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Programul evenimentului

Invităm toate doamnele și domnișoarele să viziteze 
Zona de frumusețe din cadrul evenimentului Zilele 
Clientului Materom.

Cele mai iscusite specialiste în domeniul 
înfrumusețării sunt alături de tine pentru a te 
răsfăța într-o atmosferă relaxantă.

Produse de 
înfrumusețare 
profesionale

Machiaj Manichiură 
pedichiură

Coafură

Vineri, 15 Aprilie 2016
10.00 – 18.00 Vizitare standuri 
expoziționale, vizite la sediul central 
Materom, concursuri, tombole, Drive 
Test Skoda și numeroase surprize

Zona de training
11:05 – 11:30 Training Multifleet
12:05 – 12:30 Deschiderea 
evenimentului: managementul 
companiei Materom, 
Rodica și Matei Baciu
13:05 – 13:30 Training Schaffler
14:05 – 14.30 Training NRF
15.05 – 15.30 Training Launch
16.05 – 16.30 Training Hutchinson
17.05 – 17.30 Training Liqui Moly

Sâmbătă, 16 Aprilie 2016
10.00 – 18.00 Vizitare standuri 
expoziționale, vizite la sediul central 
Materom, concursuri, tombole, Drive 
Test Skoda și numeroase surprize

Zona de training
11:05 – 11:30 Training Liqui Moly
12:05 – 12:30 Training Multifleet 
13:05 – 13:30 Training Schaffler
14:05 – 14.30 Training Liqui Moly
15.05 – 15.30 Training NRF
16.05 – 16.30 Training Hutchinson
17.05 – 17.30 Training Launch

Te așteptăm cu drag!

,
Zona de frumusete 





Nexus Automotive International SA este un grup internațional inovativ de 
companii distribuitoare de piese auto lidere pe piața aftermarket. Grupul 
a fost lansat în Februarie 2014 și are sediul central la Geneva, iar partenerii 
săi fondatori sunt acționari care conduc în mod independent companii 

distrbuitoare de piese auto pe multiple piețe la nivel global.

Inițial s-a axat pe Europa, Orientul Mijlociu și Africa, dar interesul distribuitorilor 
și furnizorilor de a se alătura alianței a depășit așteptările N!, astfel încât 

momentan N! este reprezentată în 63 de țări și continuă să crească.





Mercedes







Orice service autorizat RAR pentru mărcile 
Volkswagen, Audi, SEAT și Skoda poate beneficia de oferte 
pentru achiziția de piese auto cu reduceri substanțiale prin inter-
mediul programului NORA!

Pentru mai multe informații referitoare la programul NORA, vă ru-
găm să luați legătura cu Directorul Regional de Vânzări Materom 
alocat zonei Dvs.

Profită și tu de avantajele 
programului NORA!

Piese și accesorii originale direct către service-ul tău auto!

În procesul de achiziție, membrii NORA beneficiază de: 
- discounturi preferențiale 
- consiliere dedicată 
- gamă extrem de largă de piese la prețuri corecte
- livrare zilnică din stoc propriu
- livrarea în 1-3 zile din stoc extern



OE

•  Primești EXACT ceea ce plătești;

•  NU există substitut pentru calitate, eficiență și siguranță;

•  Înlocuitor direct: piesele OEM sunt făcute de către  
    fabricantul echipamentului tău;

•  Fără ghicite: piesele OEM sunt exact ceea ce ai nevoie;

•  Consistența calității: specificații și funcționare identică
    cu piesa înlocuită;

•  Garanție: garanție de la fabricant, fără a afecta garanția  
    echipamentului;

•  Economie de bani: pe termen lung, nu cumperi doar 
piese, ci investești în mașina ta.





CALITATE
PERFORMANȚĂ

ȘI

Toate produsele din gama MTR sunt dezvoltate în con-
formitate cu standardele stricte de calitate, utilizându-se 
cele mai bune materii prime, fiind supuse la examinari 
și testări prin intermediul vibrațiilor, impulsuri de presi-
une, expansiune termică, pentru a asigura cea mai buna 

performanță și siguranță în trafic. Gama MTR cuprinde 
scuturi de motor din tablă de oțel de 2-3 mm, vopsite în 
câmp electrostatic. Scuturile de motor sunt proiectate și 
confecţionate pentru a acoperi aproape toate tipurile de 
autoturisme.









