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CATALOG OFICIAL
EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ

Piața Marii Adunări Naționale, nr.1
MD-2033, mun. Chișinău, Republica Moldova
Тel.: +373 22 250 500
Tel.: +373 22 250 535
Fax: +373 22 23 40 64
E-mail: mineconcom@mec.gov.md

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA

str. Cojocarilor 18
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 600 99 009
tel.: +373 22 830 174
e-mail: vitalic@accesitimpex.com
URL: www.corradi.eu; www.accesitimpex.com

ACCESIT INDOOR OUTDOOR
DESIGN MOLDOVA

SUPORT OFICIAL

The Ministry of Economy and Infrastructure is the central specialized authority of the public administration that ensures
the implementation of government policy in the field of construction.
The Ministry has the mission to analyze the situation and
problems in the field of construction, to elaborate effective
public policies, to monitor the quality of policies and normative acts, and to propose justified state interventions to provide efficient solutions in the field of construction, ensuring
the best ratio of expected results to expected costs.

De 10 ani ACCESIT oferă în Moldova sisteme premium de
acoperire și închidere laterală a spațiilor exterioare, publice
și private. Produsele Corradi sunt fabricate în Italia, fiind rezultatul muncii unui colectiv de designeri italieni în domeniul
outdoor. Pergole cu tavan retractabil, pergole bioclimatice,
marchize, copertine sau umbrele tip velă, pereți de vânt, capotine, decking, corturi pentru evenimente, uși culisante și
tavane retractabile independente – toate se găsesc pe lista
de produse Corradi. Vă invităm să descoperiți produsele
noastre.

For 10 years ACCESIT offers on the Moldovan market premium systems for closure and lateral closure of public and
private spaces. Corradi products are manufactured in Italy,
being the result of the work of a team of Italian designers
in the outdoor field. Convertible pergolas, bioclimatic pergolas, marquises, canopies or vela umbrellas, windscreens,
boots, decking, event tents, sliding doors and independent
retractable ceilings - all of these are on the Corradi list of
products. We invite you to discover our products.
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Ministerul Economiei și Infrastructurii este organul central de
specialitate al administrației publice care asigură realizarea
politicii guvernamentale în domeniul construcțiilor.
Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele în
domeniul construcțiilor, de a elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative și
de a propune intervenții justificate ale statului care urmează
să ofere soluții eficiente în domeniul construcțiilor, asigurând
cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
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ACOPERIŞ PERFECT S.R.L.

MOLDCONSTRUCT 2018

Acoperiș Perfect activează de 9 ani în industria de construcții.
Astăzi, este una dintre cele mai de încredere firme din domeniul montării acoperișurilor din Moldova.
Implementăm sisteme de acoperișuri “la cheie”, cu sau fără
mansardă: Montarea șarpantei; Proiectarea și executarea
sistemelor de dulgherie; Montarea sistemelor pluviale; Montarea ferestrelor de mansardă; Executarea termoizolațiilor,
ventilațiilor, tratamentelor de ignifugare și tratamentelor fungicide.
Toate serviciile sunt efectuate de echipe autorizate, instruite
la firmele de branduri renumite, fiind coordonate de ingineri.

Acoperiș Perfect (Perfect Roof) has been active for 9 years in
the construction industry. Today, it is one of the most trusted
companies in the field of roof installation in Moldova.
We implement turn-key roof systems, with or without attic
rooms: Shingle mounting; Designing and executing carpentry systems; Installation of pluvial systems; Installing attic
windows. Execution of: thermal insulation, ventilation, flame
retardant treatments and fungicide treatments.
All services are performed by authorized teams, trained at
the companies-manufacturers of well-known brands, trainings being coordinated by engineers.

str. Uzinelor 198,
MD 2023 Chișinău,Republica Moldova
e-mail: aluminiugrup@mail.ru
tel.: +373-22-428-635
GSM: +373-79-776-715
GSM: +373-79-776-711

ALUMINIU GRUP S.R.L.

Aluminiu Grup este un partener de încredere pentru afacerea dvs. La noi găsiți tot ce aveți nevoie pentru construcții din
PVC (uși, ferestre, vitralii) sau din aluminiu (fațade, termoizolare, clasă econom, seria de articole glisante), de la profile la
cuie striate, de la mânere și furnituri la spume pentru montaj.
Calitate garantată de producătorii europeni. Partenerii noștri: INTERNOVA, AKPA, LENOX, GEVISS, ACCADO, SOMA,
VORNE, KALE, MACO și mulți alții. Efectuăm livrări gratuite în
toate regiunile Republicii Moldova.

Auminiu Group is a reliable partner for your business. We
have everything you need for structures in PVC (doors, windows, stained-glass windows) and in aluminum (facade, thermal bridge, economy, sliding doors), from profile to self-tapping screws, from handles and fittings to mounting foams.
The quality is guaranteed by European manufacturers. Our
partners are: INTERNOVA, AKPA, LENOX, GEVISS, ACCADO,
SOMA, VORNE, KALE, MACO and many others. We provide
free delivery to all regions of the Republic of Moldova.
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str.Uzinelor 2
MD-2023 mun.Chisinau
tel.: +373 22 92 52 08
GSM: +373 60 619 119
GSM: +373 799 25 208
e-mail: office@acoperisperfect.md
URL: http://acoperisperfect.md
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APLA-CONSTRUCT S.R.L.
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Sistemul APLA pentru construcţii și renovări oferă produse
de înaltă calitate: de la sisteme de hidroizolaţie și termoizolaţie până la cele de finisare. APLA este destinată, în special,
managerilor de proiect (firme de construcţii și zugravi profesionişti), orientaţi spre procese bine definite și obţinerea de
rezultate, care organizează totul în detaliu în încercarea de
a minimiza riscurile, analizând opţiunile disponibile pentru
a-și eficientiza activitatea. Pentru că APLA se bazează pe știință, demonstraţie și eficiență, produsele sunt testate în cele
mai dure condiţii de şantier, acesta fiind motivul pentru care,
odată folosit unul dintre sistemele sau produsele oferite,
APLA rămâne o opţiune de încredere.

APLA system for construction and renovation offers high
quality products: from waterproofing and insulation to
finishing systems. APLA is intended, in particular, for project managers (construction companies and professional
house-painters/ decorators), oriented toward well-defined
processes and results, organizing everything in detail in the
attempt to minimize the risks, analyzing the available options
in order to ensure a more efficient work . APLA is based on
science, demonstration and efficiency, the products are tested in the toughest conditions of the project site, that is why
APLA becomes a reliable option once you used one of APLA
systems or products.

str. Columna 170 (spațiul TRACOM) Chşinău, Republica Moldova
Tel.: +373-22/ 211-508; 211-509; 780 349; 505-593 (Jumbo)
Fax: +373-22/ 780 349
GSM: +373-692 60 836
E-mail: aramai@mail.ru
URL : www.arama.md

ARAMA R S.R.L.

Compania produce mobilă, inclusiv la comandă, pentru locuință, oficii, laboratoare, hoteluri, restaurante, cafenele, baruri, magazine, farmacii, instituții de învățământ etc. Prețuri
accesibile, termeni rezonabili, garanție. Distribuitor oficial de
teracotă spaniolă ROCA, piatră artificială DUPONT CORIAN,
vopsea italiană SIRCA, uși de producție proprie.

MOLDCONSTRUCT 2018

str. Tudor Vladimirescu, 32
or. Durlești, Chișinău, Republica Moldova
GSM : +373 79/ 414-937
E-mail: info@apla.md
URL : www.apla.md

The company manufactures a wide spectrum of furniture: for
home, offices, laboratories, hotels, restaurants, coffee houses, bars, shops, pharmacies, educational institutions etc.
Affordable prices, reasonable terms, warranty. Official distributor of Spanish terracotta ROCA, artificial stone DUPONT
CORIAN, Italian paint SIRCA; doors of own production.

20

21
www.moldconstruct.moldexpo.md

www.moldconstruct.moldexpo.md

ART-GRANIT S.R.L.
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Fondată în 2009, compania Art-Granit oferă o varietate largă
de produse din piatră artificială şi baghetă. Frumuseţea naturală, durabilitatea şi igiena sporită, oferită de produsele
noastre, deschid noi orizonturi şi posibilităţi de creaţie şi design de interior pentru oficiul sau casa dumneavoastră. Suntem prima companie specializată în producerea blaturilor de
bucătărie, tejghelelor de bar şi pentru recepţii, a chiuvetelor,
pervazurilor, scărilor din piatră artificială şi cuarţ. Producem:
chiuvete, tejghea recepţie, tejghea bar, blaturi, scări, decor
interior, rame, oglinzi, goblenuri, picturi.

Founded in 2009, Art Granite offers a wide variety of articles
in artificial stone and wand. The natural beauty, durability and
enhanced hygiene offered by our products open new horizons of creative possibilities in the interior design of your
office or house. We are the first company specialized in manufacturing kitchen worktops, bar counters, reception stands,
sinks, windowsills, stairs in artificial stone and quartz. Manufacturing: sinks, reception stands, bar, countertops, stairs,
interior decor, frames, mirrors, tapestry, paintings

str. Bucuriei, 1
MD-2004 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 74 37 14 / +373 22 922 282
GSM: +373 79 433 474 / +373 67 22 00 55
e-mail: atico-plus@mail.ru
URL: http://www.shinglas.md

ATICO-PLUS S.R.L.

PRODUCERE: Accesorii pentru acoperişuri, panouri sandwich, borduri drepte, după model standard şi individualizat din
metal colorat sau din tablă zincată.
COMERȚ: Materiale pentru acoperiş şi hidroizolare și izolare
termică ( TECHNONICOL). Polistiren EPS.
Şindrilă bituminoasă SHINGLAS TECHNONICOL. Țigla pentru fațadă HAUBERK TECHNONICOL. Guri de aerisire. Pelicule pentru acoperişuri, cuie, şorţ streaşină, bordură fronton
şi alte echipamente.
Jgheaburi. Materiale geosintetice. Maşini-unelte pentru plierea metalului şi ghilotină.
SERVICII: Lucrări de hidroizolare și montare a acoperişurilor
din membrane bituminoase și PVC, lucrări de izolatoare termică cu lână din rocă și polisteren extrudat. Montarea acoperişurilor în pantă cu utilizarea şindrilei bituminoase. Tăierea
fâşiilor din tablă.

PRODUCTION: Roofing accessories, sandwich panels,
straight borders, standard and customized, made of colored
metal or galvanized sheet.
TRADE: Materials for roofing, waterproofing and thermal insulation (TECHNONICOL). EPS polystyrene.
Bituminous shingle SHINGLAS, TECHNONICOL. Facade tiles
HAUBERK, TECHNONICOL. Ventilation holes. Films for roofs,
nails, eaves aprons, fronton trims, and other equipment.
Drains, gutters. Geosynthetic materials. Machine tools for
metal folding and guillotine.
SERVICES: Waterproofing and mounting of roofs from bituminous and PVC membranes, thermal insulating works with
rock wool and extruded polystyrene. Mounting roofs in the
slope using bituminous shingles. Cutting sheet metal strips.
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bd. Grigore Vieru, 19
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 21-13-81 Fax : +373-22/ 21-13-81
GSM : +373-69/ 78-07-80
E-mail : info@artgranit.md
URL : www.artgranit.md
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str. M. Kogălniceanu, 47
MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : + 373 22/ 21-29-31; 24-01-30
Fax : + 373 22/ 22-76-36
E-mail: avantajav@mail.ru
URL : www.avantaj.md

AVANTAJ-AV S.A.

str. Varniţa, 2/10
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 42-21-42
fax: +373 22 42-24-64
e-mail: logistics@bicomplex-construct.md
URL: www.bicomplex-construct.md

BICOMPLEX-CONSTRUCT S.R.L.

MOLDCONSTRUCT 2018

Stâlpi de spalier de lemn pentru vii şi livezi, impregnați la presiune înaltă. Elemente de amenajare: foişoare de lemn, garduri, spaţii de joacă, pergole şi arcuri, ghiveciuri pentru flori,
mobilier de gradină. Brichete de rumeguş, mulci decorativi.
Producerea plăcilor de pavaj şi de faţadă. Montare. Amenajare. Producerea ţiglei din ciment şi nisip. - Mobilă corp din PAL
laminat, MDF, mahon la comandă. - Uşi interioare din lemn
masiv şi MDF. - Construcţie. - Ferestre termopan ale companiei germane REHAU, ferestre mahon Meranti. Pereţi despărţitori şi uşi glisante din PVC, pervazuri, rolete.

Wood espalier pillars for vineyards and gardens, impregnated
under high pressure.Beautification wooden elements - arbours,
fences, children’s playgrounds, pergolas and arches, flower
pots, garden furniture. Sawdust briquettes, decorative mulch.
Manufacture of pavement and facade tiles. Tile laying. Beautification. Manufacture of cement-sandy tiles. - Cabinet furniture in laminated wood, chip boards, mahogany, MDF on
command. - Interroom doors - in wood and MDF. - Construction. - PVC windows REHAU (Germany), mahogany windows
MERANTI. PVC partitions and sliding doors, window sills,
blinds.

Centrele Comerciale BAU-CONSTRUCT reușesc să îmbine
eleganța, practicabilitatea, experiența, noile tehnologii, disponibilitatea stocului și prețurile avantajoase, creând oportunități fiecărui client în parte.

MOLDCONSTRUCT 2018

CENTRUL COMERCIAL BAU-CONSTRUCT

BAU-CONSTRUCT Commercial Centers manage to combine
elegance, practicality, experience, new technologies, stock
availability and favorable prices, creating opportunities for
each customer.

24
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BEST GATES S.R.L.

Compania noastră este specializată în producerea porţilor
culisante şi batante, precum şi în montarea şi deservirea porţilor automatizate. Propunem porţi de toate tipurile şi automatizări de calitate înaltă pentru acestea, oferim consultaţii
la proiectarea cadrelor uşilor în care se vor instala porţi automatizate în orice raion al Republicii Moldova.

Our company specializes in manufacturing sliding and swing
gates. We also install and service automated gates. We offer
all kinds of gates and high quality automation for them. We
also provide advice in designing door frames for automated
gates in any region of the Republic of Moldova.

str. Alba Iulia 75
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 58 10 01
fax: +373 22 58 10 03
e-mail: blanconstruct@yahoo.com

BLANCONSTRUCT S.R.L.

Compania BlanCONSTRUCT este dealer oficial al sistemelor de profil din PVC al renumitului producător Salamander
(Germania).
Folosind în procesul de producție cele mai performante
utilaje și cele mai calitative materiale, compania BlanCONSTRUCT:
- Fabrică ferestre și uși din PVC - Salamander (Germania) și
din lemn și aluminiu Gastaldello (Italia).
- Instalează diverse sisteme de sticluire a fațadei – Schüco
(Germania), Reynaers (Belgia).
- Execută lucrări de acoperire a fațadelor cu panele compozite – Naturalbond (Turcia).
Alte activități: rolete, obloane, pardoseli pentru terase, comercializarea materialelor de construcții și de finisare.

BlanCONSTRUCT is the official dealer of the renowned manufacturer Salamander (Germany) for its PVC profile systems.
Using the best performing machines and the best materials
in the production process, BlanCONSTRUCT performs the
following:
- manufactures PVC windows and doors - Salamander (Germany) and Woodal and Aluminum Gastaldello (Italy);
- installs various façade systems - Schüco (Germany), Reynaers (Belgium);
- carries out facade work with composite panels - Naturalbond (Turkey).
Other activities: roller shutters, shutters, terraces flooring,
trade in building and finishing materials.

26

MOLDCONSTRUCT 2018

str. Gavriil Musicescu 25
Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 99 44 99; 59 59 44
GSM : +373 79 43-75-10 / +373 621 70 700
E-mail: bestgates@mail.ru
URL : www.bestgates.md; www.bestgates.srl
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str. Podgorenilor 41/1, MD 2059
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: + 373 22 43 60 77
GSM: + 373 69 409 4 55
e-mail: office@boncom.md
URL: www.boncom.md

tel./fax: +373-22-71-64-64
GSM: +373-690 50 050
e-mail: orfonox1@gmail.com

Î.M. BONCOM S.R.L.

BRAVO PROFIL

Our offer of equipment for environmental technologies includes waste water treatment plants (TOPAS, MONOBLOK,
FLEXIDIBLOK, GSI) and pumping stations and is directed
mainly to these segments. Our offer is not limited just to the
sale of equipment, but also to the provision of a whole range
of adjacent services, from assistance and advice in choosing,
sizing and customizing solutions to installing, maintaining,
servicing and operating individual / private facilities or complex systems.

BRAVO PROFIL Company (founded in 1999) is the first
Moldovan company, active in the field of metallic tile,
profile sheet and metal roofing accessories. We offer
you:
- Products of the highest quality
- Products in a wide range of colors and patterns
- Free consultation and individual roof design
- Free measurements made by a team of qualified specialists
- Free delivery of purchased products
- Considerable discounts for a complete roof system.
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Oferta noastră de echipamente pentru tehnologiile de mediu sunt stațiile de epurare a apelor reziduale (tip TOPAS,
MONOBLOK, FLEXIDIBLOK, GSI) și stațiile de pompare, fiind
orientată, în special, către aceste segmente și nu se limitează doar la vânzarea de echipamente, ci și la furnizarea unei
întregi game de servicii adiacente, de la asistență și consultanță în alegerea, dimensionarea și individualizarea soluțiilor,
până la instalarea, întreținerea, deservirea și operarea instalațiilor individuale/private sau a sistemelor complexe.

