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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.
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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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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII 
AL REPUBLICII MOLDOVA

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

SUPORT OFICIAL

Ministerul Economiei și Infrastructurii este organul central de 
specialitate al administrației publice care asigură realizarea 
politicii guvernamentale în domeniul construcțiilor.
Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele în 
domeniul construcțiilor, de a elabora politici publice eficien-
te, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și 
de a propune intervenții justificate ale statului care urmează 
să ofere soluții eficiente în domeniul construcțiilor, asigurând 
cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile pre-
conizate.

The Ministry of Economy and Infrastructure is the central spe-
cialized authority of  the public administration that ensures 
the implementation of government policy in the field of con-
struction.
 The Ministry has the mission to analyze the situation and 
problems in the field of construction, to elaborate effective 
public policies, to monitor the quality of policies and norma-
tive acts, and to propose justified state interventions to pro-
vide efficient solutions in the field of construction, ensuring 
the best ratio of expected results to expected costs.

3D STROY S.R.L.

str. Mitropolit Dosoftei 115
Chișinău, Republica Moldova

GSM 078001070, 069411307
www.3decoprint.com

sales@3decoprint.com

Prima și singura imprimantă de construcție 3D din Moldova 
oferă servicii de tipărire a unor forme arhitecturale mici din 
beton, cum ar fi răzoare de flori, bănci, fântâni, havuzuri și 
alte obiecte de peisaj. Creăm soluții interesante pentru îm-
bunătățirea străzilor, a complexelor de birouri și ale celor 
rezidențiale, a caselor private și a cabanelor. Caracteristicile 
unei imprimante pentru construcții constau în varietatea de 
forme ale produselor, tipărite atât într-o singură copie, cât 
și în producție de masă, în varietatea de culori și materiale 
de finisare, iar tehnologia de imprimare creează o textura ul-
tra-modernă a produselor. Toate obiectele sunt făcute ținând 
cont de cerințele clientului, ceea ce permite obținerea unui 
stil unic al casei sau al complexului.

The first and only 3D construction printer in Moldova pro-
vides services in printing unique small concrete architectural 
forms, such as flower beds, benches, fountains, alpine slides 
and other landscape objects. We create interesting solutions 
for the improvement of streets, office and residential com-
plexes, private houses and cottages. The features of a build-
ing printer consist in a variety of forms of products printed 
both in a single copy and in mass production, in a variety of 
colors and finishing materials, and the additive manufactur-
ing technology creates an ultra-modern texture of products. 
All objects are made taking into account the customers’ de-
mands, which allows for a distinctive r style of a home or a 
complex.
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ACOPERIȘ PERFECT S.R.L.ABN-ECHIPAMENTE S.R.L.

str. Uzinelor 2 
MD-2023 mun. Chișinău, Chișinău, Republica Moldova 

tel.: +373 22 92 52 08
GSM: +373 60 619 119 
GSM: +373 799 25 208 

e-mail: office@acoperisperfect.md 
URL: http://acoperisperfect.md

str. Petricani, 17
MD 2059 Chișinău, Republica Moldova
Mobile: +373 79 26 33 62
Tel.:      +373 22 855 277
Viber, WhatsUp

În domeniul producției de acoperișuri, panourile de acope-
riș fălțuite reprezintă o soluție modernă, dar și o alternativă 
simplă și rapidă pentru acoperișurile tradiționale. Tabla făl-
țuită Mazzonetto Vestis poate fi aleasă pentru a acoperi case 
și clădiri, inclusiv clădirile moderne. Flexibilitatea învelitorii 
metalice fălțuite permite și învelirea clădirilor atipice. De 
asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot 
fi acoperite cu învelitoarea metalică fălțuită, fără a afecta în 
vreun fel aspectul clădirii.   

Compania ABN-Echipamente prestează servicii și furnizează 
materiale producătorilor și persoanelor fizice care se ocupă 
cu prelucrarea lemnului și producerea mobilierului.
Oferim echipament de la producători din Germania , Italia, 
Bulgaria, prezentăm brandurile Martin, Casadei, Busselato , 
Vitap , ZMM Stomana; adezive Kleiberit, lacuri și materiale 
pentru finisare Sayerlack, Borma, inclusiv uleiuri pentru mo-
bilă și parchet; instrumente pentru prelucrarea lemnului și 
materialului artificial CMT- Utensili, Iberus, Intex, RoMa și al-
tele; utilaje, instrumente manuale și de fixare de la compania 
engleză Toolstream.
De asemenea, oferim servicii de punere în funcțiune, repa-
rație și mentenanță a utilajului, ascuțirea sculelor, pregătirea 
vopselelor și livrarea produselor noastre către clienți.

In the field of roofing, roofing rolled panels is a modern solu-
tion, but also a simple and fast alternative to traditional roofs. 
The rolled panels Mazzonetto Vestis can be chosen to cover 
any kind of buildings, including new modern buildings. The 
flexibility of the folded metallic sheathing allows for the over-
lapping of atypical buildings. Also, office buildings or shop-
ping centers can be covered with the folded metallic cover, 
without affecting in any way the appearance of the building.

ABN-Equipment provides services and supplies materials 
to manufacturers and individuals engaged in woodworking 
and furniture production.
We offer equipment from manufacturers in Germany, Italy, 
Bulgaria, we present the brands Martin, Casadei, Busselato, 
Vitap, ZMM Stomana; Kleiberit adhesive; varnish and finish-
ing materials Sayerlack, Borma, including furniture and par-
quet oils; tools for woodworking and for the artificial material 
CMT - Utensili, Iberus, Intex, RoMa and others; tools, hand 
tools and fasteners from English Toolstream.
We also offer commissioning, repair and maintenance ser-
vices, tool sharpening, paint preparation and delivery to our 
customers.



