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ACUM.
TEHNOLOGIA VIITORULUI.

WILO-STRATOS MAXO: 
PRIMA POMPĂ INTELIGENTĂ DIN LUME*.

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 randa-
ment 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, remar-
cabila 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

NOU

* 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.

0000003644.indd   1 1/23/2018   10:13:58 AM
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February 28 - March 3

BEAUTY
www.beauty.moldexpo.md

xpoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie şi 
echipamente pentru industria frumuseţii, ediţia a XXII-a
XXII-я  Международная специализированная выставка косметики, 
парфюмерии и оборудования для индустрии красоты
22nd International specialized exhibition of cosmetics, perfumery and 
equipment for the beauty industry

March 13 – 16

MOLDAGROTECH (SPRING)
www.moldagrotech2.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente  şi 
tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVI-a
XXXVI-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
36th International specialized exhibition of equipment and 
technologies for the agro-industrial sector

April 3 – 6

MOLDCONSTRUCT
www.moldconstruct.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi 
materiale pentru construcţii, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка строительных 
технологий, оборудования, инструментов и материалов
24th  International specialized exhibition of technologies, equipment, 
tools and materials for construction 

April 3 – 6

MOLDENERGY
www.moldenergy.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a 
energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de 
condiţionare a aerului, ediţia a XXIII-a
XXIII-я Международная специализированная выставка 
энергосберегающих технологий, систем отопления, газоснабжения и 
кондиционирования воздуха
23rd International specialized exhibition of power-saving technologies, 
thermal installations, gas-supply, heating and air conditioning systems

February 7–10

TOURISM. LEISURE. HOTELS
www.tourism.moldexpo.md
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, 
ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка туризма, 
отдыха и гостиниц
24th International specialized exhibition of tourism, leisure and hotels

May 16 – 19

FOOD TECHNOLOGY
www.food-technology.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru 
industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка оборудования и 
технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности
26th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the food processing industry

May 16 – 19

PACKAGING. DEPOT
www.packaging-depot.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, tehnologii  şi 
utilaje pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка тары и 
упаковки, материалов и оборудования для их производства
24th International specialized exhibition of packaging, packing materials 
and equipment for their production

May 30 - June 2 

KID'S EXPO
www.kids.moldexpo.md

Expoziţie-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru copii şi 
viitoarele mame, ediţia a IX-a
IX-я Международная выставка-фестиваль товаров и услуг для детей 
и будущих мам
9th International exhibition-festival of products and services for children 
and future mothers

April 19 - 23

TÂRGUL de FLORII
www.easter.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Paşti, ediţia a VIII-a
VIII-я Ярмарка пасхальных подарков
8th Easter Fair

May 16 – 19

FOOD & DRINKS
www.food-drinks.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii 
prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка 
продовольственных товаров и сырья для их производства
26th International specialized exhibition of foodstuffs and raw materials 
for their production

2019

Târg de articole pentru şcoală, ediţia a VII-a
VII-я Ярмарка школьных товаров
7th Fair of school supplies 

August 15 - September 1

SCHOOL FAIR 
www.school.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, 
preparate farmaceutice și de stomatologie, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка 
медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии
25th International specialized exhibition of medical equipment, 
pharmaceuticals and stomatology

September 11 – 13

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

Festivalul vinurilor tinere, ediţia a VII-a
VII-й Фестиваль молодого вина
7th Festival of Young Wine

September 28 – 29

TULBUREL
www.tulburel.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii 
prime pentru industria uşoară, ediţia a XIX-a
XIX-я Международная специализированная выставка товаров, 
оборудования и сырья для легкой промышленности
19th International specialized exhibition of products, equipment 
and raw materials for the light industry

September 26 – 29

INTERNATIONAL FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii 
pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
XXXVII-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
37th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the agro-industrial sector

October 16 – 19

MOLDAGROTECH (AUTUMN) 
www.moldagrotech.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje, scule, materiale şi 
accesorii pentru fabricarea mobilei, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка мебельной 
продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для 
производства мебели  
20th International specialized exhibition of furniture, equipment, tools, raw 
materials and accessories for furniture manufacture

October 31 – November 3

EXPO MOBILA
www.furniture.moldexpo.md

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii 
agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел
22nd International specialized exhibition-fair of produce, agricultural 
equipment, technologies and crafts

October 16 – 19

FARMER
www.farmer.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Crăciun, ediţia a XVI-a
XVI-я Ярмарка рождественских подарков
16th Fair of Christmas Gifts

December 20 – 24

CRĂCIUNUL ACASĂ 
www.christmas-fair.moldexpo.md
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ATREAANV-CONS S.R.L.

str. Calea Orheiului 86
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 68 47 84 84
GSM: +373 68 13 66 66

e-mail: atreamoldova@gmail.com
URL: www.atrea.ro

bd. Decebal 80/1 of.401 
Chișinău, Republica Moldova
Tel/fax: +373 22 350202
GSM: +373 79598729 
Email: info@anvcons.md
Web: anvcons.md 

LINIA DOMESTICĂ
Unități de ventilație cu recuperare de căldura pentru aplica-
ții rezidențiale, vă oferă o ventilație constantă și confortabilă 
a caselor familiale și apartamentelor. Vă propunem o gamă 
completă a centralelor de ventilație DUPLEX EC5 cu montaj 
orizontal jos sau suspendate de tavan (grosimea unității este 
de doar 290 mm) cât și DUPLEX ECV5 cu montaj vertical jos. 
ATREA vă mai propune o soluție mai accesibilă ca preț, de-
dicată proiectelor mari sau aplicațiilor individuale. Linia Du-
plex Easy are carcasa EPP și este echipată cu componente de 
înaltă calitate care permite atingerea unei eficiențe de până 
la 92 %.

LINIA COMERCIALĂ
Unitățile versatile compacte gama DUPLEX din LINIA CO-
MERCIALĂ au o rată de circulare a aerului între 500 și 15 000 
mc/h. Acestea sunt folosite atât pentru ventilarea în condiții 
confortabili, cât și pentru încălzirea și răcirea aerului cald în 
birouri mai mici, magazine, unități de vânzare cu amănuntul, 
școli, restaurante etc. Unitățile sunt foarte potrivite pentru 
toate tipurile de clădiri datorită stilului compact excelent, efi-
cienței ridicate în recircularea aerului cald, consumului mic 
de energie al ventilatoarelor și nivelului scăzut de zgomot. 
Unitățile DUPLEX de la ATREA pot fi împărțite în două gru-
puri – DUPLEX Multi și DUPLEX Flexi. Principiile lor de vân-
zare diferă; astfel ele acoperă segmente de piață diferite. 
Clienții noștri au astfel posibilitatea să satisfacă nevoile unei 
game largi de cumpărători și să genereze un profit mai mare.

ANV-Cons, fondată în anul 2004, este o companie de succes, 
prestatoare de servicii de electricitate (instalaţii electrice inte-
rioare și exterioare), care activează pe întreg teritoriul Repu-
blicii Moldova. Compania ANV-Cons, având un capital social 
privat, se axează în special pe găsirea celor mai bune soluții 
de management în vederea dezvoltării unei oferte complexe 
și integrate pentru toate persoanele fizice/juridice interesate.
Comercializarea generatoarelor și a pieselor de schimb 
Cummins Power Generation pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova.

ANV-Cons, founded in 2004, is a successful provider of elec-
tricity services (indoor and outdoor electrical installations), 
operating throughout the Republic of Moldova. ANV-Cons 
focuses mainly on finding the best management solutions 
in order to develop a complex and integrated offer for all 
interested clients.
 
Supplying Cummins Power Generation generators and parts 
for them throughout the Republic of Moldova.
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BRIGHT TECHNOLOGY CONSULT S.R.L.

str. Victor Brauner 32A, 
București, România

Tel: +40213119698, 
Fax: +40213119699 

E-mail: btc.office@bright-eng.com
Web-site: www.bright-technology.ro

Bright, distribuitor autorizat pentru Regiunea Balcanică (Ro-
mânia și Bulgaria),furnizează cele mai noi și sigure soluții de 
protecție în diferite medii normal industriale, precum și în 
zone cu pericol de explozie. Oferim clienților soluții custo-
mizate în diferite industrii (petrol și gaze, chimică, construcții 
navale, energetică, construcții, farmaceutică, alimentară, căi 
ferate etc.), printre care:
- Sisteme de încălzire electrică & însoțire cu abur - Thermon
- Conducte pentru instrumentație preizolate și preîncălzite 
“bundles” - Thermon
- Cofreti și cabinete din GRP (protecția echipamentelor sen-
sibile) - Intertec Hess
- Cabluri de alimentare și semnal – Eland cables
- Corpuri de iluminat, cutii de comandă și de conexiuni (GRP, 
inox, aluminiu) - Cortem
- Presetupe din poliamidă/alamă/alamă nichelată/inox – Pe-
ppers Cable Glands
- Sisteme de monitorizare vibrații- GE Bently Nevada
- Service compresoare și piese de schimb -Hoerbiger
- Sisteme monitorizări emisii gaze/ noxe – Sick

Bright Group aims to provide to its customers the latest and 
safest solutions for industrial and hazardous areas. By estab-
lishing partnerships, we became authorized distributors for 
the Balcanic region (Romania&Bulgaria). In order to support 
our customers, we can provide customized solutions in dif-
ferent industries: oil & gas, ship building, power plants, phar-
ma, food & beverage, railways, cement, constructions etc.
Among many reliable solutions that we can provide from ba-
sic design to turnkey projects, we bring to your attention a 
few: 
- Electrical heat tracing & and steam tracing solution: Ther-
mon
- Instrumentation traced and insulation tubings type “bun-
dles” – Thermon
- GRP enclosures and cabinets to protect in field instrumen-
tation - Intertec Hess
- Power and signal cables - Eland cables 
- Lighting fixtures, control stations, junction boxes (GRP, 
Stainless steel, aluminium ) - Cortem
- Cable glands and accessories (polyamide, stainless steel, 
brass) - Peppers Cable Glands
- Vibration monitoring systems - GE Bently Nevada
- Compressors service and spare parts - Hoerbiger
- Continuous emission monitoring systems (CEMS) - Sick

BITAHON COMPANY S.R.L.

str. Calea Orheiului 103, of. 6
MD 2020 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
GSM: +373 78 444 446
e-mail: office@bitahon.md

Bitahon Company oferă servicii complete în domeniul insta-
lațiilor de securitate de orice tip: Sisteme antiincendiu, sis-
tem de stingere a incendiului; Sisteme antiefracție, butoane 
de panică; Sisteme interfonie și comunicații;  Sisteme de 
control și gestionarea accesului; Sisteme de supraveghe-
re video (analog/ IP/ HD/ Hybrid); Sisteme de curenti slabi 
LAN/WAN/TEL; Sisteme de securitate cu ceață PROTECT.

Serviciile „la cheie”:  Consultanță pentru alegerea echipa-
mentelor și a configurațiilor necesare;  Proiectare; Furnizare 
de echipamente, accesorii și materiale; Montrea și punerea 
în funcțiune; Service în perioada de garanție și post-garanție.

Bitahon Company offers complete services in the field of se-
curity installations of any kind: Fire-fighting systems, fire-ex-
tinguishing systems; Anti-burglary, panic buttons;  Intercom 
and communication systems; Access control and access con-
trol systems; Video surveillance systems (analog / IP / HD / 
Hybrid); Low current systems LAN / WAN / TEL;   PROTECT 
Fog Safety Systems.

Turnkey services: Consultancy in choosing the necessary 
equipment and configurations; Design; Supply of equip-
ment, accessories and materials; Mounting and commission-
ing; Service during warranty and post-warranty periods.

GROUP
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CARBON4FCI CAPITAL S.R.L.

+37378668545
+380957012150

whatsApp,viber

str. D. Râșcanu, 33/1
MD-2068 Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373 22 44 11 62
Факс: +373 22 44 25 23
E-mail: capital07@mail.ru; office@kapital.md
Site-ul: www.kapital.md

Astăzi, “CARBON termo eco technology” este singura com-
panie care prezintă pe piață un sistem revoluționar de încăl-
zire cu vopsea termică. Prezentăm vopseaua termică paten-
tată îmbunătățită, care este cea mai reușită soluție pentru 
încăperi de orice utilizare.
Vopseaua corespunde cerințelor UE.
Caracteristici: cheltuieli de exploatare minime, nu sunt ne-
cesare echipamente și materiale suplimentare (ulei, apă, 
radiatoare, țevi etc.), vopseaua nu se vede după tencuială, 
tehnologie eco, economie de energie, repartizare uniformă 
a căldurii, cicluri rapide de încălzire, control digital etc.