Compania BRAVO PROFIL (fondată în 1999) este prima companie din Republica Moldova care activează în domeniul producerii
ţiglei metalice, a tablei profilate, precum şi a accesoriilor din metal
pentru acoperişuri, care vă oferă:
- Produse de cea mai înaltă calitate
- Produse cu o gamă largă de culori și modele
- Consultarea gratuită și elaborarea proiectului individual al acoperișului
- Măsurări gratuite efectuate de o echipă de specialiști calificați
- Livrarea gratuită a produselor achiziționate
- Reduceri considerabile pentru un sistem complet de acoperiș.
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str. Alba-Iulia, 75 MD-2071,
Chișinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 00-95-19
Fax : +373 22/ 00-95-19
E-mail: info@bcm.md
URL : www.bcm.md; www.buildinginfo.eu/ro

str. Ion Creangă, 49/3, bir. 4
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova
URL: www.holmer.md
Fax: +373 22/ 60-66-45
GSM: +373 69/ 23-61-24
E-mail: info@holmer.md

INFOCONSTRUCT S.R.L.

CHIVIRIGA VITALIE I.I.

BURSA DE CONSTRUCȚII DIN MOLDOVA

TRELLEBORG TM 900 HP
Specificaţii:
dimensiuni - 900/60 R42,
anvelopă ULTRAFLEX Nr.: 4M81AL1W8
Producător: Trelleborg
Specifications:
dimensions - 900/60 R42,
tire - ULTRAFLEX no.: 4M81AL1W8
Manufacturer: Trelleborg

Moldovan Building Exchange - we offer a database listing
the up-to-date building objects, an excellent support in
finding potential clients for your building materials or services. The database contains daily updated information on
planned and current construction projects. The information
on the object is accompanied by contact phone numbers
and addresses of owners, contractors, designers, etc., the
persons-in-charge of companies and more.
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Bursa de Construcții din Moldova vă propune o bază de date
cu informații despre obiectele de construcție, care vă va ajuta să găsiți clienți potențiali pentru produsele sau serviciile
dvs. Baza de date oferă informații actualizate zilnic, on-line,
despre construcții planificate și curente. Obiectele de construcții sunt însoțite de informația unde se află obiectul cu
contactele beneficiarilor, antreprenorilor, proiectanților etc.,
indicând persoanele responsabile. Bursa de Construcții colectează pentru compania dvs. informații cu privire la șantierele din Republica Moldova: cereri de antreprenori și de
materiale, adresele, datele, etapele principale, participanții,
contactele persoanelor responsabile și altele.
30
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COMERȚ STIL S.R.L.

Vă propunem TEGOLIT ITALIAN fără azbest, soluții pentru
toate tipurile de acoperișuri, de calitate înaltă. Componența
produsului - fibrociment, fibrosticlă, celuloză, armătură, face
materialul rezistent la temperaturi extreme. Culoarea naturală a produsului TEGOLIT ITALIAN este obținută în cuptor,
greutatea acestuia este de 13,5 kg pe metru pătrat.

We offer ITALIAN TEGOLIT without asbestos, as well as solutions for all kinds of high quality roofs. The product composition - fibrociment, fibrous, cellulose, reinforcement - makes
the material resistant to extreme temperatures. The natural
color of the product TEGOLIT ITALIAN is obtained in the
oven, its weight is 13.5 kg per sq m.

Oficiu:
(+373 22) 22-35-26
(+373) 69-10-86-16
Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. București, 60
media@conplast.md

Producere:
(+373 22) 28-28-45
(+373) 69-78-88-06
Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Sihastrului, 58
office@conplast.md

CONGLASS

CONGLASS este o marcă comercială creată în anul 2015 ce
aparține companiei CONPLAST din Republica Moldova. Misiunea noastră este de a oferi produse și servicii de calitate
și perfecte din punct de vedere tehnic, de aceea investim
continuu în tehnologii de ultimă generație, echipamente ultramoderne de înaltă precizie și materiale inovatoare conforme celor mai recente tendințe în design interior și exterior.

MOLDCONSTRUCT 2018

GSM: +373 79 311 000
e-mail: igor.tataru.73@mail.ru

CONGLASS is a trademark created in 2015 that belongs to
CONPLAST company (Moldova). Our mission is to offer quality and technically perfect products and services, therefore,
we are constantly investing in state-of-the-art technologies,
state-of-the-art precision equipment and innovative materials, staying attuned to the latest trends in interior and outdoor design.
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Producere
(+373 22) 28-28-45
(+373) 69-78-88-06
Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Sihastrului, 58

MOLDCONSTRUCT 2018

CONPLAST DESIGN

Compania CONPLAST DESIGN, fondată în 2000, este astăzi
unul dintre principalii producători de tâmplării din PVC și
aluminiu cu punte termică, cu prezență atât la nivel național,
cât și la nivel internațional. În vederea menținerii la cote înalte de calitate a produselor și serviciilor oferite de compania
noastră (tâmplărie pvc, geam termopan și tâmplărie aluminiu), CONPLAST-DESIGN și-a ales furnizorii din rândul companiilor cu performanțe notorii în domeniu.

CONPLAST DESIGN, founded in 2000, is today one of the
leading manufacturers of structures in PVC and aluminum
with thermal bridge, present both at national and international levels. In order to maintain the high quality of products
and services, offered by our company (pvc carpentry, thermopanе glass and aluminum carpentry), CONPLAST-DESIGN chose its suppliers among the companies with notorious performance in the field.

str. Codrilor 16,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 74 44 44
GSM: +373 68 55 11 55
E-mail: info@constructdepo.md

CONSTRUCT DEPO

Construct Depo este un centru comercial modern, specializat în vânzarea de materiale pentru construcții, finisarea și
amenajarea caselor, apartamentelor, cabanelor și grădinilor.
Compania este amplasată avantajos în apropierea autostrăzii
internaționale (care duce spre Leușeni) și a zonelor rezidențiale cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori.
Zone comerciale - mai mult de 100 de zone moderne de retail, cu o suprafață totală de peste 5000 m². Va oferim spre
închiriere spații comerciale de la 25 m.p. în sus.

Construct Depo is a modern shopping center, specializing
in the sale of goods for construction, finishing and arrangement of your houses, apartments, cottages and gardens.
The center is placed in a unique location, nearby the international highway (towards Leuseni) and residential areas with a
population of about 200,000 inhabitants.
Shopping areas - more than 100 modern retail spaces with a
total area of more than 5000 m². We offer for rent retail space
from 25 m² and up.
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Oficiu
(+373 22) 22-35-26
(+373) 69-10-86-16
Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. București, 60
media@conplast.md,
office@conplast.md
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CONSTRUCTMET GRUP S.R.L.

Schele pentru fațadă, turnuri mobile, scări din aluminiu profesionale și de uz casnic, placaj pentru cofraj, accesorii pentru cofraj și distanțiere din plastic, popi telescopici, grinzi din
lemn pentru cofraj, trolii electrice și mini macarale, plasă de
umbrire pentru schele etc.

Facade scaffolding, mobile towers, professional and household aluminium ladders, molding plywood, formwork accessories and plastic spacers, telescopic props, formwork
beams, electric winches and mini cranes, scaffold shading
mesh, etc.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.37
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.angar.md
GSM: +373-60/ 40-80-40
GSM: +373-60/ 850-555
E-mail: info@angar.md

I.M. CONTINENTAL INVEST S.R.L.

Hangarele fără carcasă sunt structuri în care acoperișul este
atât perete, cât și structură de susținere și nu sunt necesare cadre suplimentare, ceea ce reduce semnificativ costul
hangarului. Tehnologia permite de a construi hangare fără
carcase cu o lățime de 36 metri și o înălțime de la 4 până la
18 metri. Hangarele pot fi folosite pentru depozitare (produse agricole); întreținerea animalelor; pergole pentru mașini
agricole; complexe sportive; săli de expoziții, hale de producție etc.

Frameless hangars are structures where the roof is both a
wall and a supporting structure and no additional frames are
required, which significantly reduces the cost of the hangar. The technology allows to build frameless hangars with a
width of 36 meters and a height of 4 to 18 meters. Hangars
can be used for storage (agricultural products); animal care;
as pergolas for agricultural machinery; sports complexes; exhibition halls, production halls, etc.
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str. Petricani 31. of. 212
tel.: +373 22 31 22 99
fax: +373 22 312 331
e-mail: lesa@lider.md
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I.M. CRAZY GLASS S.R.L.
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Compania CRAZY GLASS produce structuri din sticlă securizată călită:
- Pereți despărțitori din sticlă
- Cabine de duș
- Balustrade din sticlă
- Geamuri glisante fără rame pentru balcoane și terase
- Pergole
- Sisteme de sticle verticale controlate Verti Glass
- Uși de interior.

CRAZY GLASS manufactures structures in tempered glass:
- Glass partitions
- Shower cabins
- Glass railings
- Frameless glazing of balconies and terraces
- Pergolas
- Verti Glass adjustable vertical glazing systems
- Interior doors.

tel.: +373 22 35 49 46
GSM: +373 69 140 293
GSM: +373 68 88 68 62
e-mail: afrumusachi@inbox.ru
URL: www.crf-servicii.md

CRF SERVICII

Domeniul de activitate: chiria instrumentelor
Suntem o echipa tânără, responsabilă. Toate instrumentele
sunt noi, de la producători renumiți.
Vă propunem o gamă largă de instrumente electrice, pe
benzină și pe motorină.
Ciocane pentru demolarea construcțiilor monolite.
Perforatoare rotopercutoare pentru găurit.
Aparate de tăiat asfaltul și betonul, cu o adâncime la disc de
15cm și 20cm.
Aparate pentru șlefuirea betonului umed și uscat.
Aparate pentru lucrări în lemn.
Generator cu puterea de 5 kw, motopompe cu o capacitate
de 960 litri pe minut.
Aparate pentru tăierea gresiei și faianței și multe altele.
Vă mai oferim și asistența specialiștilor din domeniul construcțiilor.

Field of activity: rent of tools.
We are a young, responsible team. All the instruments and
tools we rent are new, from renowned manufacturers.
We offer a wide range of tools powered by electricity, gasoline and diesel.
Hammers for demolition of monolithic constructions.
Rotary drills for drilling.
Asphalt and concrete cutting machines, with a disc depth of
15cm and 20cm.
Wet and dry concrete dryers.
Woodworking machines.
Generator with 5 kw power, moto pumps with a capacity of
960 liters per minute.
Cutters for tiles, terracotta etc.
We also offer the assistance of specialists in construction.
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GSM: +373 69 119 505
fax: + 373 22 42 11 86
e-mail: crazyglass@list.ru
URL: http://crazyglass.md/
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CVANTID S.R.L.
DOMENIILE DE ACTIVITATE:

OUR ACTIVITY DIRECTIONS:

• Rolete (gamă largă de culori)
• Rolete de tip grilă
• Uși secționale
• Porți panoramice
• Uși industriale
• Bariere
• Acționări electrice pentru porți glisante și batante
• Sisteme de ferestre
Avantaje: Experiența acumulată pe parcursul celor 18 ani de activitate a companiei ne permite să garantăm calitatea și fiabilitatea executării comenzilor.
Abordarea individuală și sistemul flexibil de reduceri este garanția succesului
companiei noastre.

• Roller doors (wide range of colors)
• Rolling grilles
• Sectional doors
• Panoramic gates
• Industrial doors
• Barriers
• Electric drives for sliding and swing
gates
• Window systems
Advantages: Successful long-term (18
years) operational experience of our
company allows to guarantee high
quality and reliability in execution of orders. Individual approach and flexible
system of discounts are the guarantee
of successful work of our company.

str. Petru Zadnipru 14/6, bir.2
tel.: +373 22-60-20-77, 022-60-20-79,
GSM: +373 60 49 9 974
e-mail: cvantid@mail.ru
URL: www.cvantid.md

şos. Munceşti, 801
MD-2020 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 56-96-15 Fax : +373 22/ 56-96-17
GSM : +373 79/ 56-50-00
E-mail: info@decorclasic.com
URL : www.decor-clasic.com

DECOR-CLASIC S.R.L.
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DECOR-CLASIC este specializată în producerea obiectelor
din lemn, metal şi fier forjat. Îndrăgostiţi de căldura stejarului
şi desenul armonios al frasinului, şi prelucrându-le cu măiestrie, transformăm lemnul în obiecte clasice sau moderne pe
care le îndrăgeşti de la prima atingere. Vă propunem: Scări.
Uşi. Mobilă. Foişoare. Fierul forjat înseamnă stil, rafinament,
eleganţă. «Decor-Clasic» SRL execută la comandă lucrări
simple sau deosebit de complexe din fier forjat şi diverse
confecţii metalice: Porţi. Scări. Garduri. Balcoane. Balustrade.
Paturi. Foişoare. Pergole. Mobilier de interior şi de grădină.
Articole din marmură şi granit. Garantăm calitatea, rezistenţa
şi durabilitatea produselor.

DECOR-CLASSIC specializes in wood work, as well as in
metal and wrought iron work. We skillfully transform beautiful natural wood in attractive classic and modern pieces. We
offer: Stairs. Doors. Furniture. Arbors. Wrought iron means
style, sophistication, elegance. DECOR-CLASSIC executes
particularly complex or simple custom wrought iron works
and a variety of works in metal: Gates. Stairs. Fences. Balconies. Railings. Beds. Arbors. Pergolas. Interior and garden
furniture. Articles in marble and granite. Our experienced
professional team ensures the quality and durability of our
products.
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str. Armenească 53, bir.10
tel.: +373 22-27-80-97;
tel.: +373 22-27-85-79,
GSM +373 60 60 89 00,
GSM +373 78 80 50 00
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GSM: +373 78 846 400
GSM: +373 62 038 325
e-mail: delta-instrument@mail.ru
URL: deltainstrument.prom.md
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DELTA INSTRUMENT S.R.L.

Scule electrice HITACHI KOKI
Printre mărcile mondiale de scule electrice, compania HITACHI KOKI este singura care oferă clienților săi o gamă
largă de echipamente: scule electrice, tehnică pe benzina,
generatoare, aparate de sudură și consumabile. Spre deosebire de mulți producători, HITACHI KOKI produce tot asortimentul său la uzinele proprii. Sistemul global de control al
calității garantează un nivel înalt de calitate al produselor.

Power Tools HITACHI KOKI
Among the world-class brands of power tools, HITACHI KOKI
is the only one to offer a wide range of equipment: power
tools, equipment on gasoline, generators, welding machines
and consumables. Unlike many manufacturers, HITACHI
KOKI produces its entire assortment at its own factories.
The global quality control system guarantees a high level of
product quality.

str. Columna 60 C
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 260 875
fax: +373 22 54 96 29
GSM: +373 69 750 888
e-mail: diados.grup@mail.ru
URL: www. diados-grup.md

DIADOS GRUP S.R.L.

Compania DIADOS se ocupă cu producerea, vânzarea și
montarea ferestrelor și usilor din PVC și din aluminiu, a jaluzelelor de toate tipurile și a roletelor exterioare, la cele mai
avantajoase prețuri. Activăm pe piață din 1999 și în tot acest
timp suntem în contact direct cu cei mai buni furnizori de
materiale din Europa. CALITATEA, SIGURANȚA ȘI DURABILITATEA sunt caracteristicile principale ale produselor Diados.
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str. Lunca Bâcului 29,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 846 300
fax: +373 22 846 400
GSM: +373 78 846 300

Diados – a company which produces PVC and aluminium
windows and doors, all types of blinds and roller shutters at
the most advantageous prices. We have been active in the
market since 1999, and we are in direct contact with the best
suppliers in Europe. QUALITY, SAFETY AND SUSTAINABILITY are the main features of Diados products.

42

43
www.moldconstruct.moldexpo.md

www.moldconstruct.moldexpo.md

39600, Украина, Полтавская область
г. Кременчуг, проезд Отраслевой, 20
тел./факс:+38 (0536) 76-14-22
Тел. +38 (067) 545-77-01

Тел. +38 (067) 575-85-95
Тел. +38 (067) 545-44-18
office@dormashgroup.com
market@dormashgroup.com

ДОРМАШ ГРУПП ООО

str. Uzinelor 90,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 83 55 22
GSM: +373 60 60 88 99
GSM: +373 79 79 88 99
e-mail: ecocasa@mail.ru
ledsvet.md@gmail.com

ECO CASA
1. Importul–Vânzarea-Montarea Fațadelor din Siding în Moldova/România
Dealer oficial ALTA-PROFIL (Ucraina-Rusia), U-PLAST (Belarus)
www.ecocasa.md / www.saiding.eu / www.saiding.ro
2. Importul–Vânzarea-Montarea Teraselor din Compozit lemnos
Dealer oficial HOLZDORF (Ucraina)
www.ecocasa.md/decking
3. Importul–Vânzarea-Montarea Biosepticurilor
Dealer oficial TOPOL-ECO (Rusia)
www.septic.md
4. Iluminarea decorativă de tip Ghirlande Led de Crăciun
Producere contractuală marca Ledsvet.md
www.ledsvet.md
5. Producător local de brazi și decorațiuni artificiale în Moldova
Producerea și comercializarea brazilor și decorațiunilor de Crăciun
marca Brazi.md
www.brazi.md www.brad.md www.elka.md

Dormash Grupp delivers:
1) Bitumen equipment from SOMAP (Italy): Bitumen storage and heating tanks; bitumen heaters; installations for the
production of modified bitumen; installations for the production of bituminous emulsion; thermal oil heaters; black
toppers; bitumen transportation vehicles; gravel distributors.
2) Concrete mixers from Euromecc (Italy): mobile, stationary, tower installations.
3) Asphalt mixing equipment: mobile, stationary.
4) Equipment for the production of mixtures of cement-soil
and bitumen-soil.
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Дормаш Групп livrează:
1) Echipamente pentru bitum de la compania Сomap (Italia): rezervoare pentru depozitarea și încălzirea bitumului;
încălzitoare de bitum; instalații pentru producția de bitum
modificat; instalații pentru producerea de emulsie bituminoasă; încalzitoare de ulei termic; autogudronatoare; mașini
transportare bitum; distribuitoare pietriș.
2) Echpamente de mixare a betonului de la compania Euromecc (Italia): mobile, staționare, instalații de tip turn.
3) Echipamente de mixat asfalt: mobile, staționare.
4) instalații de obținere a amestecurilor de ciment-sol și bitum-sol.