22 23

www.moldconstruct.moldexpo.md www.moldconstruct.moldexpo.md

M
O

LD
C

O
N

ST
R

U
C

T 
20

19

M
O

LD
C

O
N

ST
R

U
C

T 
20

19

ADVANCED CONSTRUCTION 
TECHNOLOGIES ML S.R.L.ADEKIT

str. Feredeului, 12 
mun. Chișinău, Republica Moldova

mob/viber/WhatsApp: +373 68 244 000
mob/viber: +373 674 41499

tel/fax: +373 22 271061

Mobil : +(40)744 309237
Mobil : +(40)748 106985
e-mail: tibi.dietrich@temad.ro
web:    www.temad.ro

Compania «Advanced Construction Technologies ML» (ACT-
ML) este o filială a Advanced Construction Technologies In-
ternational Corporation, cu sediul în Nevada, Statele Unite 
ale Americii.
Structura ACT-ML include un birou de proiectare și tehnolo-
gie, un loc experimental și o secție de mașini-unelte.
ACT-ML dezvoltă și produce echipamente și accesorii ne-
cesare pentru producția în masă de materiale, tehnologii și 
produse noi, performante, dezvoltate de corporația mamă, 
pentru construcții, transport și alte industrii.
Structura ACT-ML include, de asemenea, ateliere pentru fa-
bricarea de produse atât pentru consum individual, cât și 
pentru consuma larg de articole din metal, beton și polimeri.
Aceste ateliere pot fi folosite și pentru instruirea personalului 
a unor produceri, ale căror echipamente și materiale sunt fa-
bricate în secțiile de executare a mașinilor-unelte.

ADEKIT - O afacere de succes 
ADEKIT  activeaza in piata de 15 ani si este unul dintre cei 
mai importanți și cunoscuți importatori si distribuitori din 
REPUPLICA MOLDOVA in piaţa materialelor auxiliare pentru 
construcţii, renovări, amenajări, DIY, industrie și auto.
Compania are un portofoliu vast de produse de calitate su-
perioară ce acoperă o arie foarte largă de aplicaţii și utilizări: 
adezivi, etanșeizanţi, spume poliuretanice, vopsele spray 
auto, decorative și  speciale, spray-uri tehnice, echipamente 
de protecţie, sisteme de fixare, abrazive și scule așchietoare, 
profile din aluminiu și PVC, accesorii pentru zugrăvit, solu-
ții pentru hidroizolații, benzi adezive și de etanșare, vopsele 
lavabile, tencuieli decorative, accesorii pentru baie și bucă-
tărie, produse de curăţat, rășini, scule de măsurare și de gră-
dinărit.
Succesul afacerii ADEKIT  este garantat de principiile solide 
pe care compania își bazează activitatea.

Advanced Construction Technologies ML (ACT-ML) is one of 
the subsidiaries of Advanced Construction Technologies In-
ternational Corporation, located in Nevada, USA.
The structure of ACT-ML includes a design and technology 
bureau, an experimental site and a machine tool shop. 
ACT-ML develops and manufactures equipment and acces-
sories necessary for the mass production of new, high-per-
formance materials, technologies and products, developed 
by the parent corporation, for construction, transport and 
other industries.
ACT-ML also encompasses shops for the manufacture of 
products for individual and general consumption in metal, 
concrete and polymer-based composites. 
These shops can be also be used for training the  personnel 
of newly created businesses whose equipment and materials 
are manufactured at the machine tool shop.

ADEKIT - A successful business
ADEKIT has been active in the market for 15 years  and is one 
of the most important and known importers and distributors 
in the REPUBLIC of MOLDOVA of auxiliary materials for con-
struction, renovation, fitting out, DIY, industry and vehicles. 
The company has a vast portfolio of high quality products 
covering a very wide range of applications and uses: adhe-
sives, sealants, polyurethane foams, car sprays, decorative 
and special spray paint, technical sprays, protective equip-
ment, fastening systems, abrasives and cutting tools, alumi-
num and PVC profiles, painting accessories, waterproofing 
solutions, adhesive and sealing tapes, washable paints, dec-
orative plasters, bathroom and kitchen accessories, cleaning 
products, resins, measuring and gardening tools.
The success of ADEKIT is guaranteed by the company’s solid 
principles.
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AGENT CONSTRUCT S.R.L.ADVERTINO S.R.L.

Mob.: +373 69 70-13-13; 068 01 00 01
agent.construct@gmail.com

str. Feredeului nr.4, of.309; 
Chișinău, 2005; Republica Moldova
Tel./fax: /+373/22 27-02-11
GSM:     /+373/ 697- 333- 07
e-mail: manager@usiantifoc.md
WEB: www.usiantifoc.md 

Construim structuri metalice la cheie din materiale durabile 
certificate conform legilor Moldovei și UE. Structurile noastre 
metalice sunt realizate din metal galvanizat, instalarea se face 
fără sudură. 
Construim: depozite, hale frigorifice, hangare, ferme, fabrici, 
service și spălătorii auto, centre comerciale și magazine etc.
Executăm pardoseli din beton durabile pentru depozite și 
hale frigorifice, fabrici sau uzine, garaje, parcări, hangare, 
benzinării, piețe, centre de logistică sau comerciale etc.
Executăm lucrări în toată Moldova.

Compania Advertino de mai bine de 10 ani activează pe pia-
ța soluțiilor de prevenire a răspândirii incendiilor, precum și 
a diminuării impactului acestora în construcțiile industriale, 
mall-uri, cinematografe, muzee, spitale, școli etc.
Totul a început cu ușile antifoc care erau produse noi și ne-
cunoscute pe piața Moldovei, fiind solicitate doar pentru 
obiectele construite din investiții străine. După ușile antifoc 
în portofoliul Advertino SRL au apărut și porțile antifoc, vitra-
liile antifoc, perdele de fum și antifoc. Portofoliul de soluții 
antifoc oferite de Advertino SRL este în continuă creștere ca 
și portofoliul de clienți mulțumiți.

We build turnkey metal structures of durable materials cer-
tified in accordance with Moldovan and EU laws. Our metal 
structures are made of galvanized metal, the installation is 
effected without welding. 
We build: warehouses, refrigerating rooms, hangars, farms, 
factories, service and car washes, shopping centers and 
shops etc.
We make durable concrete floors for warehouses and refrig-
erating rooms, factories, plants, garages, parking lots, hang-
ars, gas stations, markets, logistics or commercial centers etc.
We carry out works throughout all Moldova.