Comerț: Stații de epurare. Fitinguri și armătură pentru ape-
duct. Corpuri de iluminat.
Servicii: Construcția rețelelor de apeduct, canalizare, stații de 
epurare și tratare a apei. 
Iluminat stradal, LED. Electromonaj. Tehnologii avansate. Pro-
iecte, devize, consultări.

Today, “CARBON thermo eco technology” is the only com-
pany that puts on the market a revolutionary heating system 
using thermal paint. We present enhanced patented thermal 
paint, which is the best solution for buildings of any destina-
tion.
The paint complies with EU requirements.
Characteristics: minimum operating costs, no additional 
equipment and materials (oil, water, radiators, pipes, etc.) 
are needed, the paint is not visible after plastering, environ-
ment-friendly technology, energy saving, uniform heat distri-
bution, digital control etc.

Trade: Wastewater Treatment Plants. Fittings and fixtures for 
aqueducts. Lighting objects.
Services: Construction of aqueduct, sewage and waste treat-
ment plants. Street lighting, LED. Electrical. Advanced tech-
nologies. Projects, costs estimate, consultations.
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COMPASS S.R.L.CEGOLTAR S.R.L.

str. Petricani 5/1
MD-2059 Chișinău, Republica Moldova

Tel. : +373 (22) 53-95-41; 53-95-42
Fax : +373 (22) 92-03-31

E-mail : info@compass.co.md
URL: www.ABCD.md; www.AMPER.md

str. Petru Rareș 43/1 
str. Petricani 21 (magazin)
Chișinau, Republica Moldova 
Tel.: +373 22 27-37-82
fax: +373 22 27-35-82
mail: cegoltar@inbox.ru
www.cegoltar.md

SISTEME FOTOVOLTAICE On-Grid, cu autonomie și Hybrid, 
panouri fotovoltaice, invertoare, sisteme fixare din aluminiu, 
cabluri PV și conectori, acumulatori.
ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ: sisteme de încălzire prin ca-
blu, sisteme de topire a gheții și zăpezii, cabluri prevenire 
îngheț conducte, termoregulatoare. 
DISPOZITIVE electronice modulare de comutare și protecție.
MEMBRANE BITUMINOASE aditivate ICOPAL pentru acope-
riș și hidroizolații. 
ȘINDRILĂ bituminoasă polimerică KERABIT (Finlanda - 30 
ani garanție și 50 ani exploatare).
FOLII anticondens, membrane barieră vapori și superdifuzie.
ACCESORII PENTRU ACOPERIȘ: aeratoare, stop nea, cuie, 
masticuri și adezivi bituminoși, bandă aerisire coamă, bandă 
autoadezivă, aerator pentru acoperiș plat, scurgeri de câmp, 
parafrunzare etc. 
SISTEME PLUVIALE: din oțel KaskadA (Polonia) și din PVC 
FIRST (Italia), sisteme de drenaj. 
TERMOIZOLAȚII: polistiren extrudat, polistiren STIROFLOOR 
pentru încălzire prin pardoseală cu apă.
FERESTRE TERMOPANE ȘI UȘI din lemn și lemn-aluminiu 
EUROOKNA (Republica Cehă)
Licență – A MMII №037670 din 25.07.2006

Oferim cabluri, fire electrice, aparataje și tablouri electrice, 
transformatoare de putere, gamă completă de lighting, toa-
te în același loc, într-un showroom profesionist. Compania 
CEGOLTAR operează pe piața materialelor si echipamente-
lor electrice de peste 20 ani, fiind reprezentantul oficial al 25 
de fabrici. Toate produsele sunt certificate și comercializate 
la preț angrosist. Soluțiile noastre contribuie la optimizarea 
cheltuitelor clienților.

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS on-grid, off-grid and hybrid, PV 
solar panels, inverters, aluminum fasteners, PV cables and 
connectors, batteries.
FLOOR HEATING cable heating systems, ice and snow melt-
ing systems, pipe heating cables, temperature controllers. 
Modular electronic commuting and protection DEVICES.
BITUMEN MEMBRANES ICOPAL for flat roofs and water-
proofing.
BITUMEN SHINGLES KERABIT (Finland - 30 years warranty 
and 50 years operation).
ROOF UNDERLAYS anti-condensation film and vapor barrier 
membrane, breathable membrane.
ROOFING ACCESSORIES roof vents, sealants adhesives, 
ridge vent, chimney flashing strip, stop-snow etc.
RAINWATER GUTTERS and down pipes made from steel 
KaskadA (Poland) and pvc FIRST (Italy), drainage systems.
THERMAL INSULATION extruded polystyrene, polystyrene 
for water floor heating STIROFLOOR.
WINDOWS wooden and wood-aluminum windows and 
doors EUROOKNA (Czech Republic).
License - A MMII №037670 from 25.07.2006

We offer cables, wires, electrical appliances, power trans-
formers, a complete range of lighting, all in the same place, 
in a professional showroom. CEGOLTAR has been operat-
ing on the market for electrical materials and equipment for 
more than 20 years, being the official representative of 25 fac-
tories. All products are certified and marketed at wholesale 
prices. Our solutions help to optimize customers’ spending.
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COMPLEX-TOTAL S.R.L. 

bd. Dacia 58/12,
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: +373 79 99 10 33
online@straal.md
https://straal.md/

SC Complex-Total, fondată în anul 2013, este în continua 
dezvoltare. Astfel, recent am început dezvoltarea unei noi 
ramuri de activitate în domeniul comercializării produselor 
electrice: corpuri și surse de iluminat, automatizare, panouri 
și dulapuri, doze, cablu și fire electrice, trasee cabluri și acce-
sorii, aparataj electric, scule.
Scopul companiei este de a oferi clienților produse de înaltă 
calitate și ecologice în domeniul materialelor de construcții, 
corpurilor de iluminat, accesoriilor etc.
Toată gama de produse o puteți găsi pe site în catalogul 
produsekor. Suntem distribuitori ai companiilor cu renume 
mondial, precum DKC, IEK, ABB, SCHNEIDER, RABALUX, BM 
GROUP, EMOS, KVT, BRAYTRON, INTERKABEL KIEV parte a 
Grupului SKB Austria, Electro Cable Group.
Având experiență în domeniu, vă putem oferi consultații și 
recomandări în fiecare caz în parte.
Nu amânați întrebările care vă interesează pe mâine, pentru 
că noi propunem soluții complete astăzi!

Complex-Total, founded in 2013, is constantly developing. 
Thus, we have recently started developing a new branch of 
activity in the field of commercialization of electrical prod-
ucts: luminaires and lighting fixtures, automation, panels and 
cabinets, dosages, cable and electrical wires, cable trains 
and accessories, electrical equipment, tools.
The company’s goal is to provide customers with high quality 
and environmentally friendly products in the field of building 
materials, lighting fixtures, accessories, and more.
You can find all the product range on our site in the catalog 
of products. We are distributors of world-renowned com-
panies such as DKC, IEK, ABB, SCHNEIDER, RABALUX, BM 
GROUP, EMOS, KVT, BRAYTRON, INTERKABEL KIEV part of 
the SKB Austria Group, Electro Cable Group.
With experience in the field, we can provide advice and rec-
ommendations on a case-by-case basis.
Do not leave for tomorrow the questions you want to ask, 
because we offer complete solutions today!

COMTERMOIMPEX S.R.L.

Tel.: +373 22 404 204 
Fax: +373 22 404 204 

GSM: +373 69 140 202 
e-mail: office@teploimport.md 

URL: http://www.teploimport.md/

COMTERMOIMPEX  - companie de inginerie care oferă o 
gamă completă de servicii, de la furnizarea echipamentelor 
până la instalare “la cheie” a sistemelor de încălzire, aprovizio-
nare cu apă, canalizare, ventilare și aer condiţionat.

COMTERMOIMPEX is an engineering company, providing a 
full range of services: from equipment delivery to turnkey in-
stallation of heating, water supply, sanitation, ventilation and 
air conditioning systems.
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COVILGRUP S.R.L.CUSTOM TECHNOLOGIES S.R.L.

str. Uzinelor, 60 MD-2023 Chișinău, Republica Moldova
Phone: +373 22/ 47-34-07

Fax: +373 22/ 47-97-06
Gsm: +373 69/ 14-01-91
Email: covilgrup@mail.ru
Web: www.covilgrup.md

str. Dealul Bucium nr. 120, Iași, România
Tel.: +40 745 543 784
Mob.: +40 747 543 784
e-mail: office@domusateknik.ro
Site: www.domusateknik.ro

Utilaj electric 0,4-10kV. Întrerupătoare cu pârghie, siguranțe, 
contactoare, întrerupătoare de circuit, comutatoare, conec-
tori, compensarea energiei reactive, bare din aluminiu și cu-
pru, electrosecuritate, automatizări industriale.

Societatea noastră este reprezentantul oficial în Republica 
Moldova și România al producătorului Domusa Teknik. Prin-
tre produsele reprezentative pe care le oferim se regăsesc 
centralele cu peleți de ultimă generație BioClass HM, centra-
la cu peleți de exterior BioClass OD, centrala mixtă lemn-pe-
leți Dual Therm și pompele de căldură aer – apă Dual Clima. 
Toate acestea, datorită tehnologiilor utilizate și a performan-
țelor obținute asigură eficiență, siguranță și confort în ex-
ploatare la un nivel maxim.

Power electrical equipment 0,4-10 kV. Disconnecting switch-
es, fuses, contactors, сircuit breakers, switches, connectors, 
power factor correction, aluminium and copper bars, electri-
cal safety devices, industrial automation.

Our company is the official representative in the Republic of 
Moldova and Romania of the manufacturer Domusa Teknik. 
Among the representative products that we are offering are 
the pellet boilers BioClass HM, the outdoor pellet boiler Bio-
Class OD, the mixed fuel wood-pellet boiler Dual Therm and 
the Dual Clima air- to-water heat pumps. All these products, 
thanks to the most advanced technology used, ensure effi-
ciency, safety and operating comfort at a maximum level.
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CVADRO THERM S.R.L.

str. Grenoble, 176
MD-2072, Republica Moldova
Tel.: +373 22 66 11 65
Fax.: +373 22 66 51 67
E-mail: info@cvadro.md
URL: www.cvadro.md

Dezvoltarea soluțiilor pentru utilizarea energiei regenerabile 
poate fi realizată numai de catre experți pasionați – Cvadro 
Therm SRL.
Compania are stabilite relații durabile de parteneriat cu cei 
mai renumiți producători europeni: THERMIA HEAT PUMPS, 
EMMETI, UNATHERM, OLIMPIA SPLENDID, AERAULIQA, 
FRAGMAT, CALPAK, SOPREMA, KOZLUSAN, ASPOL FV, 
BRUGG Pipe Systems.
Gama largă de servicii oferite de CVADRO THERM include: 
proiectarea, instalarea și deservirea sistemelor de încălzire, 
sistemelor de climatizare, apeduct și canalizare; executarea 
lucrărilor de foraj geotermal.
Având o abordare personalizată pentru fiecare client în par-
te, CVADRO THERM este partenerul tau de încredere și oferă 
soluții eficiente pentru casa ta.

Developing truly sustainable renewable energy solutions can 
only be achived with passionate experts – Cvadro Therm SRL.
The company has established relations of partnership with 
well-known manufacturers like: THERMIA HEAT PUMPS, EM-
METI, UNATHERM, OLIMPIA SPLENDID, AERAULIQA, FRAG-
MAT, CALPAK, SOPREMA, KOZLUSAN, ASPOL FV, BRUGG 
Pipe Systems.
The wide range of services offered by CVADRO THERM in-
cludes: design, installation and servicing of heating and air 
conditioning systems, water supply and sanitation; geother-
mal drilling.
With a personalized approach to each client, CVADRO 
THERM is your trusted partner, offering energy efficient solu-
tions for your home.

DARNIC-GAZ S.A.

str. Ștefan cel Mare 1a, or. Strășeni, 
Republica Moldova

tel.: +373 237 257 26
GSM: +373 69 02 88 41

GSM: +373 60 75 40 40
e-mail: info@darnicgaz.md

URL: darnicgaz.md; term.md

Compania DARNIC-GAZ este lider național în domeniul in-
stalațiilor termice, cu o experiență în domeniu de peste 30 de 
ani și un portofoliu vast de lucrări executate, oferind în ace-
lași timp cel mai performant echipament de la brand-urile pe 
care le reprezentăm, printre care sunt Galmet, SAS, Stropuva, 
Halm, Regulus, Profactor ș.a. Membrii echipei participă activ 
la traininguri de perfecționare cu scopul de a oferi cele mai 
moderne și sigure soluții pentru  sisteme inginerești.  

