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Pavilion nr. 2, stand nr. 1

AGENŢȚIA PENTRU EFICIENȚŢĂ ENERGETICĂ

Agenţia pentru Eficiență Energetică are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţi-
ei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura 
pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţio-
nale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei 
baze informaţionale în domeniile sale de activitate. 

De asemenea, Agenția, la nivelul autorităților publice centrale, are misiunea de a 
asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor Programului Național de îmbunătățire a 
eficienței energetice, acordând asistența necesară la elaborarea programelor şi pla-
nurilor locale pentru eficiența energetică şi monitorizând realizarea acestora.

Totodată, sub umbrela instituției se regăseşte Centrului unic de informare a investi-
torilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice, precum 
şi cele mai notabile evenimente în domeniu energetic: 

Cel mai mare concurs de premiere 
în domeniul energiei sustenabile

Festival alimentat de energie solară 
„Sun Dă-i Fest”

Centru de Informare pentru Energie 
Sustenabilă



Pavilion nr. 2, stand nr. 32

CVADRO THERM S.R.L.

THERMIA DIPLOMAT INVERTER 
PERFORMANȚĂ, EFICIENȚĂ ȘI ECONOMIE MAXIMĂ 

Suntem mândri să vă prezentăm noua generație de pompe de căldură geotermale: 
Thermia Diplomat Inverter. Unul dintre secretele performanței superioare este noul 
compresor de tip inverter. În timp ce vă bucurați de încălzire, apă caldă menajeră şi ră-
cire, puteți beneficia de o reducere uimitoare a consumului de energie cu până la 75%.

Thermia Diplomat Inverter - cu un pas înainte în domeniul pompelor de căldură!



Pavilion nr. 2, stand nr. 42

DI&TRADE ENGINEERING S.R.L.

PRODUSE NOI 2017 DE LA COMPANIA DI&TRADE ENGINEERING:

• sistemul VRF Toshiba SMMS-e 

• sisteme split Toshiba, seria G2KVR (Daiseikai) 

• sisteme split Toshiba, seria PKH2S 

• sisteme split Carrier, seria QHA

TOSHIBA 
AIR CONDITIONING SYSTEMS



Pavilion nr. 2, stand nr. 24

ELCORA IMPEX S.R.L.

Tehnologia
Ingineriei Skyworth
Calitatea absolută a fabricației.

Standardele de fabricare - cele mai înalte standarde ale industriei existente. 
Piesele alese, inclusiv compresoare și piese electronice sunt atent selectate 
de la cei mai buni lideri din industrie pentru a permite operarea  în cele mai 
grele condiții, cum ar fi -15 grade Celsius atât pentru  răcire cât și încălzire, 
componentele electronice provin de la producatori japonezi de renume.
 
Cele mai noi inovații tehnologice. Motoare de control al ventilatorului
Stepless, funcția i-Feel oferă un nivel zgomot redus și o comoditate crescută 
pentru utilizatorii, generatoare de ioni și filtre IFB pentru cea mai bună
calitate a aerului,  WiFi ready pentru o operare inteligentă a produsului.
 
Garanție completa : 5 ani

www.skyworth.md  ELCORA IMPEX SRL   str. Putnei 28, Chisinau, T: 022 313178, M: 067128128, www.elcora.md



Pavilion nr. 2, stand nr. 30

I.C.S. ELECTROTEHNOIMPORT S.R.L.

AUTOMATIZĂRI ȘI CONTROL INDUSTRIAL

Schimbări majore în lumea automatizărilor industriale. O gamă complet nouă de 
automate programabile formată din trei modele. Modicon M221, M241 şi M251. 
Scopul principal pentru care a fost concepută şi lansată această nouă generație de  
automate programabile este de a oferi clienților, în special OEM-ilor şi integratori-
lor de sistem, cea mai competitivă soluție pe piață ca raport performanță (viteză şi 
funcționalitate) versus costuri.