1. Import-Sale-Mounting Siding Facades in Moldova /
Romania Official dealer ALTA-PROFIL (Ukraine-Russia), U-PLAST (Belarus)
www.ecocasa.md / www.saiding.eu / www.saiding.ro
2. Import- Sale-Mounting Composite Wood Terraces
Official dealer HOLZDORF (Ukraine)
www.ecocasa.md/decking
3. Import- Sale-Mounting Bioseptics
Official dealer TOPOL-ECO (Russia)
www.septic.md
4. Decorative illumination of the type Christmas Led Garlands
Contractual production Ledsvet.md
www.ledsvet.md
5. Local manufacturer of artificial Christmas trees and decorations in Moldova
Manufacture and sale of Christmas trees and Christmas decorations under the
trademark Brazi.md
www.brazi.md www.brad.md www.elka.md
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ENEIA GRUP S.R.L.
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Sika ® - producător mondial de produse chimice pentru construcţii, cu 150 de filiale în 85 de ţări. Compania Sika ® are
uzine, laboratoare de cercetare, centre de suport tehnic şi
birouri de vânzări. Bazându-se pe experienţa acumulată pe
parcursul activităţii sale în rezolvarea celor mai provocatoare
proiecte şi cu un asortiment larg de materiale, Sika® oferă soluţii şi sisteme complete pentru aproape toate proiectele de
construcţii în diferite părţi ale lumii. Sika produce materiale
şi tehnologii pentru toate domeniile de construcţii (produce
ciment, beton, materiale pentru reparaţii şi de protecţie,
materiale pentru faţade, pardoseli industriale, subturnări
şi ancorări, sigilarea rosturilor, protecţii anticorozive, membrane pentru acoperişuri şi accesorii, consolidări structurale,
hidroizolaţii, materiale pentru parchet). Importator şi distribuitor oficial SIKA pentru Republica Moldova - ENEIA GRUP.

Sika® is the world’s leading manufacturer of construction
chemicals with 150 branches in 85 countries. The company
Sika ® encompasses manufacturing facilities, research laboratories, technical support centers and sales offices. With
years of experience in dealing with various challenges and
with a wide range of materials, Sika® offers comprehensive
solutions and systems for the most challenging projects in
various parts of the world. Sika® produces materials and
technologies for all areas of construction (cement, concrete,
materials for repair and protection, materials for facades,
industrial floors, grout and anchoring compositions, joints
sealing, anti-corrosive protection, roofing and accessories,
bonding and strengthening of structures, waterproofing,
materials for parquet). Official importer and distributor SIKA®
in the Republic of Moldova - ENEIA GRUP.

str. Petricani, 31
MD-2059, Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 31-21-21; 20-99-15
e-mail: korolchuk@lider.md
www.lider.md

ESPLAN-LUX S.R.L.

ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE.
Țiglă metalică Lider, Florentia. Pardoseli. Sisteme de scurgere a apei. Ferestre pentru mansarde și scări pentru pod
FAKRO. Izolare termică, fonică ROCK-WOOL. Hidroizolare și
izolare anticondens.
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str. Grenoble nr. 128, bir. 205
MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-90-88
GSM : +373 60/ 44-00-24 GSM : +373 60/ 44-00-25
E-mail: office@sikamoldova.md
URL : www.sikamoldova.md

ROOFING/FACADES
Lider, Florentia metal tiles. Corrugated board. Water-supplying and sewage systems. FAKRO mansard windows and attic
staircases. ROCK-WOOL heat and soundproof insulation.
Steam and hydroinsulation.
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str. Florilor, nr. 4/3
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 999 560
GSM: +373 79 51 37 00
www.europanel.MD
europanel.group@gmail.com

EUROPANEL GROUP S.R.L.

str. Mitropolit Varlaam 65,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22-911-111
e-mail: info@exterior.md
URL: www.exterior.md

EXTERIOR S.R.L.
EXTERIOR SECURITY SYSTEMS

Europanel Group is a company active in the field of industrial halls and cold stores. Rich experience, quality materials
produced in the European Union and attractive prices have
propelled the company to the top of the building materials
suppliers in Moldova.
We sell: • Sandwich panels with polyurethane foam • Sandwich panels with mineral wool - resistant to fire • Metallic
structures • Hall fitting accessories.
Our company offers the full range of sandwich panels with
polyurethane, polyisocyanurate, mineral wool or polyester
insulation, produced in Romania.

EXTERIOR SECURITY SYSTEMS offers the widest range of security equipment and systems: Automated barriers to block
passage. Infrared barriers for external perimeters; Alarm
system, including fire detection, wireless or cable, warning
systems; Audio-video intercoms, including digital intercoms,
which limit unauthorized access to offices and apartment
buildings; Access control systems - ranging from the simplest
to the most sophisticated, based on technologies for identifying people by fingerprints; Modern video surveillance and
video analysis systems, designed for remote control of territory; Systems for recording and calculating working hours.
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Europanel Group este o companie care activează în domeniul halelor industriale și a depozitelor frigorifice. Experiența
bogată, materialele de calitate produse în Uniunea Europeană și prețurile atractive au propulsat compania în topul furnizorilor de materiale de construcții din Moldova.
Comercializăm: • Panouri sandwich cu spumă poliuretanică; • Panouri sandwich cu vată minerală - rezistente la foc; •
Structuri metalice; • Accesorii montaj hală.
Societatea noastră vă oferă toată gama de panouri tip
sandwich cu izolație din poliuretan, polizocianurat, vată minerală sau polesteren, produse în Romania.

Exterior Security Systems oferă cea mai vastă gamă de echipamente și sisteme de securitate: Bariere automatizate pentru blocarea trecerii. Bariere de infraroșu pentru perimetrare
exterioară; Sistem de alarmă, inclusiv detectare incendiu,
wireless sau prin cablu, sisteme de avertizare; Interfoane
audio-video, inclusiv interfoane digitale, care limitează accesul persoanelor necunoscute în oficii și blocuri de locuințe; Sisteme de control acces – de la cele mai simple până
la cele mai sofisticate, bazate pe tehnologii de identificare a
persoanelor după amprente digitale; Sisteme moderne de
supraveghere video și de analiză video, proiectate pentru
controlul de la distanță a teritoriului; Sisteme de înregistrare
şi de calcul al orelor de lucru.
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FILTROTEH S.R.L.
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Echipamente pentru producerea rezervoarelor metalice
fără sudură, de secțiune transversală dreptunghiulară, pentru plantarea primară și irigarea prin picurare în sere. Componente pentru montarea acestor sisteme. Producem la
comandă un acumulator turnat de orice lungime - de la 1
la 200 metri. Avantaje: 1. Sistemul fără sudură de secțiune
transversală dreptunghiulară – este etanș, are un volum interior mare, dimensiuni (125, 150 și 195 mm). 2. Materialul
- oțel galvanizat cu acoperire polimerică multiplă, grosimea
metalului - 0,5-0,6 mm. 3. Durata de exploatare a sistemelor
- până la 35-40 de ani. 4. Aspect estetic, fiabilitate, calitate.

Equipment for the production of metal seamless accumulators with rectangular cross-section, for primary planting and
drip irrigation in green houses. Components for mounting
these systems. We produce by order a solid accumulator
of any length from 1 to 200 m. Advantages: 1. System of
seamless rectangular cross-section - does not leak and has
a large internal volume, dimensions - 125, 150 and 195 mm.
2. Material - treated galvanized steel with multiple polymer
coating, metal thickness 0.5-0.6 mm. 3. Term of systems operation - up to 35-40 years. 4. Neat appearance, reliability,
high quality.

str. Acad. Natalia Gheorghiu 30, of. 262
MD-2025 Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 69 25 80 52
e-mail: SALES@FULLSERVICETRADING.MD

FULL SERVICE TRADING S.R.L.

Compania FULL SERVICE TRADING vine pe piața din Moldova pentru a prezenta celor care apreciază frumosul produsele sale de clasă superioră. De data aceasta vă prezentăm o
gamă excepțională de pardoseli din bambus și gorun (100%
material natural și ecologic), care îmbină eleganța, materialul exotic și calitatea, caracteristici indispensabile produselor
MADE IN ITALY.
Savurați opera de artă creată de însăși Natura!

MOLDCONSTRUCT 2018

str. Lazo 40, of. 804
Chișinău, Republica Moldova
GSM/Viber: +373795 77 595
tel./fax: +373 22 29 66 91
e-mail: vasilii.copusciu@mail.ru

The FULL SERVICE TRADING company comes on the Moldovan market with the mission to inspire the beauty seekers
through high class products. This time we present an exceptional range of bamboo and oak flooring (100% natural and
ecological material), combining the exotism of the material
and the elegance, qualities that define the MADE IN ITALY
products.
Enjoy the piece of art created by the Nature itself!
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GARDART.MD
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GARDART.MD - proiectăm și producem la comandă toate
tipurile de porţi, care vor conferi casei dumneavoastră siguranţă şi personalitate. Din inox sau din fier forjat, automatizate sau manuale, batante sau culisante, cu design clasic sau
modern, porțile și produsele GARDART au o calitate garantată de cei 7 ani de experienţă, profesionalismul angajaţilor,
know-how, calitatea materiei prime şi a materialelor folosite
în procesul de sudare, prelucrare, lustruire și vopsire. Oferim, de asemenea, o gamă largă de articole executate la comandă: balustrade din inox sau fier forjat, copertine, garduri,
sisteme de automatizări porți (Allmatic, Sommer, Tau), rolete
și porti secționate pentru garaj (Alutech, Italpannelli, Tecsedo), uşi si ferestre PVC cu geam termopan. Siguranţă, Calitate, Garanţie. Contractăm comenzi pe tot teritoriul republicii.
GARDART.MD - un plus pentru casa ta!

GARDART.MD - We design and manufacture all types of
gates that will give your home security and personality.
Made in stainless steel or wrought iron, automated or manual, swing or sliding, with classic or modern design, GARDART
doors and products display high quality, guaranteed by the 7
years of experience, employees’ professionalism, know-how,
quality of raw materials and equipment used in the process
of welding, processing, polishing and painting. We also offer
a wide range of custom-made items: railings in stainless steel
or wrought iron, awnings, fences, gates automation systems
(Allmatic, Sommer, Tau), roller shutters and garage doors
(Alutech, Italpannelli, Tecsedo) , PVC doors and windows
with double-glazed windows. Safety, Quality, Warranty. We
accept orders from all over the country. GARDART.MD - a
plus for your home!

str. Grenoble 149 A
MD-2048 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 905 050
GSM: +373 6000 2006
e-mail: office@gardecor.md
URL: www.gardecor.md

GARDECOR S.R.L.

GARDECOR deține o experiență de peste 13 ani în domeniul construcțiilor din:
- Sticlă securizată (delimitări de interior fixe și mobile, balustrade, geamuri fixe, geamuri glisante, panorame, uși de interior, cabine de duș)
- Balustrade (inox, aluminiu, sticlă, plexiglas)
- Sisteme de umbrire (pergole retractabile și bioclimatice
Suntech, marchize, sistem de umbrire ZIP)
- Lemn plastifiat wpc (decking, siding, pergole, foișoare)
- Accesorii și feronerie/profile sticlă securizată.

GARDECOR has more than 13 years’ experience in the field
of constructions in:
- Secured glass (fixed and mobile interior partitions, railings,
fixed windows, sliding windows, panoramas, interior doors,
shower cabins)
- Railings (in stainless steel, aluminium, glass, plexiglass)
- Shading systems (retractable and bioclimatic pergolas Suntech, marquises, ZIP shading systems)
- Plastered wpc wood (decking, siding, pergolas, gazebos)
- Fittings and profiles in secured glass.
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str. Conev 34, mun. Bălţi,
Republica Moldova
GSM: +373 78 494 222
GSM: +373 69 084 333
e-mail: info@gardart.md
URL: www.gardart.md

53
www.moldconstruct.moldexpo.md

www.moldconstruct.moldexpo.md

str. V. Alecsandri, 106
MD 2009 Chisinau
tel.: +373 22 549-255
fax: +373 22 549-299
GSM: +373 78-244-930
e-mail: osmo.color@mail.ru
URL: www.osmo.md

GEPAL-GRUP S.R.L.

str. Uzinelor nr. 1
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 00 11 71
e-mail: alexandru.argint@hauraton.md
info@hauraton.md
URL: www.hauraton.md

HAURATON
Sisteme de rigole pentru drenajul apelor de suprafata
made in Germany

Leading German manufacturer of eco-coatings for wood
OSMO presents an innovative system for painting and protecting wood in the streets: 2 in 1.
Holzschutz Öl-Lasur protective oil woodstain is designed for
the specifics of wood use in the open air and recommended for painting all types of vertical and horizontal wooden
surfaces - facades, balconies, windows and doors, pergolas, fences, terraces and garden furniture. Decorative coating and antiseptic in one product. Due to a special formula,
Holzschutz Öl-Lasur combines the properties of colored impregnations and the quality of natural oil coatings. Economical consumption and simple application. When applied by
hand, even with a conventional brush or roller, you can obtain professional coating quality.

Compania HAURATON este producătoare de sisteme de colectare și pretratare a apelor pluviale și 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 100-500 mm şi de încărcări capabile de la A15kN
până la F900kN
3. Grătare aferente, confecționate din fontă, oțel inoxidabil,
oțel galvanizat, polietilenă, poliamidă.
4. Separatoare de hidrocarburi și grăsimi (cu debite până la
4000 l/s ).

HAURATON manufactures systems for rainwater and industrial waters collection and pre-treatment.
1. Polypropylene drainage channels with a width of 100 ÷
400 mm and loading capacity of A15 kN to F900 kN
2. Precast reinforced concrete fiber drainage channels with
a width of 100 ÷ 500 mm and loading capacity from A15kN
to F900kN
3. Related grills, made in cast iron, stainless steel, galvanized
steel, polyethylene, polyamide.
4. Separators of hydrocarbons and fats (up to 4000 l / s).
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Producătorul german de eco-acoperiri pentru lemn OSMO
prezintă un sistem inovator pentru vopsirea și protejarea
lemnului în aer liber: 2 în 1.
Uleiul-lazură de protecție Holzschutz Öl-Lasur a fost creat
special pentru folosirea lemnului în aer liber și este recomandat pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe verticale și
orizontale de lemn - fațade, balcoane, ferestre și uși, pergole,
garduri, terase și mobilier de gradină. Acoperire decorativă
și antiseptică într-un singur produs. Datorită formulei speciale Holzschutz Öl-Lasur combină proprietățile lazurei colorate
și calitatea uleiurilor naturale de acoperire. Consum economic și aplicare simplă. Chiar și aplicat manual, cu o pensulă
sau o rolă, veți obține o calitate profesională a stratului de
acoperire.
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HIDROCOM-EXIM S.R.L.

MOLDCONSTRUCT 2018

Compania HIDROCOM-EXIM SRL se ocupă cu probleme de
hidroizolare a diferitor obiecte: • hidroizolarea structurilor
de beton - un sistem de materiale penetrante pentru beton
PENETRON; • ermetizarea rosturilor - materiale de etanşare
de marca Tenax; • hidroizolarea construcţiilor de cărămidă,
tenchuielilor, betoanelor, pietrei, a dalelor de pavaj cu materiale SOFEKSIL; • curăţarea faţadelor de săruri eflorescente, eliminarea petelor de mortar cu produsele de curăţare
SOFEKS-TMS-2002; • hidroizolarea camerei de baie, terasei,
balcoanelor şi acoperişurilor cu membrane elastice; • masticuri IZOLEX; • benzi de etanşare Vikar S.

HIDROCOM-EXIM specializes in the waterproofing of various objects: • waterproofing of concrete structures with
PENETRON - a system of penetrating materials for concrete; • hermetic joints - Tenax sealants; • waterproofing of
brick buildings, wall coatings, concrete, stone, paving slabs
- SOFEKSIL materials; • cleaning facades of efflorescence, removing stains from grout with SOFEKS-TMS-2002 cleaners;
• waterproofing of bathrooms, terraces, balconies and roofs
with elastic membrane; • sealants IZOLEX; • sealing tapes
Vikar S.

str. Ştefan cel Mare 2
MD-2093 s.Grătieşti,
mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 60 30 85 86
URL: http://www.zidarie.md
e-mail: alexandru-f@mail.ru

IMPORTAL S.R.L.

IMPORTAL este distribuitorul nr.1 în domeniul vânzărilor de
Blocuri Ceramice Brikston, Porotherm și Cemacon. Aducem
pe piață o gamă de cărămizi inovatoare, cu rezistență seismică și termică sporită. Mai nou, din 2014 importăm Planșeu
Ceramic Porotherm sau Siceram din beton armat precomprimat, în înveliș ceramic. Ca materiale pentru învelitori propunem Țigla ceramică Terra rosa care satisface și o serie de
exigențe referitoare la durabilitate, rezistență la foc, aspect
estetic etc. Mai multe detalii despre produsele Brikston le
găsiți pe: www.zidarie.md.