Darnic-Gaz is a national leader in thermal installations, with 
over 30 years of experience in the field and a vast portfolio 
of executed works, while offering the most advanced equip-
ment from the brands we represent, among which are Gal-
met, SAS, Stropuva, Halm, Regulus, Profactor and others. At 
the same time, the members of our team are actively partic-
ipating in continuous trainings to provide the most modern 
and safe solutions for engineering systems.
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DI & TRADE ENGINEERING S.R.L. 

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 12, of. 3-A
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. : +373 22/ 21-22-62 
fax : +373 22/ 22-95-61; 20-36-11

e-mail: info@climate.md; reclama@climate.md 
URL : www. ditrade.md 

Compania DI&TRADE Engineering activează pe piaţa mol-
dovenească din anul 1995 în domeniul proiectării, fufurniză-
rii, montajului și deservirii instalaţiilor de încălzire, ventilaţie 
și aer condiţionat. Furnizori ai DI&TRADE Engineering sunt 
corporaţiile: Carrier, Toshiba, Systemair, Frico, I.V.A.R, Nobo, 
Belimo, Rehau, HygroMatik, DamVent, BCI, Action Clima, 
Раут автоматик, Goodman, Lamborghini Calor, Timberk, 
Интеркондиционер.

DI & TRADE Engineering works on the Moldovan market 
since 1995, providing designing, delivery, installation and 
service of air-conditioning, ventilation and heating systems. 
Suppliers of DI&TRADE Engineering are the corporations 
Carrier, Toshiba, Midea, Systemair, Frico, I.V.A.R, Nobo, Be-
limo, Rehau, HygroMatik, DamVent, BCI, Action Clima, 
Раут автоматик, Goodman, Lamborghini Calor, Timberk, 
Интеркондиционер.

DEZVOLT-ACTIV S.R.L.

str. Meșterul Manole, 12
MD-2052 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 47 43 40
fax: +373 47 43 40
GSM: +373 79 139 520
e-mail: dezvolt@gmail.com
URL: acoustic.md; dezvolt-activ.md

DEZVOLT-ACTIV este o companie specializată în distribuirea 
materialelor izolatoare - izolare termică, fonică, hidroizolaţii. 
Compania DEZVOLT-ACTIV este distribuitorul oficial al pro-
ducătorilor mondiali de materiale de izolare PAROC, NMC, 
TEXSA, LIT în Republica Moldova.

DEZVOLT-ACTIV is a company specialized in the distribution 
of insulation materials -thermo insulation, sound insulation, 
waterproofing. 
DEZVOLT-ACTIV is the official distributor in Moldova of 
world-renowned manufacturers of insulation materials PA-
ROC, NMC, TEXSA, LIT.
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ECOLUX S.R.L.ECO EVOLUTIONS SRL

str. Sfântul Gheorghe 3
Chișinău, Republica Moldova

tel./fax: +373 22 500 400
GSM: +373 69 400 005

e-mail: vent@ecolux.md (ventilare); andrian.kusnir@ecolux.md (climatizare)
URL: www.ecolux.md; www.gree.md 

str. A. Hajdeu  94/1, of.  1
MD 2001 Chisinau, Republica Moldova
tel/fax: (+373) 22 54 04 62
mob: (+373) 69 55 55 11
e-mail: manager@ecoevolutions.md 
http://www.ecoevolutions.md/

Societatea comercială ECOLUX a fost fondată în anul 1995. 
În prezent, ECOLUX este un furnizor calificat de produse și 
echipamente frigorifice, de ventilare și condiționare a ae-
rului; prestăm servicii profesioniste de proiectare, montare, 
amenajare și întreţinere. ECOLUX se numără printre liderii 
pieței în domeniul comercializării climatizoarelor, producției 
de tubulatură SPIRO, tubulaturii rectangulare și utilizării echi-
pamentelor cu consum redus de energie și cu agenți frigori-
fici ecologici. ECOLUX este și distribuitorul oficial al compa-
niei Schneider Electric și GREE, care ocupa locul 1 pe piața 
mondiala în producția și vânzarea de echipamente de aer 
condiționat rezidențiale timp de 13 ani consecutiv.

LUG este un producător de frunte de corpuri profesionale 
și sisteme de iluminat, care se caracterizează prin parametri 
tehnici performanți, eficiență energetică sporită și design 
modern.
• Fondat în Polonia
• Experiență de 30 de ani în domeniu
• 8 filiale în Polonia, Germania, Brazilia, Ucraina, Marea Brita-
nie, Argentina, Turcia și compania tehnologică BIOT din Polo-
nia (dezvoltarea tehnologiilor noi de iluminat)

• 19 oficii în toată lumea (12 – în Polonia, și 7 filiale străine) cu 
activitate în peste 70 de țări.
• Peste 650 de angajați
• Sortiment vast – peste 6000 de corpuri iluminat
Domeniile de activitate: Iluminatul stradal, iluminatul obiecte-
lor industriale,, iluminatul obiectelor comerciale

Founded in 1995, ECOLUX is currently an experienced sup-
plier of refrigeration, ventilation and air conditioning prod-
ucts and equipment. We also provide professional services 
in design, installation, fitting and maintenance. ECOLUX is 
among the market leaders in sales of air conditioners, SPIRO 
piping production, rectangular piping and use of low-ener-
gy equipment and ecological refrigerants. ECOLUX is also 
the official distributor of Schneider Electric and GREE, no.1 
brand in the global production and sales of air-conditioners 
for 13 years already.
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ECOSANTEH S.R.L. 

str.Petru Movila 41A 
MD-2004 Chisinau, Republica Moldova
Tel: +(37322) 85 98 39 
 +(37322) 85 85 88 
Fax: +(37322) 85 98 09 
Mob: +(373)61 03 70 70 
Skype: info_ecosanteh 

Respectul față de clienți, parteneri și angajați este unul dintre 
principiile companiei ECOSANTEH. 
Suntem prezenți pe piață din 2003 și în acest timp am reu-
șit să construim parteneriate durabile cu peste 30 dintre cei 
mai mari producători mondiali de echipamente de inginerie 
pentru alimentare cu apă, încălzire, ventilație și de irigare: 
Pedrollo, Zenit, Zilmet, Bugatti Valsosanitaria (Italia), Lowara 
(Italia-SUA), Genebre (Spania), Oras (Finlanda), Era, Teplodar 
(Russia). 
ECOSANTEH, achiziționând produse direct de la furnizori, 
oferă consumatorilor cele mai bune prețuri. Găsiți oferta 
noastră în magazinul online: 4elements.md. Gama vastă de 
produse, prețurile accesibile și serviciile de calitate au favori-
zat ca ECOSANTEH să fie una dintre cele mai atractive com-
panii din sectorul comerțului cu amănuntul din Moldova.

Respect for customers, partners and employees is one 
of the guiding principles of ECOSANTEH. We have been 
present on the market since 2003 and during this time we 
have been able to build solid partnerships with over 30 of 
the world’s largest manufacturers of water supply, heating, 
ventilation and irrigation engineering equipment: Pedrol-
lo, Zenit, Zilmet, Bugatti Valsosanitaria (Italy), Lowara (Italy - 
USA), Genebre (Spain), Oras (Finland), Era, Teplodar (Russia). 
ECOSANTEH offers consumers the best prices by purchasing 
products directly from suppliers. Find our offer in the online 
store: 4elements.md. The vast range of products, affordable 
prices and quality services have made ECOSANTEH one of 
the most attractive retail companies in Moldova.

ECOVAC SISTEM S.R.L.

str. Ion Creanga 49/3, of.63 
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 930-933 
Fax: +373 22 930-933 

GSM: +373 68 12 11 75
E-mail: ecovaс@mail.ru

Web-site: www.ecovac.md; www.aspiratoare.md

Sisteme centralizate de aspirare ENKE (Italia) și CYCLOVAC 
(Canada). Vânzare, instalare. Dealer oficial în Moldova. 

Central vacuum systems ENKE (Italy) and CYCLOVAC (Cana-
da). Sale, installation. Official dealer in Moldova.
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ENERGCOMPLETCONS S.R.L.

str. Uzinelor 21, et. 1
MD-2023 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 922 430
GSM: +373 672 64440
URL:  http://www.energcomplect.md 
e-mail: info@energcomplect.md

Compania ENERGСOMPLETCONS furnizează echipamente 
complexe pentru sectorul energetic al Republicii Moldova. 
Scopul principal al companiei noastre este abordarea pro-
fesională a necesităților clientului. Compania noastră are cei 
mai buni specialiști.
Partenerii noștri: 
ОАО ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ - www.energocom-
plekt.com.ua
ОАО МЭТЗ în numele lui V.I. Kozlov -  www.metz.by
ZPUE SA - www.zpue.pl
ELEKTROBUDOWA SA  - www.elektrobudowa.pl

SRL Energcompletcons provides supplies of complex equip-
ment for the energy sector of the Republic of Moldova. The 
main goal of our company is a professional approach to the 
needs of our clients. Our company employs the best spe-
cialists.
Our partners:
ОАО ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ - www.energocompl-
ekt.com.ua
ОАО МЭТЗ named after V.I. Kozlov -  www.metz.by
ZPUE SA - www.zpue.pl
ELEKTROBUDOWA SA  - www.elektrobudowa.pl
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ENERGCOMPLETCONS

EUROLUMINA S.R.L.

str.  Industrială, 59
  MD-2023 Chisinau, Republica Moldova

 tel.:  022-47-21-13,  022-47-52-30
 fax: 022-47-52-30

  mob.: 068 610 701, 060 46 00 90
e-mail: gsgutu@1000kw.md 

URL : www.1000kw.md 

Comercializare: cabluri (АВВГ, ВВГ, АПВ, ПВ, ПУНП, АПУНП, 
АППВ, КВВГ, АКВВГ, КГ, КГЭ), manșoane de cablu, cleme de 
cablu, ţevi gofrate, canale de cablu, mâneci de metal; apara-
te cu voltaj mic - întrerupătoare automate ВА, АЕ, АП (Ger-
mania, Rusia, China); întrerupătoare cu pârghie, demaroare, 
transformatoare, dulapuri electrice, panouri de distribuţie; 
prize, întrerupătoare (Belarus, Germania, Turcia); corpuri de 
iluminat – becuri economice, incandescente, luminiscente, 
drossel, becuri cu halogen (Germania, Rusia, China); cor-
puri de iluminat pentru oficiu, stradale, cu protecţie împo-
triva prafului și umidităţii, proiectoare; materiale izolante; 
instrumente electrice. Reprezentant oficial al următoarelor 
companii: Электрокабель Кольчугинский завод (Rusia), 
Молдавкабель (Moldova),
Запорожский завод цветных сплавов (Ucraina), 
Интеркабель (Ucraina), Светоприбор (Belarus), TDM elec-
tric (Rusia), АВВ (Germania), Arnocanali (Italia), ООО Elec-
trolaiting (Rusia), Profitec electric (Turcia), Mutlusan (Turcia), 
Evroled (China), ALB (China), MIASSY (China), Pelsan (Turcia).

Trade in: cabling-wiring products (AVVG, VVG, PV, PUNP, 
APUNP, APPV, KVVG, AKVVG, KG, KGE), cable connecting 
boxes, cable ends, corrugated pipes, cable-channels, met-
al sleeves; low-voltage equipment - automatic switches VA, 
АЕ, АP (Germany, Russia, China); knife switches, actuators, 
transformers, electric cases, switchboards; sockets, switches 
(Belarus, Germany, Turkey); lighting products – power-sav-
ing lamps; incandescent, luminescent and throttle lamps, 
quartz-halogen bulbs (Germany, Russia, China); office and 
street fixtures with dust & moisture proof protection, pro-
jectors; insulation materials; electric tools. Official repre-
sentative of Электрокабель Кольчугинский завод (Russia), 
Молдавкабель (Moldova), Запорожский завод цветных 
сплавов (Ucraina), Интеркабель (Ucraina), Светоприбор 
(Belarus), TDM electric (Russia), АВВ (Germany), Arnocanali 
(Italy), ООО Electrolaiting (Russia), Profitec electric (Turkey), 
Mutlusan (Turkey), Evroled (China), ALB (China), MIASSY 
(China), Pelsan (Turkey).
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EVENTUS-PRIM S.R.L.

str. Mitropolit Varlaam 65, bir. 431,
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova

Tel./fax: +373 (22) 229658;
tel.: +373 (22) 223021;

mob.: +373 692 44480; +373 696 16828
e-mail: eventus.valerii@mail.ru

Site: http://eventus-prim.md

Compania Eventus-Prim, fondată în 2005, are ca scop prin-
cipal aplicarea soluțiilor inginerești pentru îmbunătățirea și 
instalarea sistemelor de securitate, automatizare și dispeceri-
zare a clădirilor. Oferim clienților noștri soluții personalizate, 
fie că este vorba de casă, apartament, magazin, întreprindere 
industrială sau clădire publică în direcțiile:
• instalații automate de stingere a incendiilor (cu apă, spumă, 
pulbere, gaz etc.);
• evacuarea fumului;
• Alarmă de securitate;
• Alarma de incendiu;
• Semnalizare tehnologică;
• Dispecerizare;
• Automatizarea proceselor tehnologice (cazangerii, stații de 
pompare, sisteme de ventilație etc.);
• sisteme de avertizare și control al evacuării;
• Sisteme de control video televizat;
• Sisteme de control al accesului;
• Tehnologii „Smart Home”;
• Alimentare cu energie electrică;
• Rețele locale.