Life Is    n

Controlerul logic  
Modicon 221
 
• Control PID
• 4 intrari de contoare de mare viteza 
(HSC), 
frecventa 100 kHz
• Controlul pozitiei
• impuls cu modulatie (PWM)
• generator de impulsuri (PLS)
• 2 iesiri in tren de impulsuri P/D (PTO)

Putere de procesare
• Viteza de executie: 0.2 μs/instructiune 
  Boolean
• Program: 10.000 instructiuni Boolean
• Numar de cuvinte: 8000
• Numar de biti interni: 512

Controlerul logic Modicon M241:
referinta pentru controlerele compacte 
pentru masini! 

Orice aveti nevoie este incorporat
5 porturi: Ethernet, CANopen, 2 linii seriale, 
port USB 
pentru programare
CPU cu procesare inalta si extensii cartus
Server Web si FTP
Iesiri in tren de impulsuri / contoare de inalta 
viteza
card SD 
Configurare rapida si usoara
Functie de siguranta
Starter motor Tesys SoLink
Linie extinsa de module digitale si analogice
Ethernet si Profibus 
Programarea intuitiva a masinii cu SoMa-
chine - software-ul  unic pentru controlere 
MachineStruxure

Controlerul logic  
Modicon 251 

Alegerea dumneavoastră pentru arhitec-
turi modulare și distribuite, ce conectează 
totul!
Modicon M251 cu CANopen sau Modbus 
TCP vă permite să vă conectați cu ușurință 
la SCADA, MES, ERP prin cabluri standard 
Ethernet și chiar prin Wi-Fi. 

Obțineți toată flexibilitatea de care aveți 
nevoie și economisiți spațiu în dulapul 
dumneavoastră.

Schneider Electric este alături de tine în proiectele tale!



Pavilion nr. 2, stand nr. 15

ENERGCOMPLETCONS SRL

EFICIENŢĂ – COST - CALITATE

„Energcompletcons” SRL realizează livrarea echipamentului şi a utilajului electro-
tehnic pentru sectorul energetic al Republicii Moldova. Obiectivele principale ale 
companiei noastre sunt: abordarea profesională a necesităţilor şi cerinţelor clien-
tului, o deservire tehnică impecabilă, termeni restrânşi în elaborarea şi prelucrarea 
datelor, livrarea produselor. Societatea noastră dispune de specialişti de înaltă califi-
care dispuşi să răspundă la orice întrebare ce ţine de domeniul energetic.

KK

E

ENERGCOMPLETCONS



Pavilion nr. 2, stand nr. 14

GAS NATURAL FENOSA

Activitatea Gas Natural Fenosa în Moldova este un model european de afaceri, ea 
fiind apreciată ca o întreprindere deschisă pentru colaborare în scopul promovării 
valorilor pro-europene şi internaţionale şi al unui climat de investiţii transparent şi 
propice prosperării pentru toţi agenţii economici. 

Pentru a fi mai aproape de clienții săi actuali şi potențiali, Gas Natural Fenosa în Mol-
dova propune următoarele soluții energetice:

- Servicii de proiectare şi montare

- Servicii de iluminare eficientă

- Comercializarea de echipamente electrice

Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color



Pavilion nr. 2, stand nr. 31

GLOBAL GEOSOLAR S.R.L.

Compania „GlobalGeosolar” prezintă oferta “CEL MAI BUN PRET” la POMPELE DE 
CĂLDURA GEOTERMALE ȘI AER/APĂ, NIBE, SUEDIA. În perioada 1 martie – 30 iu-
nie oferim reduceri grandioase la pompele de căldura geotermale şi AER/APĂ, până 
la 12 kw.

• Pompa de caldură revoluționară AER/APĂ NIBE F2120 20 KW cu Tancul de 
acumulare din inox şi boiler încorporat, automatizare şi accesorii încor-
porate – Soluția perfectă pentru casa ta. 

• Cazan pe peleți clasa 5 NIBE BIAWAR, performanță şi calitate înaltă.

• Panouri solare fotvoltaice de calitate superioară fabricate în Germania. 
Garanție până la 25 de ani.

• Panouri solare plane NIBE Premium, fabricate în Germania. 

• Ventilatoare SADECO Spania, pentru sisteme de ventilare.



Pavilion nr. 2, stand nr. 43

GEOTERMAL-AV S.R.L.