TRADIȚIE: Din 1975 Jurgen Liebisch GmbH comercializează piese Auto .
- și ca echipator de prim montaj – Calitate – pentru toate mărcile auto Europene.

INOVAȚIE: pentru piața liberă de piese oferă aproape 6.000 de articole în peste 100 
de grupe de produse. Anual vin aproximativ 600 de produse noi  în sortimente de 
vânzări: Puternice până la cele exclusive.

CALITATE: Cu procesul nostru de calitate în cinci pași ne asigurăm că toți clienții 
noștri – și prin urmare și clienții dumneavoastră – să fie mulțumiți :
1. Alegere producător
2. Verificare internă a produselor
3. Verificare TUV pentru produsele alese
4. Inspecția mărfurilor intrate 
5. Service - verificare

Piese de schimb  durabile și eficiente de la AIC Germania
REPARAȚIILE MERITĂ FĂCUTE!

Produse Bune. Durabile.









Piese de direcție Rulmenți roată Kituri de distribuție

BujiiPompe de apă

Ștergătoare Furtunuri pentru combustibil

Curele Role





Când se rupe un arc, cel mai probabil 
va urma să se rupă și celălalt arc de 
pe aceași axă cât de curând. 

Înlocuirea perechii de osii înseamnă doar o vizită la 
service- mai puțină muncă și mai puțin timp fără mașina ta!

Schimbarea unui arc în pericol de rupere înlătură riscul ca alte 
componente să fie deteriorate atunci când acesta cedează - cum 
ar fi o pană la pneu, cum ar fii linii de frână rupte sau cabluri rupte.





Cea mai bună dovadă a acestui fapt este 
gama completă a produselor Mann Filters. 
Cu ajutorul filtrelor noastre inovatoare de aer, 
ulei, combustibil și habitaclu, noi oferim o 
gamă completă de filtre de toate tipurile de 
motoare de mașini. Know-how-ul și gama de 
produse și servicii pe care le oferim se extind 
mult dincolo de domeniul vehiculelor rutiere.

Ce facem, facem așa cum trebuie! 





Lider mondial al uleiurilor de motor sintetice

www.starlubricants.ro

Păstrează motoarele ca noi
cu gama Mobil 1

Mobil 1TM Peak Life 5W-50

Mobil 1TM New Life 0W-40
 

 

Mobil 1TM ESP Formula 5W-30
 

Mobil 1TM ESP 0W-30
Potrivit pentru vehiculele cele mai moderne marca BMW, Mercedes (Diesel) și Honda.

Mobil 1TM ESP 0W-40
 

Mobil 1TM 0W-20

Mobil 1TM Fuel Economy 0W-30

Potrivit pentru toate autovehiculele Opel / Vauxhall și mai multe vehicule moderne europene 
echipate cu sisteme de reducere a emisiilor marca Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen și 
Skoda. 

Potrivit pentru cele mai recente automobile marca Toyota, Honda, Kia și Hyundai care necesită 
gradul de vâscozitate 0W-20.

Potrivit pentru multe automobile marca Volvo precum și alte mărci de vehicule care necesită ulei de 
motor ACEA A1 / B1 sau A5 / B5.  

Potrivit pentru vehiculele europene cele mai moderne, pe benzină și pe diesel, echipate cu filtre de 
particule, cum ar fi Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche (Diesel), VW și Skoda, precum și  pentru 
automobilele pe diesel de la KIA & Mitsubishi. 

Potrivit pentru multe automobile europene moderne pe benzină, cum ar fi Audi, Mercedes-Benz, 
Porsche, Volkswagen și Skoda.

Recomandat pentru multe mărci de automobile europene pe benzină și diesel (fără filtru de 
particule) cum ar fi Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen și Skoda.
Potrivit pentru cele mai multe automobile marca Daewoo, Renault (înainte de 10/2009), Toyota 
(înainte de 2005), Hyundai (înainte de 2005), Mitsubishi și Opel / Vauxhall.





Datorită complexității lor, instalarea și întreținerea pompelor de apă moderne reprezintă o nouă 
provocare. Cu sistemul Schaeffler de management termic și pompele de apă electrice și reglabile, 
noi nu oferim doar ultima generație de sisteme de răcire inteligente; oferim și toate piesele 
necesare pentru montare, precum și instruire la nivel de expert – pentru a garanta o reparație 
profesională. Destul de inteligent!    