Eventus-Prim oferă și o gamă largă de echipamente pentru 
sisteme de securitate, automatizare și dispecerizare.
Eventus-Prim, founded in 2005, has as main purpose the ap-
plication of engineering solutions for the improvement and 
installation of security, automation and dispatching systems 
of buildings. We offer customized solutions to our clients, 
whether it is a home, apartment, shop, industrial enterprise 
or public building in the following fields:
• automatic fire extinguishing installations (water, foam, pow-
der, gas, etc.);
• smoke evacuation;
• security alarm;
• fire alarm;
• technological signage;
• dispatching;
• automation of technological processes (boilers, pumping 
stations, ventilation systems, etc.);
• evacuation warning and control systems;
• television video control systems;
• access control systems;
• Smart Home technologies;
• power supply;
• local networks.
Eventus-Prim also offers a wide range of equipment for secu-
rity, automation and dispatching systems.

EUROPRIM -SERVICE S.R.L.

bd. Decebal 80/1, etaj 3, 
salonul-magazin KAMIN-PRESTIJ
MD-2038 Chișinău, sectorul Botanica, 
Republica Moldova
tel.: +373 22 62-35-50
fax: +373 22 62-35-50

GSM: +373 69 16-24-26
GSM: +373 68 52-95-96
e-mail: kaminprestij@mail.ru
URL: www.kamin-prestij.md

Compania EUROPRIM-SERVICE activează de aproape 20 de 
ani pe piața din Republica Moldova, oferind produse de cea 
mai înaltă calitate din întreaga lume. Comercializăm produ-
sele noastre în salonul KAMIN-PRESTIJ, unde puteţi procu-
ra o gamă mare de focare de toate tipurile și dimensiunile. 
Avem șemineuri clasice din piatră naturală, din marmură, 
șemineuri electrice DIMPLEX, sobe și saune pe lemne, acce-
sorii pentru coșuri de fum. Compania EUROPRIM-SERVICE 
este singurul dealer și efectuează livrări directe de la SUPRA, 
INVICTA (Franța), KLOVER (Italia), VULCANIA, COLORITALY 
(Italia), BEF HOME (Cehia), DIMPLEX și din alte țări.

EUROPRIM-SERVICE has been active on the Moldovan mar-
ket for almost 20 years, offering the highest quality products 
from all over the world. We sell our products in the KAMIN-
PRESTIJ showroom, where you can obtain a wide range of 
burners of all types and sizes. We have classic fireplaces 
in natural stone and marble, DIMPLEX electric fireplaces, 
wood-burning stoves and saunas, accessories for chimneys. 
EUROPRIM-SERVICE is the only dealer in this field and deliv-
ers products directly from SUPRA, INVICTA (France), KLOVER 
(Italy), VULCANIA, COLORITALY (Italy), BEF HOME (Czech 
Republic), DIMPLEX and other countries.

SALONUL-MAGAZIN KAMINPRESTIJ
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EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A.

str. Bistriţei nr 3 120038 Buzău, România 
tel.: +40 238/ 710-242 
fax : +40 238/ 710-384 
GSM : +40 722/ 214-279 
e-mail: magdalena.rusen@eximprod.ro;
office@eximprod.ro 
URL: www.eximprod.ro

- Producţie echipamente pentru instalaţii electrice 0,4– 400kV
- Sisteme SCADA 
- Proiecte “la cheie” și proiectare instalaţii electrice 0,4 - 400kV 
- Dezvoltare parcuri eoliene și fotovoltaice 
- Dispecerat energetic pentru energii regenerabile
- Furnizor energie.

- Production of equipment for electric installations 0.4- 400kV 
- SCADA Systems 
- Turnkey projects and design of electric installations 0.4 - 400kV 
- Development of wind and photovoltaic farms 
- Dispatcher for renewable energy 
- Energy supplier

EXIMPROD
Power Systems GAS NATURAL FENOSA ÎN MOLDOVA

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. 
Tel.: 022 43 11 11 
Fax: 022 43 12 05 

E-mail: OT24@ufmoldova.com

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa  
Furnizare Energie” S.R.L.

Tel: 022 43 11 22   
Fax: 022 43 16 76

suportclienti@ufmoldova.com

Gas Natural Fenosa este prezentă în Moldova prin interme-
diul Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. și  Î.C.S.”Gas Natural Fe-
nosa Furnizare Energie” S.R.L., care începând cu 1 ianuarie 
2015 au fost separate legal pentru activitatea de distribuţie a 
energiei electrice și pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice la tarife reglementate. Întreprinderile fac parte din 
grupul spaniol Gas Natural Fenosa, companie multinațională 
lider în sectorul de gaz și electricitate, care este prezent în 
peste 30 de ţări ale lumii. 
Întreprinderile deservesc peste 897 de mii de clienţi în Mol-
dova, distribuie energie pe o arie de 70% din teritoriul ţării 
- 21 de raioane (din cele 37) și municipiul Chișinău. 

Întreprinderile grupului Gas Natural Fenosa în Moldova pro-
movează activ cultura eficienţei energetice, oferă soluţii de 
proiectare și montare a instalațiilor electrice la cheie și comer-
cializează diverse echipamente electrice (contoare, transfor-
matoare, elemente de conexiune etc),

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

Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color

Gas Natural Fenosa în Moldova
str. Andrei Doga 4, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova

www.gasnaturalfenosa.md
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+373 60583794
info@iq-puzzle.com
www.iq-puzzle.com

GEEK TOYS SRL - producător local de jocuri inteligente de 
masă IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, create pentru oamenii cu 
un ritm alert de viață, dar reuniți de entuziasm!
IQ PUZZLE nu este doar un puzzle, este un adevărat „Fitness 
pentru creier”! Puzzle-urile sub forma unor figuri plate, cu li-
nii bine gândite vă vor răsturna viziunea asupra unor lucruri 
simple! Sarcina este de a asambla imaginea reprezentată pe 
pachet dintr-un set de componente, folosind logica și ima-
ginația. Doar la prima vedere pare simplu, în realitate este 
un adevărat antrenament pentru creier! Căutarea soluției 
potrivite îi unește pe oameni din generații diferite. Timpul 
de soluționare este de la 40 de minute până la câteva ore! 
Dezvoltatorii au grijă ca IQ PUZZLE să vă aducă nu numai 
emoții pozitive, ci și să fie util pentru antrenarea creierului 
și dobândirea unor abilități de găsire a rezolvării în situații 
aparent fără soluții.
IQ PUZZLE va fi un cadou minunat pentru fanii jocurilor de 
masă și un cadou corporativ cu logo sau numele companiei 
pentru promovarea eficientă a mărcii! Pe lângă logo-uril și 
seria IQ PUZZLE deja creată, oferim:
• brănduirea ambalajul în stilul corporativ al companiei;
• elaborarea unui set de puzzle-uri cu elementele cheie ale 
companiei;
• crearea unui set de puzzle-uri format din numele compa-
niei.

GEEK TOYS SRL is the local manufacturer of smart board 
games IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, created for people with 
an alert rhythm of life, but full of enthusiasm!
IQ PUZZLE is not just a puzzle, it’s a real “Fitness for the 
Brain”! Puzzles in the form of flat figures, with well-thought-
out lines, will overturn your vision of simple things! The task 
is to assemble the image represented on the package from 
a set of components, using logic and imagination. It looks 
simple only at the first glance, in reality it’s a real brain work-
out! Searching for the right solution unites people of differ-
ent generations. The resolution time is from 40 minutes to a 
few hours! Developers make sure that IQ PUZZLE not only 
brings positive emotions, but also helps training the brain 
and acquire solving skills in seemingly unsolvable situations.
 
IQ PUZZLE will be a great gift for board games fans, but also 
a corporate gift with the logo or the company name for ef-
fective brand promotion! In addition to the logos and the IQ 
PUZZLE series already created, we offer:
• branding the packaging in the corporate style of the com-
pany; 
• developing a set of puzzles with the company’s key ele-
ments; 
• creating a set of puzzles made up of the company name.

GEEK TOYS S.R.L. GLOBAL GEOSOLAR S.R.L.

str. Uzinelor 12, Chișinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22 92 11 30
fax: +373 22 92 11 40

e-mail : info@geosolar.md
URL : www.geosolar.md; www.termo.md

La expoziția MOLDENERGY 2018 GlobalGeosolar oferă:
- CEL MAI BUN PREȚ la POMPELE DE CĂLDURĂ GEOTER-
MALE ȘI AER/APĂ  NIBE, Suedia. În perioada expoziției ofe-
rim reduceri grandioase la pompele de căldura până la 12 
KW ; 
- Pompa de căldură AER/APĂ NIBE F2120  cu Tancul de acu-
mulare din inox și boiler încorporat, automatizare și accesorii 
încorporate – Soluția perfectă pentru casa ta; 
- Pompa de căldură AER/APĂ de tip Split 12 KW cu boilerul și 
automatizarea în set, la cel mai bun preț pe piața ; 
- Și multe alte noutăți.

At the MOLDENERGY 2018 exhibition, GlobalGeosolar will 
present:
- THE BEST PRICE FOR GEOTERM HEAT PUMPS AND AIR / 
WATER NIBE, Sweden. During the exhibition we offer great 
discounts on heat pumps up to 12 KW;
- NIBE F2120 AIR / WATER PUMP with stainless steel storage 
tank and built-in boiler, automation and built-in accessories - 
the perfect solution for your home;
- 12 KW AIR / WATER heat pump of the type Split 12 KW 
with boiler and automation in the set at the best price on the 
market;
- And many other novelties.
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IEK TRADE S.R.L.HENSEL HUNGARIA KFT

str. Maria Dragan 21, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 022 47 90 65,+373 022 47 90 66, 

fax +373 022 47 90 65 
e-mail Info@iek.md; manager@iek.md

site: www.IEK.md

1225 Budapest, Campona u.1.
Phone: +36 1 886 4315
Fax: +36 1 886 4311
Mobil: +4 0728 873 873
Email: comanda@hensel.hu , ionut.celeschi@hensel.ro
Site: https://www.hensel-electric.de/en/index.php

IEK GROUP este unul dintre principalii furnizori și producă-
tori ruși de echipamente de electrice și iluminat sub marca 
IEK și produse ITK pentru tehnologia IT. Marca comercială 
IEK este cunoscută în Rusia și în CSI de peste 20 ani.
Grupul IEK nu oferă doar produse separate, ci soluții com-
plexe, cu ajutorul cărora este posibilă organizarea alimentării 
cu energie a oricărui obiect de orice destinație.
Compania creează produse care îndeplinesc toate standar-
dele internaționale. În același timp, produsele IEK sunt adap-
tate maxim la cerințele pieței interne.

Cu o experiență de peste 85 de ani în domeniul sistemelor 
de distribuție a energiei electrice, compania HENSEL oferă 
soluții documentate tehnic și verificate riguros pentru cutii și 
doze de conexiune cu grad de protecție de la IP 54 până la IP 
66/67, pentru curenți de până la 630A din materiale electroi-
zolante care pot fi utilizate în spații exterioare sau interioare 
în zone industriale și comerciale.
Inovația continuă este una din preocupările specialiștilor 
HENSEL, acest lucru fiind recompensat cu locul 1 in anul 
2015 de cea mai prestigioasă competiție de design și tehni-
că de calitate, RED DOT AWARD. 
Gama completă, buna calitate și ușurința în utilizare asigură 
produselor HENSEL popularitate, fiind utilizate cu succes în 
instalațiile electrice care sunt expuse umidității, prafului, efor-
tului mecanic și celorlalți factori agresivi de mediu, cum ar fi 
radiațiile UV. 

IEK GROUP is one of the leading Russian suppliers and man-
ufacturers of lighting and electrical equipment under the IEK 
brand and ITK products for IT technology. The IEK trademark 
has been known in Russia and the CIS for over 20 years.
 