IMPORTAL is the distributor no. 1 in sales of Brikston Ceramic
Blocks, Porotherm and Cemacon. We bring to the market a
range of innovative bricks with increased seismic and thermal resistance. More recently, since 2014 we import Ceramic
Floor Porotherm or Siceram in pre-compressed reinforced
concrete in ceramic coating. As roofing materials we propose Terra Rosa ceramic tiles, which also meet a number of
requirements related to durability, fire resistance, aesthetic
appearance, etc. More details about Brikston products can
be found at: www.zidarie.md.
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str. Munceşti, 170
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 52 27 94
fax: +373 22 55 43 75
e-mail: office@hidrocom.net
URL: www.hidrocom.md; www. penetron.md
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str. Petricani 17/3
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 317 318
e-mail: inox@inoxplus.md
URL: www.inoxplus.md

INOXPLUS S.R.L.

str. Varnița 2/3 A, Chișinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22-903-847
GSM: +373 78 95-95-78
URL: http://ecotermix.org/

INVEST ECOTRADE S.R.L.

INOXPLUS comercializează INOX cu ridicata și cu amănuntul. Livrare directă de la producători, oferă o gamă largă de
produse de o calitate excepțională. Deține propria secție
de producere și execută la comandă orice articole din inox:
mese, lavoare, rafturi, hote, butoaie, balustrade. Pe perioada
expoziției Inox Plus oferă reduceri de 15% la toate articolele
executate de secția de producere.

INOXPLUS sells stainless steel wholesale and retail. Direct
delivery from the manufacturers, offers a wide range of products of exceptional quality. We own a production department
and we manufacture custom-made stainless steel products:
tables, sinks, shelves, hoods, barrels, railings. During the exhibition, Inox Plus offers 15% discounts on all items made by
our production department.

Compania Ecotermix produce componente pentru izolare
prin pulverizare, precum și servicii de izolare a clădirilor rezidențiale și industriale. Spre deosebire de intermediari, emitem o garanție oficială pentru toate facilitățile - 10 ani!
În perioada 2014-2017, peste 2.000 de clădiri rezidențiale,
hangare și întreprinderi agricole au fost izolate cu produsele
Ecotermix. În același timp, suprafața de izolare termică a fost
mai mare de 200 000 m.p. În 98% din cazuri, economiile la
încălzire au fost mai mari de 40% în comparație cu izolanții
cu role și plăci.
Garantăm confortul casei dvs. și economii semnificative la
încălzire. Suntem gata să vă returnăm banii, în cazul în care
costul pentru încălzirea și climatizarea aerului din casa dvs. va
scădea cu mai puțin de o treime!

ECOTERMIX is engaged in the production of components
for sprayed insulation, as well as in providing services for the
insulation of residential and industrial facilities. Unlike any intermediaries, we provide an 10 years official factory warranty
for all facilities !
In the period 2014 – 2017, more than 2,000 residential buildings, hangars and agricultural enterprises were insulated
by ECOTERMIX. The area of thermal insulation was of more
than 200 000 sq. m. In 98% of cases, the savings in heating
amounted to more than 40% compared to roll and plate
heaters.
We guarantee the comfort for your home and significant cost
savings. We are ready to return your money, if the cost of
heating and air conditioning of your home will decrease by
less than a third!
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MARCA COMARCIALĂ ECOTERMIX
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GSM: +373 60 422 212
e-mail: info@izoteca.md;
office@izoteca.md
URL: www.izoteca.md;
www.izodecor.md,
www.hangare.com.md

şos. Munceşti 56, bir. 30
str. Uzinelor 5
Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 92-49-41
fax: +373 22 53-79-23

GSM : +373 68 68-00-38
e-mail: info.kasteel@mail.ru
URL: www. kasteel.md

IZOTECA PRIM S.R.L.
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Experiență de peste 15 ani în domeniul construcțiilor și producerii elementelor decorative pentru fațadă.
Domenii de activitate:
• termoizolarea și finisarea clădirilor etajate și a caselor individuale;
• producerea și comercializarea elementelor decorative pentru fațadă, marca „Izodecor”;
• decuparea elementelor din polistiren;
• prefabricarea și montarea elementelor din tablă plană,
montarea sistemelor pluviale;
• construcția hangarelor arcuite fără carcasă.

Over 15 years of experience in the field of construction and
production of decorative elements for facades.
Fields of activity:
• Thermal insulation and decoration of facades;
• Frameless arched constructions;
• Cutting elements in polystyrene (letters, logos, items for
decoration, parts for packaging etc.);
• Production:
• Flexible stone ElaStone;
• Decorative elements for facades IZODECOR (pilasters, columns, keystones, cornices, decorations, etc.)

KASTEEL

KASTEEL este o companie producătoare de țiglă metalica,
tablă cutată, sisteme de scurgere, prezintă cele mai fiabile
acoperișuri, care fortifică imaginea pozitivă a companiei, deținitoare a ”Medaliei de aur” în domeniu.
Pentru producția țiglei metalice folosim materii prime de calitate superioară, importată de la concerne metalurgice renumite din Europa.
Pentru a vă satisface așteptările, Kasteel vine cu o nouă linie
de produse inovatoare:
Korami - model unicat, cu aspect de țiglă ceramică care se
potrivește atât stilului arhitectural clasic, cât și celui modern.
Kaskad - o formă elegantă care se potrivește cu tendințele
curente, deosebită prin geometria bogată și cuta înaltă care
accentuează aspectul casei.
Kasteel garantează cel mai bun raport preț-calitate.

KASTEEL is a manufacturer of metal tiles, sheet metal, drainage systems, supplies the most reliable roofs, thus fortifying
the positive image of the company which was awarded the
“Gold Medal” in the field.
For the production of metal tiles we use high quality raw materials, imported from renowned metallurgical plants in Europe. To meet your expectations, Kasteel comes with a new
line of innovative products:
Korami - a unique model, ceramic tile pattern that fits both
classic and modern architectural styles;
Kaskad - an elegant shape that fits with current trends, distinguished by its rich geometry and high stature that emphasizes the look of the house.
Kasteel guarantees the best price-quality ratio.
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Mun. Chișinău, str Miorița 88
tel.: +373 22 838 676
fax: +373 22 838 676
GSM: +373 68 554 449
GSM: +373 68 155 611
GSM: +373 69 171 492
GSM: +373 79 777 977
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Centrul Comercial Keramin-Ciocana
str. Uzinelor 19
Chișinău,Republica Moldova
tel.: +373 22 40-51-77
e-mail: sptk.keramin.rm@mail.ru
URL: www.keramin.md

KERAMIN
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KERAMIN este o companie în dezvoltare dinamică, unul dintre lideri pe piața de plăci ceramice și obiecte sanitare din
Republica Moldova, al cărei obiectiv strategic este de a satisface cererea consumatorilor.
De 12 ani, în cadrul concursului anual „Marca comercială a
anului“, KERAMIN este recunoscut lider pe piața Moldovei,
primind cea mai înaltă distincție - Mercurul de Aur.
Marca deține de mulți ani poziția de lider în domeniul noilor
generații de produse cu un design complex și modern, actual și interesant pentru cel mai exigent client. KERAMIN este
un produs cu un raport optim dintre preț și calitate.

KERAMIN is a dynamically developing company, one of
the leaders in the field of ceramic and sanitary products in
Moldova. Our strategic goal is to meet our consumers’ demands.
For 12 years in a row, in the framework of the annual competition “Trade mark of the year”, KERAMIN is recognized as
a leader of the Moldovan market, receiving the prize of the
competition - the Gold Mercury.
The brand is for many years the leader in the production of
new generations of sophisticated and fashionable designs,
modern and attractive to the most demanding buyers. KERAMIN - products with the optimal ratio price/ quality.

GSM: +373 79 99 00 80
str. Visterniceni 42,
Chișinău, Republica Moldova

KLINKER HOUSE

Klinker House prezintă piatră decorativă pentru lucrări de interior /exterior.
Piatra decorativă este un produs din ghips /beton, fiind un
material econom, estetic și ușor în utilizare pentru lucrări de
finisare.
Comparativ cu piatra naturală este cu mult mai ușoară, are o
gamă mai largă de culori, structuri de relief, se adaptează la
orice sarcină arhitecturală. Piatra decorativa din gips destinată lucrarilor de interior înregistrează caracteristici practice
și, ce e foarte important, igienice, având la bază materiale
ecologice.
Piatra decorativă din beton poate fi folosită atât pentru lucrări de interior, cât și de exterior, este fabricată pe bază de
ciment alb de origne turcească, marca 500, 600 și nisip alb
cuarț spălat, având la bază o masă omogenă. Piatra decorativă este utilizată cu succes la decorarea fațadelor și pereților
interiori ai caselor, apartamentelor, oficiilor și spațiilor comerciale.

Klinker House presents decorative stone for interior / exterior
works.
Decorative stone is a gypsum / concrete product, economical, aesthetically pleasing and easy to use for finishing works.
Compared to natural stone it is much lighter, has a wider
range of colors, relief structures, adapts to any architectural task. The decorative gypsum stone for indoor works has
practical and, very important, hygienic characteristics, as it is
based on ecological materials.
The concrete decorative stone can be used both for interior and exterior works, it is made of white cement of Turkish
origin, marks 500, 600 and washed white sand. The decorative stone is used successfully to decorate the facades and
interior walls of houses, apartments, offices and commercial
spaces.

62

MOLDCONSTRUCT 2018

Centrul Comercial Keramin Grand
Ceramica
bd. Decebal, 6,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 62 99 83
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LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Producerea şi comercializarea de ciment de calitate, liant hidraulic rutier şi filler (făină) de calcar. Serviciile Centrului de
Încercări Betoane.

Production and sales of high quality cement, hidraulic road
binder and filler of limestone. Services of the Concrete Test
Center.

str. M. Sadoveanu 42/7
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22601 272
GSM: +373 78 11 88 00
GSM: +373 69 82 73 19
URL: www.lebs.md
e-mail: crystallit.md@gmail.com

LEBS&CO S.R.L.

Pervazuri de clasa premium CRYSTALLIT
Un element important al ferestrei - pervazul - astăzi nu este
numai un element care finisează asamblarea sistemului de
ferestre și care asigură izolarea termică și acustică în casă,
dar și determină confortul și designul interior. Pervazurile
moderne, ca și înainte, sunt locul tradițional de depozitare
a obiectelor de uz casnic - flori, ornamente, aparate de uz
casnic. Crystallit face acest loc cu adevărat frumos, oferind,
pe lângă un material fiabil, o combinație excelentă de culori, texturi și nuanțe. Crystallit este lider de piață în categoria
pervazurilor de plastic de clasa premium, populare datorită
unei game largi de decoruri - 20 de tipuri și a unor proprietăți care plasează Crystallit cu o treaptă mai sus decât pervazurile de ferestre din plastic convenționale. Fortificată cu
grinzi suplimentare dure, baza fiabilă a produselor Crystallit,
acoperite cu un strat acrilic special protejează pervazul de
deteriorări mecanice, temperaturi și substanțe agresive. Prin
alegerea Crystallit alegeți frumusețea și un mediu ecologic
în casa dvs.!

Window sills, an important and common element of the window, is not only the detail that completes the installation of
the window system and affects the heat and sound insulation
in the house, but also adds to the comfort and completeness of the interior. As before, modern window sills are the
traditional place of storage for household items - flowers, ornaments, household appliances. Crystallit makes this place
truly beautiful, offering an excellent combination of colors,
textures and shades with the strength and durability of the
material. Crystallit sills are the market leader in the category
of premium plastic sills. The presented brand is popular due
to a wide range of decors - 20 types - and a number of properties that place Crystallit in a higher position than conventional plastic window sills. Strengthened by additional ribs
of rigidity, the more robust base of Crystallit is coated with a
special acrylic film that reliably protects the window sill from
mechanical damage, hot and acid materials and alcohols. By
choosing Crystallit you choose the beauty and environmental friendliness of your home!
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str. Viitorului, 1
MD-5400 Rezina, Republica Moldova
Tel. : +373 254/ 55-500 Fax : +373 254/ 55-549
GSM : +373 68/ 50-37-31
E-mail: ciment.rezina@md.lafarge.com
URL : www.lafarge.md
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str. Meşterul Manole 6/2
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 47-71-05
fax : +373 22/ 47-71-06
GSM : +373 69/ 12-90-82
e-mail: liftmontaj@yahoo.com
URL : www.liftmontaj.md

str. Calea Basarabiei 26/7
MD 2024 Chișinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 855-707
Fax : +373 22/ 24-47-24
GSM : +737 69/ 504-164
E-mail: info@mmcomert.md
URL : http://mmcomert.md/

LIFTMONTAJ S.A.

M&M COMERȚ S.R.L.

M&M COMERȚ prezintă calitatea germană în Republica Moldova, fiind dealer oficial al:
- Cedima GmbH – instrumente și scule diamantate;
- Projahn GmbH – unelte de precizie și unelte de mână;
- Stark - scule electrice și aparate de sudat;
- Kapro Industries Ltd. – instrumente de măsurare și marcare;
- Endress GmbH – generatoare (pe benzină, motorină, gaz,
de la 2 kVA până la 2000 kVA), pompe cu motor;
- Bomag GmbH– mașini pentru compactarea asfaltului, stabilizatoare, freze de sol, finisoare.

LIFTMONTAJ offers a wide range of services for the installation and operation of lifting equipment: delivery, installation,
adjustment, setting; provides a guarantee for elevators, escalators and travelators functioning. One of the activities of
the company is upgrading and repair of elevators and equipment. The success of any company depends on the quality
of equipment, as well as on reliable partners. For many years
LIFTMONTAJ is a loyal partner of well-known elevators manufacturers, such as OTIS, DOPPLER, MOGHILEVLIFTMAŞ,
which are a guarantee of product quality and of professional
trust.
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Compania LIFTMONTAJ oferă un spectru larg de servicii de
instalare şi exploatare a utilajului ascensor: proiectare, livrare, instalare, ajustare, reglare; asigură garanţia exploatării
ascensoarelor, escalatoarelor şi travelatoarelor. Una din direcţiile de activitate a companiei este modernizarea şi reparaţia ascensoarelor şi a utilajului. Succesul oricărei companii
depinde de calitatea utilajelor folosite, dar şi de parteneri.
Compania LIFTMONTAJ de mai mulţi ani se află în relaţii de
parteneriat cu firmele producătoare de ascensoare OTIS,
DOPPLER, MOGHILEVLIFTMAŞ, producţia cărora este garanţia calităţii şi încrederii profesionale.

M&M TRADER presents German quality in the Republic of
Moldova, as the official dealer of:
- Cedima GmbH - diamond tools and instruments;
- Projahn GmbH - precision and hand tools;
- Stark - power tools and welding machines;
- Kapro Industries Ltd. - measuring and marking instruments;
- Endress GmbH - generators (gasoline, diesel, gas, from 2
kVA to 2000 kVA), motor pumps;
- Bomag GmbH - asphalt compacting machines, stabilizers,
soil mills, finishers.
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МАСТЕР ТЕХНОЛОГИЙ ООО
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Мастер Технологий (Meșterul tehnologiilor) este un producător ucrainean de hogeacuri de inox pentru locuințe cu
sisteme de încălzire individuale și cazangerii industriale. În
producție a fost aplicat sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001: 2008,
confirmat de certificate europene. Oferim o gamă largă de
servicii: producția și instalarea de coșuri de fum din otel
inoxidabil; calcularea aerodinamică a coșurilor de fum cu
ajutorul unui program licențiat; suport tehnic de la proiect
până la punerea în funcțiune.

Мастер Технологий (Master of Technology), Ukrainian manufacturer of chimneys made of stainless steel for houses with
individual heating and for industrial boilers. At the factory,
a quality management system has been implemented in
accordance with the requirements of the ISO 9001: 2008
standard, confirmed by the European certificate. We offer
a range of services: production and installation of stainless
steel chimneys; aerodynamic calculation of chimneys using
a licensed program; technical support from the stage of project to commissioning.

str. București 98 – salonul-magazin GDR
str. Ioana Radu, 21 - Showroom GDR
Premium
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 60-10-05; 60-10-21

fax: +373 22 60-10-04
GSM: +373 69 99 80 94
e-mail: office@gdr.md;
danil@gdr.md
URL: www.gdr.md

MATIMCONS S.R.L.

Nu știi cum să-ți decorezi casa, biroul? Noi avem soluția! Fiecare visează să trăiască și să lucreze într-o încăpere frumos
amenajată și confortabilă. Pentru a atinge acest scop, apelează la un designer profesionist care va aborda fiecare situație
individual, ținând seama de dorințele clientului.
GDR este reprezentantul oficial în Republica Moldova al
celor mai cunoscuți producători de obiecte sanitare, instalații tehnice, plăci ceramice și mobilier exclusiv din Europa.
Managerii și designerii profesioniști din firma noastră vă vor
ajuta să găsiți tot ce aveți nevoie pentru un interior confortabil, vă vor răspunde la întrebări și vă vor da sfaturi tehnice
detaliate.

You intend to decorate your house or yout office? We have
the solution! Everyone dreams of living and working in a
beautifully arranged and comfortable space. To achieve this,
contact a professional designer who will address each individual situation, taking into account the customer’s wishes.
The GDR is the official representative of the most famous
European manufacturers of sanitary ware, technical installations, ceramic tiles and exclusive furniture. The professional
managers and designers of our company will help you find
everything you need for a comfortable interior, answer your
questions and give you detailed technical advice.
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Украина, 04080, г. Киев,
ул. Кирилловская, 60
tel./fax: +38 044 463 65 57
GSM: +38 067 487 18 11
URL: masterteh.com.ua
e-mail: office@mastertech.com.ua
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str. Uzinelor 104
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 022-011
GSM: +373 60/ 05-38-38

str. I. Franco 38
Bălți, Republica Moldova
tel.: +373 231/ 93-333
GSM: +373 68/ 95-44-44

str. Sofia 27/2
Bălți, Republica Moldova
tel.: +373 231/ 88-088
GSM: +373 68/ 75-22-22

str. Independenței 16
Edineț, Republica Molodva
tel.: +373 246/ 22-844
GSM: +373 60/ 04-50-50

MEGASTROI

Baza de producere:
str. Industrială 65,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 843 004
GSM: + 373 69 765 664
E-mail: office@memilit.md

Magazin:
str. Uzinelor 117, Chișinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22 81 58 65
GSM: +373 68 688 988
URL: www.memilit.md

Memilit

MEMILIT S.R.L.