Informații suplimentare:
www.schaeffler-aftermarket.com

INTELIGENT

Sisteme de răcire a motorului 
cu comandă inteligentă
Datorită complexității lor, instalarea și întreținerea pompelor de apă moderne reprezintă o nouă 
provocare. Cu sistemul Schaeffler de management termic și pompele de apă electrice și reglabile, 
noi nu oferim doar ultima generație de sisteme de răcire inteligente; oferim și toate piesele 
necesare pentru montare, precum și instruire la nivel de expert – pentru a garanta o reparație 
profesională. Destul de inteligent!    

Informații suplimentare:
www.schaeffler-aftermarket.com

INTELIGENT

Sisteme de răcire a motorului 
cu comandă inteligentă









„KYB este unul dintre cei mai mari furnizori de amortizoare din lume pentru 
producători de vehicule. Peste 1 milion de amortizoare sunt fabricate în fiecare 
săptămană. KYB Europe GmbH furnizează produse de clasă mondială din punct 
de vedere al calității și serviciilor pentru piața aftermarket din Europa, Orientul 
Mijlociu și Africa.”





Silențios și confortabil, mixul perfect!

Curele transmisie și piese anti vibrație

- Hutchinson, este un furnizor OE pentru sistemele de transmi-
sie și antivibrație

- Marcă europeană cu unități de producție în România

- Servicii noi: instrucțiuni de montaj on-line pentru kituri curele





CEA MAI LARGĂ GAMĂ 
DE PRODUSE
CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE
DRI oferă una din cele mai largi game de produse și 
cea mai înaltă calitate pieselor refabricate din piața 
aftermarket din România.

Fiecare piesă este testată individual conform 
standardelor OE. Mai mult, DRI oferă o garanție de 
doi ani, completă și nelimitată.

Pompe

Etrie
r fr

ână

Casete de dire
cție

Supape EGR





MAI MULT DECÂT PIESE DE RĂCIRE

NRF EASY FIT PENTRU: BENEFICILE EASY FIT PENTRU:

TOATE BENEFICIILE NRF

ÎNTR-UN SINGU PACHET

RADIATOARE
COMPRESOARE
CONDENSATOARE
USCĂTOARE
EVAPORATOARE

EFICIENȚĂ
SALVEAZĂ TIMP
SIMPLU
DEPLINĂTATE
100% CALITATE

Este lider de piață când vine vorba de proiectarea, producția și distribuția de produse after market 
în domeniul sistemelor de încălzire, răcire și aer condiționat pentru autoturisme și camioane ușoare.









Soluţia completă 
de la un singur furnizor





Clas este specializat în 
echipamente de service! Pentru 
rmecanicii auto este important 
ca totul sa meargă repede și bine! 
Având acest lucru în minte dorim 
să oferim clienților noștri o gamă 
completă de produse pentru a 
rezolva majoritatea problemelor 
de mecanică cu care aceștia 
se confruntă. Ne străduim să 
combinăm expertiza tehnică cu 
răspunsuri practice și consultanță 
în acest domeniu.

ECHIPAMENTE PENTRU TESTARE AUTO

ECHIPAMENTE PENTRU ILUMINAT

ECHIPAMENTE GENERALE 

ECHIPAMENTE PENTRU TEHNICĂ AUTO

APARATE PENTRU ECHILIBRAT SI DEJANTAT ROTI

ECHIPAMENTE PENTRU 
RIDICAT SI PRESE

ECHIPAMENTE PENTRU TINICHIGERIE 
SI EXTERIOR AUTO

PRELUNGITOARE 
CU TAMBUR 

ECHIPAMENTE PNEUMATICE

ECHIPAMENTE PENTRU 
RECUPERARE ULEI

EXHAUSTOARE

















FILTRE AER HABITACLUFULIISIMERINGURI

2 miliarde de simeringuri pe an 

pentru industria automobilelor 

din Europa

lider de piata în productia de fulii  

cu aproximativ 1,7 miliarde de euro 

cifra de afaceri pe an

Filtru de aer habitaclu
montat la 1 din 2 masini noi

NOI DISTRIBUIM ORIGINALUL.
     