For more than 10 years, Advertino has been working in the 
market of fire protection solutions, as well as in reducing fire 
impact on industrial buildings, malls, cinemas, museums, 
hospitals, schools, etc.
It all started with the fire doors – new and then unknown 
products on the Moldovan market. Later, to the Advertino 
portfolio were added fire gates, fire glazing, smoke and fire 
curtains. Our portfolio of fire protection solutions is constant-
ly growing, as well as the number of satisfied clients.
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AMELYLUXALUMINIU GRUP S.R.L.

str. Pruncul 6/1
GSM: +373 68 00 30 86
GSM: +373 78 88 99 57

e-mail: amely-lux@mail.ru
Instagram: amelylux.srl

Fcebook: Amely Lux Lux

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

Compania AMELYLUX vă propune uși și mobilă care vă vor 
da satisfacție deplină, nu doar prin design și finisare, ci și prin 
structura și modul de asamblare și instalare.
Priviți, atingeți, simțiți fiecare piesă din colecția noastră, astfel 
veți înțelege imediat că vă propunem uși și mobilier fabricat 
cu pasiune.
Fiecare piesă este realizată cu atenție la detalii și conține se-
cretele de fabricație acumulate din experiență.

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

AMELYLUX offers doors and furniture that will give you full 
satisfaction not only by their design and finishing, but also by 
their structure, assembling and installation.
Look, touch, feel every piece of our collection, so you’ll im-
mediately understand that we are proposing high-quality 
doors and furniture.
Every piece is done with attention to detail and contains the 
secrets of manufacturing based on a rich experience.

Auminiu Group is a reliable partner for your business. We 
have everything you need for structures in PVC (doors, win-
dows, stained-glass windows) and in aluminum (facade, ther-
mal bridge, economy, sliding doors), from profile to self-tap-
ping screws, from handles and fittings to mounting foams. 
The quality is guaranteed by European manufacturers. Our 
partners are: KURTOGLU, WINTECH, GEVISS, ACCADO, 
SOMA, VORNE, KALE, MACO and many others. We provide 
free delivery to all regions of the Republic of Moldova.
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ANDALUZIA S.R.L.

str. Taberei nr 26, mun. Tulcea, Jud. Tulcea, România 
tel.: +40 788 831 274
e-mail: office@andaluzia.ro 
http://andaluzia.ro/

Oferim executarea de lucrări în domeniul construcțiilor care 
implica ridicări de sarcini cum ar fi:  fixarea pilonilor unei fun-
dații, înălţarea elementelor de structură din oţel, ridicarea de 
zidării din cărămidă și piatră, înălţarea și demontarea schele-
lor și platformelor de lucru, înălţarea coșurilor și a cuptoare-
lor industriale etc.

We offer the execution of works in the field of construction 
involving the lifting of loads, such as: fixing the pillars of a 
foundation, raising steel structural elements, brick and stone 
masonry, raising and dismantling scaffolding and work plat-
forms, raising industrial chimneys and furnaces, etc.

APLA-CONSTRUCT S.R.L.

str. Tudor Vladimirescu, 32 
or. Durlești, Chișinău, Republica Moldova

GSM : +373 79/ 414-937 
E-mail: info@apla.md 

URL : www.apla.md

Sistemul APLA pentru construcţii și renovări oferă produse 
de înaltă calitate: de la sisteme de hidroizolaţie și termoizo-
laţie până la cele de finisare. APLA este destinată, în special, 
managerilor de proiect (firme de construcţii și zugravi profe-
sioniști), orientaţi spre procese bine definite și obţinerea de 
rezultate, care organizează totul în detaliu în încercarea de 
a minimiza riscurile, analizând opţiunile disponibile pentru 
a-și eficientiza activitatea. Pentru că APLA se bazează pe ști-
ință, demonstraţie și eficiență, produsele sunt testate în cele 
mai dure condiţii de șantier, acesta fiind motivul pentru care, 
odată folosit unul dintre sistemele sau produsele oferite, 
APLA rămâne o opţiune de încredere.

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

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

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

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

ART-GRANIT S.R.L.

bd. Grigore Vieru, 19
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373-22/ 21-13-81 Fax : +373-22/ 21-13-81 
GSM : +373-69/ 78-07-80 
E-mail : info@artgranit.md 

URL : www.artgranit.md

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

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

str.Vasile Lupu 89
or. Chișinău, Republica Moldova
GSM: 0600 10 400
Tel.: 022 944 999
e-mail: office@artmaster.md
Site: www.artmaster.md

Agenția de publicitate ARTMASTER a fost înfiinţată în Repu-
blica Moldova în anul 2004, având la bază o experienţă de 
peste 11 ani în publicitatea de interior și exterior. 
Colectivul ARTMASTER este unul profesionist, dotat cu echi-
pament modern. Producerea proprie garantează calitatea 
înaltă a lucrărilor, termenul restrâns de executare și accesibi-
litatea preţurilor.
Specializată atât în imprimare format mare, cât și în confecţi-
onarea utilajelor necesare plasării publicităţii, agenția noas-
tră vine cu o ofertă pe piața publicității în Republica Moldo-
va prezentând ARTBox din profile din aluminiu care oferă o 
soluție nouă și modernă pentru decorațiuni interioare și de 
perete.

The advertising agency ARTMASTER was founded in 2004 
in Moldova,  accumulating a rich experience in indoor and 
outdoor advertising.
The ARTMASTER team is a professional one, owning its mod-
ern equipment. Own production guarantees high quality 
work, limited execution time and affordability.

Specializing in both large format printing and in manufac-
turing equipment for advertisements placement, our agency 
comes with an offer on the advertising market in Moldova, 
featuring ARTBox - made of aluminum profiles - offering a 
new modern solution for interior and wall decoration.

ATICO-PLUS S.R.L.

str. Bucuriei, 1
MD-2004 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 74 37 14  / +373 22 922 282
GSM: +373 79 433 474 / +373 67 22 00 55

e-mail: atico-plus@mail.ru
URL: http://www.shinglas.md

PRODUCERE: Accesorii pentru acoperișuri, panouri sandwi-
ch, borduri drepte, după model standard și individualizat din 
metal colorat sau din tablă zincată.
COMERȚ: Materiale pentru acoperiș și hidroizolare  și izolare 
termică ( TECHNONICOL). Polistiren EPS. 
Şindrilă bituminoasă SHINGLAS TECHNONICOL. Țigla pen-
tru fațadă HAUBERK TECHNONICOL. Guri de aerisire.  Peli-
cule pentru acoperișuri, cuie, șorţ streașină, bordură fronton 
și alte echipamente. 
Jgheaburi. Materiale geosintetice. Mașini-unelte pentru plie-
rea metalului și ghilotină.
SERVICII: Lucrări de hidroizolare și montare a acoperișurilor 
din membrane bituminoase și PVC, lucrări de izolatoare ter-
mică cu lână din rocă și polisteren extrudat. Montarea acope-
rișurilor în pantă cu utilizarea șindrilei bituminoase. Tăierea 
fâșiilor din tablă.