Grupul de companii Megastroi prezintă produsele firmei
Rigips: articole de gips carton și sisteme de fixare a acestora

The Megastroi group of companies presents the products of
Rigips company, namely, novelties in the drywalls industry, as
well as fastening systems for them.

Compania MEMILIT a fost fondată în anul 1999. Pe parcursul
acestor ani firma a evoluat semnificativ, lărgind permanent
asortimentul și capacitatea de producție. Activitatea de bază
a întreprinderii este producerea pavajului vibropresat, vibroturnat, bordurelor, blocurilor din fortan, fabricate cu folosirea
tehnologiei italiеne și a utilajului performant, ceea ce garantează produse de cea mai înaltă calitate. Noi oferim o gamă
largă de produse pentru realizarea oricăror proiecte, indiferent de complexitate. La noi puteți găsi toate materialele necesare pentru amenajarea teritoriului și instalarea pavajului.
Prestăm servicii de transportare la un preț avantajos, pentru
că deținem propriul parc de automobile.

MEMILIT was founded in 1999. Since then, the company
has evolved significantly, expanding the assortment and
the production capacity. The main activity of the enterprise
is the production of vibro pressed, vibro cast pavements,
curbs, fortan blocks, produced using Italian technology and
high performance equipment, which guarantees the highest
quality of products. We offer a wide range of products for
the realization of any projects, regardless of complexity. Here
you can find all the necessary materials for the landscaping
and pavement installation of the. We are providing transportation services at advantageous prices, because we own our
own car park.
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str. Feredeului, nr. 4, of. 309
Chișinău, Republica Moldova
tel./ fax: +373 22 27-02-11
GSM: +373 697 333 07
e-mail: gutu@metecno.bg
URL: www.metecno.md

NANU Market Chișinău
or. Chișinău, str. Constructorilor 1
tel: 022 024 124; fax: 022 024 129
e-mail: nanumarket@nanu.md

NANU MARKET
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NANU Market Hammer
NANU Market Stăuceni
or. Chișinău, str. Petricani, 21 com. Stăuceni,
tel: 022 317 273
str. Alexei Mateevici, 76
tel: 022 024 224

METECNO GROUP – Inventatorul panourilor sandwich

METECNO GROUP – Inventor of sandwich panels

Compania Metecno, fondată în Italia în 1961, este lider mondial în domeniul panourilor sandwich şi un partener de nădejde în industria de construcţii. Fabricile noastre utilate cu
echipamente moderne sunt situate în întreaga lume, în 14
țări, reprezentanțe comerciale – în multe alte țări. Cele peste
20 de milioane de m2 pe an de panouri instalate oferă o referinţă excepţională pentru ideile know-how ale companiei și
soluţiile pentru construcţii economice şi ecologice.

Metecno was founded in Italy in 1961 and is a world leader
in the field of prefabricated composite sandwich panels and
a reliable partner of the building industry. Our modern production facilities are located all around the world in 14 countries, commercial teams - in many other countries. Over 20
million m2 of installed panels per year give an exceptional
reference of know-how and ideas for economic and environmental-friendly building solutions.

NANU Market Sîngerei
or. Sângerei,
str. Boris Glavan, 1A
tel: 0 68 611 785

NANU Market este o rețea de magazine specializate în comercializarea produselor din domeniul construcțiilor, reparațiilor, grădinăritului și menajului cu prezență în localitățile:
Chișinău, com. Stăuceni, or. Sângerei, or. Băcioi, s. Țibirica.
Asortimentul magazinului cuprinde mai mult de 22.000 de
poziții de marfă.
Printre clienții NANU Market se numără atât meșteri amatori,
cât și profesioniștii din domeniile construcțiilor, reparațiilor,
serviciilor auto, ingineriei ș.a.

NANU Market Țibirica
r-nul. Călărași, s. Țibirica
tel: 0 68 611 784

NANU Market Băcioi
s. Băcioi,
str. Independenței, 44
tel: 0 60 207 931
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METECNO GROUP

NANU Market is a network of specialized stores for the sale
of products for construction, repairs, gardening and housekeeping, with presence in the following localities: Chişinău,
Stăuceni, Sangerei, Băcioi, Ţibirica. The assortment of the
stores comprises more than 22,000 freight positions.
NANU Market customers encompass amateur craftsmen as
well as professionals in the fields of construction, repair, automotive, engineering, and so on.
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NATVEX-COM S.R.L. / AUTOPLANET

AUTOPLANET este importator / distribuitor oficial de anvelope pentru utilaje agricole, industriale, camioane, autoturisme - OZKA, OTANI, PETLAS, STARMAXX, ACHILLES. Pentru
anvelopele comercializate oferim garanții, servicii de livrare,
montare și echilibrare. Suntem partenerul de încredere, care
posedă competență, forță și experiența necesară pentru a
răspunde cerințelor complexe ale clienților.

AUTOPLANET is the official importer / distributor of tires for
agricultural machinery, industrial trucks, and cars - OZKA,
OTANI, PETLAS, STARMAXX, ACHILLES. We provide a guarantee for the sold tires; we ensure delivery, installation and
balancing. We are a reliable partner, offering competence
and experience to meet the most diverse requirements of
our customers.

str. N. Zelinskii 11, etajul 4
GSM: +373 60 600 699
URL: http://neva.md/
е-mail: office@neva.md

NEVA DESIGN FURNITURE

Compania Neva Design Furniture se ocupă cu producția de
mobilier modular, fabricat în baza proiectelor individuale.

Neva Design Furniture is engaged in the production of cabinet furniture, designed on demand along individual projects.

De ce să optezi pentru produsele Neva Design Furniture?

Why is Neva Design Furniture right for you?

• specialiștii prelucrează fiecare comandă;
• utilizarea sistemelor și accesoriilor moderne de mobilier;
• aplicarea pe scară largă a materialelor ecologice în procesul
de fabricație;
• 100% coincidență a modelului 3D cu rezultatul real;
• cooperare cu parteneri de clasă mondială.

• individual work of specialists on your order;
• use of modern furniture systems and accessories;
• wide application of eco-materials in manufacturing;
• 100% conformity to the 3D model;
• cooperation with world-class partners.
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str. Mesager, 11
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
URL: autoplanet.md
Tel.: +373 22/ 876-555
Fax: +373 22/ 876-554
GSM: +373 78/ 76-55-55
E-mail: info@autoplanet.md
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str. Deleanu, 24 of. 4
MD 2071 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 51 71 01
GSM: +373 67 66 000 3
fax: +373 22 58 03 18
e-mail: info@novelglass.com
URL: www.novelglass.com

NOVELTY S.R.L.

str. Uzinelor, 60 , MD-2023
Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-21-87
Fax : +373 22/ 50-50-86
GSM : +373 69/ 72-26-99
E-mail: numina@mail.ru
URL : www.numina.md

F.P.C. NUMINA S.R.L.

MARCA COMERCIALĂ: NOVELGLASS®

Novelty LTD is offering a wide range of fiberglass and interlining wallpaper products under the trademark NOVELGLASS® that can be used for finishing as well as for thermal
insulation projects:
• Padded fiberglass wallpaper
• Interlining wallpaper for painting
• Pigmented glass fiber wallpaper
• Reinforced fiberglass
• Glass fiber wallpaper
• Fiberglass tissue
• Fiberglass bands
• Interlining wallpaper bands
• Fiberglass mesh.

Astăzi, NUMINA este lider pe piața internă de accesorii și furnituri de mobilier.
Aici puteți cumpăra totul pentru fabricarea de mobilier modular.
Compania NUMINA este reprezentantul oficial al celui mai
mare producător german de accesorii pentru producția mobilierului- HETTICH. De asemenea, noi reprezentăm brandurile internaționale, cum ar fi: Kessebohmer, Elica, Elleci,
GAMET, Bosetti MARELLA, CITTERIO LINE, CLEAF, Mirka,
SIVAM, Durante & Vivan.
Compania NUMINA a creat un nou brand - INTERWOOD.
Linia de produse include uși de interior și articole de lemn,
dotate cu furnituri de producție europeană.

Today NUMINA is the leader in the domestic market of furniture fittings and materials.
We offer everything for production of cabinet furniture.
NUMINA is the official representative of Hettich - the largest German manufacturer of furniture fittings, and we also
represent world brands such as Kessebohmer, Elica, Elleci,
GAMET, BOSETTI MARELLA, CITTERIO LINE, CLEAF, MIRKA,
SIVAM, Durante & Vivan.
Numina has created a new brand INTERWOOD.
The products line includes interior doors and products in
natural wood, equipped with fittings from European manufacturers.
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NOVELTY vă oferă un sortiment variat de produse din fibră
de sticlă și flizelină pentru lucrări de finisare şi termoizolare
cu marca comercială NOVELGLASS®:
• Tapet din fibre de sticlă.
• Tapet din flizelină pentru vopsire.
• Tapet din fibre de sticlă grunduit.
• Suport din flizelină pentru tapete.
• Tapet structurat din fibre de sticlă.
• Ţesătură din fibre de sticlă.
• Bandă din fibre de sticlă pentru rosturi.
• Bandă din flizelină pentru rosturi.
• Plasă din fibre de sticlă.
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OMTEK S.R.L.
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OMTEK propune porţi secţionate industriale şi uşi de garaj
de calitate, produse de liderii europeni în domeniu. Obloane
pentru porţi, ferestre, chioşcuri ş.a. Sisteme automate pentru
toate tipurile de porţi. Porţi glisante, role pentru porţi glisante de tip consolă. Tehnologiile performante de producere şi
o gamă variată de soluţii constructive permit realizarea diferitelor proiecte de design, a ideilor de producere a porţilor
secţionate şi a rulourilor de protecţie.Ofertăm o gamă bogată de articole. Abordare individuală a fiecărui client. Elaborarea proiectelor, consultaţii, livrarea şi montarea utilajului.
Garanţie până la 24 de luni, deservire tehnică şi reparaţii.
Preţuri accesibile.

OMTEK offers industrial sectional gates and quality garage
doors, manufactured by European leaders in the field. Shutters for gates, windows, kiosks, etc. Automatic systems for
all types of gates. Sliding gates, roller shutters for console
type sliding gates. High-performance manufacturing technologies and a wide range of construction solutions make
possible to design various projects, implement new idea in
the production of sectional gates and protective rollers. We
offer a wide range of articles. Individual approach of each
client. Project design, consultation, delivery and installation.
Warranty up to 24 months, technical service and repairs. Affordable prices.

bd. Mircea cel Bătrân 32/8
GSM: +373 79 67 66 66
GSM: +373 69 62 66 66
tel.: +373 22-92-62-42
e-mail: Ouya.srl@bk.ru
URL: www.usi-ouya.md

OUYA S.R.L.

Compania OUYA activează pe piața din Republica Moldova
din anul 2004, fiind unul din principalii exportatori de uși de
interior și exterior.
Compania noastră vă oferă o gamă vastă de modele de uşi,
ideale pentru toate tipurile de interior: case, apartamente,
hoteluri, pensiuni, restaurante. Uşile sunt disponibile în diverse culori, cu toate accesoriile necesare pentru instalare.
Ușile noastre oferă spaţiului o notă de bun gust și eleganţă!
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str. N. Gheorghiu 44/3
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 238 238
e-mail: omtek@company.md
URL: www.omtek.md, www.poarta.md

OUYA has been operating on the Moldovan market since
2004, as one of the main exporters of interior and exterior
doors.
Our company offers a wide range of door models, ideal for
all types of interiors: houses, apartments, hotels, boarding
houses, restaurants. Doors are available in various colors,
with all the accessories required for installation. Our doors
offer your house a touch of good taste and elegance!
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Sediul firmei
str. Şciusev 64
Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 373 858

PALPLAST S.R.L.
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Dotată cu utilaje de ultimă generaţie din Austria (Cincinnati
Extrusion), Germania (Graewe) şi Italia (Moretto), PALPLAST
are ca obiect de activitate fabricarea, prin extrudere, a ţevilor
din polietilenă de înaltă densitate PE 80 şi PE 100, pentru
reţelele de distribuţie a apei potabile, a gazelor naturale, a
fluidelor petroliere neprelucrate, pentru sisteme de irigaţie,
pentru sisteme de canalizare, protecţia cablurilor de fibre
optice şi pentru alte aplicaţii speciale.
Materia primă folosită de PALPLAST pentru producerea țevilor este importată de la liderii mondiali în domeniu şi nu
pune în pericol sănătatea, viaţa, securitatea muncii şi nu influenţează negativ asupra mediului înconjurător.

Equipped with state-of-the-art equipment from Austria (Cincinnati Extrusion), Germany (Graewe) and Italy (Moretto),
PALPLAST manufacturesof high density polyethylene pipes
PE 80 and PE 100, used in the distribution of drinking water, natural gas, unprocessed petroleum fluids, in irrigation
systems, sewage, protection of fiber optic cables and other
special applications.
The raw material used by PALPLAST are imported from world
leaders in the field and do not endanger health, life, work
safety and do not affect negatively the environment.

bd. Dacia, 2, bir. 35
MD-2024 Chişinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22 57-33-85
fax: +373 22 57-33-85

GSM: +373 69 11-41-03
GSM : +373 69 17-03-15
e-mail: antatix@yandex.ru
URL: www.PineTale.com

PAM-IMPEX S.R.L.

Compania PAM-IMPEX este un producător de succes de
case din lemn, cabine din lemn şi alte produse din buşteni.
Casele din buşteni produse de compania noastră sunt amplasate pe întreg teritoriul Moldovei. Avem experienţă solidă
în acest domeniu. Realizaţi-vă visul! Comandaţi la noi o casă
din buşteni şi bucuraţi-vă de confort.
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Fabrica Palplast
str. Alexandru cel Bun 114
or. Călăraşi, Republica Moldova
Tel.: +373 244 26 493
e-mail: contact@palplast.md

PAM-IMPEX is a successful manufacturer of wooden houses,
log cabins and other facilities made of logs. Houses made
of our logs are to be found throughout Moldova. We have a
large experience in this area. Make your dream true! Order
your own house made of logs and enjoy an extraordinary
comfort.
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PARCHET EXOTIC S.R.L.
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Compania Parchet Exotic vă oferă un sortiment larg de produse de lemn, confecţionate cu o deosebită maiestrie la
standarde moderne de prelucrare a lemnului. Compania se
poate mandri cu o experienţă de 15 ani în domeniul montajului pardoselilor din parchet şi a scărilor din lemn masiv. Ne
dezvoltăm continuu pe toate direcţiile industriei produselor
de lemn. Producem, vindem şi montăm o gamă vastă de parchet de calitate înaltă la preţuri foarte bune. Lucrăm cu produsele cele mai noi şi calitative de pe piaţă pentru montarea
şi întreţinerea parchetului dvs. Confecţionăm scări din lemn
masiv de orice dimensiune, formă şi culoare. Montăm terase
din decking, la diferite înăltimi şi de orice formă. Garantăm
calitate şi rezistenţă.

PARCHET EXOTIC offers a wide assortment of products
made of wood, executed with great craftsmanship and up to
most demanding modern standards. The company boasts a
15-years’ experience in the installation of parquet floors and
of stairs in solid wood. We continuously develop our skills in
the manufacture of all products made of wood. We manufacture, sell and mount a wide range of high quality hardwood
flooring at really low prices. We use the latest products of
high quality for flooring installation and maintenance. We
make stairs in solid wood of any size, shape and color. We
install decking terraces at different heights and of any form.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 196
MD-2004 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 92 50 22
GSM: +373 69 67 21 22
GSM: +373 79 78 73 63
fax: +373 22 92 50 22

e-mail: office@parchet.md;
info@parket-line.md
URL: www.parchet.md;
www.parket-line.md

PARKET-LINE, RECOMDAT S.R.L.

Compania PARKET-LINE este specializată în montajul parchetului masiv sau stratificat, finisaje parchet, încălzire în pardoseală, montaj scări, montaj şi întreţinere pardoseli de exterior
(piscine, terase), montaj fațade ventilate din lemn, raşchetare
şi reparaţii parchet, recondiţionări parchet şi scări din lemn.
Ca un furnizor direct și exclusiv oferim întreaga gamă de parchet și garantăm clienților noștri responsabilitate și servicii
de cea mai înaltă calitate.
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str. Iurii Gagarin 13
Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/ 551-333
GSM : +373 69/ 426-725
e-mail: parchet.exotic@mail.ru
URL : https://parchetexotic.md/

PARKET-LINE specializes in installation of massive parquet or
layered floor, grinding and finishing, floor heating, assembly stairs, installation and maintenance of outdoor flooring
(pool, terraces), scraping and parquet repair, reconstruction
of parquet and wooden stairs. As a direct and exclusive supplier we offer the full range of parquet and guarantee our
customers a high level of services and responsibility.
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PERCIULEAC IMPEX S.R.L.
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Limita dintre casa dumneavoastră și lumea întreagă este primul semn al personalității dumneavoastră. Și nu numai.
În spatele unei uşi Dierre se află pasiunea a sute de persoane; este alegerea celor mai bune materiale şi o creativitate
inteligentă, orientată să realizeze produse care să îmbine esteticul cu funcţionalitatea, tehnologia cu dibăcia artizanului.
Aceasta ia naștere dintr-un sistem de tehnologii și dispozitive
de siguranță de avangardă pe care doar Dierre vi le poate
oferi.

