
DETALII DE CONTACT
Bulevardul Eroilor nr. 6-8 | 077190 | Voluntari |  Ilfov
T: +40 (21) 241 55 13 | E: contact@inovecoexpert.ro

www.inovecoexpert.ro  

Trofeul Calității ARACO 2019 pentru 
proiectul “Proiectare și execuție de 
lucrări aferente, Construcție Stație 
Sortare și Stație Vădeni”, din cadrul 
proiectului “Sistemul de 
management integrat al deșeurilor 
din jud. Brăila”.

Trofeul Calității ARACO 2017 pentru 
închidere depozit neconform Ianca 
și construire depozit conform și 
stație de sortare Ianca din cadrul 
proiectului “Sistemul de management 
integrat al deșeurilor din jud. Brăila”.

Trofeul Calității ARACO 2016 pentru 
construcția depozitului de la 
Ciocănești, proiectarea, construcția și 
punerea în funcțiune a stației de 
sortare, compostare și tratarea 
levigatului în jud. Călărași.

Trofeul IAGI 2013 la categoria 
“Proiecte executate în condiții 
extreme” pentru lucrarea “Lac de 
acumulare cu apă potabilă și apă 
tehnologică Mioarele - Domeniul 
schiabil Voineasa - Transalpina”.

REALIZĂRI PREMIATE

pentru construcții, agricultură și mediu

SOLUȚII INO  ATOARE 

PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

CONSTRUCȚII

MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII

TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE 
PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU



CUPRINS

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 pe 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. 

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.

Inovăm industria construcțiilor și contribuim la 
protejarea mediului înconjurător din 1993
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Despre noi

”Misiune, viziune și valori

PROFESIONALISM CALITATE

EFICIENȚĂ INTEGRITATE

ELIGIBILITATE DURABILITATE

LOIALITATE INOVARE
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CONSTRUCȚII DE 
INFRASTRUCTURĂ, 

MEDIU, CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Tipuri de proiecte pe care le putem 
executa:

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.

LUCRĂRI DE APĂ-CANAL, DRUMURI ȘI PODURI
LUCRĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Executăm proiecte mari de infrastructură, centre integrate de gestionare a deșeurilor municipale și 
periculoase, precum și lucrări speciale de construcții. Avem personal cali�cat, utilaje moderne de construcții și 
folosim materiale de construcție ecologice. Compania noastră a implementat sistemul de management al 
calității, mediului, sănătății și siguranței muncii, conform SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, SR ISO 
45001:2018.

Ü Zona administrativă și stația de sortare: cântar rutier și 
clădirea de recepție a deșeurilor, mini-stație de 
epurare a apelor uzate menajere, stația de osmoză 
inversă, bazin pentru levigat, bazin pentru concentrat, 
gospodăria de apă;

Ü Construcția depozitului ecologic: câmp testare, 
decopertare amplasament, terasamente, construire 
barieră de argilă, sistem de impermeabilizare cu 
materiale geocompozite, sistem de colectare levigat, 
transport levigat.

Ü Grunenpark Residence cuprinde 3 blocuri cu regim de 
înălț ime mic,  total izând un număr de 85 de 
apartamente de tip garsoniere, 2, 3 și 4 camere, cu boxe 
pentru depozitare și uscătorie la �ecare etaj al celor 3 
blocuri;

Ü Suprafață construită subsol: 2.935,21 mp;
Ü Suprafață construită parter: 1.438,23 mp;
Ü Suprafață construită desfășurată: 7.191,15 mp;
Ü Suprafață teren: 3.700 mp;
Ü  Înălțimea maximă: 15,80 m;
Ü Parcare subterană și supraterană (total 123 de locuri).

Ü Obiectivele proiectului: se urmărește reabilitarea a unei 
părți din capacitatea de pompare a două stații de 
pompare pentru irigații – SP1 și SRP1, precum și 
refacerea sistemelor de conducte și canale pentru 
preluarea și transportul apei din Lacul Babadag (CA0, 
CA1, CA4), reabilitarea construcțiilor celor două stații: 
SP1 și SRP1, execuția de noi acoperișuri tip șarpantă;

Ü Sursa de alimentare cu apă a amenajării o reprezintă 
lacul Babadag prin cele trei stații de bază SP1 Babadag, 
SP2 Babadag și SP3 Babadag.

Fiecare proiect are o poveste de spus și �ecare 
construcție se realizează cu scopul de a păstra un grad 
ridicat de calitate pe o perioadă lungă de timp și în 
condiții de siguranță. Suntem pregătiți să punem la 
dispoziție expertiza noastră pentru a vă ajuta să 
e�cientizați timpul și costurile pentru proiect.