IEK GROUP offers not just certain goods, but complex solu-
tions that ensure the supply of energy of any object of any 
kind.The company creates products that meet all internation-
al standards. At the same time, IEK products are maximally 
adapted to the requirements of the domestic market.

With over 85 years of experience in the field of electricity dis-
tribution systems, HENSEL offers technically and rigorously 
documented solutions for connection boxes and dowels 
with a degree of protection from IP 54 to IP 66/67 for cur-
rents up to 630A of insulating materials that can be used in-
doors or outdoors in industrial and commercial areas.
 
Continuous innovation is one of the preoccupations of HEN-
SEL specialists, being rewarded, in 2015, with the 1st place 
at the most prestigious RED DOT AWARD competition in de-
sign and quality equipment.
 
The complete range of products, good quality materials and 
ease of use make HENSEL products to be in high demand 
and used successfully in electrical installations that are ex-
posed to humidity, dust, mechanical effort and other aggres-
sive environmental factors such as UV radiation.

REPREZENTANT OFICIAL IEK ÎN MOLDOVA
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ITAL AUTOMATION SYSTEMS S.R.L.

stradela Nucarilor, 8a 
MD-2009,  Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 008-682
fax: +373 22 008-682
GSM: +373 68 69 79 68
e-mail: info@iassrl.com 
Web site: www.iassrl.com

Ital Automation Systems S.r.l. este o companie italiană de in-
ginerie, situată în Moldova, care activează pe piață în dome-
niul automatizării industriale și crearea sistemelor inteligente 
de automatizare pentru încăperi publice. 
Oferim o serie de servicii și produse care acoperă toate as-
pectele legate de ingineria electrică și automatizări: proiec-
tarea și asamblarea echipamentelor electrice, integrarea sis-
temelor (dezvoltarea software PLC, HMI și SCADA), achiziții 
materiale, servicii de instalare și punere în funcțiune.

Ital Automation Systems S.r.l. is an Italian engineering com-
pany, sited in Moldova, active in the industrial and building 
automation fields. 
We supply an array of services and products covering all 
aspects of electrical engineering and automation: electrical 
equipment design and assembling, system integration (PLC, 
HMI and SCADA software development), material procure-
ment, commissioning and start-up services.

K-FLEX UKRAINE

ул. Новоконстантиновская, 9, 
Киев, 04080, Украина

Тел.: +380 44 490 40 40
Факс: +380 44 490 40 44

E-mail:  info@k-flex.ua 
Web-site: www.k-flex.ua

Materiale termoizolante din cauciuc spongios K-FLEX
Pentru prima dată pe piața Moldovei sunt prezentate mate-
rialele termoizolante K-FLEX, sortimentul include tot ceea ce 
este necesar pentru realizarea izolației tehnice atât pentru uz 
casnic, cât și pentru uz industrial, pentru a reduce consumul 
de energie și a preveni condensarea și coroziunea sub stratul 
izolator.
Domenii de aplicare: sisteme de refrigerare și climatizare; 
sisteme tehnologice sanitare, industriale, chimice și farma-
ceutice; izolarea țevilor, a fitingurilor și a altor echipamente; 
izolarea rezervoarelor, a sistemelor solare și a tuturor siste-
melor de echipamente complete, care necesită izolare ter-
mică.

For the first time on the Moldovan market are presented 
K-FLEX thermal insulation materials, which contain everything 
necessary to carry out technical isolation for both household 
and industrial purposes in order to reduce energy consump-
tion and prevent condensation and corrosion under the in-
sulating layer.
Areas of application: refrigeration and air conditioning 
systems; sanitary, industrial, chemical and pharmaceutical 
technological systems; insulation of pipes, fittings and other 
equipment; insulation of tanks, solar systems and all systems 
of complete equipment, requiring thermal insulation.
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LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD ÎN MOLDOVAООО ЗНА ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК

Chișinău, MD 2012, str. Vlaicu Pârcălab 27/1, 
Tel. (+ 373 22) 99 61 62 / (+373 22) 99 61 63

GSM + 373 797 166 96 
Email: info.moldova@eu4business-ebrdcreditline.com
Website: http://www.eu4business-ebrdcreditline.md/ 

Украина, 69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
Телефон: +38 (061)228-80-67
Факс: +38 (061)228-80-67
Мобильный телефон: +38 (050) 362-52-56
E-mail: office@lider.com.ua
Web-site: www.lider.com.ua

Compania ЗНА «Лидер Электрик»(Lider Elektrik) este li-
der pe piața producției de echipamente de tensiune înaltă 
și joasă de tip 6-750 / 0.4 kV și a sistemelor de acționare a 
motoarelor electrice. Suntem pe poziții de lider pe piață da-
torită calității înalte a produselor, orientării spre necesitățile 
segmentului industrial și responsabilității pentru rezultat. De 
mai bine de 10 ani compania  colaborează cu întreprinderi 
ucrainene, precum și exportă produsele sale în mai mult de 
20 de țări din întreaga lume.
Compania „Lider Elektrik” furnizează întrerupătoare de vid 
din seria BB-LE de producție proprie cu o valoare nominală 
de 6-10 kV.
Toate echipamentele sunt certificate și testate pentru utiliza-
rea în instalații industriale.

The factory of LVEP “Lider Elektrik” is the lead company on 
the market of manufacture of low-voltage and high-voltage 
equipment and electric drive control systems. We have lead-
ing positions due to the high quality of our products, focus 
on the needs of the industrial segment, responsibility for the 
result. For more than 10 years the company successfully co-
operates with industrial facilities in Ukraine, but also exports 
its products in more than 20 countries of the world. 
 
Leader Elektrik supplies vacuum switches of the BB-LE series 
of its own production with a nominal value of 6-10 kV.
All equipment is certified and tested for use in industrial in-
stallations.

Linia de Creditare EU4Business-BERD este un program fle-
xibil care poate în general, susține aproape orice proiect de 
modernizare sprijinind întreprinderile din Moldova în asigu-
rarea conformității în cadrul Acordului de Liber schimb apro-
fundat și cuprinzător (DCFTA).
DCFTA face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Uniunii Euro-
pene “EU4Business inițiative”, care susține accesul pe piața 
liberă pentru țări precum Moldova. 
 Scopul Liniei de Creditare EU4Business-BERD este de a fa-
cilita accesul la finanțarea tehnologiilor care vor ajuta com-
paniile să atingă standarde internaționale de producție, să-și 
îmbunătățească competitivitatea și să-și sporească rentabi-
litatea.
Linia de creditare include:
• Credite acordate IMM-urilor prin intermediul băncilor par-
tenere locale (Mobiasbancă – Groupe Société Générale, B.C. 
ProCredit Bank S.A., Banca Comercială Română Chișinău 
S.A. (BCR Chișinău S.A.)
• Un grant  de 10-15% din suma creditului, verificarea reușitei 
proiectului  și o asistență tehnică gratuită finanțată de Uniu-
nea Europeană.

The EU4Business-EBRD Credit Line is a flexible program that 
can essentially support almost any modernization project,  
supporting Moldova businesses in reaching compliance un-
der the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
The DCFTA is part of a broader European Union driven ‘EU-
4Business initiative’, which is supporting open market access 
for countries like Moldova.
The aim of the EU4Business-EBRD Credit Line is to facilitate 
access to financing of technologies that will help companies 
to achieve international production standards, improve their 
competitiveness and increase their profitability.
The Credit Line includes: 
• Credits disbursed to SMEs via local Partner Banks (Mobias-
bancă – Groupe Société Générale, B.C. ProCredit Bank S.A., 
Banca Comercială Română Chişinău S.A. (BCR Chişinău S.A.)
• Grant incentives of 10-15% on the loan amount, success of 
the project  verification, and free-of-charge technical assis-
tance financed by the European Union.
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LUMGRUPMAŞ S.R.L.ООО ЛК ЭНЕРГИЯ

Moldova, MD-2020, Chişinau, 
str. G. Madan, 87/7

        Tel.: +373 (22) 43-35-32 (sală)
        Fax.: +373 (22) 43-62-62

        Tel.: +373 (22) 40-42-48 (con-
tabilitate)

        Tel.: +373 (22) 40-42-50 (oficiu)
        Mobile: +373 (69) 19-25-19

   E-mail:     info@lgm.md
 lumgrupmas@mail.com

   Web: http://lgm.com.md/

Украина, 08131, Киевская обл., 
Киево-Святошинский р-н, с. Софиевска Борщаговка,  
ул.  Вишневая, 12
тел. +38 (068) 488-39-43 
тел. +38 (068) 558-67-75 
e-mail: lk-energy@ukr.net
web: lk-energy.com.ua

Unul dintre cele mai importante domenii de activitate al 
companiei LUMGRUPMAS este vânzarea angro a produselor 
de iluminat și a accesoriilor electrice. Compania colaborează 
cu principalii producători străini de iluminat și echipamente 
electrice. Este distribuitor oficial al companiilor: Hager, EKF, 
BL-Trade, Nilson
Oferim o varietate de opțiuni de control al iluminării: de la 
întrerupătoarele de forme elegante până la sistemele inteli-
gente de control atât a lămpilor individuale, cât și a sisteme-
lor centralizate avansate. O caracteristică comună a tuturor 
produselor este că, datorită sistemului nostru de instalare 
modular, acestea sunt ușor de completat, înlocuit sau mo-
dernizat.

Întreprinderea ЛК ЭНЕРГИЯ (LK ENERGIYA) este un produ-
cător de echipamente electrotehnice de tensiune înaltă și 
joasă pentru rețelele:
- 35-220kV: ORU-35, KRU-35, KRPZ-35 și altele;
- 6 / 10kV: celule KSO-E 6/10 kV, KM-1F, KRU-E și altele; 
- 20 kV: celulele KSO-E de 20kV (materialul corpului - zinc, 
separatoarele - ZWAE);
- 0.4kV: panouri tip SCHO 90, RUNN-E, OPU;
- dulapuri și panouri de automatizare conform schemei in-
dividuale.
Toate produsele sunt testate în laboratorul propriu, certifica-
te și fabricate conform specificațiilor.
Sarcina noastră este nu numai să producem echipamente de 
înaltă calitate, ci și să oferim întreaga gamă de servicii de ga-
ranție și post-garanție!

One of the most important activities of the company LUM-
GRUPMAS is the wholesale sale of lighting products and 
wiring accessories. The company cooperates with leading 
foreign manufacturers of lighting and electrical equipment. 
LUMGRUPMAS is the official dealer of Hager, EKF, BL-Trade, 
Nilson.
We offer a variety of lighting control options: from elegantly 
shaped switches to intelligent control systems for individual 
lamps and advanced centralized systems. A common feature 
of all of them is that, thanks to our modular installation sys-
tem, they are easily supplemented, replaced or upgraded.

LK ENERGIYA («ЛК ЭНЕРГИЯ») is a manufacturer of high-volt-
age and low-voltage electrical equipment, with voltage:
- 35-220kV: ОРУ-35, КРУ-35, КРПЗ-35 etc.;
- 6 / 10kV: cells КСО-Е 6/10 кВ, КМ-1Ф, КРУ-Е etc.;
- 20 kV: КСО-Е 20кВ cells (housing material - zinc, ZWAE dis-
connectors);
- 0.4kV: panels type ЩО 90, РУНН-Е, ОПУ;
- boards and panels of automatics according to individual 
demands.
 
All products are tested in our own laboratory, certified and 
manufactured according to specifications.Our task is not 
only to produce high-quality equipment, but also to provide 
the entire range of warranty and post-warranty service!
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MOLDCLIMA MARLEY.MD

str. Uzinelor 4/2, or. Сhișinău, Republica Moldova
GSM: 060-060-061

www.moldclima.md
info@moldclima.md

str. Varnița 14/2 
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 069 611 611
e-mail. info@marely.md
web-site: www.marley.md

MOLDCLIMA oferă o gamă completă de servicii pentru asi-
gurarea calității aerului condiționat. Realizăm proiectarea, 
instalarea, garanția și întreținerea sistemelor climatice de cel 
mai modern nivel. Noi, în Zanussis, considerăm că timpul 
este prețios și că nu trebuie să-l pierdeți! Soluțiile noastre 
vă vor îmbunătăți calitatea vieții, vă vor ajuta să vă asigurați 
confortul. În sortimentul nostru veți găsi dispozitive fiabile și 
elegante care vă vor schimba viața în bine și o vor face mai 
confortabilă.