LOCUINȚE CALDE, CONFORTABILE ȘI SĂNĂTOASE

Geotermal - 10 ani de experiență în construcții eficiente termic. 

Locuințe calde, confortabile şi sănătoase cu ventilație descentralizată cu re-
cuperare de căldură MELTEM.

Lipsa profesionalismului în construcție vă poate distruge sănătatea şi toate 
visurile.

Casele eficiente construite corect sunt casele viitorului.

Geotermal construieşte pentru tine.

Geotermal construieşte pentru mâine.



Pavilion nr. 2, stand nr. 37

iDOMUS COMPANY S.R.L.

CASA INTELIGENTĂ 
LA PREŢUL UNUI SMARTPHONE

Instalaţi sistemul casei inteligente de la iDomus şi controlaţi lumina, clima, porţile 
sau uşile, roletele sau draperiile automate, monitorizaţi încăperile necesare, aflaţi 
prompt despre scurgeri de gaze sau apă, despre acces nesancţionat în locuinţa dvs. 
sau pericol de incendiu.

Creaţi scenarii personalizate. Transformaţi casa, apartamentul sau oficiul dvs. într-un 
spaţiu de viaţă confortabil şi sigur.



Pavilion nr. 2, stand nr. 25

Ital Automation Systems S.R.L.

Ital Automation Systems S.R.L. este o companie italiană, si-
tuată în Republica Moldova, care se propune pe piaţă ca in-
tegrator de sistem în domeniul automatizărilor industriale şi 
domeniile Domotice.



Spațiile exterioare, stand nr. 5

OGUZENERGY S.R.L.

ENERGIE SOLARĂ PENTRU FIECARE

Compania dezvoltă şi promovează surse alternative de energie în Moldova.

Utilizarea energiei gratuite şi ecologice, generată de către Soler are multe avantaje.

Cu Soler economisiți energie pentru încălzirea apei. Soler este ecologic. În paralel cu 
reducerea costurilor pentru producerea apei calde din energia electrică, ca în cazul 
boilerelor electrice, vă puteți spori confortul adăugând plus valoare semnificativă 
afacerii sau casei dumneavoastră. 

Fără costuri mari pentru construcții speciale, Soler poate fi instalat pe acoperişul 
clădirii sau montat ca unitate de sinestătătoare. Având performanță sporită, în mai 
puțin de jumătate de an de exploatare vă veți recupera investițiile. Deci, este o achi-
ziție rentabilă şi primul pas spre micşorarea cheltuielilor.



Spațiile exterioare, stand nr. 16

Prom Solar S.R.L.

COLECTOARE SOLARE SOLAR FOX - 
ECHIPAMENT DE ÎNCĂLZIRE ȘI VENTILARE

Astăzi, energia solară este o sursă ecologică de căldură, care nu depinde de prețul la 
gaz, petrol, cărbune şi alte resurse neregenerabile

Energia generată de colectoarele  solare Solar Fox poate fi transformată în căldura 
casei dvs., energia accesibilă în fiecare zi.

Cumpărând un colector solar Solar Fox, nu numai că reduceți semnificativ costurile 
pentru încălzire, dar, de asemenea, aveți grijă de mediul înconjurător!



Spațiile exterioare, stand nr. 14

Sanara-Prim S.R.L.

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE INGINERIE

Compania SANARA-PRIM este o companie care se dezvoltă dinamic. Suntem pe 
piaţa sistemelor de încălzire şi a sistemelor de inginerie din anul 2000. Oferim o 
gamă сompletă de servicii de instalare, punere în funcţiune şi deservire a sistemelor 
de încălzire, alimentare cu apă, canalizare. Compania SANARA-PRIM este un centru 
autorizat de deservire al FONDITAL, Viessmann, Ekoplastik, deține certificatele nece-
sare care îi dau dreptul de a instala, repara şi deservi echipamentele producătorilor 
menționați.



Pavilion nr. 2, stand nr. 7

K-FLEX UKRAINE

MATERIALE TERMOIZOLANTE DIN CAIUCIUC SPUMANT  K-FLEX

Pentru prima dată în Moldova sunt prezentate materialele izolante K-FLEX. Gama in-
clude toate cele necesare pentru efectuarea izolărilor tehnice atât pentru uz casnic, 
cât şi pentru cel  industrial cu scopul reducerii consumului de energie şi prevenirii 
formării condensatului şi apariției coroziunii sub stratul izolator.