PRODUCTION: Roofing accessories, sandwich panels, 
straight borders, standard and customized, made of colored 
metal or galvanized sheet.
TRADE: Materials for roofing, waterproofing and thermal in-
sulation (TECHNONICOL). EPS polystyrene.
Bituminous shingle SHINGLAS, TECHNONICOL. Facade tiles 
HAUBERK, TECHNONICOL. Ventilation holes. Films for roofs, 
nails, eaves aprons, fronton trims, and other equipment.
Drains, gutters. Geosynthetic materials. Machine tools for 
metal folding and guillotine.
SERVICES: Waterproofing and mounting of roofs from bitu-
minous and PVC membranes, thermal insulating works with 
rock wool and extruded polystyrene. Mounting roofs in the 
slope using bituminous shingles. Cutting sheet metal strips.
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BENCOMP S.R.L.АТОН СЕРВИС

Sediul social: str. Principala nr 69A, Osorhei, jud Bihor, Romania
Punct de lucru: Str. Aleea Industriilor nr 5, Buzau, jud Buzau, Romania 

Tel/ Fax: 40 238 41 187
Mob.: 40 744 304 012

E-mail: office@wpcromania.ro
Web: www.wpcromania.ro 

02660, Украина, Киев,
ул .Бориспольська 7, корп. 3, оф.248
Телефон: (+38 044) 586-59-86
email: info@aton-service.com.ua
Сайт: aton-service.com.ua 
Телефон Менеджера: +380675514867 (Вайбер)

SC BENCOMP SRL primul producător de profile WPC (lemn 
compozit) din România, are fabrică de producție în orașul 
Buzău. Specialiști cu experiență în domeniul prelucrării ma-
selor plastice produc peste 40 de profile WPC (compoziție 
- făina de lemn 50% și mase plastice reciclate) care surcla-
sează lemnul în ce privește rezistența mecanică la îndoire, 
rezistența la umiditate, radiații ultraviolete, temperaturi joase 
sau ridicate, mucegaiuri, insecte. WPC-ul are aspect natural 
de lemn, dar nu se fisurează, nu se așchiază, nu putrezește, 
este antiderapant (chiar și umed), hidrofob și prietenos cu 
mediul – ecologic. 
Profilele au durabilitate și rezistență mare, nu își schimbă 
culoarea și nu necesită operațiuni periodice de întreținere. 
Profilele beneficiază de 5 ani garanție. 
Din WPC se pot obține panouri de gard, terase rezidențiale 
și comerciale, balustrade, pontoane, foișoare, pergole, lam-
briuri exterioare, mobilier urban și de grădina. 
Soluția perfectă pentru gradina dumneavoastră! 

Compania «Атон сервис» (Aton Service) este un producător 
și dezvoltator ucrainean de echipamente de aspirație pentru 
industria prelucrării lemnului, metalurgică, ușoară și chimică. 
Mai mult de 14 ani de activitate pe piața din Ucraina și țările 
vecine.
Compania efectuează proiectarea, producerea, furnizarea, 
instalarea, punerea în funcțiune, precum și întreținerea echi-
pamentelor de înaltă calitate de economisire a energiei pen-
tru întreprinderile industriale.
Compania produce și furnizează: instalații de filtrare și re-
zervoare de depozitare, conducte de aer, cabine de vopsi-
re, mese de aspirație pentru șlefuire manuală, dispozitive de 
evacuare a posturilor de sudura, ventilatoare industriale și 
alte echipamente auxiliare.

SC BENCOMP SRL, the first producer of WPC (composite 
wood) profiles in Romania, has a production plant in Buzau. 
Experts in the field of plastics processing, the BENCOMP 
team manufactures over 40 WPC profiles (composition - 
50% wood flour and recycled plastics) that surpasses wood 
in terms of mechanical resistance to bending, resistance to 
humidity, ultraviolet radiation, low or high temperatures, 
molds, insects. The WPC has a natural wood look, but it does 
not crack,  does not rot, it is anti-skid (even wet), hydrophobic 
and environmentally friendly. 
The profiles have high durability and resistance, do not 
change color and do not require periodic maintenance op-
erations. Profiles benefit from a 5 year warranty. You can get 
WPC  fence panels, residential and commercial terraces, rail-
ings, pontoons, gazebos, pergolas, outdoor paving, urban 
and garden furniture.
The perfect solution for your garden!

Aton Service is a Ukrainian manufacturer and developer of 
aspiration equipment for the woodworking, metallurgical, 
light and chemical industries. More than 14 years experience 
in the market of Ukraine and neighboring countries. 
The company performs design, production, supply, instal-
lation, commissioning, as well as service maintenance of 
high-quality energy-saving equipment for industrial enter-
prises.
The company manufactures and supplies: filtering installa-
tions and storage hoppers, air ducts, painting booths, aspi-
rating tables for manual grinding, exhaust devices for weld-
ing posts, industrial fans and other auxiliary equipment.
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BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.

Com. Tulucești nr. 647 K
807300 județul Galați, România

Tel/fax: +40 336.435.580
Mob: +40 749.184.802

http://www.diotech.ro

Societatea a fost înființată în anul 2009, având ca obiect de 
activitate fabricarea și comercializarea betonului.  Deține un 
rol important pe piața de profil, dinstingându-se prin cultu-
ră și viziuni organizaționale, axate pe notorietate, reputație, 
imagine. Aceasta presupune o cunoaștere foarte bună a con-
sumatorilor și, implicit, posibilitatea satisfacerii depline a ce-
rințelor acestora. Obiectivul nostru de bază este de a asigura 
servicii de înaltă calitate.     
Prioritatea strategiei de dezvoltare rezidă în a face cât mai re-
pede accesibile toate informațiile legate de produsele noas-
tre pentru clienții care doresc diferite tipuri și clase de beton.  
Firma se orientează spre furnizori cu o bună reputație, nego-
ciind condiții avantajoase de plată și livrare, ceea a permis 
realizarea unui raport calitate-preț competitive.