MARLEY.MD este distribuitorul general al programului „siste-
me de ventilație descentralizată, cu economisire a energiei” 
al companiei Marley Deutschland GmbH în Moldova. MAR-
LEY este o soluție modernă pentru problema ventilației în 
casa dvs. Satisfacția clienților constituie baza filozofiei com-
paniei noastre, astfel că ținem pasul cu progresul și încântăm 
clienții noștri cu soluții simple în obținerea confortului și a 
bunei dispoziții!
AER CURAT ÎN FIECARE CASĂ!

MOLDCLIMA provides a full range of services to ensure qual-
ity air conditioning. We provide design, installation, warranty 
and service maintenance of climate systems of the best level. 
We in Zanussi believe that time is precious and you should 
not waste it! Our solutions will ensure your convenience and 
comfort, improving the quality of your life. In our assortment 
you will find reliable and stylish devices that will change your 
life for the better and make it more comfortable.

MARLEY.MD is the general distributor in Moldova for the 
program “decentralized energy saving ventilation systems” 
of the company Marley Deutschland GmbH. MARLEY is a 
modern solution for the ventilation in your home. Customer 
satisfaction forms the basis of our company’s philosophy, so 
we keep up with progress and delight our customers with 
simple solutions for a comfortable life and good mood! 
CLEAN AIR IN EVERY HOUSE!
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ODESKABEL MOLDOVA S.R.L.

str. Varnita, 10/2, 
MD-2023 mun. Chisinau, Republica 
Moldova 
tel.: +37322272727
GSM: +37378024747
e-mail: info@okm.md, sale@okm.md
Site: www.okm.md

Facebook: https://www.facebook.
com/OdeskabelMoldova
Instagram: https://www.instagram.
com/odeskabelmoldova/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/odeskabel-moldova/

Odeskabel Moldova mai bine de 20 ani oferă soluții comple-
xe pentru instalații electrice și rețele informatice, soluții, ce 
au câștigat încrederea atât a companiilor mari, cât și a con-
sumatorilor finali. Este distribuitorul oficial al unor branduri 
cunoscute precum: compania franceză Legrand și  Odeska-
bel Ucraina. În show-roomul companiei, puteți găsi cca 2000 
de produse, inclusiv: cabluri, aparataj modular electric, prize, 
întrerupătoare, prelungitoare, panouri electrice, UPS, ș.a.). 
Altfel spus, toate soluțiile pentru o casă inteligentă.

For more than 20 years, Odeskabel Moldova has been pro-
viding complex solutions for electrical installations and com-
puter networks, solutions that have won the trust of both 
large companies and end-users. Odeskabel Moldova is the 
official distributor of well-known brands such as Legrand and 
Odeskabel Ukraine. In the company’s showroom you can 
find about 2000 products, including: cables, modular electri-
cal appliances, sockets, switches, extension cables, electrical 
panels, UPS, etc. In short, all the solutions for a smart home.

OGUZENERGY S.R.L.

str. Calea Ieșilor 10 MD 2069
Chișinău, Republica Moldova 

str. Bolgarscaia 87 MD 
6101 Ceadâr-Lunga,
Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 740-270 
GSM : +37367/ 555-033 

E-mail: sales@soler.md 
URL : www.soler.md

Compania dezvoltă și promovează surse alternative de ener-
gie în Moldova. Utilizarea energiei gratuite și ecologice, ge-
nerată de către Soler are multe avantaje. Soler este ecologic. 
Cu Soler economisiți energie pentru încălzirea apei și vă pu-
teți spori confortul adăugând plus valoare semnificativă afa-
cerii sau casei dumneavoastră. Fără costuri mari pentru con-
strucții speciale, Soler poate fi instalat pe acoperișul clădirii 
sau montat ca unitate de sinestătătoare. Având performanță 
sporită, în mai puțin de jumătate de an de exploatare vă veți 
recupera investițiile. Deci, este o achiziție rentabilă și primul 
pas spre micșorarea cheltuielilor.

The company develops and promotes alternative energy 
sources in Moldova. The use of free and ecological energy 
generated by Soler has many advantages. Soler is environ-
mentally friendly. With Soler you save energy for water heat-
ing and you can increase your comfort by adding extra value 
to your business or home. Without large construction costs, 
Soler can be installed on the roof of the building or fitted as 
a stand-alone unit. With improved performance, in less than 
half a year of exploitation, you will recover your investments. 
So it’s a cost-effective acquisition and the first step towards 
reducing your expenses.
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POLEV BUSINESS S.R.L.PHOTOMATE S.R.O. 

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9 
tel.: 022410035 / 36 / 37 

fax: 030555276
GSM: 069105629, 069045937, 

e-mail: vecas@mail.ru
site: www.polev.md

Husova 11 
České Budějovice 3, 370 01, Czech Republic 

Phone: +420 725 914 861
E-mail: info@photomate.eu
Web-site: www.photomate.eu 

POLEV Business este o companie angajată în livrarea produ-
selor electrotehnice de înaltă calitate, aflate într-o îmbunătă-
țire continuă, care combină cu succes experiența globală și 
necesitățile locale. Gama produselor cuprinde: 
• întrerupătoare automate modulare până la 100A;
• întrerupătoare automate de forță până la 800A;
• întrerupătoare cu protecție diferențială;
• separatori de sarcină;
• contactori electromagnetici până la 630A;
• dulapuri de distribuție;
• accesorii pentru montarea LEA izolate (SIP) etc.

Huawei FusionSolar oferă invertoare de sir de noua genera-
ție cu o tehnologie de management inteligent pentru a crea 
o soluție inteligentă PV complet digitală. Beneficiile sunt, de 
exemplu, scăderea LCOE, randamente mai mari, sigure și fi-
abile și o rată scăzută de întreruperi. Huawei are acum peste 
180.000 de angajați în 170 de țări, cu un venit de peste 90 de 
miliarde de dolari în 2017. 
Photomate s.r.o. este distribuitorul oficial al invertoarelor Hu-
awei în Europa Centrală și de Est. Specializată în vânzarea de 
invertoare din 2008, Photomate a devenit un partener unic 
pentru Huawei, oferind clienților suport complet comercial, 
tehnic și de instruire. Mai multe informații despre produsele 
Huawei pot fi găsite la www.photomate.eu 

POLEV Business is a company engaged in the delivery of 
high-quality electrotechnical products that are in continuous 
improvement and successfully combine global experience 
with local needs. 
The range of products includes:
• Automatic modular switches up to 100A;
• Automatic force switches up to 800A;
• Differential protection switches;
• Load separators;
• Electromagnetic contactors up to 630A;
• Distribution cabinets;
• Insulated Lights Mounting Accessories (SIP) etc.

Huawei FusionSolar provides new generation string invert-
ers with smart management technology to create a fully dig-
italized Smart PV Solution. Benefits are such as lower LCOE, 
higher yields, safe and reliable, and lower failure rate. Hua-
wei now has over 180,000 employees in 170 countries with 
over $90 billion in revenue in 2017. 
Photomate s.r.o. is the official distributor of Huawei inverters 
in Central and Eastern Europe. Specializing in the sale of in-
verters since 2008, Photomate has become unique a partner 
for Huawei, offering its clients full commercial, technical and 
training support.
More information about Huawei products can be found at 
www.photomate.eu
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PROTERM GRUP S.R.L.

Republica Moldova, Chisinau,
str: Nadejda Russo 2/5,

tel: 00373-22-927-928; 928-177
Gsm: 069237920

fax: 00373-22-442-290;

site: www.proterm.md
e-mail: proterm@proterm.md

          protermgrup@gmail.com

Proiectare, livrare, instalare și deservire tehnica a sistemelor 
de încălzire, climatizare, apeduct și canalizare. Utilaj termic, 
cazangerii, minicentrale  termice, pompe, diverse tipuri de 
radiatoare, fitinguri și ţevi diverse tipuri și domenii de apli-
care. Dealer oficial – WARMHAUS. Propriul departament de 
„service” 24/24. Multiplele stagieri de pregătire la producă-
torii de utilaj, asigură execuție și calitate la standarde occi-
dentale.

Design, delivery, installation and maintenance of heating, 
air conditioning, aqueduct and sewerage systems. Thermal 
equipment, boilers, thermal minicentres, pumps, various 
types of radiators, fittings and pipes, various areas of appli-
cation. Official dealer WARMHAUS. Our own service depart-
ment 24/24. Multiple training sessions at equipment manu-
facturers ensure execution and quality at Western standards.

PROALFA-SERVICE S.R.L.

str. Alba Iulia 75, 
Chișinău, Republica Moldova  
tel.:  +373 22 74-78-22; 58-92-74
fax: +373 22 74-78-22
GSM: +373 68 900 905

e-mail:  office@proalfa.md
iurie.boscanean@proalfa.md
igor.moscalu@proalfa.md

Societatea noastră produce o gamă largă de carcase pen-
tru tablouri electrice tip dulap sau orice altă configurație la 
cerere.
Acestea pot fi prevăzute la comanda cu: tablouri electrice, 
tablouri de automatizare, canale de cablu, posturi de trans-
formare în anvelope de beton, metal, post de transformare 
aerian, contrapanouri din tablă zincată, vestiare metalice, raf-
turi metalice, automate bancare, sisteme de fixare pe perete 
sau pe stâlpi exteriori.

Our company produces a wide range of covers for electrical 
panel cabinets or any other configuration on request.
They can be equipped with: electric panels, automation pan-
els, cable channels, concrete and metal transformer stations, 
air transformer station, galvanized sheet metal panels, metal 
changing rooms, metal racks, bank machines, fastening sys-
tems on walls or external pillars. 
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ÎM „REGIA TRANSPORT ELECTRIC”

str. Mitropolit Dosoftei, 146, 
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

fax: 0-22-752663
 tel: 0-22-204100; 0-22-204145; 0-22-204140

E-mail: rtechishinau@gmail.com
Wb-site:  https://www.rtec.md 

Facebook: https://www.facebook.com/regiachisinau/

ÎM „Regia Transport Electric” este o  întreprindere municipală 
cu trei parcuri de troleibuze, serviciul reţele electrice, ateliere 
de reparaţie și asamblare a troleibuzelor, serviciul de circula-
ţie și alte 10 servicii și subdiviziuni. 
 Transportul public a început activitatea în 1889. Troleibuze-
le au apărut pe străzile orașului Chișinău în anul 1949, anul 
acesta în luna octombrie se împlinesc 70 de ani de când au 
început să circule. 
Astăzi întreprinderea are circa 2500 de angajaţi, cu peste 90 
de profesii. Au fost asamblate 237 troleibuze noi conforme 
standardelor europene.  Scopul Regiei Transport Electric 
Chișinău este  adaptarea transportului la necesităţile pasage-
rilor și  implementării tehnologiilor inovative, asigurînd astfel 
municipiul Chișinău cu transport public eficient. 
Transportul electric reprezintă viitorul, având un rol impor-
tant nu doar pentru oraș, dar și pentru întreaga țară, acesta 
fiind ecologic, modern și sigur.

Regia Transport Electric (Electric Transportation Company) is 
a municipal enterprise with three trolleybus parks, electrical 
network service, workshops for trolleybus repair and assem-
bly, traffic service and other 10 subdivisions.
The public transportation in the city was launched in 1889. 
The trolleybuses appeared on the streets of Chisinau in 
1949: this year in October we’ll mark 70 years since they 
started to circulate.
Today, the company employs about 2500 people with over 
90 specializations. 237 new trolleybuses, compliant with Eu-
ropean standards, were assembled at our workshops. The 
purpose of the Chisinau Electric Transport Company is to 
adapt the transport to the needs of the passengers and to 
implement innovative technologies, thus ensuring Chisinau 
with efficient public transportation. 
Electric transportation is the future, with an important role 
not only for the city but for the whole country, being environ-
mentally friendly, modern and safe.

RABOTA.MD

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 este cel mai mare site în țară de căutare a pos-
turilor vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de 
persoane vizitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oa-
menii 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 Chi-
șinău și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, se-
lectați 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 peo-
ple, striving for professional development, revenue growth 
and realization of their potential. 

The new mobile application from Rabota. md will promptly 
inform you about the appearance of new vacancies in Chisi-
nau and Moldova! Download the application on your phone, 
select the posts you are interested in, subscribe to the news-
letter and get the latest vacancies anytime and anywhere!
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RIC-COMPANIE  S.R.L.

str. L. Tolstoi 65 
 MD 5301 or. Vulcănești, Republica Moldova 

tel: (373) 76721450, (373) 60585027
mail: office@solarway.md

www.solarway.md
www.facebook.com/www.solarway.md

Fondată în 2013, Solarway își propune scopuri, atingerea că-
rora ar contribui la dezvoltarea unor direcții strategice impor-
tante în energetica alternativă globală.
Credem că vă pasă de mediul înconjurător. Și nouă la fel. 
Încercăm să fim printre primii în ceea ce privește producția 
ecologică de energie electrică și termică și să corespundem 
standardelor de protecție a mediului.