Domeniile de aplicare: sisteme frigorifice şi de aer condiționat; instalatii sanitare, 
sisteme tehnologice industriale, chimice şi farmaceutice; țevi, fitinguri şi alte echi-
pamente; izolarea rezervoarelor, sistemelor cu heliu şi a  tuturor sistemelor de ingi-
nerie, care necesită termoizolare.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОНЫ K-FLEX

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТРУБКИ K-FLEX



Pavilion nr. 3, stand nr. 33

AKSON PROJECT S.R.L.

UTILAJE, ECHIPAMENTE, ACCESSORII 
ȘI CONSUMABILE PENTRU IGIENĂ

Compania Akson Hygiene este specializată în utilaje, echipamente, accesorii şi con-
sumabile pentru igienă. Cu o gamă variată de produse şi parteneri recunoscuți pe 
plan mondial, propune soluții personalizate pentru orice business. Indiferent de di-
mensiunea sau profilul  companiei dvs. - noi vă putem ajuta! În perioada expoziției 
oferim reduceri speciale, pentru informații adiționale vă rugăm să vizitați standul 
nostru.



Pavilion central, stand nr. 22 / Spațiile exterioare, stand nr. 5

Pavilion nr. ___, stand nr. ___

APLA-CONSTRUCT S.R.L.

SISTEMUL APLA - LIDER ÎN FINISĂRI!

Sistemul APLA pentru construcţii şi renovări oferă produse de înaltă calitate: de la 
sisteme de hidroizolaţie şi termoizolaţie până la cele de finisare.



Spațiile exteoare, stand nr. 6

BRIKSTON

SOLUŢII PENTRU ACOPERIȘ, PIVNIŢE, GARDURI, GRĂTARE,  
CANALE DE VENTILAŢIE.

Brikston este o companie de prestigiu în domeniul construcţiilor şi amenajărilor in-
terioare şi exterioare. Aceasta a luat naştere acum mai bine de 45 de ani din dorinţa 
de a oferi clienților produse calitative şi servicii excelente la preţuri avantajoase. 

Obiectivul companiei constă în identificarea dorinţelor consumatorilor şi comer-
cializarea produselor conform cerințelor acestora. Astfel, în asortimentul com-
paniei găsiți: soluţii pentru acoperiş, pivniţe, garduri, grătare sau pentru canale 
de ventilaţie.



Pavilion central, stand nr. 51

CĂTĂDENI-LUX S.R.L.

NOUA GENERAȚIE DE INSTRUMENTE PENTRU CONSTRUCȚII! 
CELE MAI CALITATIVE BRANDURI LA CELE MAI AVANTAJOASE 
PREȚURI! 

1. Ega – toată gama de instrumente pentru construcții - Originalitate şi diversitate

2. Kubala -  instrumente profesionale pentru zugrăvit - Devino profesionist cu noi!               

3. Abraboro -  burghiuri de calitate înaltă - Duritate şi stabilitate

4. Sonnenflex- discuri abrazive germane - Calitate superioară

5. Master Pro – mănuşi pentru construcții - Confort şi maximă protecție



Spațiile exterioare, stand nr. 33

CONLUXART S.R.L.

TABLA FĂLŢUITĂ SSAB GREENCOAT PLX

Conluxart introduce un nou material pentru acoperiş în Republica Moldova!

Tabla plană SSAB Greencoat PLX prezintă caracteristici tehnice extraordinare:

montare de la -150C până la 1000C, 350 g zinc/m2 şi grosimea de 0,60 mm.

De asemenea, poate fi uşor modelată pentru montarea în dublu-falţ. 

Gama cromatică este una variată şi include 21 de culori: 

nuanţe de albastru, sur, negru, maro, verde etc.



Spațiile exterioare, stand nr. 7

I.M. CRAZY GLASS S.R.L. 

