
Cel mai mare producător  
de cabluri din lume
Cu două fabrici unice în Slatina România, suntem pregătiți să oferim 
cele mai inovative produse fabricate la cele mai înalte standarde.



Prysmian Group,  
România
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Global înseamnă local
De la cele mai adânci oceane și mine până la 
cei mai îndepărtați sateliți care orbitează în 
spațiu, peste tot veți întâlni produse fabricate 
de noi. 

Prysmian România se mândrește să fie parte 
a celui mai mare actor global în domeniul 
producției de cabluri – Grupul Prysmian.  
Dar, indiferent cât de mari suntem, trăim și 
ne extindem datorită dvs., clienților noștri 
locali și partenerilor de afaceri. Pentru a vă 
oferi soluții personalizate, este important  
să înțelegem specificul cerințelor locale și 
nevoile dvs. speciale. De aceea credem că 
este crucial să fim prezenți aici în România, 
fiind în același timp susținuți de capacitatea 
grupului mondial. Această abordare de afaceri 
ne-a făcut cel mai mare producător mondial 
de cabluri sigure și fiabile pentru industria 
de energie și telecomunicații.

O companie, trei branduri 
Marca corporativă funcționează prin trei 
branduri comerciale distincte care includ 
produsele și soluțiile noastre: Prysmian, 
Draka și General Cable. Fiind trei dintre cele 
mai puternice branduri mondiale, acestea 
generează o paletă complexă de produse  
și servicii complementare.

În paginile următoare, vă prezentăm fabricile 
noastre din România și soluțiile de cabluri de 
ultimă generație pe care le dezvoltăm pentru 
a vă satisface orice nevoie. Și, dacă nu avem 
soluția pe care o căutați, avem facilitățile, 
mijloacele și expertiza pentru a o inventa.
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Oferta nostră
La Prysmian România, oferim clienților și comunităților 
din întreaga lume soluții de cablu bazate pe tehnologia 
de vârf, excelență consistentă în execuție și înțelegere 
aprofundată a nevoilor unei piețe în continuă evoluție. 

La fabricile noastre din Slatina ne specializăm în  
diferite segmente din cadrul industriei de cabluri.  
În continuare urmează o simplă selecție a produselor  
care ilustrează amploarea ofertei noastre.
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Cabluri Multimedia și  
de Telecomunicații

Anii de experiență în producția de cabluri  
și expertiza tehnică ne-au determinat să  
fabricăm cabluri care să depășească limitele 
de transmisie de mare viteză. Suntem liderul 
mondial în sistemele de cablu și produsele de 
conectivitate pentru transmisie de voce, video 
și date. De la cablurile din fibră optică și din 
cupru, până la componentele și accesoriile  
de conectare, unim comunitățile, continentele 
și țările mai mult decât oricând.

Produse speciale

• Cabluri cu conectori din perechi de cupru  
răsucite: CAT5, CAT6, CAT7A

• RetractaNetXS

• FlexRibbonTM

• BendBrightXS

• Cabluri optice speciale pentru condiții de  
mediu ostile (pentru industria petrolului  
și a gazului, căi ferate, industrii grele, linii  
de înaltă tensiune, submarine, aplicații  
subterane sau militare)

• Produse telecom pentru conectivitate

„Astăzi, mai mult ca niciodată 
Este important să fii conectat”
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Cabluri pentru transmisia de energie

Sistemele de energie durabilă devin extrem  
de solicitante în cadrul transmisiei de energie. 
Prysmian ține pasul cu cerințele în continuă 
evoluție, iar soluțiile noastre de transmisie  
a energiei sunt ideale pentru a face față pro-
vocărilor energetice actuale. Oferim o gamă 
largă de cabluri de transmisie pentru rețelele 
din întreaga lume. Portofoliul nostru include o 
mare varietate de cabluri, soluții de conectivi-
tate și de instalare, iar vasta experiență pe care 
o avem în procesul de execuție a proiectelor ne 
face un partener valoros pentru principalele 
părți interesate ale industriei.

Produse speciale

• Conductori ACSR pentru liniile aeriene

• Cabluri EHV subterane

• Cabluri de înaltă tensiune și execuție de 
proiecte

• Cabluri de medie tensiune

Cabluri pentru aplicații marine

Cerințele de siguranță, rezistența la foc, 
îmbunătățirea performanțelor lanțului de 
aprovizionare, a creșterii de date, energie  
și transmisie optică pentru aplicații marine 
găsesc cel mai bun răspuns în gama noastră 
de produse.