The border between your home and the surrounding world
is the first sign of your personality. And not only.
Behind a Dierre door lies the passion of hundreds of people;
the choice of the best materials and intelligent creativity, oriented to manufacture products that combine aesthetics with
functionality, technology with craftsmanship.
All of these stems from a vanguard technology and safety
devices that only Dierre can offer you.

bd. Dacia 27, MD-2060
Chișinău, Republica Moldova,
e-mail: instalprojekt.md@gmail.com
radox.md@gmail.com
URL: instalprojekt.md / radox.md

PERLA-IMOBILIS S.R.L.

PERLA-IMOBILIS este distribuitor exclusiv în Republica Moldova al produselor INSTAL PROJEKT și RADOX RADIATORS
- lideri europeni în domeniul producerii radiatoarelor decorative, convectoarelor și port-prosoapelor de calitate superioară, fapt confirmat prin certificatele de standard internaționale ISO 9001:2008, DAF TUV NORD, PCT.
Varietatea mare de culori și designul excelent al radiatoarelor noastre vor crea o atmosferă caldă și exclusivistă în casa
dumneavoastră!

PERLA-IMOBILIS is the exclusive distributor in the Republic
of Moldova of products INSTAL PROJEKT and RADOX RADIATORS - European leaders in the manufacture of high quality decorative radiators, convectors and towel dryers, quality
confirmed by the international standard ISO 9001: 2008,
DAF TUV NORD, PCT.
The great variety of colors and the excellent design of our radiators will create a warm and exclusive atmosphere in your
home!
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str. Uzinelor 23/1, et. 2
MD-2023 Chișinău, Republic Moldova
tel.: +373 22 929 311
GSM: +373 60 667 667
e-mail: info@casaitalia.md
URL: www.casaitalia.md
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PINUM DOORS AND WINDOWS S.R.L.

MOLDCONSTRUCT 2018

În România, calitatea și stilul produselor Nusco pot fi găsite sub semnătura Pinum de peste 25 de ani. Firma noastră
produce în România și în Italia o gamă variată de uși și ferestre: uși de interior, de intrare, metalice, blindate, rezistente
la foc; ferestre din lemn, lemn cu aluminiu, aluminiu, PVC.
De asemenea, există colaborări cu producători cunoscuți de
parchet stratificat.
Astăzi, Pinum Doors & Windows, parte importantă a Grupului Nusco, înseamnă: una dintre cele mai mari capacități
productive de uși din România; garantul calității produselor
livrate și serviciilor prestate; profesionalismul specialiștilor
care pun în mișcare acest ansamblu.

In Romania, the quality and style of Nusco products can be
found under the Pinum signature for more than 25 years.
Our company produces in Romania and Italy a wide range of
doors and windows: interior, entrance, metal, armored, fire
resistant doors; wooden, wood with aluminum, aluminum,
PVC windows. There are also collaborations with well-known
manufacturers of layered parquet.
Today, Pinum Doors & Windows, an important part of the
Nusco Group, means: one of the largest door production
capacities in Romania; guarantor of the quality of delivered
products and services; professionalism of specialists who ensure the functioning of the company.

str. Uzinelor 64,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 999 515
GSM: +373 76 78 78 73
fax: +373 22 999 516
e-mail: office@plastics.md
URL: www.plastics.md

PLASTICS-MOL S.R.L.

Plastics Moldova este furnizor de top de materiale plastice
pentru producţia publicitară, construcţii şi industrie din Republica Moldova, distribuitor autorizat al companiilor: Evonik Industries AG (Germania) - plăci acrilice Plexiglas; Orafol
Europe GmbH (Germania) - folii autocolante şi reflectorizante, benzi acrilice adezive; Quinn Plastics (Slovacia) - materiale polimerice; Ongropack KFT (Ungaria) - plăci PVC Ongropack Foam; Renolit Ondex SAS (Franţa) - plăci profilate din
PVC biorientat pentru acoperiş; Dupont (SUA) - piatră de cuarţ şi artificială Corian; Roechling (Germania) - polietilenă cu
densitate înaltă; WZD SPOLKA ZOO (Polonia) - policarbonat
celular şi compact Placarb; WEISS CHEMIE (Germania) - cleiuri şi dizolvanţi.

Plastics Moldova, part of Plastics International group, with
subsidiaries in Poland, Baltic countries, Ukraine, Russia, Georgia, became one of the top suppliers of plastic materials for
the advertising and construction industries in Moldova. We
are the authorized distributors of the following important
companies: Evonik Industries AG (Germany) – acrylic sheets
of superior quality Plexiglas; Orafol Europe GmbH (Germany) – self-adhesive and reflective foils, adhesive acrylic bands;
Quinn Plastics (Slovakia) –polymeric materials; Ongropack
KFT (Hungary) – PVC sheets Ongropack Foam (standard and
premium, white and coloured); Renolit Ondex SAS (France)
– PVC profiled sheets bi-oriented for roofs; Dupont (USA) –
quartz and artificial stone Corian; Roechling (Germany) - high
density polyethylene; WZD SPOLKA ZOO (Poland) – cellular
and compact polycarbonate Placarb; WEISS CHEMIE (Germany) - glues and solvents.
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șoseaua Pipera nr. 48, sector 2,
București, România
tel: +4(021) 233 34 31
fax: +4(021) 233 34 30
e-mail: office@pinum.ro
site: www.pinum.ro
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str. Sf. Vineri, 32
MD-2070 Chișinău, Republica Moldova
GSM : +373 62/ 00-33-44
email: INFO@POSEIDONGRUP.MD;
ILASCU@MARISPOLYMERS.GR
URL : www.Poseidongrup.md

POSEIDON GRUP S.R.L.

str. Petricani 33
Chișinău, Republica Moldova
URL: lider.md
Magazin pe internet: krepej.md

®

PROFMET GRUP S.R.L.

PROFMET GRUP este producător și importator al unei game
largi de elemente de fixare și unelte de mână pentru construcții. Sortimentul companiei cuprinde peste 8000 de articole. Suntem siguri că la noi veți găsi găsi cel mai mare sortiment de dispozitive de fixare în Republica Moldova.

MOLDCONSTRUCT 2018

MOLDCONSTRUCT 2018

POSEIDON GRUP - Alegerea profesioniștilor pentru
lucrări complexe de hidroizolare. Sisteme de acoperiri
elastomerice bazate pe rășini poliuretanice de înaltă
calitate ce creează membrane continue, fără îmbinări,
pe acoperișuri, balcoane, terase, fundamente, pentru
a proteja și menține structura clădirii fiabilă și rezistentă chiar și in cele mai dificile condiții climatice. Aplicare
ușoară • Formează o membrană fără sudură, îmbinări,
rosturi sau posibilități de scurgere. • Elasticitate permanentă mare (fără plastifianți). • Rezistență mare la apa ce
stagnează • Blocarea fisurilor • Rezistență la radiații UV
• Conferă aderență la întreaga suprafață • Conferă permeabilitate la vaporii de apă • Își păstrează proprietățile
mecanice la temperaturi cuprinse între -40ºС și +90ºС.
• Suprafețele hidroizolate pot fi utilizate până la trafic
pietonal intens • Rezistență la detergenți, uleiuri și soluții
acide și alcaline etc. • Reparații simple , rapide și locale
în cazul deteriorăriii mecanice a membranei • Decorative
• Nu este nevoie de flăcări deschise pe șantier în timpul
aplicării membranei. • Costuri scăzute.
PROFMET GRUP is a manufacturer and importer of a wide
range of fasteners and hand tools for construction. The
range of products offered by the company includes over
8,000 items. We are sure that in our store you will find the
largest assortment of fasteners in the Republic of Moldova.
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PROF MONTARE SISTEM S.R.L
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Distribuitorul oficial SENOR în Republica Moldova.
Compania PROF MONTARE SISTEM oferă servicii de fonoizolare şi izolare vibraţii a:
- Sălilor de cinema
- Cluburilor de noapte
- Sălilor de conferinţe
- Camerelor cu aparataj
- Studiourilor de înregistrare.
Astazi, compania PROF MONTARE SISTEM desfăşoară următoarele activităţi:
• activităţi comerciale (vânzarea de produse de marcă, precum şi a materialelor acustice)
• Servicii de arhitectură şi inginerie (o gamă completă de design acustic)
• Servicii de design acustic
• Servii de construcţii şi montare.

Official distributor of SENOR in Moldova.
PROF MONTARE SISTEM provides services in vibration and
noise isolation for:
- Cinemas
- Night Clubs
- Conference rooms
- Hardware Rooms
- Recording studios.
PROF MONTARE SISTEM is engaged in the following activities:
• Commercial activities (sale of branded products, as well as
of acoustic materials).
• Architectural and engineering services (a full range of
acoustic design).
• Services in acoustic design.
• Services in construction and installation.

Gradinitei 1, 705200, Pașcani, România
Tel.: +40 232 760 050 Fax: +40 232 760 040
e-mail: office@proinvestgroup.ro
URL: www.proinvestgroup.ro

PROINVEST GROUP S.R.L.

PROINVEST GROUP este o companie multiprodus, cu multiple facilități de producție specializate în prelucrarea oțelului,
de la simple componente de construcții și până la scule și
componente mecanice de precizie.
Cu aproape 500 de angajați dedicați, PROINVEST GROUP se
specializează în prelucrarea oțelului din anul 2000.
Programul de producție și vânzări al PROINVEST GROUP cuprinde mai multe grupe de produse, de la componente de
construcții pana la unelte și componente mecanice de precizie pentru inginerie și industria generală.

PROINVEST GROUP is a multiproduct company, with multiple manufacturing facilities, specialized in steel processing,
from simple components for construction to precision tools
and mechanical components.
With nearly 500 dedicated employees, PROINVEST GROUP
specializes in steel processing since 2000.
Production and sales program of PROINVEST GROUP comprises several groups of products, from single components
for construction to precision tools and mechanical components for engineering and general industry.
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str. Meșterul Manole 5/2,et. 2
MD-2023 Chișinău, Republica Moldova
GSM +373 78 31 69 87
tel./fax: +373 22 844 553
e-mail: pmsistem@mail.ru
URL: www.pmsistem.md
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PROVICON GRUP S.R.L.
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Compania PROVICON-GRUP și-a început activitatea în anul
1996. Începând cu 2003, compania PROVICON-GRUP este
dealer oficial al concernului SALAMANDER Industrie Produkte GmbH în Republica Moldova, stabilizându-și astfel poziția
de producător de construcții translucide recunoscut la nivel
național.
SISTEMELE DE PROFILE SALAMANDER pentru uși și ferestre
în combinație cu cele mai noi tehnologii și componente existente pe piață fac ca produsele noastre să fie apreciate nu
doar în Republica Moldova, dar și peste hotare.

PROVICON-GRUP started its activity in 1996. Since 2003,
PROVICON-GRUP is an official dealer of SALAMANDER Industrie Produkte GmbH in the Republic of Moldova, thus
establishing its position as a reliable manufacturer of translucent constructions at a national level.
SALAMANDER PROFILE SYSTEMS for doors and windows,
combined with the latest technologies and components on
the market, make our products appreciated not only in Moldova, but also abroad.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md,
URL: www.rabota.md

RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de
persoane vizitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu inițiativă, întreprinzători, care tind spre dezvoltare
profesională, creșterea veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chișinău și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, selectați posturile care vă interesează, abonați-vă la newsletter
și obțineți cele mai proaspete posturi vacante la price ora ă
oriunde v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and
recruitment. Every day more than 25 000 people visit the site.
The audience of the site is constituted of enterprising people, striving for professional development, revenue growth
and realization of their potential.
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str. Alba Iulia, 168
MD-2051 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 58-03-86
fax: +373 22 51-19-07
GSM: +373 60 555 535
e-mail: salamander@provicon.md
URL: www.provicon.md

The new mobile application from Rabota. md will promptly
inform you about the appearance of new vacancies in Chisinau and Moldova! Download the application on your phone,
select the posts you are interested in, subscribe to the newsletter and get the latest vacancies anytime and anywhere!
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RADIAL PLUS S.R.L.
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RADIAL PLUS este una dintre cele mai perfomante și moderne întreprinderi din republică în domeniul producerii
elementelor din beton și beton armat. În cei 24 de ani de
activitate am acumulat o experiență bogată. RADIAL PLUS
produce o gamă extinsă de produse de cea mai bună calitate pentru curte, gradină, spații industriale și pietonale. Ne
dezvoltăm continuu, optând pentru un design modern și articole cu aspect estetic pentru a răspunde exigențelor clienților și a corespunde cerințelor unei piețe în continuă evoluție.

RADIAL PLUS is one of the most performing and modern
enterprises in the Republic in the field of concrete and reinforced concrete production. In the 24 years of activity we
have gained a rich experience. RADIAL PLUS produces an
extensive range of top quality products for courtyards, gardens, industrial and pedestrian areas. We are continually
developing, opting for a modern design and aesthetically
pleasing articles to meet customers’ requirements and meeting the demands of an evolving market.

şos. Munceşti 799/9
MD-2022 Chişinău, Republica Moldova
e-mail: info@mramor.md; travertin@list.ru
URL: mramor.md; travertin.md

RIFF STONE S.R.L.

Compania RIFF STONE se ocupă cu producția de articole
din piatră naturală utilizate pentru decorarea exterioară și interioară a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale folosite în
diverse scopuri, precum și pentru extragerea de calcar recifal
în Hâncăuți.
Angajații noștri – proiectanți și designeri cu experiență, precum și specialiști implicați în lucrări de finisare.
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str. Varnița, 16/1
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 411-345
tel.:+373 22 411-346
e-mail: office@radialplus.md;radialplus@gmail.com
URL: www.radialplus.md

RIFF STONE is engaged in the production of objects in natural stone, used for exterior and interior decoration of residential and non-residential buildings of any purpose, as well as
in the extraction of reef limestone at the Hancauti minefield.
We employ experienced designers and decorators, as well
as specialists involved in finishing works.
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ROTANG SK
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Mobila Rotang SK – eleganță și rafinament.
Moda se schimbă, iar mobila din rattan sintetic rămâne un
exemplu al stilului clasic în varianta modernă.
Rotang SK este cel mai mare producător de mobilă din rattan
sintetic în Moldova. Mobila se distinge prin practibilitate, durabilitate și stil, este împletită manual. Mobilierul din rattan
sintetic poate fi vintage, dar și cu o tentă modernă. Mobila
Rattan arată bine și în interior, și în exterior.
De o mare popularitate se bucură scaunele Chiavari, perfecte pentru orice ocazii, vor dura mulți ani și își vor justifică pe
deplin costul său.
Numai în perioada 21-24 martie, scaunele Chiavari costă 55
de euro în loc de 80!
Crează o atmosferă de confort și căldură acasă cu Rotang SK.

The furniture Rotang SK means elegance and refinement.
Fashion changes, but furniture made of synthetic rattan remains an example of classic style in modern version.
Rotang SK is the largest manufacturer of synthetic rattan furniture in Moldova. The furniture is hand-made, practical, solid and stylish. Synthetic rattan furniture can be vintage, but
also wear a modern touch. Rattan furniture looks good both
inside and outside.
Of great popularity, Chiavari chairs are perfect for any occasion, they will last for many years and fully justify their cost.
Only between 21 and 24 March Chiavari seats cost 55 euro
instead of 80!
Create an atmosphere of comfort and warmth at home with
Rotang SK.

DISTRIBUTORII RUUKKI ÎN MOLDOVA
MILANCONS S.R.L.
pasaj Decebal 10/1
MD-3100 Bălți, Republica Moldova
GSM: +373 790 30 782
e-mail: milancons2017@gmail.com
URL: www.ruukki.com/mda;
www.domostroy.md

SANOLEX S.R.L.
MAGAZINUL ORION
str. Nicolae Iorga 30
3100 Bălți, Republica Moldova
tel.: 373 231 42 135
e-mail: sanolex-orion@mail.ru
URL: www.ruukki.com/mda

«РУУККИ УКРАИНА» OOO

RUUKKI - producător scandinav de materiale pentru acoperișuri de mai bine de 50 de ani. Compania își îmbunătățește
constant produsele și serviciile pentru a oferi o acoperire de
calitate superioară. Toate produsele Ruukki se disting prin
durabilitate și fiabilitate absolută. Gama largă de culori, sistemele de jgheaburi, accesoriile și elementele de siguranță
reprezintă o soluție gata pentru orice tip de acoperiș. Ruukki
este o alegere ideală pentru un acoperiș elegant și de înaltă
calitate, care vă va servi mulți ani.

RUUKKI is a Scandinavian manufacturer of steel roofs for
more than 50 years.
The company constantly improves products and services in
order to offer the best quality roof. All Ruukki products are
extremely solid, totally reliable and CE marked. A wide selection of colors and roof styles, rainwater systems, various accessories and safety elements for the roof allows you to find
the ready solution for any type of roof and for every taste.
Ruukki is the perfect option for a high quality and stylish roof
that will serve for long years.
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GSM: +373 68 43 000 8
GSM: +373 78 776 444
URL: http://rotang.md/
Facebook: https://www.facebook.com/rotangsk
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S.D.M.-SIROCCO S.R.L.