Corteco, Freudenberg Group

Un brand 





STC dispune de un catalog de   cabluri de control, ambreiaj, frână, accelerație, etc. care impreuna 
ofera mai mult de 8.000 de referințe și acoperă 90% din toate vehiculele europene și asiatice. 

Produsele sunt certificate de calitate STC sau echivalentul acestuia, în conformitate cu 
directivele Comunităților Europene. STC este specializată în piese de schimb de cauciuc, metal 
și plastic. Compania deține o poziție stabilă pe piața pieselor de schimb europene, în special 
în Spania, Portugalia și Italia, unde îndeplinește o activitate importantă în exportul de piese de 
schimb. Dispune de un catalog vast care îi permite utilizatorului să găsească mai mult de 8.000 

de referințe care acoperă peste 90% din parcul auto.





ContiTech Power Transmission Group concepe şi produce curele de 
acţionare, componente adaptate şi sisteme complete de curele de 
acţionare pentru vehicule, instalaţii şi sisteme. În calitate de partener 
al unor producători de echipamente originale şi pentru piaţa de piese 
de schimb, el dispune de unităţi de producţie în Europa, ţările NAFTA, 
America de Sud şi Asia.





VENEPORTE

FURNIZOR DE GAMĂ 
GLOBALĂ

Din 1967, Veneporte produce sisteme de evacuare pentru industria de automobile. Cu 
o gamă largă de amortizoare de zgomot, convertoare catalitice și filtre de particule la 
dispoziția dumneavoastră, toate produsele noastre sunt 100% omologate, fidel cerințelor și 
specificațiilor echipamentelor originale, care ne-au permis să câștigăm încrederea clienților 
cum ar fi PSA, Renault, Toyota, Fiat Volkswagen și multe altele din echipamentul original și 

Independent Aftermarket.

Cei 50 de ani de experiență prezentă în fiecare produs care părăsește fabrica noastră, 
împreună cu cele mai bune materii prime, vă oferă certitudinea că, atunci când alegi un 
produs Veneporte,  optezi  pentru o calitate premium, montarea garantată și conformitatea 

perfectă cu reglementările de mediu.













Peste 28.000 de produse

Faruri
Stopuri

Semnalizatoare
Faruri de ceață

Lumini număr de 
înmatriculare

Mecanisme ridicare 
geam

Scuturi
Cisterne
Baie ulei 

Condensatoare
Compresoare

Valva de expansiune 
Evaporatoare

Radiatoare
Intercooler

Ventilatoare

Bari față
Grilaje

Capote
Aripi

Panouri frontale
Etc

oglinzi
oglinzi retrovizoare

oglinzi universale

Branduri Puternice









Produsele TOPTUL sunt alcătuite din materiale atent selecționate precum: oțel Crom Vanadiu, Crom 
Molibden și alte oțeluri pentru scule premium. În prezent, gama de produse TOPTUL include mai mult de 
3000 de scule și seturi. Aprovizionând mai mult de 70 de țări TOPTUL se bucură de parteneriate globale de 
succes cu toți distribuitorii majori din piața mondială.





Soluţii inovative
în diagnoza auto!

elevatoare LAUNCH aparate aer condiționat

LAUNCH schimb ulei în cutiile automate
LAUNCHaparate curățat injectoare

www.launch-europe.de | www.golo365.com
m.petridean@launch-europe.de | mobil: 0726.268.559

GOLO:
inspecție rapidă,
diagnoză la distanță,
alerte în timpul mersului,
rețea de socializare,
e-fence!

Noua gamă de testere auto:
X-431 Pro, X-431 Pro 3, X-431 Pad II

platforma
management
Clienți GOLO
integratăB

O
N
U
S
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       Viitorul se prezintă într-o varietate de 

forme.  Audi a dezvoltat un parteneriat cu 

Hella pentru a crea farurile cu LED pentru 

Audi A6 ți Audi A8, ce se disng prin 

unicitatea design-ului. 

      Acesta este rezultatul unei colaborări 

revoluționare.  





Valeo este o companie franceză specializată în 
producția de echipamente și componente pen-
tru industria auto. Compania produce diverse 
componente auto, de la faruri până la sisteme 
electrice și de la transmisii până la sisteme de 
climatizare. Valeo este unul dintre cele mai 
importante grupuri industriale independente 
specializate în furnizarea de piese auto. 