Founded in 2009,the company is specialized in  the pro-
duction and sale of concrete. It has an important role in the 
market, distinguished by culture and organizational visions, 
centered on notoriety, reputation, image. This requires a very 
good knowledge of the consumers and, implicitly, the sat-
isfaction of their requirements. The priority of our develop-
ment strategy is to make all information related to our prod-
ucts available to customers who want different types and 
classes of concrete as quickly as possible.
 
The company is oriented towards suppliers with a good rep-
utation, negotiating advantageous payment and delivery 
conditions, which made  possible to ensure a competitive 
price-quality ratio.

BEST GATES S.R.L.

str. Gavriil Musicescu 25
Chişinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22/ 99 44 99; 59 59 44 
GSM : +373 79 43-75-10 / +373 621 70 700 
E-mail: bestgates@mail.ru
URL : www.bestgates.md; www.bestgates.srl

Compania noastră este specializată în producerea porţilor 
culisante și batante, precum și în montarea și deservirea por-
ţilor automatizate. Propunem porţi de toate tipurile și auto-
matizări de calitate înaltă pentru acestea, oferim consultaţii 
la proiectarea cadrelor ușilor în care se vor instala porţi auto-
matizate în orice raion al Republicii Moldova.

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL BAU-CONSTRUCT

BLANCONSTRUCT S.R.L.

str. Alba Iulia 75
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 58 10 01
fax: +373 22 58 10 03

e-mail: blanconstruct@yahoo.com

Compania BlanConstruct este dealer oficial al sistemelor de 
profil din PVC al renumitului producător Salamander (Ger-
mania). Folosind în procesul de producție cele mai perfor-
mante utilaje și cele mai calitative materiale, compania Blan-
CONSTRUCT: 
- Fabrică ferestre și uși din PVC - Salamander (Germania) și 
din lemn/ aluminiu Gastaldello (Italia).
- Instalează diverse sisteme de sticluire a fațadei –Reynaers 
(Belgia). 
- Execută lucrări de acoperire a fațadelor cu panele compo-
zite – Naturalbond ASAS (Turcia). 
Alte activități: obloane, pardoseli pentru terase, comerciali-
zarea materialelor de construcții și de finisare.

BlanConstruct is the official dealer of the renowned manu-
facturer Salamander (Germany) for its PVC profile systems. 
Using the best performing machines and the best materials 
in the production process, BlanCONSTRUCT performs the 
following: 
- manufactures PVC windows and doors - Salamander (Ger-
many) and Woodal / Aluminum Gastaldello (Italy); 
- installs various façade systems - Reynaers (Belgium); 
- carries out facade work with composite panels – Natural-
bond ASAS (Turkey). 
Other activities: shutters, terraces flooring, trade in building 
and finishing materials.
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РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ ЗАО

BPM PLUS SRL
str. Uzinelor 78, Chișinău,
MD 2023, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 480 480
www.bpm.md

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ!

- 55 ani de experiență în producerea cimentului.
- Ciment calitativ, verificat în timp.
- Tehnologie clasică de producție.

СТРОЙТЕ С НАМИ НА ВЕКА!

- 55 лет опыта в производстве цемента.
- Качественный цемент, проверенный временем. 
- Классическая технология производства.

PRODUSELE NOASTRE / НАША ПРОДУКЦИЯ

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÂBNIȚA

CIMENT
ЦЕМЕНТ

VAR
ИЗВЕСТЬ

PULBERE MINERALĂ
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ ЗАО

BPM PLUS SRL
str. Uzinelor 78, Chișinău,
MD 2023, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 480 480
www.bpm.md

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ!

- 55 ani de experiență în producerea cimentului.
- Ciment calitativ, verificat în timp.
- Tehnologie clasică de producție.

СТРОЙТЕ С НАМИ НА ВЕКА!

- 55 лет опыта в производстве цемента.
- Качественный цемент, проверенный временем. 
- Классическая технология производства.

PRODUSELE NOASTRE / НАША ПРОДУКЦИЯ

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÂBNIȚA

CIMENT
ЦЕМЕНТ

VAR
ИЗВЕСТЬ

PULBERE MINERALĂ
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ ЗАО

BPM PLUS SRL
str. Uzinelor 78, Chișinău,
MD 2023, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 480 480
www.bpm.md

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ!

- 55 ani de experiență în producerea cimentului.
- Ciment calitativ, verificat în timp.
- Tehnologie clasică de producție.

СТРОЙТЕ С НАМИ НА ВЕКА!

- 55 лет опыта в производстве цемента.
- Качественный цемент, проверенный временем. 
- Классическая технология производства.

PRODUSELE NOASTRE / НАША ПРОДУКЦИЯ

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÂBNIȚA

CIMENT
ЦЕМЕНТ

VAR
ИЗВЕСТЬ

PULBERE MINERALĂ
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

COMBINATUL DE CIMENT 
DIN RÂBNIȚA

BPM PLUS SRL
str. Uzinelor 78, Chiinau,
MD 2023, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 480 480
www.bpm.md

РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ ЗАО

BRAVO PROFIL

tel./fax: +373-22-71-64-64
GSM: +373-690 50 050

e-mail: orfonox1@gmail.com

Compania BRAVO PROFIL (fondată în 1999) este prima compa-
nie din Republica Moldova care activează în domeniul producerii 
ţiglei metalice, a tablei profilate, precum și a accesoriilor din metal 
pentru acoperișuri, care vă oferă:
- Produse de cea mai înaltă calitate
- Produse cu o gamă largă de culori și modele 
- Consultarea gratuită și elaborarea proiectului individual al aco-
perișului
- Măsurări gratuite efectuate de o echipă de specialiști calificați
- Livrarea gratuită a produselor achiziționate
- Reduceri considerabile pentru un sistem complet de acoperiș. 

