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Grupul de firme prestează

Consrucții civile

- Servicii de construcții speciale pentru; coperișuri, 
cupole, biserici, moschee din cupru și alte metale.
- Servicii vânzări ferestre cu montare.
- Tâmplarie PVC de înală calitate. 
- Uși de interior.
- Produse din feroneri; materiale de construcții și uz 
gospodăresc.

Electroagent

- Grătare (barbecue) și produe pentru șeminee.
- Capace pentru uz industrial și gospodăresc din alu-
miniu și metale galvanizate.

Prestare servicii resurse umane

- În domeniul construcțiilor și transportului cu dis-
ponibilitate imediată a personalului. 



Absolut toate produsele reprezintă filosofia germană și 
elvețiană de tehnologie high-end, toate acestea fiind fabri-
cate în Uniunea Europeană. 



Acoperișul nu este doar punctul culminant structural al unei clădiri, ci trebuie să ga-
ranteze protecția împotriva influențelor exterioare ale mediului. Oferim acoperișu-
ri moderne cu o gamă largă de materiale, forme și culori. De asemenea, dezvoltăm 
soluții pentru acoperișurile plate din segmentul arhitecturii contemporane. Extin-
derea spațiului prin accesibilitatea și utilizabilitatea sa ca spațiu verde îl fac un el-
ement de planificare populară. De asemenea, planificăm și instalăm sistemul de 
protecție împotriva căderilor pe acoperișul abrupt sau plat profesional și în confor-
mitate cu reglementările SUVA.

Structura clădirii este puternic stresată de influențele constante ale mediului. Jghe-
aburile defecte, garniturile întărite sau conductele blocate, jgheaburile și casetele 
de ploaie sunt printre cei mai comuni factori de risc. Oferim un serviciu de întreține-
re rentabil la intervale regulate care previne deteriorarea construcțiilor. În situații de 
urgență, cum ar fi intrarea în apă, garantăm ajutor prompt și profesional în aceeași 
zi.

Ne-am bucura să vă sfătuim cu privire la toate întrebările de specialitate referitoare 
la o fațada nouă. Aceasta include alegerea materialului, precum și utilizarea culorii și 
formei, precum și combinația de componente tehnice care sunt utilizate pentru tip-
ul de perdele, izolate termic și placate cu fațadă ventilată din spate. Serviciile noas-
tre variază de la planificarea fațadelor cu software CAD până la execuție. Beneficiezi  
de anii noștri de experiență.





Producem semifabricate personalizate și perfecte optic pentru dimensiuni 
individuale, care garantează o instalare rapidă și ușoară. Gama noastră de 
servicii se extinde la canale de drenare standard, scurgeri de apă de aco-
periș, granițe și multe altele. Fabricăm foile în toate dimensiunile și mate-
rialele comune.



Aceste capace au zone încastrate adec-
vate pentru asfaltarea blocurilor sau unui 
strat de șapă - excelent pentru finisaje 
decorative pe alee și orice drum public.



Avem o forță de muncă foarte diversă, incluzând muncitori calificați din India și 
alte țări asiatice. 
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