
PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

CONSTRUCȚII

MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII

TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE 
PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU

pentru construcții, agricultură și mediu

SOLUȚII INO  ATOARE 



INOVECO este o companie în�ințată în 1993 cu un 
portofoliu variat de produse și servicii inovatoare, alături 
de oameni bine pregătiți și un management performant. 
Ne implicăm în permanență în protejarea mediului 
înconjurător. 

Pentru fiecare decizie pe care o luăm, punem în balanță 
atât riscurile și avantajele pe termen scurt, cât și cele pe 
termen lung. Menținerea acestui echilibru conduce la 
creșterea companiei și garantează că soluțiile noastre 
sunt cele mai potrivite atât acum, cât și în viitor. 

Inovăm industria construcțiilor și contribuim la 
protejarea mediului înconjurător din 1993

Despre noi

”
Viziunea firmei noastre are la bază finalizarea la timp și într-un mod profesionist a fiecărui proiect în 
parte prin oferirea de soluții eficiente care sunt adaptate perfect cerințelor clienților noștri. 

Ne dorim să devenim un partener de încredere în dezvoltarea proiectelor de construcții, utilizând 
resursele naturale în mod responsabil și minimizând impactul nostru asupra mediului.

Inovăm industria construcțiilor cu �ecare proiect �nalizat, contribuind cu profesionalism și bună 
credință la dezvoltarea durabilă a societății.

Misiune, viziune și valori

PROFESIONALISM CALITATE

EFICIENȚĂ INTEGRITATE

ELIGIBILITATE DURABILITATE

LOIALITATE INOVARE



CONSTRUCȚII DE INFRASTRUCTURĂ, 
MEDIU, CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Ü proiecte de drumuri;
Ü platforme;
Ü piste aeroportuare;
Ü construcții civile și industriale;
Ü demolări;
Ü depozite conforme de deșeuri municipale și 

industriale;

Ü stații de tratare apă potabilă;
Ü stații de epurare ape uzate;
Ü lucrări hidrotehnice;
Ü lucrări de îmbunătățiri funciare;
Ü rețele de alimentare cu apă;
Ü sisteme de canalizare.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor și 
Stație de Sortare la Valea Mărului, județul Galați

Reabilitarea sistemului de irigații la Babadag, 
județul Tulcea (proiect în derulare)

Tipuri de proiecte pe care le putem executa:

Închidere depozit neconform și construcție depozit 
conform și Stație de Sortare,  jud. Brăila



MATERIALE GEOSINTETICE ȘI 
MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAȚII 

GEOTEXTILE GEOMEMBRANE GEOCELULE MEMBRANE BITUMINOASE MEMBRANE EPDM MEMBRANE BENTONITICE

MATERIALE GEOSINTETICE

Ü Geotextile;
Ü Geomembrane;
Ü Geocelule;
Ü Geocompozite bentonitice;
Ü Geocompozite pentru drenaj;
Ü Geocompozite pentru armare asfalt;
Ü Saltele antierozionale;
Ü Geogrile monoaxiale, biaxiale și triaxiale;
Ü Gabioane;
Ü Sisteme de protecție împotriva căderilor de roci;
Ü Saltele umplute cu beton.

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAȚII

Ü Membrane bituminoase;
Ü Membrane bentonitice;
Ü Membrane PVC , PP și EPDM;
Ü Membrane lichide poliuretanice, 

epoxodice și poliuree;
Ü Mortare pentru hidroizolații;
Ü Materiale pentru tratarea rosturilor;
Ü Aditivi pentru betoane.



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 și oțel

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.



ECHIPAMENTE PENTRU
ACTIVITATEA DE SALUBRITATE

Ü Europubele din polietilenă pentru colectare 
selectivă;

Ü Eurocontainere din polietilenă;
Ü Eurocontainere metalice cu capac semirotund;
Ü Eurocontainere metalice cu capac plat;
Ü Containere mari Skip și Abroll;
Ü Containere clopot circulare;
Ü Containere clopot rectangulare;
Ü Containere cu încărcare laterală;
Ü Containere semi-îngropate;
Ü Containere subterane;
Ü Coșuri stradale;
Ü Coșuri de birou.

Soluții clasice pentru colectarea selectivă Platforme subterane acționate hidraulic

Containere subterane

Poziția 1 - Platforma îngropată Poziția 2 - Platforma ridicată



ECHIPAMENTE PENTRU
ÎNTREȚINEREA STRADALĂ

Automăturătoare compactă 
pentru un mediu curat

Varianta Diesel

Varianta Electrică

Alegerea potrivită 
pentru străzile 
aglomerate ale 

orașelor și pentru 
spațiile înguste 

și strâmte

UN SINGUR VEHICUL 
cu aplicații numeroase



ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII 
PENTRU VALORIFICAREA 
DEȘEURILOR ORGANICE

Sisteme pentru digestia aerobă 
(compostare)

Sisteme pentru digestia anaerobă 
(biodigestoare)

Instalații la nivel industrial

Reprezintă o soluție viabilă pentru 
eliminarea nămolurilor provenite de la 
stațiile de epurare a apelor uzate, a 
deșeurilor organice din industria 
alimentară și a deșeurilor organice 
menajere sau a dejecțiilor animaliere.

Alte soluții din portofoliul nostru

Ü Stații de epurare pentru levigat;
Ü Soluții pentru reducerea mirosurilor;
Ü Instalații de cogenerare;
Ü Instalații de fermentare a nămolului;.
Ü Instalații de ardere cu faclă.



SOLUȚII COMPLETE ȘI ECHIPAMENTE 
PENTRU IRIGAȚII

Ü Sisteme cu tambur și furtun;
Ü Sisteme liniare;
Ü Pivoți;
Ü Motopompe;
Ü Grupuri de pompare electrice:
Ü Sudură automată PEHD;
Ü Țeavă pentru irigații;
Ü Accesorii.

Echipamente pentru irigații

Ü Proiectare, execuție și montaj stații de pompare 
plutitoare pentru irigații și alimentări cu apă.

Ü Acestea sunt dotate cu flotoare de polietilenă de 
înaltă densitate (PEHD), structură de rezistență din 
oțel zincat sau inox și electropompe verticale cu 
racordare rigidă sau flexibilă la instalația de 
utilizare de pe uscat.

Ü Opțional se pot echipa și cu motopompe.

Stații de pompare plutitoare



PRODUSE PENTRU UZ AGRICOL, 
COMERCIAL ȘI INDUSTRIAL

Ü Plasă protecție pomișori;
Ü Plase extrudate pentru ambalat legume și fructe;
Ü Garduri și plase pentru uz gospodăresc;
Ü Manșoane de protecție;
Ü Plase delimitări zone de lucru;
Ü Plase pentru stabilizarea solului.

PRODUCȚIE PROPRIE
Ü Agrotextil antiburuieni;
Ü Plasă protecție antipăsări;
Ü Plasă protecție împotriva  insectelor;
Ü Membrană protecție paie;
Ü Folie microporoasă anti-îngheț;
Ü Plasă mascare garduri; 
Ü Plasă protecție schelă; 
Ü Boxpaleți; 
Ü Europaleți.

PRODUSE COMERCIALIZATE

PLASĂ POMIȘORI

PLASĂ UZ GOSPODĂRESC

AGROTEXTIL ANTIBURUIENI MEMBRANĂ PAIE

PLASĂ ANTIPĂSĂRI PLASE PENTRU AMBALAT

PLASĂ DELIMITARE ȘANTIER

MANȘOANE PROTECȚIE

PLASĂ MASCARE GARDURI

BOXPALEȚI
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