COMPANIA CRAZY GLASS PRODUCE STRUCTURI DIN STICLĂ 
SECURIZATĂ CĂLITĂ:

- Pereți despărțitori din sticlă

- Cabine de duş

- Balustrade din sticlă

- Geamuri glisante fără rame pentru balcoane şi terase

- Pergole

- Sisteme de sticle verticale controlate Verti Glass

- Uşi de interior.



Spațiile exterioare, stand nr. 39

FAȚȚȚŢADE AUTENTICE S.R.L.

PEREȚI CORTINĂ (TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU)

Pereții cortină reprezintă o modalitate modernă şi uşoară de “a îmbrăca în sticlă” o 
clădire, de a-i reda un aspect atrăgător şi estetic. 

Pereții cortină din sticlă şi aluminiu sunt de mai multe tipuri: clasic, semistructural 
şi structural, cu proprietăți fono şi termoizolante, pot fi atât pe plan vertical, cât şi 
orizontal, cu pantă pozitivă sau negativă, dar şi pentru acoperişuri (luminatoare, cu-
pole). Profilul şi sticla se găsesc într-o gamă mare de culori.



Pavilion central, stand nr. 28

HAURATON GMBH – GERMANIA 

HAURATON GmbH – Germania este producatoare de sisteme de colectare şi pretra-
tare a apelor pluviale şi industriale.

1. Rigole din polipropilenă cu lățimea de 100-400 mm şi de încărcări capabile de la 
A15kN până la F900kN

2. Rigole prefabricate din beton armat cu fibre de sticlă, cu lățimea de 100500 mm 
şi de încărcări capabile de la A15kN până la F900kN

3. Grătare aferente, confecționate din fontă, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, polieti-
lenă, poliamidă.

4. Separatoare de hidrocarburi şi grăsimi (cu debite până la 4000 l/s ).

Sisteme de rigole pentru drenajul apelor de suprafata

made in Germany



Spațiile exterioare, stand nr. 24

INSTRUMENTE.MD

Compania noastră se ocupă cu vânzarea sculelor electrice şi manuale pentru prelu-
crarea metalului şi a lemnului, echipamentelor de sudură, uneltelor de grădinărit, 
pompelor şi motopompelor, generatoarelor, compresoarelor, echipamentelor pen-
tru automobile şi garaj, pieselor de schimb şi multor altor produse pentru uz casnic 
şi profesional.

Produsele noastre sunt comercializate în Chişinău şi în mai mult de 20 de regiuni din 
Moldova, printre care – Bălți, Cahul, Orhei, Cimişlia, Căuşeni, Edineț, Soroca, Rezina, 
Drochia ş.a.

Noutate grandioasă: pe 20.03.2017 se deschide un nou magazin în centrul capi-
talei, pe str. Columna intersectie cu str. Armenească.



Spațiile exterioare, stand nr. 20

KASTEEL

ȚIGLA METALICĂ OLYMPIA 

Alege un nou aspect pentru acoperișul tău!

Țigla metalică OLYMPIA este un produs inovator şi unic, conceput pentru un acoreş 
desăvârşit.

Avantajele OLYMPIA Plus:

- 15% consum de şipci

- până la 5,5% economie la suprafață

- montaj mai uşor şi mai rapid datorită simetriei

- aspect frumos

- lungimea ultimului pas de minim 20 de mm

- disponibil în toată gama de culori şi finisaje

- garanție până la 30 de ani pentru finisaje.

Acoperişurile din țiglă metalică de la KASTEEL îți vor proteja casa, sunt durabile, ele-
gante, estetice şi se potrivesc perfect cu orice stil arhitectural.



Pavilion central, stand nr.14

KERAMIN GRUP S.R.L.

 PLĂCI CERAMICE ȘI PRODUSE SANITARE

“Keramin Grup” S.R.L. este o companie dinamică, unul dintre lideri pe piaţa de plăci 
ceramice şi produse sanitare din Republica Moldova, obiectivul strategic fiind sati-
sfacerea cerinţelor consumatorilor. 

În cadrul concursului anual “Marca comercială a anului”, “Keramin” timp de 11 ani 
este recunoscut lider pe piaţa Moldovei, obţinând cea mai înaltă distincţie a concur-
sului - Mercuriul de Aur.