BRAVO PROFIL Company (founded in 1999) is the first 
Moldovan company, active in the field of metallic tile, 
profile sheet and metal roofing accessories. We offer 
you:
- Products of the highest quality
- Products in a wide range of colors and patterns
- Free consultation and individual roof design
- Free measurements made by a team of qualified spe-
cialists
- Free delivery of purchased products
- Considerable discounts for a complete roof system.
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BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Calea Chișinăului 176, Iasi 700180, Romania
http://www.brikston.md/

Brikston este unul dintre liderii pieței românești ai materiale-
lor pentru zidărie și finisaje. Compania are o experiență de 
peste 45 de ani și un număr de peste 200 de angajați, fiind 
recunoscută pe piața de profil pentru calitatea superioară a 
produselor sale, gamă largă oferită și rezistentă la compresi-
une a materialelor pentru zidărie. 

La finalul anului 2018, pachetul de acţiuni de 98,3% pe care 
îl deţinea CEECAT Capital acţionarul majoritar al Brikston, a 
fost vândut  către grupul Leier. Odată cu intrarea grupului Le-
ier ca acţionar majoritar, Brikston are șansa unei foarte bune 
poziţionări pentru un nou ciclu de dezvoltare, în care va be-
neficia de experienţa de peste 50 ani a acestui mare jucător 
european. 
Grupul de firme Leier, cu o cifră de afaceri de peste 200 mi-
lioane de euro, deţine 40 de unităţi de producţie situate în 
șapte ţări: Austria, Ungaria, Polonia, Slovacia, România, Cro-
aţia și Ucraina.

Brikston is one of the leaders in the Romanian market for 
masonry and finishing materials. The company has over 45 
years experience and more than 200 employees, being rec-
ognized on the market for the high quality of its products, 
the wide range and compression resistance of  its masonry 
materials.
 
At the end of 2018, the 98.3% shareholding owned by CEE-
CAT Capital, Brikston’s major shareholder, was sold to the 
Leier group. With Leier as a major shareholder, Brikston has 
a very good position for a new development cycle that will 
benefit from the experience of over 50 years of this great 
European player.
 
The Leier Group, with a turnover of over 200 million euros, 
has 40 production units located in seven countries: Austria, 
Hungary, Poland, Slovakia, Romania, Croatia and Ukraine.

INFOCONSTRUCT S.R.L.

str. Alba-Iulia, 75 MD-2071, 
Chișinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 00-95-19  
Fax : +373 22/ 00-95-19

E-mail: info@bcm.md 
URL : www.bcm.md; www.buildinginfo.eu/ro

Bursa de Construcții din Moldova vă propune o bază de date 
cu informații despre obiectele de construcție, care vă va aju-
ta să găsiți clienți potențiali pentru produsele sau serviciile 
dvs. Baza de date oferă informații actualizate zilnic, on-line, 
despre construcții planificate și curente. Obiectele de con-
strucții sunt însoțite de informația unde se află obiectul cu 
contactele beneficiarilor, antreprenorilor, proiectanților etc., 
indicând persoanele responsabile. Bursa de Construcții co-
lectează pentru compania dvs. informații cu privire la șanti-
erele din Republica Moldova: cereri de antreprenori și de 
materiale, adresele, datele, etapele principale, participanții, 
contactele persoanelor responsabile și altele.

Moldovan Building Exchange - we offer a database listing 
the up-to-date building objects, an excellent support in 
finding potential clients for your building materials or ser-
vices. The database contains daily updated information on 
planned and current construction projects. The information 
on the object is accompanied by  contact phone numbers 
and addresses of owners, contractors, designers, etc., the 
persons-in-charge of companies and more.

BURSA DE CONSTRUCȚII DIN MOLDOVA
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CENTRUL DAR  / I.I CHIVIRIGA VITALIE

or.Chisinau, str. Uzinelor 210/3
Mob.:069 236 124/ 069 243 273
tel./fax: 022 025 268/ 025 269
e-mail: info@centruldar.md
Web-site: www.centruldar.md

Centrul Dar vă oferă cel mai mare sortiment 
de anvelope camere JANTE în Republica 
Moldova pentru tehnica agricolă și specială, 
camioane, autoturisme : 
MICHELIN KLEBER TAURAS TRELLEBORG 
MITAS PETLAS STARMAXX ALLIANCE GA-
LAXY BARKLEY BKT VREDESTEIN MALHO-
TRA KABAT RIKEN SAVA Pronar.

Centrul DAR offers the largest 
assortment of tires, spokes, rims 
in R Moldova for agricultural 
and special equipment, trucks, 
cars: MICHELIN KLEBER TAURAS 
TRELLEBORG MITAS PETLAS 
STARMAXX ALLIANCE GALAXY 
BARKLEY BKT VREDESTEIN MAL-
HOTRA KABAT RIKEN SAVA PRO-
NAR.

CONPLAST DESIGN 

Oficiu
(+373 22) 22-35-26
(+373) 69-10-86-16
Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. București, 60
media@conplast.md, 

office@conplast.md

Producere
(+373 22) 28-28-45
(+373) 69-78-88-06
Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Sihastrului, 58

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

CONPLAST DESIGN, founded in 2000, is today one of the 
leading manufacturers of structures in PVC and aluminum 
with thermal bridge, present both at national and interna-
tional levels. In order to maintain the high quality of products 
and services, offered by our company (pvc carpentry, ther-
mopanе glass and aluminum carpentry), CONPLAST-DE-
SIGN chose its suppliers among the companies with notori-
ous performance in the field.
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CONSTRUCTMET GRUP 

Str. Petricani, 31, of. 212, MD 2059 
mun. Chișinău, Republica Moldova 
tel / fax : + 373 31 23 31 
GSM: + 373 79003930 
e-mail: lider_lesa@mail.ru
www.lider.md

CONSTRUCTMET GRUP este specializată în Vânzări și În-
chirieri de echipamente pentru șantier: Placaj laminat pen-
tru cofraj, Panou 3-strat pentru cofrare, Grinda H20 pentru 
cofrare, Cofraje din metal pentru coloane și pereți, Acceso-
rii pentru cofraje și schele, Popi telescopici, Distanțiere din 
plastic pentru armătură, Schele metalice mobile și pentru fa-
țadă, Schele și Scări din aluminiu, Jgheaburi/Tobogane pen-
tru evacuarea molozului, Electropalane profesionale pentru 
șantier, Decofrol.