Produse speciale

• SIENOPYR-FR

• Cabluri conforme cu standardul VG



Cabluri pentru turbine eoliene

La Prysmian, noi credem că nevoia tot mai 
mare pentru electricitate trebuie să fie 
durabilă și ne angajăm să investim în soluții de 
cablu care sprijină dezvoltarea infrastructurii 
mondiale de energie regenerabilă. Ca lider 
mondial în cabluri speciale pentru turbine 
eoliene, putem fabrica soluții personalizate 
pentru industria eoliană, inclusiv cabluri 
pentru toate tensiunile și, dacă este necesar, 
seturi de cabluri asamblate complet.

Produse speciale

• TOWERFLEX

• WINDFLEX

• WINDFLEX-S până la 66 kV

• TECWIND

• FELTOFLEX-RC

Cabluri pentru panouri solare

Ca producător complet de cabluri, putem 
furniza toate cablurile de care aveți 
nevoie pentru instalarea panourilor foto-
voltaice direct din depozitul nostru unic.

Produse speciale

• TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV

• TECSUN (PV) S3Z2Z2-K 1,8/3 kV

• TECSUN (PV) – ALU
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Cabluri pentru infrastructura 
feroviară

Prysmian poate oferi o gamă completă de 
cabluri pentru toate aplicațiile din sectorul 
feroviar, inclusiv mai multe servicii diferite. 

Gama noastră include cabluri pentru surse  
de alimentare, point machines, lumini  
de semnalizare, contoare de osii și balize, 
precum și tehnologii fără fir precum GSM-R  
și comunicații radio.

Cabluri pentru distribuția  
de energie

Pentru segmentul distribuției de energie 
electrică  oferim un portofoliu de produse 
complet și inovator, proiectat pentru a  
răspunde diferitelor cerințe ale pieței: de la 
cabluri pentru rețele de medie tensiune la 
rețeaua de distribuție primară de joasă  
tensiune și soluții de cablarea a clădirilor.

Produse speciale

• Cabluri de medie tensiune cu ecran de  
cupru sau folie de aluminiu

• Cabluri de joasă tensiune: ACYY, NAYY,  
YAKY, NA2XY

• Conductori ABC
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Cabluri pentru comercianți și 
instalatori

Portofoliul nostru T&I include cabluri de 
instalații rigide și flexibile pentru distribuirea 
energiei către și în interiorul structurilor 
rezidențiale și comerciale. Cablurile PVC de 
înaltă performanță rezistente la foc și căldură, 
cablurile fără emisii de fum și halogeni com-
pletează una dintre cele mai largi și mai 
cuprinzătoare game de produse din lume.  

Produse speciale

• Conductori pentru instalații

• AFUMEX: LS0H (Low Smoke Zero Halogen)

• Cabluri armate și nearmate de joasă  
tensiune cu conductoare Cu și Al

• Cabluri LV cu conductor Cu clasa 5 RVK

• Cabluri de medie Tensiune 

• Cabluri speciale pentru porturi,  
aeroporturi și gări

Cordoane, fire pentru cablaje OEM

Lucrând sub marca Eurelectric, Prysmian România 
poate oferi o gamă largă de cordoane și cabluri de 
alimentare pentru industria bunurilor de larg 
consum și aplicații industriale. Gama noastră de 
produse include cordoane cu cabluri flexibile din 
PVC, cabluri de cauciuc armonizate și alte soluții 
personalizate. Portofoliul nostru este completat 
de fire special concepute pentru aplicații OEM.

Gama de produse

• Cabluri de alimentare cu conectori 1610,  
1669, 1622 

• Fire pentru cablaje H05V-K, H07V-K
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Adresă: 
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 
Strada Dragănești, nr. 28,  
230119, Slatina, România
Telefon:  
+40 249 406 633
E-mail:  
infocables-ro@prysmiangroup.com 

Creăm cele mai  
bune conexiuni!
În Slatina fabricăm cabluri de aproape o 
jumătate de secol. Mulțumită experienței 
uriașe pe care am acumulat-o în acest timp, 
putem oferi produse și soluții inovative,  
fiabile și durabile care să satisfacă ultimele 
cerințe ale pieței. Avem o capacitate com-
plexă de producție ce ne permite să fabricăm 
cabluri pentru instalații de joasă, medie, 
înaltă și foarte înaltă tensiune care respectă  
și cele mai exigente standarde.