Comerț cu cărămizi și argilă ale producătorilor locali
(Macon,Anchir), importul și comercializarea cărămizii din
ceramică și klinker pentru lucrări interioare și exterioare,
pentru fațadele caselor, garduri ș.a. (www.https://kerameya.
com.ua, www.https://euroton.com.ua/ ). Importul și comerțul
cu teracotă (Kaheli) pentru sobe și șeminee http://kahelina.
com.ua/ru/.

Trade in bricks and clay of local manufacturers (Macon,
Anchir), import and trade in ceramic and clinker bricks for
indoor and outdoor works, for house facades, fences, etc.
(www.https: //kerameya.com.ua, www.https: //euroton.com.
ua/). Import and trade in terracotta (Kaheli) for tiled stoves
and fireplaces http://kahelina.com.ua/ru/.

str. Uzinelor, 78а
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-23-46; 42-24-70
Fax : +373 22/ 42-23-46; 42-24-70
GSM : +373 69/ 27-55-57

GSM : +373 069103297
GSM : +373 685 81 888
E-mail: signindustr@company.md
URL : http://www.signindustr.md
www.facebook.com/signindustr

SIGNINDUSTR S.R.L.

SIGN INDUSTR – întreprindere de producere non-standard,
produce şi comercializează: Tavane, Acoperişuri şi Faţade: din tablă ondulată, - din ţiglă metalică, - solzoase, - fălţuite,
- casete, - step, - din sticlă Semnalistică: - Panouri luminoase, - Totemuri cu marcă, - Billboarduri cu imprimare color, Publicitate la benzinării, - Diverse produse non-standard pe
Led-uri.
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GSM: +373 68 272 999
e-mail: sbk-mold@mail.ru

SIGN INDUSTR, manufacturer of non-standard products,
offers: ceilings, facades and roofs: - corrugated - metal tile
- scales - classic - cassette - step – glass; Advertising lights: Light signboards - Totems - Billboards with full-colored printing - Advertisement on filling stations, - Various non-standard
wares on LEDs.
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www.999.md

999 MASTER

șos. Muncești 77
tel.: +373 22 243 420
fax: +373 22 278 007
GSM: +373 79 33 64 33
e-mail: sofilen-lux@mail.ru
URL: PIATRAONLINE.MD

SOFILEN-LUX S.R.L.

CATALOGUL MEȘTERILOR DIN MOLDOVA

Beneficiul platformei 999 Master este posibilitatea de a lăsa
recenzii și a oferi o notă serviciului prestat. Respectiv, selectarea meșterului are loc în funcție de ratingul acestuia, dar și

de ancheta lui, în care specialistul indică serviciile pe care le
prestează, prețurile și lucrările efectuate anterior.
Proiectul este destinat persoanelor care apelează la serviciile
meșterilor, dar și specialiștilor care prestează servicii. Platforma va permite specialiștilor să-și creeze propria afacere, care
prevede furnizarea serviciilor de calitate, fără investiții considerabile în promovare.

Deja de 17 ani producătorul local de piatră decorativă SOFILEN-LUX vă oferă o gamă variată de modele.
Vă prezentăm un produs ecologic, estetic, durabil, practic,
verificat în timp, folosit atât pentru lucrări de interior, cât și
pentru cele de exterior: țoclu, fațade, garduri, pavaj, șeminee
etc.
SOFILEN-LUX - decor deosebit și rafinat pentru tine!

For over 17 years, SOFILEN-LUX, the local manufacturer of
decorative stone, is offering a wide range of models.
We present an ecological, aesthetic, durable, practical,
time-tested product, used both for interior and exterior
works: jambs, facades, fences, pavements, fireplaces, etc.
SOFILEN-LUX - exquisite decoration for you!
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Echipa 999.md a lansat un nou proiect - 999 Master, platforma care întrunește un număr mare de meșteri, specialiști și
alți prestatori de servicii din Moldova. În prezent, pe site-ul
master.999.md sunt disponibile șapte categorii, printre care
meșteri în reparații, angajați la domiciliu și mecanici auto, iar
acestea sunt completate cu noi meserii în fiecare zi.
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GSM: +40 740-118 080
GSM: +40 745-619.109
URL: www.ssabag.ro
e-mail: office@ssabag.ro

S.C. SSAB AG S.R.L.
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S.S.A.B. A.G. S.R.L. Bacău, înfiinţată în anul 1991, are ca domeniu de activitate proiectarea și executarea lucrărilor de
construcții montaj a halelor de producţie industrială, depozite de materiale, show-room-uri şi service auto, staţii distribuţie carburanţi, săli de sport, spaţii frigorifice, fabrici de carne şi lapte, abatoare, spaţii comerciale, sedii administrative,
construcții etajate, poduri și rezervoare metalice.
Gradul de complexitate al lucrărior a crescut treptat: sedii de
firmă, locuințe, obiective cu caracter industrial.
Astăzi, colaborăm cu firma grecească KONTI STEEL GREECE,
membră a grupului Arcelor Mittal, firmă producătoare de panouri termoizolante tip sandwich din spumă poliuretanică și
structură metalică galvanizată.

S.S.A.B. A.G. Bacău, founded in 1991, is specialized in the
design and execution of construction and assembly works
for industrial production halls, warehouses for materials,
showrooms and car servicing premises, fuel stations, sports
halls, freezers, factories producing meat and dairy products,
slaughterhouses, commercial premises, administrative buildings, bunkers, bridges and metal tanks.
The degree of works complexity gradually increased to encompass company headquarters, residential buildings, industrial objectives.
Today, we work with the Greek company KONTI STEEL
GREECE, a member of the Arcelor Mittal Group, a company
that produces sandwich panels made of polyurethane foam
with a galvanized metallic structure.

str. Industrială, or. Sângera,
mun. Chișinău, Republica Moldova
DIRECTOR COMERCIAL
E-mail: grigore.stratuta@sudor.md
GSM: + 373 69 28 53 66
GSM: + 40 751 66 32 99

MANAGER VÂNZĂRI
E-mail: market@sudor.md;
info@sudor.md
GSM: +373 78 85 82 17
Romania
E-mail: market-ro@sudor.md
GSM: +40 752 141 817

SUDOR S.A.

Electrozi rutilici cu înveliș gros având un domeniu larg de utilizare pentru construcții din oțeluri carbon și slab aliate cu
mangan. Se recomandă pentru sudarea construcțiilor metalice, industria de vagoane și autovehicule, cazane etc. din
oțeluri ca:
• OL 37.3; OL 44.2; OL 44.3 - STAS 500/2.
• OL 52 se va suda numai la grosimi mici, structuri nerigidizate, exploatate la temperaturi până la 0° C.
• OLT 35; OLT 45 - STAS 8183.
• S185, S235, S275, S355 – SR EN 10025.
• P 235, P265, P295, P335 – SR EN 10028-2.
• SR EN 499: E38 0 RR 12

Rutile thick-walled electrodes with a wide range of use for
constructions in carbon steel and low alloyed manganese.
Recommended for welding of metal constructions, wagons
and motor vehicles, boilers, etc., made of steel such as:
• OL 37.3; OL 44.2; OL 44.3 - STAS 500/2.
• OL 52 will only be welded to small thicknesses, non-geared
structures, operated at temperatures up to 0 ° C.
• OLT 35; OLT 45 - STAS 8183.
• S185, S235, S275, S355 - SR EN 10025.
• P 235, P265, P295, P335 - SR EN 10028-2.
• SR EN 499: E38 0 RR 12
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str. Republicii nr. 159
600303 Bacău, România
tel.: +40 234-581 249; 234-546 420
fax: +40 234-576 614
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TALISMAN GRUP S.R.L.
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TALISMAN GRUP importă și comercializează piatră naturală,
folosită pentru a decora diferite suprafeţe şi are caracteristici
excelente de durabilitate. Piatra naturală este excelentă pentru faţade, trotuare, podele, scări, treceri în jurul piscinelor
etc. Compania TALISMAN GRUP oferă:
- o gamă largă de produse de înaltă calitate;
- disponibilitatea mărfurilor în stoc;
- consultaţii ale profesioniştilor;
- prelucrarea și instalarea pietrei naturale;
- producerea pietrei decorative;
- meşteri calificaţi;
- transport;
- preţuri avantajoase.

TALISMAN GRUP imports and sells natural stone for the
decoration of various surfaces and possessing excellent durability characteristics. Natural stone is excellent for façades,
sidewalks, floors, stairs, passages around swimming pools,
etc. TALISMAN GRUP Company offers:
- a wide range of high quality products;
- availability of goods;
- consultations of professionals;
- processing and installation of natural stone;
- production of decorative stones;
- qualified specialists;
- transport;
- good prices.

str. Petricani, 17/3
MD-2059 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-21-54; 29-63-59
Fax : +373 22/ 29-63-59
GSM : +373 69/ 98-80-44
E-mail: office@tegola.md
URL : www.tegola.md

TEGOLA ROOFING S.R.L.

Reprezentanţa companiei internaţionale TEGOLA Canadese
(Italia) - lider european în producţia de şindrile bituminoase
flexibile şi materiale hidro- şi termoizolante pentru acoperişuri. Acoperişuri de diverse forme şi înclinări, de 50 de nuanţe. Şindrilă bituminoasă, Membrane polimer-bituminoase,
accesorii, sisteme pentru ape reziduale, polistiren extrudat,
vată minerală. Garanţie. Uşi din lemn masiv de producere
EDILPORTE (România).

MOLDCONSTRUCT 2018

str. A. Mateevici 79-B
MD-4839 com. Stăuceni, mun. Chișinău
tel.: +373 22 327 777; fax.:+373 22 327 327
GSM: +373 60 44 22 44 GSM: +373 60 99 44 11
e-mail: office@talisman.md
URL: www.talisman.md

The representative of the international company TEGOLA
Canadese (Italy), an European leader in the manufacture
of flexible bituminous roofing tiles, thermo- and hydro insulating materials. Roofs of any forms and at any angles in
50 shades of colour. Bitumen tiles, polymer-bitumen membranes, accessories, water waste systems, extruded polystyrene, mineral cotton wool. Guarantee. Massive wood doors
manufactured by EDILPORTE (Romania).
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str. Grădina Botanică, 9/1
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
tel. : +373 22 52 71 40; 52 71 29
fax : +373 22 52 71 40
e-mail: office@tehelectro-sv.com;
sales@tehelectro-sv.com
URL : www.tehelectro-sv.com

TEHELECTRO-SV S.R.L.

725200 LOC BAIA NR 1616
Tel.: +40 230 54 66 96
Fax: +40 230 20 60 90
GSM: +40 75 103 18 32
E-mail:office@tehnoworld.ro
Web-site:www.tehnoworld.ro

TEHNO WORLD S.R.L.

Producere de cabluri electrice АВВГ, ВВГ, ПВС, ПУНП, prelungitoare, granule PVC, sisteme de evacuare a aerului, cutii
pentru prize. Vânzări: lămpi electrice, corpuri de iluminat, cabluri şi conductoare, aparatură de mic voltaj şi de comutare
АВВ, TSV, articole pentru instalaţii electrice АВВ, TSV, GUNSAN, instrumente electrice AEG, MILWAUKEE, De WALT,
BLACK&DECKER. Reparaţia motoarelor electrice, lucrări de
electromontaj. Deservire tehnică.

Manufacture of power transmission cable products - AVVG,
VVG, PVC, PUNP, PVC granules, extensions, Manchester
plates, air conduits. Trade in electric lamps, downlights, cable-conducting products, low-voltage and switchgears AVV,
TSV, power-installation items АВВ, TSV, GUNSAN; electric instruments AEG MILWAUKEE, De WALT, BLACK&FDECKER.
Repair of electric motors, electrical work, service.

TEHNOWORLD has an experience of more
than 15 years in production of smooth and
corrugated pipes made from HDPE, PP
and PVC for water, gas, irrigations, sewerage and telecom networks with diameters
between D.16 – d.1200 mm, manholes and
trading in fittings, welding machines, cast
iron and other accessories.
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TEHNOWORLD are peste 15 ani de experiență în producția de țeavă lisă și corugată
din HDPE, PP și PVC pentru rețele de apă,
gaz, canalizare, irigații și telecomunicații cu
diametre de la d.16 – d.1200 mm.
Cămine și comercializarea de fitinguri, aparate de sudură, armături și alte accesorii.
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TESLINE SERVICE S.R.L.
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Compania TESLINE SERVICE produce sisteme de protecție
solară și copertine din 2004. Suntem profesioniști în afacerea
noastră și știm totul despre asta. Suntem un partener de încredere - în portofoliul nostru sunt peste 1000 de lucrări efectuate. Creăm copertine, marchize, pergole pentru proprietari
de case particulare și întreprinderi mici, rețele de magazine,
grupuri de restaurante și lanțuri hoteliere internaționale.
Produs de calitate la preț accesibil - Importăm piese și materiale speciale pentru produsele noastre direct de la furnizorii
europeni. Datorită ciclului complet de producție, oferim cele
mai avantajoase prețuri pentru copertine și corturi de calitate. Colaborăm cu organizații ale căror domenii de activitate
sunt foarte diferite. Mai bine decât orice text publicitar despre experiența noastră vă vor spune clienților noștri.

TESLINE SERVICE is a production company, providing solutions in five basic directions: solar protection, outdoor living
spaces, truck covers/roofs and side curtains, fast shelters for
expo and fair, fabrics distribution.
Direct contacts and long cooperation with our foreign partners, such as Dickson Constant, SIOEN Industries, Gaviota
Simbac, Bozamet and EzUp + modern production equipment
making us the leader of the local Solar Protection Market.
We are always open to new ideas, suppliers and contacts.
Please visit us at www.markiza.md
And you are always welcome in our show room in Chisinau.

str. Uzinelor 211, mun Chișinău, Republica Moldova
tel. / fax: +373 22 411 389
GSM: +373 79 338063
GSM: +373 79 555539
e-mail: info@triscombrio.com
URL: www.ceramix.md

TRISCOMBRIO

Sub cupola brandului Ceramix, compania noastră își propune să unească cea mai vastă gamă de tiglă ceramică pe piața
din Moldova. De la coastele Spaniei până la Carpații românesti avem o pasiune care ne unește - acoperișurile roșcate
din tiglă ceramică naturală.
Experiența și practica acumulată de la fondarea companiei permite astăzi echipei să ofere soluții la cheie pentru un
acoperiș autentic, durabil și cel mai important - din ceramică.
Vă invităm să explorați cu noi lumea diversă a acoperișurilor
ceramice - de la istoricii solzi, clasica Marsilia, până la renumitele olane, care bucură ochiul indiferent ce parte a Europei
vizităm.

Under the umbrella of the Ceramix brand, our company aims
to gather the widest range of ceramic tiles on the Moldovan
market. From the coasts of Spain to the Romanian Carpathians we have a passion that unites us - the reddish roofs in
natural ceramic tiles.
The experience and practice accumulated since the founding of the company allows our team to provide turnkey solutions for a genuine, durable roof and, most importantly, a
roof in ceramic.
We invite you to explore with us the diverse world of ceramic
roofs - from the classic to modern ones - that enjoy the eyes
in whatever part of Europe we visit.
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str. Calea Ieșilor 10
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 74 02 42
fax: +373 22 74 02 33
GSM: +373 78 74 02 42
e-mail: ofice@markiza.md
URL: www.markiza.md
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str. Columna 170 (Parcul Industrial TRACOM)
MD 2004 Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +373 22-59-55-45
GSM: +373 60 00-17-48
e-mail: info@alcores.md
URL: www.UniversulFerestrelor.md

UNIVERSUL FERESTRELOR
(ALCORES DESIGN S.R.L.)

str. Uzinelor, 104
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-88-99 Fax : +373 22/ 42-85-23
GSM : +373 79/ 51-26-10 GSM : +373 68/ 55-57-57
E-mail: vadina12@mail.ru
URL : www.vadina.md

F.C.P. VADINA S.R.L.
DISTRIBUITOR OFICIAL ТЕХНОНИКОЛЬ ÎN MOLDOVA

Коллекция КОНТИНЕНТ
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Universul Ferestrelor, cu o experiență de 15 ani pe piață se
plasează printre principalii producători de ferestre şi uşi din
PVC şi Aluminiu din Republica Moldova. Calitatea tâmplăriilor noastre este rezultatul unui sistem productiv în care fiecare etapă este supusă supravegherii și verificării pentru a
corespunde standardelor solicitate. Asigurăm calitatea prin
colaborarea cu furnizori recunoscuţi la nivel european (Veka,
Artec, Siegenia, Alumil, Hoppe) şi investind într-un personal
calificat și competent!

Universul Ferestrelor (Universe of Windows), with 15 years of
experience on the market, is among the main manufacturers of PVC and aluminum windows and doors in Moldova.
The quality of our joinery is the result of a productive system
where each stage is subject to supervision and verification to
meet the required standards. We ensure quality by collaborating with well-known suppliers at European level (Veka,
Artec, Siegenia, Alumil, Hoppe) and investing in qualified,
competent staff.

Vânzarea cu ridicata a materialelor de hidro- şi termoizolare:
- Ţiglă flexibilă SHINGLAS (o gamă de 45 de modele) cu o
garanţie de până la 50 de ani;
- Linocrom, Bipol, Uniflex, Tehnoelast, masticuri pentru hidroizolare;
- Vată minerală pentru termoizolarea diferitor construcţii;
- Polistiren extrudat;
- Sisteme de jgheaburi.

