

În cursul executării lucrărilor considerăm ca lucrările să fie executate la un înalt nivel de 
calitate și precizie printr-o colaborare de încredere.

Tel./Fax: (+4) 0 359 41 33 40    E-mail: office@mexi.ro    Web: www.mexi.ro



Referințe:
În fiecare dintre lucrările noastre am intervenit cu cele mai noi și calitative produse, astfel 
încât clientul să remarce faptul că a facut o alegere bună cu compania noastră.

Din portofoliul nostru de clienți:

Centru comercial în Oradea

ERA SHOPPING PARK
Centru comercial în Oradea

ERA SHOPPING PARK



Centrul comercial

ORADEA SHOPPING CITY
Centrul comercial

ORADEA SHOPPING CITY



Centru comercial în Oradea

HYPERMARKET REAL 1
Centru comercial în Oradea

HYPERMARKET REAL 1



Centru comercial în Oradea

LIDL
Centru comercial în Oradea

LIDL



Hală de producție

PLEXUS
Hală de producție

PLEXUS



Fabrică de îmbrăcăminte

SOGEMA
Fabrică de îmbrăcăminte

SOGEMA



Restaurare monument istoric în România

CASA DE CULTURĂ din STEI
Restaurare monument istoric în România

CASA DE CULTURĂ din STEI



Sediul

POLIȚIEI ORADEA
Sediul

POLIȚIEI ORADEA



Pensiunea

THERMALIS 1 și 2
Pensiunea

THERMALIS 1 și 2



Spații de birouri în fabrica

AUDI INGOLSTADT
Spații de birouri în fabrica

AUDI INGOLSTADT



Spații de birouri 

Bugatti - ASTOR MUELLER
Spații de birouri 

Bugatti - ASTOR MUELLER



Centru de fitness

HEREDEU GOLD GYM
Centru de fitness

HEREDEU GOLD GYM



Parcare supraetajată

Centru ORADEA
Parcare supraetajată

Centru ORADEA



Centrul de sănătate din

SÂNTANDREI
Centrul de sănătate din

SÂNTANDREI
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Alte lucrări realizate

Viitorul

Una dintre dorințele noastre este ca fiecare lucrare realizată de noi să devină o 
referință, pe viitor urmând să fie inclusă în lista preferințelor dumneavoastră.

Fabrica de producție ARA din Valea lui Mihai

Sediul companiei Dito Group

Fashion Cafe 1 și 2 Oradea

Bloc cu 122 de apartamente în Cartierul Prima

Showroom Mobilier Casa Rusu

Showroom Mobilier SINEX

Showroom Mobilier Natürlich

Showroom Mobilier Elvila

Sala de sport din Petrileni

Hotel Nevis Wellness & Spa****

Hotel Perla Wellness & Spa****

Restaurantul Hanul Pescarilor

Hotel Arcadia***

Oradea Plaza

Fabrica italiană de îmbrăcăminte

Gelato Café

Fabrica de componente electronice Shinheung

Bloc de apartamente Raicris



Tehnologie

Prin automatizarea unor etape, tehnologia modernă a permis reducerea timpului de 
execuție, astfel ca lucrările executate să fie de înaltă calitate și profesionale.

Pentru lucrări speciale, compania Mexi utilizează mijloace tehnice de ultima generație, 
precum:

Pompe pentru glet, 
hidroizolații, lavabilă, 
epoxi, poliuretan TAIVER

Aplicatoare de bandă și 
glet automat 
APLA-TECH

Pompe pentru zugrăvit 
cu trafalet 
LARIUS

Malaxor continuu pentru 
glet REAL MAC

Frezare gipscarton Sisteme de măsurare 
cu laser HILTI

Sisteme de găurire cu 
diamant HILTI

Mașini manuale pentru 
tăiere beton HILTI

Sisteme de fixare cu 
bolțuri HILTI

Partenerii noștrii în tehnologie:

Tel./Fax: (+4) 0 359 41 33 40    E-mail: office@mexi.ro    Web: www.mexi.ro



Case Mexi, cea mai nouă divizie a Mexi Group, aduce pe piața construcțiilor civile experiența 
cumulată de peste 19 de ani a întregului grup, pe care o transpune într-o nouă viziune asupra 
construcțiilor de case.