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

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

Construcție ansamblu rezidențial cu regim de 
înălțime S+P+4E, str. Valea Furcii, București

Reabilitarea sistemului de irigații la Babadag, 
județul Tulcea (proiect în derulare)
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LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Ü drumuri și platforme;
Ü celulă pentru depozitare deșeuri;
Ü levigat - transport și epurare;
Ü zonă de recepție;
Ü clădire administrativă;
Ü stație carburanți;
Ü sistem de spălare roți;
Ü cabină pentru cântar;
Ü cântar rutier;
Ü atelier pentru întreținere utilaje;
Ü colectare biogaz;
Ü centrală de aspirație și combustie;
Ü substație colectoare;
Ü sistem de eliminare condens;

Ü diverse sisteme de monitorizare și detectare gaz;
Ü conducte de legătură între colector și centrală;
Ü conducte de legătură între centrală și arzător;
Ü canalizare;
Ü instalații apă potabilă și incendiu;
Ü instalații electrice;
Ü stație de tratare mecano-biologică;
Ü stație de sortare;
Ü monitorizări de gaze;
Ü monitorizări de ape subterane;
Ü împrejmuiri și porți;
Ü amenajări de spații verzi;
Ü amenajări de perdele vegetale.

Centre de management integrat

Ü drumuri și platforme;
Ü clădiri;
Ü rampe pentru transfer 

deșeuri;
Ü zonă de recepție;
Ü clădire administrativă;
Ü sistem de spălare roți;
Ü cabină pentru cântar;
Ü cântar rutier;
Ü canalizare;
Ü instalații apă potabilă 

și incendiu;

Ü instalații electrice;
Ü refacere mediu;
Ü spații verzi;
Ü colectare și epurare 

ape de suprafață și ape 
menajere;

Ü împrejmuiri și porți;
Ü alte echipamente și 

dotări;
Ü prescontainere;
Ü containere  pentru 

colectare.

Stații de transfer

Închideri de depozite
Ü relocări deșeuri și cosmetizări;
Ü straturi de etanșare conform MO 

nr. 86bis/26.01.2015;
Ü strat de susținere din pământ 

și/sau deșeuri minerale;
Ü impermeabilizare;
Ü strat de acoperire;
Ü sistem de colectare levigat;

Ü strat de recultivare;
Ü tratări și colectări ape uzate;
Ü colectare apă pluvială;
Ü rezervor de retenție apă pluvială;
Ü sistem de in�ltrare apă pluvială;
Ü sistem de degazare;
Ü puțuri biogaz;
Ü sistem de colectare biogaz;

Ü substații colectoare și arzător în 
cazul degazărilor active;

Ü drumuri și platforme;
Ü branșament electric;
Ü împrejmuiri și porți;
Ü amenajare de spații verzi;
Ü monitorizări de gaze;
Ü monitorizări de ape subtarane.

Construcția depozitului de la Ciocănești, județul Călărași și proiectarea, construcția și 
punerea în funcțiune a Stației de Sortare și Compostare și a Stației de Tratare a levigatului

Închidere depozit neconform și 
construcție depozit conform și Stație 
de Sortare, Ianca, județul Brăila

Construcție Stație de Transfer, 
Însurăței, județul Brăila

CONSTRUCȚII DE 
INFRASTRUCTURĂ, DE MEDIU, 

CIVILE ȘI INDUSTRIALE
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MATERIALE  
GEOSINTETICE

Gama de produse oferite cuprinde:

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.

Activăm pe piața materialelor geosintetice încă de la începutul anilor 1990. În decursul anilor, compania și-a 
impus și păstrat statutul de lider în promovarea soluțiilor moderne ce folosesc materiale geosintetice de foarte 
bună calitate fabricate de producători renumiți pe plan mondial.

GAMĂ COMPLETĂ DE MATERIALE GEOSINTETICE

Aplicațiile materialelor geosintetice:

Ü Creșterea capacității portante;
Ü Structuri de sprijin și consolidare versanți;
Ü Armarea îmbrăcăminților bituminoase;
Ü Sisteme de drenaj orizontale și verticale;
Ü Control erozional și protecții de taluz;
Ü Impermeabilizare depozite de deșeuri, 

rezervoare, canale, lacuri și baraje.

