
PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

pentru confecții metalice și debitare laser

SOLUȚII INO  ATOARE 



Cu o experiență de 30 de ani în industria 
construcțiilor, INOVECO oferă o gamă variată de 
servicii în domeniul confecțiilor metalice din 
inox, oțel și aluminiu  pe piața din România.

La sediul nostru din Voluntari, în jud. Ilfov, avem o 
hală proprie cu o suprafață de peste 2.000 mp 
pentru proiectarea și fabricarea structurilor 
metalice executate la comandă.

Inovăm industria construcțiilor și contribuim la 
protejarea mediului înconjurător din 1993

Despre noi

”
Realizăm o gamă largă de confecții metalice și prelucrări mecanice (debitări, perforări, 
îndoiri), folosind doar utilaje de înaltă tehnologie. Oferim servicii de calitate în 
debitarea laser a materialelor precum oțel carbon, oțel inoxidabil sau aluminiu.

Executăm structuri metalice la comandă. Gama noastră variată de servicii pentru 
realizarea confecțiilor din inox pentru uz industrial este personalizată în funcție de 
cerințele clientului.

Putem asigura transportul cu mijloace proprii.

Serviciile noastre
PROFESIONALISM CALITATE

EFICIENȚĂ INTEGRITATE

ELIGIBILITATE DURABILITATE

LOIALITATE INOVARE



REALIZARE CONFECȚII METALICE ȘI 
SERVICII DEBITARE CU LASER

Ü Containere tip birou, pentru transport, pentru 
depozitare deșeuri de orice natură, Abroll, pentru 
colectare biogaz;

Ü Structuri ușoare și grele;
Ü Stăvilare pentru stații de pompare;
Ü Carcase cu buloane pentru fundații;
Ü Derulatoare membrană celulă compost;

Ü Grătare pentru tra�c ușor sau greu;
Ü Confecții metalice pentru mobilier stradal (structuri 

metalice de suport pentru bănci stradale, coșuri de 
gunoi, pergole metalice, garduri metalice, etc.);

Ü Platformele subterane acționate hidraulic;
Ü Confecții metalice pentru uz industrial.

Putem realiza o gamă variată de confecții metalice din inox,oțel și aluminiu

Atelierul nostru de debitare laser 

Ü Masa de lucru a mașinilor de debitat cu laser este de 
maximum 3.000 mm lungime și 1.500 mm lățime.

Ü Grosimea maximă de debitare este de 20 mm pentru 
oțel carbon, 12 mm pentru oțel inoxidabil și 8 mm 
pentru aluminiu.



REALIZARE STRUCTURI METALICE
PENTRU SPAȚII PUBLICE ȘI PRIVATE

Garduri metalice



REALIZARE STRUCTURI METALICE
PENTRU MOBILIER STRADAL

Pergole metalice



REALIZARE STRUCTURI METALICE
PENTRU SISTEME CU PANOURI SOLARE

Cadru metalic
panouri solare



REALIZARE STRUCTURI METALICE LA 
INSTALAȚII DE ARDERE CU FACLĂ

Confecții din inox



DETALII DE 
CONTACT

Bulevardul Eroilor nr. 6-8 
077190 | Voluntari |  Ilfov
T: +40 (21) 241 55 13 
E: confec�i.metalice@inovecoexpert.ro
www.inovecoexpert.ro  
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