Din anul 2018, SOLARWAY participă la crearea unui model 
nou de utilizare a energiei solare pentru încălzirea serelor. 
Compania, de asemenea, oferă încălzitorul de apă cu folosi-
rea energiei solare SOLARWAY de seria RIC-NG, de pregăti-
re a bucatelor fără fum cu ajutorul unui grill portativ pe bază 
de energie solară.

Founded in 2013, Solarway aims to contribute to the devel-
opment of important strategic directions in global alterna-
tive energy. We think you care about the environment. And 
so do we. We try to be among the first in terms of ecological 
production of electric and thermal energy and compliance 
with standards for environmental protection.
 
Since 2018, SOLARWAY has been involved in creating a new 
solar energy model for greenhouse heating. The company 
also offers the solar water heater SOLARWAY of the RIC-NG 
series, but also  smoke-free cooking with a portable solar 
powered grill.

S.A. REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE 
NORD BĂLȚI

str. Ştefan cel Mare, 180 “A”
MD-3100, mun. Bălţi, Republica Moldova
e-mail: rednord@rednord.md
tel./fax.: +373 231 5-31-00/ 5-31-18/ 5-31-09
http://rednord.md

RED-Nord propune pentru comercializare produse  fabricate 
la întreprindere - transformatoare de putere cu ulei:
a) trifazate cu puterea 10,25,40,63,100,160 kVa;
b) monofazate cu puterea 10 kVa.
Clasa de tensiune 10 kV.
Transformator de sudat TSA-180 cu P-4,5 kW și tensiunea de 
220-380V.
Transformator de coborâre a tensiunii TTA-2,5 kVa cu tensi-
unea 380/36V.
Siguranţe SC-10.
Reparaţia motoarelor electrice și a transformatoarelor.

RED-Nord offers for sale products made by the company - oil 
powered transformers:
a) three-phase, power 10,25,40,63,100,160 kVa;
b) single-phase, power 10 kVa.
Voltage class 10 kV.
TSA-180 welding transformer with P-4.5 kW and voltage 
220-380V.
Low voltage transformer TTA-2.5 kVa with voltage 380/36 V.
Fuses SC-10.
Repair of electric motors and transformers.
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SANARA-PRIMSALONIX-TEH S.R.L.

Titulescu.16 ap.55, Chisinau, Republica Moldova
Telefon: + 373 22 404 205

Fax: +373 22 404 205
Gsm: +373 69 14 02 02 / +37369118375

Email: goaint@gmail.com
Site: www.mastermix.md

str. Columna, 170
mun. Chisinau, Republica Moldova, MD-2004
 tel/fax: +373 22 238 568
GSM: +3736 9206202
e-mail: info@salonix.md 
www.salonix.com

Mixerele de beton MasterMix provin de la cei mai buni pro-
ducători chinezi, cu experiență vastă în domeniu. Toate mi-
xerele sunt fabricate în funcție de cerințele tehnice elabora-
te de specialiștii noștri. Producția se bazează pe tehnologii 
moderne și este aproape complet automatizată, ceea ce ne 
permite să păstrăm nivelul înalt al calității.

Compania SALONIX- TЕН  a fost fondată în anul 2000. Noi 
oferim clienților noștri cele mai largi game de produse și 
servicii în domeniul automatizărilor proceselor tehnologice 
în așa domenii ale industriei ca panificație, producția vinului, 
creșterea animalelor, producerea materialelor de construcții, 
curățirea apelor reziduale și altele. Oferim consultații și solu-
ții, elaborăm și realizăm proiecte „la cheie”.

MasterMix concrete mixers come from the best Chinese 
manufacturers.  All mixers are made according to terms of 
reference developed by our experts. Production is based on 
modern high technologies and is almost fully automated, 
which allows us to keep the quality bar at a high level.

Salonix-TEN was founded in 2000. We offer our customers 
the widest range of products and services in the field of au-
tomation of technological processes in such areas as bakery, 
wine making, animal husbandry, production of construction 
materials, wastewater treatment and others. We offer consul-
tations and solutions, develop and implement turnkey pro-
jects.
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TEHELECTRO-SV S.R.L. 

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

Producere de cabluri electrice АВВГ, ВВГ, ПВС, ПУНП, pre-
lungitoare, granule PVC, sisteme de evacuare a aerului, cutii 
pentru prize. Vânzări: lămpi electrice, corpuri de iluminat, ca-
bluri și conductoare, aparatură de mic voltaj și de comutare 
АВВ, TSV, articole pentru instalaţii electrice АВВ, TSV, GUN-
SAN, 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, ca-
ble-conducting products, low-voltage and switchgears AVV, 
TSV, power-installation items АВВ, TSV, GUNSAN; electrical 
instruments AEG, MILWAUKEE, De WALT, BLACK&FDECK-
ER. Repair of electric motors, electrical works, servicing.

TERMOELECTRICA S.A.

tel.:+373 22 43-64-59 
fax: +373 22 49-50-97 
GSM: +373 60 500 388 
e-mail: anticamera@termoelectrica.md 
URL: https://www.termoelectrica.md

Termoelectrica S.A. este principalul producător de energie 
electrică în regim de cogenerare din Republica Moldova; 
producător și furnizor de energie termică în or. Chișinău și 
suburbii, asigurând cu servicii de termoficare peste 5.600 de 
imobile, inclusiv circa 210 000 de apartamente și livrând în 
Sistemul Energetic Național circa 15% din consumul total de 
energie electrică al țării.

TERMOELECTRICA SA is the main producer of electric en-
ergy in cogeneration in Republic of Moldova; producer and 
supplier of thermal energy in Chisinau and its suburbs, pro-
viding heating services for more than 5.600 buildings, in-
cluding circa 210.000 apartments, and delivers about 15% of 
the total consumption of the electric energy of the country.
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TERMOEXPERT

str. Sarmizegetusa, 37/2
(+373) 22 99 11 11      (+373) 60 99 88 44

prana.termoexpert@gmail.com
www.prana.md

PRANA este un sistem de ventilație cu recuperare de căldu-
ră, care evacuează din încăpere aerul contaminat cu micro-
particule de praf și fum, asigură un flux de aer proaspăt și 
curat din exterior. În același timp, aerul de alimentare și de 
evacuare trece prin canale diferite și nu se amestecă. În tim-
pul ventilației, se produce transferul de căldură, ceea ce asi-
gură eficiența energetică a sistemului pe parcursul întregului 
an. Datorită schimbătorului de căldură din cupru, aerul care 
intră în cameră este dezinfectat de viruși și bacterii, ceea ce 
reduce semnificativ riscul bolilor respiratorii la adulți și copii. 
Cu sistemul de ventilație inovatoare PRANA veți uita pentru 
totdeauna de umiditate, mucegai, condensatului pe ferestre 
și mirosuri neplăcute.

The heat exchanger PRANA is a supply-extract ventilation 
system. It removes air, contaminated with microparticles 
of dust and smoke, provides a flow of fresh and clean air 
from the outside. In plus, the supply and extract air passes 
through different channels and does not mix. In the process 
of ventilation, heat transfer occurs, which ensures the ener-
gy efficiency of the system at any time of the year. Thanks 
to the copper heat exchanger, the air entering the room is 
disinfected, which significantly reduces the risk of respiratory 
diseases in adults and children. With the innovative ventila-
tion system PRANA you will forever forget about dampness, 
mold, leaking windows and unpleasant odors.

TERMOCONFORT S.R.L. 

str. Alba Iulia, 81/6 
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22/ 92-10-00; 93-00-10 
fax : +373 22/ 29-47-77 
e-mail: termoconfort@mail.md;
office@termoconfort.md 

URL : www.termoconfort.md 
Depozitul: str. Columna, 170 
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22/ 29-47-77; 29-47-47

Vânzarea, montarea și deservirea instalaţiilor pentru încălzi-
re autonomă. Comercializăm: cazane, automate de control 
termic, surse de energie regenerabilă, climatizoare, colec-
toare solare, cazane pe combustibil solid, brichete și pelete, 
pompe. Cazane germane VAILLANT. Pompe germane WILO. 
Vase germane de expansiune REFLEX.

Sale, installation and maintenance of autonomous heating 
equipment. We sell: boilers, automatic heating controls, re-
newable energy sources, air conditioners, solar collectors, 
boilers on solid fuel - briquettes and pellets, pumps. VAIL-
LANT boilers (Germany). WILO pumps (Germany). REFLEX 
expansion tanks.
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TERMOPLUS GRUP S.R.L.

mun. Chisinau str. Uzinelor 90 L, 
tel. 022 84 08 09
Mob. 0792 666 21, 0794 012 80
Mob.: 0794 012 71, 0793 12 751 
e-mail: termoplusgrup@mail.ru 
site: termoplus.md, defro.md

Compania Termoplus Grup este reprezentantul oficial în 
Republica Moldova al companiei DEFRO - cel mai mare 
producător de cazane din Polonia și unul din cei mai mari 
din Europa. Totodată, suntem reprezentantul oficial al mai 
multor branduri: Womix (grupuri de pompare), Kospel (boi-
lere termoelectrice și cazane electrice), Tech (dispozitive de 
control al încălzirii), Sonniger (încălzitoare și perdele de aer 
industriale), Parkanex - țeavă neagră (coș de fum), Bisan (pro-
duse de etanșare pentru instalații termice), Hutmen (produse 
din cupru), Ferro / Perfexim (Fitinguri din alamă și robineți), 
Jawar ( coș de fum ceramică, inox).

Termoplus Grup is the official representative in Moldova of 
DEFRO - the largest in Poland manufacturer of boilers  and 
one of the largest in Europe. At the same time, we are the 
official representative of several brands: Womix (pumping 
groups), Kospel (thermoelectric boilers and electric boilers), 
Techn (heating control devices), Sonniger (industrial air heat-
ers and air curtains), Parkanex - black pipe (chimney), Bisan 
(sealing products for thermal installations), Hutmen (copper 
products), Ferro / Perfexim (brass fittings and valves), Jawar 
(ceramic smoke chimney, stainless steel).

TORCONST S.R.L.

str. Uzinelor 90, Md-2023 
Tel.: +373 22 47 34 71 
Fax: +373 22 47 62 90

GSM: +373 79 51 89 20
E-mail: office@torconst.md 

Web-site: www.torconst.md

Producție: Cilindri de izolare termică pentru țevi, cu fibre de 
bazalt și polistiren spumant, carcasă din oțel galvanizat, alu-
miniu și oțel inoxidabil pentru stratul izolator sub conducte.
Comerț: vată minerală pentru construcții, vată minerală teh-
nică (Rockwool, Isover, Technonikol), pelicule pentru acope-
rișuri Foliarex (Polonia), articole, amestecuri, ciment ignifug, 
azbest și articole de azbest, materiale pentru acoperișuri (ți-
glă flexibile Roofshield, Technonikol), materiale pentru aco-
perișuri si materiale rulate hidroizolante (HRH, Technonikol)
Pardoseli calde și sisteme anti-îngheț Devi.
Amestecuri uscate și sisteme de fațadă Weber (grund, ten-
cuială).
Fibră de sticlă și produse din fibră de sticlă (plasă de sticlă, 
material de sac, sticlă de plastic).
Izolație tehnică și frigorifică K-flex, chimie de construcții Basf, 
cilindri termoizolanți.
Servicii: izolare conducte, rezervoare, lucrări de izolații aco-
periș, fațade. Proiectare și montare de sisteme de încălzire 
prin pardoseală și anti-îngheț.

Production: Heat-insulating cylinders for pipelines, based on 
basalt fiber and styrofoam, casings in galvanized steel, alumi-
num and stainless steel for insulating layers under pipelines.
Trade: Mineral wool for general and technical construction 
(Rockwool, Isover, Technonikol), roofing films Foliarex (Po-
land), refractory products, refractory mixtures, refractory 
cement, asbestos and asbestos products, roofing materials 
(Roofshield flexible tiles, Technonikol), roofing and water-
proofing rolling materials (HRH, Technonikol)
Warm floors and anti-icing systems Devi.
Dry mixtures and facade systems Weber (primers, plasters).
Fiberglass and products in fiberglass (glass mesh, sacking, 
fiberglass).
Technical and cold insulation K-flex, building chemistry Basf, 
heat-insulating cylinders
Services: Insulation works on pipelines, tanks and accumula-
tors, insulation works on roofing, facades, design and instal-
lation of floor heating and anti-icing systems. 



72 73

www.moldenergy.moldexpo.md www.moldenergy.moldexpo.md

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

19

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

19

UTILAJ EXPERT S.R.L.