Produse speciale

• Cabluri de joasă tensiune din Cu și Al cu 
izolație PVC și XLPE, în varianta unifilar  
și triplex (până la 30kV)

• Cabluri de medie tensiune cu izolație XLPE

• Cabluri Al torsadate cu izolație din PVC  
sau XLPE

• Conductori din Al pentru liniile aeriene

• Cabluri pentru instalații și cablaje clădiri

• Cabluri fără emisii de halogeni, cu  
comportament îmbunătățit la foc, soluții  
de cabluri de alimentare armate pentru 
siguranța vieții și pentru sistemele de  
stingere a incendiilor
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Fabrica de energie Slatina
Suprafață totală: 98.000 m²

Înființare: 1973

Angajați: aproximativ 415

Producție anuală: 31.000 Tone  
(1.400 tone Cordoane)

1997: Începem producția de cabluri  
MV XLPE

2016: Începem producția de cabluri  
HV XLPE și producem primul cablu  
HV de 110 kV

2018: Am implementat cu succes  
și am certificat propria noastră  
linie de cabluri PVC flexibile pentru  
soluții personalizate
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Fabrica telecom Slatina
Suprafață totală: 172.000 m²

Înființare: 1998

Angajați: aproximativ 810

Producție anuală: 10.000.000 Fkm 

1998: Începem producția de cabluri 
telecom din cupru

2009: Ne extindem portofoliul  
de produse și începem producția  
de cabluri de telecomunicații cu  
fibră optică

2018: Extindem capacitatea fabricii 
cu 50 %
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Adresă: 
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 
Strada Milcov, nr. 12A  
230077, Slatina, România
Telefon: 
+40 349 403228  
+40 349 403210  
+40 349 403269
E-mail:  
customercare.romania@prysmiangroup.com

Conectăm oamenii și-i  
aducem mai aproape 
În Slatina am investit în cea mai mare fabrică 
de cabluri de fibră optică din Europa Centrală  
și de Est. De aici, oferim lumii întregi o gamă 
largă de cabluri de telecomunicații, adaptate 
celor mai diverse cerințe atât pentru cablurile 
de fibră optică cât și pentru cablurile de tele-
comunicații din cupru.

Produse speciale

• Cabluri de telecomunicații din cupru 

• Cabluri optice pentru infrastructura  
completă de telecomunicații

• Cabluri cu tehnologii speciale, precum  
RetractaNetXS (cablu cu module de fibră mică),  
FlexRibbonTM (cablu cu design ultra-compact 
cu număr mare de fibre – 1728 și 3456),  
BendBrightXS 

• Micro cabluri cu manta exterioară din HDPE  
pentru a ajuta la performanța de suflare – 
atât de mici, încât pot fi suflate în conducte 
subțiri mici, oferind o fibră mai bună pe mm².

• Produse pentru aplicații FTTH

• Gama completă de cabluri pentru soluții 
aeriene și subterane

• Cabluri pentru condiții de mediu ostile 
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Modul în care comunicăm s-a schimbat
Comunicarea a fost întotdeauna și va continua să fie esența experienței umane.  
Dar modul în care comunicăm evoluează constant. Tehnologia redefinește modul  
în care trăim, învățăm și experimentăm viața. Epicentrul acestei transformări este 
rețeaua de internet și cererea pentru transmisii de date tot mai rapide. Partenerii 
gigant în domeniul telecomunicațiilor regândesc scopul, rolul și utilizarea rețelelor 
pentru creșterea lățimii de bandă, extinderea capacității și sporirea eficienței, iar  
noi suntem aici pentru a-i sprijini.

Rolul nostru în această schimbare
Îmbunătățim continuu produsele noastre și le adaptăm la toate nevoile pe  
care le pot avea clienții noștri. Am dezvoltat soluții inteligente pentru clienți,  
precum cabluri cu design compact și un număr mai mare de fibre, cabluri hibride 
convergente de energie și linii de telecomunicații, cabluri combinate care includ 
linii de energie și conducte PDPE sub aceeași teacă sau cabluri pentru cele mai 
ostile condiții de mediu. Coerența noastră ne-a ajutat să devenim lider mondial  
în soluțiile de fibră optică și telecomunicații. 
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Apeluri și 
sms-uri 

TELEFOANE 
MOBILE

GADGETURI  
SMART

Ne fac viața  
mai ușoară și  

mai confortabilă

TABLETE ȘI 
SMARTPHONEURI

Ne țin  
conectați  

oriunde am fi

„EXPLOZIA”  
SOCIAL MEDIA

Familia, prietenii 
și colegii sunt 

doar la un click 
distanță

SOLUȚII  
CLOUD

Conținut digital  
accesibil 24/7

Și din 2000 până în prezent am vândut 1 milion de km de cabluri 
cu fibre optice suficient pentru a înconjura Pământul de 157 de  
ori sau pentru o excursie până la Lună și înapoi.
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Oamenii noștri
Oamenii noștri ne ajută să creăm un viitor 
mai bun 
Cea mai importantă resursă a Grupului Prysmian 
o reprezintă oamenii. Ei fac parte din succesul 
nostru și datorită lor suntem capabili de lucruri 
mărețe. În cadrul organizației, angajații noștri 
îmbrățișează valorile companiei, oferind cele 
mai bune servicii clienților.