Marca comercială pe parcursul a mulţi ani deţine poziţia de lider în domeniul produ-
selor de generaţie nouă, cu un design modern şi atractiv, actual şi interesant pentru 
cel mai exigent cumpărător. Produsele KERAMIN sunt combinaţia perfectă de preţ 
şi calitate.



Pavilion nr. 3, stand nr. 12

S.C. PLASTAL S.R.L.

 UȘI DE INTRARE REHAU CU SCANNER ACCES

Accesul în locuința dumneavoastră acum e şi mai sigur. Compania Plastal prezintă 
sisteme de uşi de intrare REHAU cu acces de intrare prin scanner de amprentă. 

Întreg sistemul este uşor de montat, simplu de utilizat, este de o fiabilitate excepţi-
onală, el fiind proiectat să funcţioneze fără probleme şi în condiţii climaterice deo-
sebite.

Scannerele oferă un nivel ridicat de securitate, iar programarea şi configurarea se 
face extrem de simplu, cu un controller, sistemul stocând până la 150 de amprente 
digitale.

Cu sistemele Plastal aveţi soluţia optimă asigurată! 
Fiți încrezători şi investiți inteligent în viitorul dumneavoastră!



Pavilion nr. 3, stand nr. 31

RO&TICOLOR S.R.L.

 PARCHET STRATIFICAT BELVEDEREWOOD = 100% LEMN

Parchet stratificat BelvedereWood este un produs nobil executat din lemn natural. 
Pardoselile din lemn sunt mai sănătoase şi, cu siguranţă, mai durabile decât imitați-
ile artificiale. Spre deosebire de parchetul laminat, sunt mai calde la atingere, nu se 
electrizează, nu atrag praful, de aceea sunt o soluţie ideală pentru persoanele care 
suferă de alergii. Suprimă perfect zgomotul, iar datorită capacităţii sale de absorbire 
a umezelii, reglează microclima din cameră. Lamela de Lemn BelvedereWood oferă 
posibilitatea de şlefuire şi renovare multiplă a stratului de lac.



Spațiile exterioare, stand nr. 13

TEOCOM-LUX S.R.L.

METABO

Oferim o selecție vastă de scule electrice şi pneumatice, realizăm concepția „şan-
tierul fără cabluri” şi dezvoltăm tehnologii performante în bază de acumulatoare 
pentru a oferi profesioniştilor libertate la putere maximă. METABO deține mai mult 
de 700 de brevete şi drepturi. Producătorul dezvoltă şi produce instrumente profe-
sionale puternice, durabile şi ergonomice pentru industria construcțiilor şi reparații, 
de prelucrare manuală şi industrială a metalelor.



ОАО ТИРНИСТРОМ

Societatea pe acţiuni TIRNISTROM este una dintre cele mai mari întreprinderi din 
domeniul industriei miniere din Tiraspol.

Producţia “Tirnistrom”:
- Nisip spălat 
- Nisip rezultat din fărâmițare
- Amestec de nisip şi pietriş
- Pietriş fracţia 5-20, 20-40 mm
- Farcție zdrobită 5-20 мм
- Amestec de pietriş şi bolovani (fracție de peste 40 de mm).

Toată producția ТИРНИСТРОМ este certificată şi este folosită în domeniul construc-
țiilor. Locul descărcării: carierele SUCLEIA, MĂLĂEȘTI, GRIGORIOPOL.



Pavilion nr. 3, stand nr. 25

РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ ЗАО

Producerea cimentului de mărcile PREMIUM500, PREMIUM 400 şi ECOMaster

PREMIUM 500 

ЦЕМ I 42,5 Б (ПЦ500 Д0 Б) conform SM GOST 31108:2008, care corespunde CEM I 
42,5R în conformitate cu EN 197-1

PREMIUM 400

ЦЕМ II / A-K (Ш-И) 32,5 Б (ПЦ400 Д20 Б) conform SM GOST 31108:2008, care cores-
punde CEM II/ A-M (S-LL) 32,5R în conformitate cu EN 197-1 

ECO MASTER 300 

Ciment pentru mortar de zidărie conform GOST 25328-82

монитор 78 х 52