CONSTRUCTMET GRUP specializes in the Sale and Rental 
of building equipment: Laminated Shuttering Plywood, 3-ply 
Shuttering Panel, Formwork H20 Beam, Metal Formwork for 
Columns and Walls, Formwork and Scaffolding Accessories, 
Telescopic props, Plastic spacers for reinforcement, Frame 
Scaffoldings, Mobile Metal Scaffoldings, Aluminium  Ladders 
and Scaffoldings, Rubbish chutes/Toboggans for construc-
tion, Professional electric pulley tackle and hoists for con-
structions, Decofrol.

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

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.37
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

URL: www.angar.md
GSM:  +373-60/ 40-80-40
GSM:  +373-60/ 850-555

E-mail: info@angar.md

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

Frameless hangars are structures where the roof is both a 
wall and a supporting structure and no additional frames are 
required, which significantly reduces the cost of the hang-
ar. The technology allows to build frameless hangars with a 
width of 36 meters and a height of 4 to 18 meters. Hangars 
can be used for storage (agricultural products); animal care; 
as pergolas for agricultural machinery; sports complexes; ex-
hibition halls, production halls, etc.



48 49

www.moldconstruct.moldexpo.md www.moldconstruct.moldexpo.md

M
O

LD
C

O
N

ST
R

U
C

T 
20

19

M
O

LD
C

O
N

ST
R

U
C

T 
20

19

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

GSM:  +373 69 119 505 
fax:  + 373 22 42 11 86
e-mail:   crazyglass@list.ru
URL:   http://crazyglass.md/ 

Compania CRAZY GLASS produce structuri din sticlă secu-
rizată călită: 
- Pereți despărțitori din sticlă 
- Cabine de duș 
- Balustrade din sticlă 
- Geamuri glisante fără rame pentru balcoane și terase 
- Pergole 
- Sisteme de sticle verticale controlate Verti Glass 
- Uși de interior.

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

CVANTID S.R.L.

str. Armenească 53, bir.10
tel.: +373 22-27-80-97; 
tel.: +373 22-27-85-79,

GSM +373 60 60 89 00, 
GSM +373 78 80 50 00

str. Petru Zadnipru 14/6, bir.2
tel.: +373 22-60-20-77, 022-60-20-79, 

GSM: +373 60 49 9 974
e-mail:  cvantid@mail.ru

URL:  www.cvantid.md

DOMENIILE DE ACTIVITATE:

• Rolete (gamă largă de culori)
• Rolete de tip grilă
• Uși secționale
• Porți panoramice
• Uși industriale
• Bariere
• Acționări electrice pentru porți glisan-
te și batante
• Sisteme de ferestre
Avantaje: Experiența acumulată pe par-
cursul celor 18 ani de activitate a com-
paniei ne permite să garantăm calita-
tea și fiabilitatea executării comenzilor. 
Abordarea individuală și sistemul flexi-
bil de reduceri este garanția succesului 
companiei noastre.

OUR ACTIVITY DIRECTIONS:

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

bd. Decebal 82, Chișinău, Republica Moldova
(022) 92 66 33 // (078) 88 38 78

(078) 88 38 77
E-mail: info@decorshop.md

https://www.facebook.com/decorshop.md/
www.decorshop.md / www.wagner.md

str. Lunca Bâcului, 29, 
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (022) 47-97-97; (022) 473-483
e-mail: office@dasterum.md 
www.profnastil.md

Decorshop este o companie care de mai bine de 10 ani ac-
tivează pe piața de profil, remarcându-se prin calitatea in-
contestabilă a finisajelor decorative. Compania  Decorshop  
oferă pe piața locală  materiale  decorative pentru interior 
și exterior, cum ar fi: vopsele și tencuieli decorative, piatră 
elastică, 3D puzzle și Coverglass - un produs absolut nou, 
precum și un asortiment larg de aparate pentru vopsit, mixe-
re și compresoare profesionale Wagner.
Compania promovează cu succes noile tehnologii și soluții 
creative în decorarea pereților, podelelor, teraselor, încăperi-
lor umede etc. Capabile să satisfacă cei mai exigenți clienți, 
produsele noastre oferă posibilitatea de a crea interioare in-
dividuale și de a realiza direcții  moderne de design. 
La Decorshop beneficiați de oferte exclusiviste, produse de 
la cele mai bune branduri, soluții unde se contopesc desig-
nul și calitatea, un raport  calitate-preț accesibil.

Dasterum este o companie cu o experienţă de peste 18 
de ani aflată într-un vizibil și ferm proces de modernizare, 
fiind specializată în producția sistemelor complete pentru 
acoperișuri (tiglă metalică, tablă cutată, accesorii), a pano-
urilor sandwich pentru constructii rezidențiale și industriale, 
a siding-ului metalic pentru faţade și a sitemelor de fixare 
pentru acestea, a  jaluzelelor metalice și a șipcilor metalice 
(ștachet), accesoriilor, sistemelor de asamblare și fixare pen-
tru sistemele complete de garduri. Performanțele companiei 
DASTERUM se datorează atenției acordate dezvoltării pro-
duselor și faptului că în spatele mărcii DASTERUM se află o 
echipă de profesioniști.

Decorshop is a company that has been active in the profile 
market for more than 10 years, distinguished by the undeni-
able quality of decorative finishes. Decorshop offers indoor 
and outdoor decorative materials such as decorative paints 
and plasters, elastic stone, 3D puzzle, and Coverglass - an 
entirely new product, as well as a wide assortment of Wagner 
dyeing machines, mixers and compressors.
 The company successfully promotes new technologies and 
creative solutions in decorating walls, floors, terraces, interi-
ors, etc. Able to satisfy the most demanding customers, our 
products offer them opportunity to create individual interiors 
in trend modern design directions. 
 At Decorshop you benefit from exclusive offers, products 
from the best brands, solutions that combine design and 
quality, an affordable price-quality ratio.

Dasterum is a company with more than 18 years experience 
and pursues a visible and firm process of modernization. 
Specialized in the production of complete roofing systems 
(metal tiles, sheet metal, accessories), sandwich panels for 
residential and industrial buildings, metal siding and fasten-
ing systems for facades, metal blinds and metal slats, acces-
sories, assembly and fastening systems for complete fence 
systems. 
Dasterum performance is due to the focus on product devel-
opment and the fact that the Dasterum brand is supported 
by a team of professionals.

