
 

Depaco SRL devine Wetterbest SRL 
 

 
 

Începând cu data de 2 iulie 2019, societatea comercială Depaco SRL se numește 
Wetterbest SRL. 

Decizia de a schimba numele vine ca urmare a dorinței de a avea o denumire comună 
a entității juridice cu brandul produselor comercializate, în scopul unei mai bune identificări a 
companiei și a valorilor acesteia. 

Compania are o experiență de 20 de ani pe piața de învelitori metalice în România, 
fiind recunoscută în timp drept un brand românesc de încredere, definit de profesionalism și 
promptitudine, de respectarea promisiunilor și de calitate fără compromisuri.  

Prin produsele sale, Wetterbest oferă clienților săi calitate, rezistență, siguranță, la un 
raport optim calitate-preț. Sistemele complete pentru acoperiș sunt realizate din materie primă 
de la furnizori de top la nivel european, cu echipamente de ultimă generație și sunt disponibile 
într-o gamă largă de culori, pentru fiecare casă. 

Specialiștii Wetterbest au experiența necesară pentru a oferi suport tehnic pentru 
identificarea soluțiilor potrivite fiecărui client. 

Wetterbest oferă: 

• Un raport optim calitate-preț; 
• Gamă largă de culori; 
• Certificarea calității; 
• Servicii de consultanță și suport tehnic; 
• Livrare rapidă; 
• Ambalare sigură. 

TeraPlast SA deține 99% din Wetterbest SRL. 

 

Despre Grupul TeraPlast 

Cu o tradiție de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este în prezent cel mai mare producător de materiale 
de construcții, cu capital românesc. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraSteel România 
și Serbia, Wetterbest, TeraGlass, TeraPlast Ungaria. Din aprilie 2019, business-ul de reciclare al Grupului 
se desfășoară în compania independentă TeraPlast Recycling.  

Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup – TeraPlast SA - este listată la Bursa de 

Valori București, sub simbolul TRP. Acțiunile TeraPlast sunt incluse în indicii BET-BK, BET-XT, BET-XT-

TR și BET-Plus. 

Contact: 

TeraPlast Relatia cu Investitorii 

Tel: +4 0741 270 439, Persoana de contact: Alexandra Sica – Manager PR 
E-mail: InvestorRelations@teraplast.ro  
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