GEOTEXTILE

BARIERE DE PROTECȚIE 
ÎMPOTRIVA CĂDERILOR DE PIETRE

GEOMEMBRANE GEOCELULE

SALTELE ANTIEROZIONALE

GEOGRILE MONOAXIALE,
BIAXIALE ȘI TRIAXIALE GABIOANE

GEOCOMPOZITE BENTONITICE GEOCOMPOZIT PENTRU 
DRENAJ
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MATERIALE PENTRU 
HIDROIZOLAȚII

Oferim produse și sisteme care înglobează tehnologii de ultimă oră care se adaptează tuturor 
exigențelor și se adresează unor domenii de larg interes.

GAMA DE MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAȚII

Gama de produse oferite cuprinde:

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.

Aplicațiile materialelor pentru 
hidroizolații:

Ü Acoperiri pentru pardoseli;
Ü Tabliere de pod pentru autostrăzi și pentru 

căile de cale ferată de mare viteză;
Ü Sisteme complete de hidroizolații pentru 

fundații și acoperișuri;
Ü Impermeabilizare piscine, tuneluri, subsoluri, 

rezervoare de apă, băi, etc.

MEMBRANE BENTONITICE

MEMBRANE EPDM

MORTARE PENTRU REPARAȚII

MEMBRANE BITUMINOASE

MEMBRANE CIMENTOASE

POLIUREE
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REALIZARE CONFECȚII METALICE 
ȘI SERVICII DEBITARE CU LASER

Atelierul de confecții metalice și prelucrări mecanice se a�ă pe platforma Inoveco din Voluntari, județul Ilfov și 
are o suprafață totală de peste 2.000 mp. Este prevăzut cu un pod rulant pentru mărirea e�cienței producției și 
prelucrarea de comenzi pentru structuri grele.

CONFECȚII METALICE DIN INOX ȘI OȚEL SERVICII DEBITARE CU LASER

Debitarea cu laser reprezintă una dintre cele mai performante tehnologii de a tăia table de oțel, inox și 
aluminiu cu aplicabilitate în vaste domenii: transport, construcții, auto, fațade, telecomunicații, 
electrotehnică, bunuri de larg consum.

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.

Atelierul nostru de debitare laser 

Ü Atelierul nostru poate executa o gamă variată de repere în baza desenelor puse la dispoziție de către 
bene�ciar sau proiectate de către inginerii noștri tehnologi.

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 de înaltă precizie

Ü Oferim servicii de calitate în debitarea laser a 
unei largi game de materiale precum oțel 
carbon, oțel inoxidabil sau aluminiu. De 
asemenea, executăm gravarea metalelor cu 
fascicul laser.

Ü TruLaser 3030, noua generație de laser, 
combină tehnologia inovatoare de putere 
mărită a laserului cu un concept optimizat de 
design și operare. 

Ü Avantajele folosirii echipamentului marca 
TRIUMPF:
Ø Calitatea excepțională a marginii, care nu mai 

necesită reprelucrare;
Ø Productivitate sporită și utilizarea e�cientă a 

foii rămase, grație funcției de Drop&Cut;
Ø Proceduri inovatoare de prelucrare rapidă și 

operativă.

Putem realiza o gamă variată de confecții metalice
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ECHIPAMENTE PENTRU
ACTIVITATEA DE SALUBRITATE

SOLUȚII CLASICE PENTRU 
COLECTAREA SELECTIVĂ

SOLUȚII INTELIGENTE PENTRU 
COLECTAREA DEȘEURILOR

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 Platformele subterane de colectare a deșeurilor sunt o 
alternativă la platformele clasice (supraterane) reprezentate de 
țarcuri în interiorul cărora se amplasează containere sau pubele. 

Ü Colectarea deșeurilor se face prin acționarea hidraulică a 
platformei pentru ridicare, iar cele 4 containere se manipulează 
manual.

Ü Platformele subterane realizate de către compania noastră sunt 
efectuate în conformitate cu HG 1029/2008 privind condițiile 
introducerii pe piață a mașinilor și cu Legea 64/2008 privind 
funcționarea în condiții  de siguranță a instalațiilor sub presiune, 
instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de 
combustibil �ind livrate împreună cu documentația aferentă 
(declarație de conformitate, manual de instrucțiuni, etc.). 

Ü Aceste platforme pot � dotate la cerere cu sisteme inteligente de 
deschidere a coșurilor de inserție. 

Ü Chip electronic - Facilitează identi�carea electronică a containerului.

Ü Controlul accesului - Asigură identi�carea electronică a utilizatorului și deschiderea capacului.

Ü Controlul temperaturii - Previne incendiile prin detectarea creșterilor anormale de temperatură în 
interiorul containerului.

Ü Controlul gradului de umplere - Oferă informații despre gradul de umplere al containerului.

Ü Controlul alinierii - Previne alinierea incorectă a containerului, precum și mișcarea.