Aplicând ultimele inovații tehnologice de la nivel mondial, Casele Mexi sunt răspunsul firesc la 
contextul socio-economic actual din România: case accesibile, dar trainice și frumoase, care 
oferă proprietarilor confort fără compromisuri și susțin un stil de viață modern, dar chibzuit, 
pentru întreaga familie.

Casele Mexi sunt singurele din România care oferă proprietarilor un pachet de gratuități și 
garanții pentru o viață fără griji:

gratuit proiectul 3D și proiectul tehnic al casei - dintr-un portofoliu bogat
gratuit certificat de audit termic - atestă gradul redus de pierderi energetice ale Casei Mexi
garanție pe viață - la structurile metalice Mexi

Tehnologie de ultimă generație. Garantată pe viață.
Casele Mexi sunt construite pe structuri metalice, produse cu tehnologii inovatoare. 

Structurile de rezistență sunt realizate din profile de ultimă generație de tip C, Z și U, din oțel 
dublu zincat, de 150-300 mm, cu grosimea de 1,5-3,5 mm, ambutisate la rece. Procesul de 
fabricație le oferă o înaltă limită elastică, antiseismică și anticorozivă, structurile metalice Mexi 
având o calitate superioară oricăror structuri clasice sau similare disponibile pe piață. 

Alegând structurile metalice Mexi investiți într-o casă rezistentă la cutremure și construită 
trainic, pentru mai multe generații. 

De altfel, oferim structurilor metalice Mexi garanție pe viață.

Știm că o casă înseamnă o decizie foarte importantă, de aceea punem la dispoziție cea mai 
mare varietate de proiecte de casă din România, prezentate în format 3D pe www.casemexi.ro
Pentru ca timpul este prețios, viitorii beneficiari pot căuta rapid și ușor casa mult visată din 
selecția noastră de proiecte de case:

Tel./Fax: (+4) 0 359 41 33 40    E-mail: case@mexi.ro    Web: www.casemexi.ro



Tel./Fax: (+4) 0 359 41 33 40    E-mail: hale@mexi.ro    Web: www.halemexi.ro

Hale Mexi, o altă divizie a Mexi Group, aduce pe piața construcțiilor industriale o nouă viziune 
asupra construcțiilor de hale.

Halele Mexi sunt singurele din România care oferă proprietarilor un pachet de gratuități și garanții 
pentru o afacere de viitor:

- gratuit proiectul 3D și proiectul tehnic al halei
- garanție pe viață (la structurile metalice Mexi)

De ce structură ușoară?
Halele Mexi sunt construite pe structuri metalice, produse cu tehnologii inovatoare.

Structurile de rezistență sunt realizate din profile de ultimă generație de tip C, Z și U, din oțel dublu 
zincat, de 80 - 300 mm, cu grosimea de 1,2 - 3,2 mm, ambutisate la rece. Procesul de fabricație le 
oferă o înaltă limită elastică, antiseismică și anticorozivă, structurile metalice Mexi având o calitate 
superioară oricăror structuri clasice sau similare disponibile pe piață.
Alegând structurile metalice Mexi investiți într-o hală rezistentă la cutremure și construită trainic, 
pentru mai multe generații.

Structurile metalice Mexi sunt produse integral în regie proprie, în România, eliminând orice 
adaosuri suplimentare și taxe de transport intern sau extern. Practic deținem controlul total asupra 
procesului tehnologic, astfel încât vă putem oferi un preț mai mic față de orice alte structuri, 
tradiționale sau alternative, disponibile pe piață.

Halele Mexi se pot executa și personaliza, cu înălțimi și deschideri conform cerințelor beneficiarului. 
Închiderile se pot obține cu izopanel, casete tip C, tablă ondulată sau prelate.

Tipuri de structuri:

a. c. d.b.