MOLDCONSTRUCT 2018

Цвет Америка

Wholesale of roofing and insulation materials:
- Flexible roof tiles SHINGLAS – 45 types, 50 years guarantee;
- Linocrom, Bipol, Uniflex, Tehnoelast, mastics for waterproofing;
- Rock wool insulation for any types of constructionс;
- Extruded polystyrene;
- Gutter systems.
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mun. Chișinău, str. Uzinelor, 11
tel./fax: (+373) 22 95 55 55
mob.: (+373) 60 50 40 30

VEFASISTEM
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Vefasistem este cea mai mare fabrică de uși și ferestre PVC
din Republica Moldova a mărcii germane de sisteme PVC –
TROCAL. În 8 ore uzina produce 450 de ferestre, iar o echipă
de profesioniști verifică minuțios fiecare piesă ieșită de pe
linie (Conform ISO 9001: 2015).
Noi producem ferestre de orice tip și formă, materia primă
este una ecologică (Greenline), fiind concepută cu multă dedicație și grijă pentru clienți.
Vefasistem s-a specializat în producerea următoarelor produse:
1. Uși cu balamale ascunse, ferestre cu feronerie antiefracție
(1;2)
2. Uși cu sisteme de acces moderne (amprenta digitală) (3)
3. Sisteme Glisante (4;4.1)
4. Ferestre hibride, combinație dintre PVC și aluminiu la exterior (5)
Vefasistem este compania care oferă confort și siguranță casei tale. Produsele noastre sunt recomandate pentru utilizare
la construcția caselor energoeficiente.

VEFASISTEM is the largest PVC doors and windows factory
in the Republic of Moldova (German PVC brand TROCAL). In
eight hours, the plant produces 450 windows, and a team of
professionals thoroughly checks each piece leaving the line
(in accordance with ISO 9001: 2015).
We produce windows of any type and shape, the raw material is ecologic (Greenline) and designed with great dedication and care for our customers.
VEFASISTEM specializes in manufacturing the following
products:
1. Hinged doors, windows with anti-burglar fittings (1; 2)
2. Doors with modern access systems (fingerprint) (3)
3. Sliding Systems (4; 4.1)
4. Hybrid windows, combination of PVC and aluminum on
the outside (5)
VEFASISTEM offers comfort and safety to your home. Our
products are recommended for use in energy-efficient houses.

GSM: +373 68 202 120
str. Alexandru Hâjdău, 66/3,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 876 000
e-mail: info@videosecurity.md;
URL: http://www.videosecurity.md

VICTIANA S.R.L.

VIDEOSECURITY este cea mai mare companie de sisteme
de securitate din Moldova. Din 2002, dezvoltarea dinamică și
cu succes a următoarelor domenii: sisteme de supraveghere
video, control acces, securitate, alarmă incendiu, interfoane
IP asigură securitatea unor mari întreprinderi de stat și private din Moldova.
Partenerul general al VIDEOSECURITY este compania HIKVISION, lider mondial recunoscut în sisteme de securitate, oferind
clienților noștri un echipament sigur și de înaltă calitate. Toți
angajații companiei sunt ghidați de principiul „clientului mulțumit”, care se reflectă în atitudinea grijulie față de necesitățile
clienților și partenerilor. Prin alegerea VIDEOSECURITY, alegeți
tot ce e mai bun pentru siguranța familiei și a afacerii dvs.

VIDEOSECURITY is the largest security systems company in
Moldova. Since 2002, the dynamic and successful development of video surveillance systems, access control, security,
fire alarms, IP interfaces ensure the security of important Moldovan public and private enterprises.
The general partner of VIDEOSECURITY is HIKVISION, world
leader in security systems, offering our customers high-quality, safe and secure equipment.
All employees of the company are guided by the principle “satisfied customer”, which is reflected in the attention
towards the needs of customers and partners. By choosing
VIDEOSECURITY, choose the best for your family and business safety.
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CU UN PAS ÎNAINTEA TUTUROR

mun. Bălți, str. Kiev, 114A
tel./fax: (+373) 231 9 40 30
mob.: (+373) 69 121 838
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VIKNOGRAD S.R.L.

VIKNOGRAD -comercializarea materialelor de constructii
pentru producerea constructiilor transparente din PVC şi aluminiu. Producerea panourilor sandwich PVC, panourilor SIP,
tubului gofrat, furtunului de irigare, garniturii, profilului pentru montare. Laminarea profilului PVC, pervazurilor, bucăţilor
de panouri sandwich.

Viknograd - sale of building materials for the production of
translucent structures in PVC and aluminum. Production of
SIP panels, PVC sandwich panels, corrugated pipes, garden
hoses, seals (gaskets), installation profiles. Lamination of profiles, window sills, pieces of sandwich panels.

str. Pădurii 8A,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 79 408 789
Fax: +373 22 107 468
e-mail: vrp@ascara.md
URL: www.ascara.md

V.R.P & CO S.R.L.

Compania V.R.P & Co, fondată în 2007, astăzi este una dintre
cele mai dinamice companii pe piața din Moldova. În această perioadă, produsele noastre au găsit peste 10 mii de clienți mulțumiți.
Compania V.R.P & CO SRL este reprezentantul oficial în Republica Moldova al liderilor mondiali în producția de scări
din aluminiu, roți abrazive pentru metal, drenaj linear și echipamente de ventilație. Reprezentăm mărcile comerciale ELKOP, Titan Abrasive, ZMM MAXPOL, VENTS, Hagsen.

V.R.P & Co has been operating since 2007 and today it is one
of the most dynamically developing companies on the Moldovan market. In this period, our products have found more
than 10 thousand satisfied customers.
V.R.P & CO SRL is the official dealer in Moldova of the world
leaders in the production of aluminum ladders, abrasive
wheels for metal, linear drainage and ventilation equipment.
We represent the trademarks ELKOP, Titan Abrasive, ZMM
MAXPOL, VENTS, Hagsen.

114

MOLDCONSTRUCT 2018

str. Alba Iulia 75/O
MD-2071 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 75-39-18 Fax : +373 22/ 73-36-33
GSM : +373-60/ 20-11-17
E-mail: office@viknograd.md
URL : www.viknograd.md
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VSBDA S.R.L.

MOLDCONSTRUCT 2018

SWISSPEARL® - foi compozite mari de fibrociment instalate
ca un sistem ventilat, care oferă un standard de neegalat
pentru finisarea exteriorului.
PARKLEX® - panouri stratificate din lemn de înaltă densitate
din hârtie Kraft, tratate cu răşini termorezistente, sub înaltă
presiune şi temperautră, finisate cu furnir din lemn natural,
extrem de rezistente la radiaţii ultraviolete şi agenţi atmosferici.
TRESPA® - panouri din grupa HPL, realizate din rășini termorezistente armate omogen cu fibre din lemn, fabricate în
condiții de presiune și temperaturi înalte.

SWISSPEARL® - large fibrocement composite sheets, installed as a ventilated system that offers an unparalleled
standard for exterior finishing.
PARKLEX® - Kraft paper high density wood laminated panels
treated with heat-resistant, high-pressure and tempered resins, finished with natural wood veneer, extremely resistant to
ultraviolet radiation and atmospheric agents.
TRESPA® - HPL panels made of homogeneously reinforced
wood-based heat resisting resins, manufactured under high
pressure and high temperatures.

str. Uzinelor 11
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 84 00 01
fax: +373 22 84 00 48
GSM: +373 69 10 36 94
e-mail: zolotoi-kliuchik@inbox.ru
Web-site: zolotoi-kliuchik.md

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

Prin dezvoltarea noilor noastre produse ne străduim să îmbunătățim nu numai calitatea, ci și performanța lor.
Tencuielile noastre decorative de fațadă sunt create numai
pe bază de materiale naturale, cum ar fărâmăturile din minerale și marmură. Vopselele noastre sunt inofensive pentru sănătatea oamenilor, sunt certificate pentru utilizare în spitale.
Pentru decoratori și designeri, compania noastră poate oferi
o gamă largă de cele mai bune materiale decorative pentru
a crea un interior unic: tencuieli din fibră de sticlă, ipsos venețian, vopsele cu efect perlat și metalic, cu efect de suprafață de beton etc.

Developing our new products, we are striving to improve
their quality and performance.
Our decorative facade plasters are created on the basis of
natural materials, such as mineral and marble chips. Our
paints are safe for human health and certified for use in hospitals.
For decorators and designers, our company is offering a
range of the best decorative materials to create unique interiors: glass plasters, Venetian plasters, paint with pearlescent
and metallic effects, with the effect of concrete surface and
much more.
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str. Sf. Vineri, 61
MD-2070 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 483 492
GSM: +373 68 043 700
GSM: +373 60 300 827
GSM: +373 69 304 763
e-mail: vsarhdesign@gmail.com
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www.dewalt.com.md

ZORTE TRESNA S.R.L.
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Compania DEWALT Stanley și Black & Decker produce unelte electrice profesionale, elemente de completare și haine
de lucru. Unitățile de producere se află în SUA, China, Mexic,
Canada, Republica Cehă, Marea Britanie, Germania, Italia,
Brazilia.
DEWALT a fost primul producător din lume a fierăstrăului radial de consolă, mașinei de șlefuit, sistemelor de baterii de
18 și 24 V. Actualmente se fabrică peste 500 de modele de
instrumente pentru reparații și construcții, precum și pentru
locuință și grădină.
Vom selecta pentru dvs. instrumentul potrivit!

DEWALT Stanley and Black & Decker manufactures professional power tools, accessories and overalls. The production
facilities are located in the USA, China, Mexico, Canada,
Czech Republic, Great Britain, Germany, Italy, Brazil.
DEWALT was the first in the world to manufacture a radial
cantilever saw, grinding machine, battery systems 18 and 24
V. Presently, over 500 models of tools for repair and construction, as well as for home and garden, are being manufactured.
We will find the right tool for you!

141802, Область Московская,
район Дмитровский, город Дмитров
улица Космонавтов, владение 59
URL: www.docke.ru
e-mail: site@docke.ru
tel.: +7 495 744-02-42

ДЁКЕ ЭКСТРУЖН ООО

Compania Döcke produce o gamă întreagă de materiale de
finisare, care permit să vă terminați casa: de la fundament
până la acoperiș cu produse de la un singur producător:
siding, panouri de fațadă, sisteme pluviale, plăci flexibile și
scări mansardate.
Produsele Döcke sunt dezvoltate de ingineri și designeri
europeni de renume. Calitate înaltă și garanția reală pentru
produse, o gamă bogată de instrumente pentru selectarea și
calcularea materialelor - aceasta este rețeta pentru o abordare complexă a finisării unei case.

Döcke manufactures the entire range of finishing materials,
allowing you to finish your house from the plinth to the roof
with products from one manufacturer: siding, facade panels,
rainwater systems, flexible tiles and attic stairs.
Döcke products are developed by leading European engineers and designers. Stable high quality and real product
warranty, a rich choice of tools for selecting and calculating
materials - this is the recipe for an integrated approach to
finishing a house.
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ZT

str. Muncești, 170, Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 300 280
GSM.: +373 799 770 12; +373 799 770 13
Service-Centru: +373 22 300 270, +373 799 770 15
WEB: www.dewalt.com.md
E-mail: office@dewalt.com.md
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69014, Украина, г. Запорожье ул. Алексея Порады, 44
tel.: +38 (061) 287 67 72, 287 67 20
fax: +38 (061) 287 67 37, 287 67 38
e-mail: export@abrasive.zp.ua; abrasive@abrasive.zp.ua
URL: http://www.abrasive.zp.ua/

Республика Беларусь, 212798
г. Могилев, пр-т. Мира 42
tel.: +375 222 740-833
fax : +375 222 740-983; 740-971
e-mail: liftmach@liftmach.by
URL: http://www.liftmach.by

ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ КОМБИНАТ»

МОГИЛЕВЛИФТМАШ ОАО

SINGURUL PRODUCĂTOR DIN UCRAINA ȘI LIDER ÎN CSI DE MATERIALE
ABRAZIVE ȘI INSTRUMENTE PENTRU ACESTEA.
Combinatul comercializează:
- materialele de șlefuit de electrocorund normal și carbid negru de siliciu;
- carbură și nitrură de bor;
- unelte abrazive pe bază de ceramică

și bachelită sub formă de cercuri, bare
și segmente;
- cercuri de tăiere și stripare pe bachelită;
- piei șlefuite și articole din acestea.

MANUFACTURE AND SALE:
brown fused aluminium oxide, silicon
carbide, boron carbide, boron nitride,
cutting-off and grinding wheels, segments, whetstones, coated abrasives.
ISO 9001:2015

MOGILEVLIFTMASH este unul dintre cei mai importanți producători de ascensoare și echipamente pentru acestea din
Europa de Est, nomenclatorul întreprinderii include 180 de
modele de ascensoare:
- Ascensoare de pasageri. Capacitate de transport 225, 300,
320, 400, 630, 1000 și 1275 kg, viteza de 2 m / s.
- Ascensoare de marfă. Capacitate de transport de 100, 250,
500, 1000, 2000, 3200, 5000 și 6300 kg.
- Ascensoare pentru instituții medicale. Capacitate de transport de 500, 630, 1000, 1275 și 1600 kg.
- Platforme de ridicare pentru persoanele cu handicap.
- Piese de schimb și seturi complete de modernizare a ascensoarelor.
Noua direcție a activității întreprinderii este producția de escalatoare.
În plus, compania produce:
- Echipament de construcție: ascensoare și platforme de lucru.
- Tocătoare de hățișuri.
- Mașini de prelucrare a lemnului; troliuri agricole pentru grădini; toctăroare de furaje.

JSC Mogilevliftmach is one of leading lifts manufacturers in
Eastern Europe. Today the production program of Mogilevliftmach includes 180 basic lift models:
- Passenger lifts with load capacity of 225, 300, 320, 400, 450,
630, 1000 and 1275 kg and traverse speed of up to 2,0 m/s;
- Fright lifts with load capacity 100, 250, 500, 1000, 2000,
3200, 5000, and 6300 kg;
- Lifts for hospitals with load capacity 500, 630, 1000, 1275
and 1600 kg;
- Lifting platforms for disabled people;
- Spare parts and equipment for the update of depreciated
and worn out lifts are manufactured.
Besides lift equipment, Mogilevliftmach manufactures the
following:
- construction equipment: mast construction hoists and construction platforms;
- low forest chippers;
- consumer goods: woodworking machines, winches for cultivation of private gardens, fodder shredders.
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PJSC “ZAPOROZHSKY ABRASIVNY COMBINAT”
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Tel. : +373 22/ 47-35-19
Tel. : +373 22/ 42-15-00
GSM : +373 69/ 54-71-76
E-mail : isupov@bpmplus.md
URL : www.pmplus.md

РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ ЗАО
COMBINATUL DE CIMENT DIN RÂBNIȚA

монитор 78 х 52
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BPM-PLUS este o companie ce funcţionează cu succes pe
piaţa Moldovei în sfera comerţului cu ridicata şi cu amănuntul a cimentului şi a produselor laminate. Compania noastră
s-a afirmat drept un partener responsabil şi de încredere.
Principalele priorităţi ale companiei noastre sunt: nivelul înalt
al calităţii produselor, personalul calificat, precum şi abordarea flexibilă a condiţiilor de cooperare. Experienţa acumulată
de către BPM-PLUS şi realizarea obiectivelor trasate au permis obţinerea statutului de dealer oficial al S.A.T.D. „Uzina
Metalurgică Moldovenească” şi S.A.T.Î. „Combinatul de ciment din Rîbniţa” în Republica Moldova, ceea ce ne permite
să efectuăm livrări de produse clienţilor noştri operativ. Cooperarea noastră - cheia succesului.

BPM-PLUS SRL is successfully operating in Moldova in the
field of wholesale and retail trade in cement and rolled metal
products. Our company has been able to prove itself as a
responsible and reliable partner. The main priorities of our
company are high quality products, qualified personnel, as
well as flexible approach to the terms and conditions of cooperation. The experience accumulated by BPM-PLUS SRL
and strict adherence to the targets set have allowed us to obtain the status of official dealer of OJSC Moldova Steel Works
and CJSC Rybnitsa Cement Plant in Moldova. The partnership relations with the OJSC Moldova Steel Works and CJSC
Rybnitsa Cement Plant allow us to deliver products to our
customers in the most efficient and quickest way. Our mutual
cooperation is a key to success.
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ACUM.
TEHNOLOGIA VIITORULUI.
WILO-STRATOS MAXO:
PRIMA POMPĂ INTELIGENTĂ DIN LUME*.

NOU

Tehnologie excepțională pentru un viitor mai bun. Modelul Wilo-Stratos
MAXO înseamnă: compatibilitate maximă cu sistemele existente, funcții
inovatoare de economie de energie și noi moduri de reglare pentru un randament maxim. Prin funcțiile de economie de energie optimizate și inovatoare,
pompa Wilo-Stratos MAXO stabilește noi standarde de eficiență energetică
în domeniul aplicațiilor HVAC și al instalațiilor de apă potabilă. În plus, remarcabila ușurință în utilizare face operarea mai ușoară ca niciodată. Viitorul este
la îndemâna dumneavoastră. Cu o ușurință unică și soluții inteligente.

WILO BRINGS THE FUTURE.
Descoperă tehnologia de viitor a pompelor la: www.wilo.ro

* Prin pompă inteligentă înțelegem o nouă categorie de pompe, care depășește performanțele pompelor noastre de înaltă eficiență și a pompelor electronice. Combinația dintre cele mai noi sisteme de senzori și funcțiile de reglare
inovatoare (de exemplu Dynamic Adapt plus și Multi-Flow Adaptation), conectivitatea bidirecțională (de exemplu Bluetooth, intrări analogice integrate, intrări și ieșiri binare, interfață la Wilo Net), actualizarea prin update-urile de
software, precum și o excelentă ușurință în utilizare (de exemplu datorită Setup Guide, principiului de previzualizare pentru navigare anticipativă și tehnologiei cu buton verde, cu eficacitate demonstrată) califică această pompă în
categoria pompelor inteligente.

