
 
Grupul de companii TRISA-Prezentare 

 
Înfiinţată în anul 1887 în  Triengen, Lucerne, 

în mijlocul Elveţiei şi al Europei, TRISA este în 
prezent unul dintre furnizorii de top de periuţe de 
dinţi şi produse de îngrijire orală. Pe lângă 
articolele produse sub marca TRISA, compania 
produce şi articole sub alte denumiri pentru 
companii multinaţionale. Mai mult de un million de 
periuţe de dinţi sunt fabricate zilnic în conformitate 
cu cele mai exigente standarde de control al 
calităţii (Sistemul de Management Integrat ISO 
9001 / ISO14001, OHSAS 18001), 95% din 
producţie este exportată în mai mult de 80 de ţări.

TRISA se bucură de recunoaşterea poziţiei de lider de piaţă în inovaţii şi 
tehnologiile utilizate. Toate aceste realizări se datorează succesului culturii 
inovatoare şi unei cooperări de lungă durată cu universităţi de renume şi medici 
dentişti din întreaga lume. Se investesc continuu milioane de euro în instruie şi 
programe educaţionale pentru angajaţi,  în produse şi tehnologii de producţie. Prin 
urmare, compania a susţinut producţia de bază în Elveţia, protejând astfel locurile de 
muncă.  

Compania TRISA, deţinută în parteneriat de familie şi angajaţi, poate să 
privească în urmă cu încântare la dezvoltarea corporaţiei, mulţumită unei implicări 
durabile a fiecărui angajat precum şi datorită folosirii unui model participativ şi social  
de conducere. De asemenea le datorăm mulţumirile noastre din toata inima, clienţilor 
interni şi internaţionali, care ne-au acordat încredere de-a lungul timpului. Ei sunt 
stimulentul nostru pentru a continua să depunem eforturi susţinute şi în viitor.  

La 100 de ani de la înfiinţarea firmei mamă, TRISA Group a continuat să 
crească pas cu pas.  

În anul 1987, TRISA Electronics AG, iniţial parte integrantă din grupul TRISA, a 
devenit independentă. TRISA Electronics AG este un furnizor dinamic de produse 
electrocasnice mici pentru Elveţia şi Europa, produse din domeniul îngrijirii 
personale, a casei, produse pentru bucătărie şi confort. Aceste produse corespund 
normelor de calitate impuse de elveţieni, după cum se ştie printre cele mai 
pretenţioase pieţe din lume. 
  



În anul 1989 Ebnat-Kappel AG îşi găseşte locul în TRISA Holding, în contextul 
întăririi pozitiei pe piaţa periilor de orice fel. 
În prezent, această experimentată şi inovativă companie este un producator în 
domeniul dinamic al îngrijirii orale. Pe lângă acestea, grupul Ebnat este nucleul 
competenţei pentru produsele interdentare şi a periilor pentru gospodăriile casnice. 
 În anul 1996 are loc înfiinţarea companiei de distribuţie TRISA Bulgaria GmbH. 
Această curajoasă investiţie timpurie în Estul Europei face ca TRISA Group să fie un 
lider în industrie. În Bulgaria şi în tările vecine ei, numele TRISA devine cunoscut. 
 În anul 1998 alte două segmente ale companiei mamă devin independente. 
TRISA Accessories AG realizează în Elvetia poziţia de lider de piată cu o echipă 
tânără care este la curent cu noile tendinţe în domeniul accesoriilor de păr şi a 
bijuteriilor pentru haine. 
 Trisonic AG este compania noastră producătoare de periuţe electrice de dinţi. 
Mulţumită experienţei de producţie de peste 30 de ani, sunt produse în fiecare an 
mai mult de un million de dispozitive de cea mai înaltă calitate. 
Astăzi TRISONIC se situează pe locul 2 în ceea ce priveşte viteza de creştere pe 
piaţa periuţelor de dinţi electrice din Europa. 

Cu o cifră de afaceri de 215 
milioane CHF (franci 
elveţieni) şi un număr de 
1126 de angajaţi (în anul 
2011), TRISA sărbătoreşte în 
acest an 125 de ani de 
existenţă. 
Cu ocazia acestui jubileu, toţi 
clienţii TRISA vor beneficia 

de produsele calitative în cadrul unor oferte speciale. 
          2012 este şi anul în care ZASS Romania a semnat contractul de distribuţie pe 
piaţa românească a produselor marca TRISA. Acestea includ toate produsele mărcii 
TRISA: electrocasnice mici, produse de îngrijire orală şi produse de îngrijire a  
părului. 
          Sperăm ca într-o perioadă cât mai scurtă de timp, cât mai multi clienţi români 
să beneficieze de calitatea produselor fabricate în Elveţia cu pasiune. Vom oferi 
consumatorului român un produs de calitate la un preţ adaptat pieţei noastre. 
          În acest scop sperăm în suportul cât mai multor parteneri (atât actuali cât şi 
viitori – distribuitori, lanţuri de magazine şi magazine independente, farmacii, super şi 
hyper-marketuri etc.) în încercarea noastră de a pune pe piaţa României produse 
folosite în Elveţia, în folosul consumatorului român doritor şi de calitate. 
 