SISTEME DE COLECTARE 
SEMI-ÎNGROPATE ȘI ÎNGROPATE

Platforme subterane acționate hidraulic

Ü Avem în portofoliu o gamă largă de containere subterane cu 
diverse modalități de ridicare și golire. 

Ü Acestea reprezintă soluții e�ciente care facilitează eliminarea, 
depozitarea și descărcarea tuturor tipurilor de deșeuri.

Ü Sunt ideale pentru amplasarea în spații urbane și asigură 
utilizatorilor multiple avantaje printre care faptul că sunt igienice 
și ușor de curățat, asigură o colectare e�cientă a deșeurilor și au 
un design elegant și funcțional, care se integrează perfect în 
mediul urban.

Ü Containerele comercializate de Inoveco respectă Directivele 
Comunității Europene 98/73 privind construcția, producția, 
sănătatea și siguranța în muncă și sunt produse în concordanță 
cu sistemele de management ale calității ISO 9001 and ISO 
14001.

Containere subterane

Poziția 1 - Platforma îngropată

Poziția 2 - Platforma ridicată
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ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREȚINEREA
DRUMURILOR ȘI SPAȚIILOR VERZI

Departamentul de producție și echipamente 
pentru ac�vitatea de SALUBRITATE

ECHIPAMENT PENTRU ÎNTREȚINEREA
DRUMURILOR PE TIMP DE IARNĂ

ECHIPAMENT PENTRU ÎNTREȚINEREA 
SPAȚIILOR VERZI

ECHIPAMENT PENTRU ÎNTREȚINEREA 
DRUMURILOR ÎN ORAȘ

ECHIPAMENT PENTRU ORICE 
ALTE SERVICII

UN SINGUR VEHICUL 
cu aplicații numeroase

Automăturătoare compactă 
pentru un mediu curat

Varianta Diesel

Varianta Electrică

Alegerea potrivită 
pentru străzile 
aglomerate ale 

orașelor și pentru 
spațiile înguste 

și strâmte

 ECHIPAMENTE PENTRU
ACTIVITATEA DE SALUBRITATE
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SISTEME PENTRU DIGESTIA AEROBĂ 
A DEȘEURILOR ORGANICE (COMPOSTARE)

SISTEME PENTRU DIGESTIA ANAEROBĂ 
A DEȘEURILOR ORGANICE (BIODIGESTOARE)

Tehnologia cu membrană semipermeabilă

Tehnologia GORE® Cover este cea mai performantă tehnologie de 
compostare din lume, cu peste 150 de instalații localizate în peste 
20 de țări, tratând 10.000 tone de deșeuri organice pe zi, 365 zile pe 
an. Tehnologia oferă o soluție e�cientă pentru tratarea durabilă a 
diferitelor tipuri de deșeuri organice în cele mai variate condiții 
climatice cu un control foarte bun al emisiilor și mirosurilor. 

Care sunt avantajele?
Ü Reducerea emisiilor de mirosuri cu peste 97%;
Ü Eliminarea patogenilor în condiții de siguranță;
Ü Capacitate de tratare mai mare pe spațiu restrâns;
Ü Stabilizarea și reducerea volumului de deșeu înainte de 

depozitare conform legislației în vigoare;
Ü Compostare pe toată perioada anului;
Ü Obținerea unui compost de calitate superioară repede;
Ü Costuri de investiție și operare considerabil reduse în 

comparație cu alte sisteme de compostare.

Instalații pentru digestia anaerobă a deșeurilor biodegradabile

Deșeurile biodegradabile pot � reciclate și prin transformarea lor în biogaz în instalații de descompunere anaerobă. 
Biogazul poate � folosit pe post de combustibil pentru alimentarea utilajelor sau mașinilor sau poate � transformat în 
energie electrică și termică. Instalațiile pe care le oferim pot � încadrate în două categorii: instalații de producere a 
biograzului (la nivel industrial) și instalații containerizate (micro-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.

Care sunt avantajele?
Ü Produc energie verde proprie (electrică, termică);
Ü Ajută la reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor;
Ü Prin digestia anaerobă se elimină majoritatea agenților patogeni din deșeuri;
Ü În loc să reprezinte un cost, deșeurile organice devin o sursă de pro�t, întrucât 

energia produsă reduce costurile de la factura de energie și se poate vinde în 
Sistemul Energetic Național.