R. Moldova, MD-2068
Chisinau, str. Kiev 5

Tel/Fax: +373-22-449-281
GSM: +373-69-369-369

Email: vladimir@utilaje.md
Site: www.utilaje.md

Doriti sa cumparati un utilaj calitativ, performant, ce ar spori 
afacerea dvs.?
Apelați-ne! Comercializăm și dăm în chirie utilaj pentru con-
strucții de la cele mai prestigioase firme.
Livrăm gratuit în toată țara.

Do you want to buy a quality, high-performance equipment 
that would enhance your business?
Call us! We sell and rent construction equipment from the 
most prestigious companies.
We deliver free of charge throughout the country.

TRESMUS-GRUP S.R.L.

str. Petricani 18/1
MD- 2059 Chișinău, 
Republica Moldova 
tel.: +373 22 46 00 33; 
46 96 12; 436 707 
fax: +373 22 450663 

GSM: +373 69 150 847
GSM: +373 69 24 89 49
e-mail: tresmusgrup@gmail.com 
URL: metroterm.md

TRESMUS-GRUP, înființată  în 1999, se impune pe piaţă cu 
materiale HVAC. TRESMUS-GRUP, fiind reprezentantul oficial 
al uzinelor producătoare: DE DIETRICH, VIESSMANN, FON-
DITAL, KOBER, TESY, TERMOTEKNIK, FLYHIGH, STALMARK, 
GNB, ATMOS, ORLANSKI, VAREM, ESBE, RESOL, SALUS, 
CLINT, KLIMOR, FLOWAIR, BLAUBERG, FUJITSU, LESSAR,-
GEORG FISCHER, HYDROS, FV PLAST, IVAR, SLOVARM, 
TDM BRASS, BONOMI , VALROM, POELSAN, VALPLAST, RA-
VAK, GLOBO, BESCO, KALE, garantează siguranţă, calitate și 
prețuri accesibile la produse. Varietatea produselor permite 
montarea oricărui sistem HVAC. Acordăm servicii de proiec-
tare, montare și punere în funcţiune a sistemului HVAC, ofe-
rind garanţie produselor și sistemelor instalate.

TRESMUS-GRUP, founded in 1999, entered the market with 
HVAC materials. TRESMUS-GRUP, as the official represent-
ative of manufacturers DE DIETRICH, VIESSMANN, FON-
DITAL, KOBER, TESY, TERMOTEKNIK, FLYHIGH, STALMARK, 
GNB, ATMOS, ORLANSKI, VAREM, ESBE, RESOL SALUS 
CLINT KLIMOR FLOWAIR BLAUBERG, FUJITSU, LESSAR, 
GEORG FISCHER, HYDROS, FV PLAST, IVAR, SLOVARM, 
TDM BRASS, BONOMI, VALROM, POELSAN, VALPLAST, RA-
VAK, GLOBO, BESCO, KALE, guarantees quality, safety and 
affordability. The variety of products allows the mounting of 
any HVAC system. We offer services in design, installation 
and commissioning of HVAC systems, providing a warranty 
for installed products and systems.
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ООО „ВАРМХАУС ГРУП” /  
LLC „WARMHAUS GROUP”

ул, Барона Штейнгеля, 3А, 
с. Городок, Ровенская обл., Украина
Тел.: +38067 1145130 / +38050 999 2500, 
warmhausgroup@gmail.com, 
http://warmhaus.com.ua

Compania WARMHAUS (Ucraina) este un complex industrial 
modern, care permite producerea cazanelor de calitate pe 
combustibil solid. Gama vastă de modele permite alegerea 
cazanului pentru încălzire pentru orice cerințe și pentru orice 
construcție. Oferim în special cazane pe combustibili solizi 
(lemn, bricheți de turbă ș.a.). La fabricarea produselor folo-
sim numai materiale certificate. Datorită fiabilității, funcționa-
lității și esteticii sale, cazanele sunt deja populare în rândul 
clienților.
WARMHAUS se concentrează pe dezvoltarea tehnologică 
intensivă. Domeniile prioritare sunt crearea unui parc de ma-
șini modern, necesare pentru prelucrarea materialelor, pre-
cum și pentru producerea de cazane cu propriile puteri.
Folosind vopseaua cu pulbere, dispozitivele semiautomatice 
moderne de sudare cu invertor, echipamentele precise de 
îndoire, precum și tehnologia laser CNC de prelucrare a me-
talelor, fabricăm cazane de nivel european.

WARMHAUS is a modern Ukrainian industrial complex, which 
produces high-quality solid fuel boilers. A wide range of sol-
id fuel boilers allows you to choose heating boilers satisfying 
practically any requirements and convenient for any facilities. 
We offer, in particular, boilers for such solid fuels as wood, 
peat briquettes as well as all other types of solid fuels. In the 
manufacture of our products, we use only certified materials. 
Due to its reliability, functionality and aesthetics, boilers are 
already widely recognized among customers. 
 WARMHAUS is focused on intensive technological develop-
ment. Priority areas are the creation of a modern machine 
park, which is necessary for the processing of materials, as 
well as for the production process. 
 Using powder painting, modern semi-automatic welding in-
verter devices, precise bending equipment, as well as CNC 
laser technology for metal processing, we create boilers of 
the European level.

WILO ROMÂNIA 

str. Bucureşti, 23, bir. 408 
MD-2001 Chişinău, 
Republica Moldova 

tel. : +373 22/ 22-35-01 
fax : +373 22/ 22-35-01 

GSM : +373 69/ 11-17-97 
e-mail: sergiu.zagurean@wilo.md

șoseaua de Centură, 1 b 
com. Chiajna

jud. Ilfov, România 
URL : www.wilo.com; 

www.wilo.ro

Pompe și instalaţii de pompare pentru sisteme de termofica-
re, alimentare cu apă, ridicarea presiunii, canalizare.

Pumps and pumping stations for heating, water-supply, sew-
erage and pressure increasing systems.
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ZUGRO-PRIM S.R.L.ZAW ENERGY S.R.L.

Mobile: +373 76 090 888
Email: zugro.prim@gmail.com

Web: http://zugro.md/

șos. Muncești 77,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: 078 45 15 90
e-mail: zawenergy@gmail.com
Site: www.zawenergy.md

ZUGRO înseamnă calitate și încredere. De la eficacitatea și 
avantajul tehnologic, la respect și servicii de cel mai înalt ni-
vel. 
SERVICIILE NOASTRE:
Hidroizolații mecanizate cu membrane poliuretanice;
Termoizolații mecanizate cu spumă poliuretanica rigidă;
Vopsiri mecanizate, interioare și exterioare ;
ALTE SERVICII:
• Tencuieli mecanizate;
• Reparația acoperișurilor din țiglă metalică și vopsirea lor, cu 
vopsea specializată, garanție 15 ani;
• Protecție antiincendiară a construcțiilor metalice prin pul-
verizarea cu materiale specializate;
• Tâmplârie din PVC și aluminium;
Termenul de exploatare al lucrărilor de 25 de ani. Peste 10 
ani de experiență și mii de obiecte executate cu succes; ga-
rantăm termini reduși de execuție

Zaw Energy este o companie tânără, înființată în anul 2016 
printr-o idee ambițioasă de a contribui la dezvoltarea secto-
rului energiei regenerabile în Republica Moldova. Din echi-
pa noastră fac parte specialiști cu o experiență vastă, care 
activeaveză în strânsă colaborare cu companii europene în 
realizarea parcurilor fotovoltaice, centralelor hidroelectrice, 
stațiilor de trasformare electrice de medie și înalta tensiune. 
Oferim clienților echipamente de calitate, servicii profesio-
nale, prețuri competitive și asistență post-vânzare garantată. 
Fiți parte a misiunei noastre!

ZUGRO means quality and trust. Efficiency and technological 
advantage, respect for customers and service of the highest 
level.
OUR SERVICES:
Mechanized waterproofing with polyurethane membranes;
Mechanized thermal insulation with rigid polyurethane foam;
Mechanized interior and exterior paintings;
OTHER SERVICES:
• Mechanized plasters;
• Repairs and painting of metal roof tiles with specialized 
paint, 15 year warranty;
• Fire protection of metal structures by spraying with special-
ized materials;
• PVC and aluminum joinery;
Short execution terms. Warranty period of works - 25 years. 
Over 10 years of experience and thousands of successfully 
served objects. 

Zaw Energy is a young company, founded in 2016, with the 
ambitious idea to contribute to the development of the re-
generable energy sector in the Republic of Moldova. Our 
team includes specialists with more than 10 years experience 
in collaboration with European companies in building pho-
tovoltaic plants, hydroelectric plants and MV/HV substations. 
Our goal is to provide customers with quality equipment, 
professional service, competitive prices and after-sales sup-
port. Be part of our mission!
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ООО «КЕТЗ»

03134, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 9
Тел.: +38(044) 500-61-51, -52, -53, -54
Email: ketz@meta.ua
www.relsis.ua

Întreprinderea științifico-practică «РЕЛСiС» (or. Kiev) produ-
ce o gamă completă de echipamente de protecție a releelor 
și echipamente automate: de la relee mecanice și termina-
le cu microprocesor la dulapuri de protecție și automatiza-
re pentru linii, conexiuni, întrerupătoare, transformatoare, 
precum și protecția motoarelor și generatoarelor electrice; 
dispozitive complete de joasă tensiune și stații de comandă; 
releuri de frecvență, timp, curent, tensiune etc.
Dispozitivele echipate cu o interfață de comunicație pot fi 
integrate în SCADA - sistemul RELSiS.

The RELSiS Research and Production Enterprise (Kiev) pro-
duces a full range of Relay Protection and Automatic Equip-
ment: from mechanical relays and microprocessor terminals 
to relay protection and automation cabinets for lines, con-
nections, switches, transformers, as well as protection of 
electric motors and generators; low-voltage complete de-
vices and control stations;  frequency, time, current, voltage 
relays, etc.
 
The devices, equipped with a communication interface, can 
be integrated into the SCADA-system RELSiS.






	ANV-Cons S.R.L.
	ATREA
	BITAHON COMPANY S.R.L.
	BRIGHT TECHNOLOGT CONSULT S.R.L.
	FCI CAPITAL S.R.L.
	carbon4
	CEGOLTAR S.R.L.
	COMPASS S.R.L.
	COMPLEX-TOTAL S.R.L. 
	COMTERMOIMPEX S.R.L.
	CUSTOM TECHNOLOGIES S.R.L.
	COVILGRUP S.R.L.
	CVADRO THERM S.R.L.
	DARNIC-GAZ S.A.
	DEZVOLT-ACTIV S.R.L.
	DI & TRADE ENGINEERING S.R.L. 
	ECO EVOLUTIONS SRL
	ECOLUX S.R.L.
	ECOSANTEH S.R.L. 
	ECOVAC SISTEM S.R.L.
	ENERGCOMPLETCONS S.R.L.
	EUROLUMINA S.R.L.
	EUROPRIM -SERVICE S.R.L.
	Eventus-Prim S.R.L.
	EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A.
	Gas Natural Fenosa în Moldova
	GEEK TOYS S.R.L.
	GLOBAL GEOSOLAR S.R.L.
	Hensel Hungaria KFT
	IEK TRADE S.R.L.
	ITAL AUTOMATION SYSTEMS S.r.l.
	K-FLEX UKRAINE
	ООО ЗНА ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК
	Linia de Creditare EU4Business-BERD în Moldova
	ООО ЛК ЭНЕРГИЯ
	LumGrupMaş S.R.L.
	MARLEY.MD
	MOLDCLIMA 
	ODESKABEL MOLDOVA S.R.L.
	OGUZENERGY S.R.L.
	PHOTOMATE s.r.o. 
	POLEV Business S.R.L.
	PROALFA-SERVICE S.R.L.
	PROTERM GRUP S.R.L.
	Rabota.md
	ÎM „Regia Transport Electric”
	S.A. Reţelele Electrice de Distribuţie Nord Bălți
	RIC-COMPANIE  S.R.L.
	SALONIX-TEH S.R.L.
	SANARA-PRIM
	TERMOELECTRICA S.A.
	TEHELECTRO-SV S.R.L. 
	TERMOCONFORT S.R.L. 
	Termoexpert
	Termoplus Grup S.R.L.
	TORCONST S.R.L.
	TRESMUS-GRUP S.R.L.
	Utilaj Expert S.R.L.
	ООО „ВАРМХАУС ГРУП” / 
LLC „WARMHAUS GROUP”
	WILO ROMÂNIA 
	ZAW ENERGY S.R.L.
	ZUGRO-PRIM S.R.L.
	ООО «КЕТЗ»