Valorile noastre
În centrul a ceea ce facem sunt valorile  
fundamentale ale grupului: Motivație,  
Încredere și Simplitate.

Suntem lideri mondiali în industria sistemelor 
de cabluri de energie și telecomunicații
Căutăm să angajăm persoane cu cunoștințe de 
specialitate din sectoarele industriale, precum 
și cunoștințe tehnice despre cabluri și acce-
sorii. În acest fel clienții noștri beneficiază 
de o abordare practică în fața provocărilor, 
precum și de soluții compatibile din punct  
de vedere tehnic. 

Diversitate și incluziune
Promovăm un mediu multicultural și credem 
în contribuția individuală, în experiențe, per-
spective, stiluri de conducere și pasiuni care 
contribuie la crearea de valoare a companiei, 
în conformitate cu obiectivele sale.

Training și dezvoltare
Am dezvoltat programe specializate, instru-
mente și inițiative care colaborează pentru a 
crea oportunități interesante pentru oamenii 
noștri. Programul pentru absolvenți, Graduate 
Program, Make It, Sell It și Academia Prysmian 
au fost concepute pentru a ajuta oamenii să își 
extindă cunoștințele și să crească odată cu noi.
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De ce să alegeți soluțiile  
de cabluri Prysmian?
Fără riscuri pentru voi
O rețea de cablu de alimentare ar trebui să poată furniza energie electrică fără 
întrerupere. Cablurile noastre sunt 100 % certificate și procesele noastre de calitate 
sunt împinse la limita maximă. Inovăm constant procesul nostru de producție și 
verificăm de mai multe ori producția noastră înainte de a intra în circuitul de  
vânzare. Fiecare tambur și fiecare cablu au propriul raport și certificat de testare. 
Toate cablurile pentru clădiri sunt certificate CPR. Declarația relevantă privind  
performanța și testele poate fi urmărită online folosind codurile de bare.

Un motiv pentru succesul nostru este că am dezvoltat în mod constant cabluri  
care sunt în conformitate cu standardele locale și internaționale, sunt testate  
și foarte calitative. 
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Logistica a devenit simplă
Cablurile noastre ajung acolo unde aveți nevoie de ele, când aveți nevoie de ele! 
Industriile solicitante pot însemna, de asemenea, locații provocatoare. Rețeaua  
logistică complexă de care dispunem, ne permite să livrăm pe cale rutieră, pe mare  
și pe calea aerului și într-un interval scurt de timp direct din stocul nostru extins.  
Vă livrăm cablurile potrivite în timp record pentru a respecta limitele de timp ale 
proiectelor voastre, atât pe teritoriul României, cât și pe plan internațional.

Experiență lungă, expertiză excelentă
La Slatina producem soluții de cablu de aproximativ o jumătate de secol și de  
atunci suntem în fruntea dezvoltării. 

Inovarea și dezvoltarea de produse de succes necesită resurse adecvate iar noi  
suntem bine echipați cu utilaje, unelte și oameni specializați care transformă  
fiecare proiect în realitate. Aveți nevoie de un cablu special într-o configurație  
personalizată? Noi îl putem face!
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© All rights reserved by Prysmian Group 2021-11  |  Version 2.

Datele tehnice, dimensiunile și greutăţile pot fi modificate. Toate dimensiunile și valorile fără toleranţe sunt 
valori de referinţă. Specificaţiile sunt destinate produsului furnizat de Prysmian Group: orice modificare sau 
alterare ulterioară a produsului poate da rezultate diferite. Informaţiile conţinute în acest document nu trebuie 
copiate, reeditate sau reproduse sub nicio formă, nici integral, nici parţial, fără acordul scris al Prysmian Group. 
Informaţiile sunt considerate corecte în momentul emiterii. Prysmian Group își rezervă dreptul de a modifica 
această specificaţie fără o notificare prealabilă. Această specificaţie nu este valabilă din punct de vedere 
contractual decât dacă este autorizată în mod specific de Prysmian Group.

Urmărește-ne

prysmiangroup.ro

PRYSMIAN GROUP
Birouri România 
Strada Dragănești, nr. 28,  
Slatina, 230119
Telefon: +40 249 406 633
infocables-ro@prysmiangroup.com