Sistemul Big Hanna a fost inventat de suedezul Torsten Hultin și 
este pe piață încă din 1991. Deșeurile sunt alimentate în  composter 
împreună cu 10-20% (la masă) material absorbant.  Procesul 
biologic ce are loc în composterul Big Hanna reduce deșeurile 
alimentare cu până la 90%. În concluzie, 100 de kg deșeuri 
a l imentare ș i  peleț i i  adăugați  generează aproximativ 
20-30 de kg de  compost de calitate, bogat în nutrienți și micro-
elemente, prietenos cu  mediul înconjurător.

Care sunt avantajele?
Ü Proces natural de compostare;
Ü Consum foarte mic de energie;
Ü Timpul de tratare în cilindru este de 6-10 săptămâni;
Ü Durata de viață a echipamentului este de peste 20 de ani;
Ü Potrivit pentru zonele dens populate;
Ü Instalat în interior sau exterior;
Ü Golire automată - se schimbă doar sacul pentru compost.

Composter în sistem închis cu cilindru rotativ

ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII 
PENTRU VALORIFICAREA 
DEȘEURILOR ORGANICE
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Sisteme liniare

Ü Sunt sisteme de irigare în mișcare pentru parcele 
dreptunghiulare. 

Ü La acestea nu există un punct fix de ancorare la 
sol, prin urmare sistemul trebuie să suporte 
presiuni mecanice ale sarcinilor mobile. 

Ü Pot fi alimentate fie din canal, fie din rețeaua de 
hidranți, iar cu ajutorul unui sistem propriu de 
ghidare urmăresc forma parcelei și acoperă până 
la 100% din parcela care se dorește irigată. 

Pivoți

Ü Punctul de pivot este centrul cercului irigat. 
Ü Potriviți pentru solele de forma pătrată sau 

circulară, cu un raport bun între calitate, 
preț și suprafața irigată.

Ü Modelul de pivot tractabil reprezintă o 
soluție ideală pentru a reduce costurile 
raportate la �ecare hectar de teren irigat.

SISTEME COMPLETE DE IRIGAȚII

Inoveco este o companie cu tradiție în domeniul echipamentelor pentru irigații și avem în portofoliu cele mai 
noi și mai ușor de folosit sisteme de irigații de pe piață. Suntem reprezentanți în Romania ai grupului de 
producători a echipamentelor pentru irigații IRRIMEC/OTECH. Echipa noastră de specialiști furnizează suport 
pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de 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.

Sisteme cu tambur și furtun

Ü Tamburi ;Mini Rain
Ü Tamburi ;Rain Sky
Ü Tamburi EcoRain;
Ü Tamburi ;Opti Rain
Ü Tamburi Master Range.

Motopompe

Ü Motopompele sunt folosite pentru irigarea 
c u l t u r i l o r  î n  o r i c e  c o n d i ț i i .  F i e c a r e 
motopompă poate fi dimensionată în funcție 
de cerințele clientului. 

Ü Motopompele sunt disponibile cu motoare 
IVECO, DEUTZ, JOHN DEERE cu puteri între 
80 CP și 240 CP.

Avem o gamă variată de produse în portofoliu:

Stații de pompare plutitoare

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.

 SOLUȚII COMPLETE ȘI 
ECHIPAMENTE PENTRU IRIGAȚII
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PLASE PENTRU AGRICULTURĂ
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII, 

COMERȚ ȘI UZ INDUSTRIAL

PRODUCȚIE PROPRIE
Ü Plasă protecție pomișori;
Ü Plase extrudate pentru ambalat 

legume și fructe;
Ü Garduri și plase pentru uz 

gospodăresc.

PRODUSE COMERCIALIZATE
Ü Agrotextil antiburuieni;
Ü Plasă protecție antipăsări;
Ü Plasă protecție împotriva  insectelor;
Ü Membrană protecție paie;
Ü Folie microporoasă anti-îngheț.

PRODUCȚIE PROPRIE
Ü Manșoane de protecție;
Ü Plase delimitări zone de lucru;
Ü Plase pentru stabilizarea solului.

PRODUSE COMERCIALIZATE
Ü Plasă mascare garduri;
Ü Plasă protecție schelă;
Ü Boxpaleți;
Ü Europaleți.

PLASĂ POMIȘORI

PLASĂ UZ GOSPODĂRESC

AGROTEXTIL ANTIBURUIENI MEMBRANĂ PAIE

PLASĂ ANTIPĂSĂRI PLASE PENTRU AMBALAT

PLASĂ DELIMITARE ȘANTIER

MANȘOANE PROTECȚIE

PLASĂ MASCARE GARDURI PLASĂ PROTECȚIE SCHELĂ

BOXPALEȚI EUROPALEȚI

PRODUSE PENTRU UZ AGRICOL, 
COMERCIAL ȘI INDUSTRIAL
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