COVERGLASS – MARCĂ ABSOLUT NOUĂ.
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DELTA INSTRUMENT S.R.L.

str. Lunca Bâcului 29, 
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 846 300
fax: +373 22 846 400
GSM: +373 78 846 300

GSM: +373 78 846 400
GSM: +373 62 038 325
e-mail: delta-instrument@mail.ru
URL: deltainstrument.prom.md

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

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

DIADOS GRUP S.R.L.

str. Columna 60 C 
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 260 875
fax: +373 22 54 96 29

GSM: +373 69 750 888
e-mail: diados.grup@mail.ru
URL: www. diados-grup.md

Compania DIADOS se ocupă cu producerea, vânzarea și 
montarea ferestrelor și usilor din PVC și din aluminiu, a jalu-
zelelor de toate tipurile și a roletelor exterioare, la cele mai 
avantajoase prețuri. Activăm pe piață din 1999 și în tot acest
timp suntem în contact direct cu cei mai buni furnizori de 
materiale din Europa. CALITATEA, SIGURANȚA ŞI DURABILI-
TATEA sunt caracteristicile principale ale produselor Diados.

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

str. Grenoble 27, Chișinău, Republica Moldova 
Tel. +373 79 439 131

Email: nanophosmoldova@gmail.com
Pagina FB: https://www.facebook.com/NanoPhos.Moldova/

Pagina web producator: http://nanophos.com/eng/

str. Mihail Sadoveanu 20/1
MD 2044 Chișinău, Republica Moldova
Mob.: 0675 75 390
Site: www.elogic.md
e-mail: info@elogic.md

Compania ESCO Group este distribuitor exclusiv al bran-
dului NanoPhos în Moldova. Vă propunem o gamă largă de 
produse nanotehnologice revoluționare pentru profesioniști 
și pentru uz casnic. Toate produsele NanoPhos dețin certifi-
cate CE, sunt ecologic inofensive, destinate prelucrării, de-
gresării, restaurării, conservării, hidro- și termoizolării pentru 
următoarele suprafețe și materiale: 
• Acoperișuri, Pardoseli (orice destinație), Pereți interiori/ex-
teriori, Piscine 
• Lemn, Marmura, Beton, Sticlă, Fier, Inox, Textile, Piele etc.
Suprafețele tratate cu produsele NanoPhos rezistă cel puțin 
8 ani (potrivit încercărilor metrologice) în mediul extern, păs-
trându-și cel puțin 95% din caracteristicile funcționale inițiale.
Acestea previn: pătrunderea apei, razelor UV, a ruginii și mu-
cegaiului, iar suprafețele își păstrează intacte proprietățile 
estetice și mecanice.

SISTEME DE EPURARE (CANALIZARE) PENTRU APE UZATE
ECOLOGIC – TEHNOLOGIE PATENTATĂ. Este cea mai prac-
tică, fiabilă, eficientă și ieftină soluție în domeniul epurării 
apelor uzate din Republica Moldova și Europa.
ECOLOGIC prezintă un sistem inovativ care lucrează auto-
nom fără consum de electricitate.
Soluționează în totalitate problema evacuării apelor uzate 
pentru: case individuale, fabrici, uzine, școli, licee, grădinițe, 
spălătorii auto, abatoare, campinguri, baruri, cafenele, resta-
urante, stații de alimentare, sate și orașe.

ESCO Group is the exclusive distributor of the NanoPhos 
brand in Moldova. We offer a wide range of revolutionary 
nanotechnology products for professionals and for home 
use. All NanoPhos products are CE certified, environmentally 
friendly, designed for the processing, degreasing, restora-
tion, preservation, hydro and thermal insulation of following 
surfaces and materials:
· Roofs, Flooring (any destination), Interior / Exterior walls, 
Swimming pools
· Wood, Marble, Concrete, Glass, Iron, Stainless Steel, Tex-
tiles, Leather, etc.
Surfaces treated with NanoPhos products last for at least 8 
years (according to metrological tests) in outdoor environ-
ment, preserving at least 95% of the initial functional charac-
teristics.They prevent the penetration of water, UV rays, rust 
and mold, and the surfaces preserve their aesthetic and me-
chanical properties intact.

WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS
ECOLOGICAL - PATENTED TECHNOLOGY. It is the most 
practical, reliable, efficient and cheap solution for wastewater 
treatment in the Republic of Moldova and Europe.
ECOLOGIC presents an innovative system that works auton-
omously, without electricity consumption. 
It completely solves the problem of wastewater evacuation 
for individual houses, factories, plants, schools, kindergar-
tens, car washes, slaughterhouses, camping sites, bars, cafes, 
restaurants, power stations, villages and towns.
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ESPLAN-LUX S.R.L.

str. Petricani, 31
MD-2059, Chișinău, Republica Moldova

Secția vânzărilor cu amănuntul
060 804 700, 079 059 705, 060 087 222
Tel./Fax: +373 22/ 31-21-21
 

Secția clienților corporativi
079 237 850, 060 667 880
tel./fax: (373 22)  92-16-73
e-mail: zakaz@lider.md
www.lider.md

ACOPERIŞURI ŞI FAȚADE.
Țiglă metalică de tip Lider și Florentia. Tablă cutată. Sisteme 
de scurgere a apei pluviale. Gard de tip ștachet. Ferestre 
pentru mansardă și scări pentru urcarea în pod FAKRO. Izola-
re termică. Pelicule pentru acoperiș.

ROOFING/FACADES.
Lider and Florentia metal tiles. Corrugated board. Drainage 
systems for rainwater. Picket fence. FAKRO mansard windows 
and attic staircases. Thermal insulation. Roofing films.

EUROPANEL GROUP S.R.L.

str. Florilor, nr. 4/3
mun. Chișinău, Republica Moldova

 tel./fax: +373 22 999 560
GSM: +373 79 51 37 00

www.europanel.MD
europanel.group@gmail.com

Europanel Group este o companie care activează în dome-
niul halelor industriale și a depozitelor frigorifice. Experiența 
bogată, materialele de calitate produse în Uniunea Europea-
nă și prețurile atractive au propulsat compania în topul furni-
zorilor de materiale de construcții din Moldova.
Comercializăm: • Panouri sandwich cu spumă poliuretani-
că; • Panouri sandwich cu vată minerală - rezistente la foc; • 
Structuri metalice; • Accesorii montaj hală.
Societatea noastră vă oferă toată gama de panouri tip 
sandwich cu izolație din  poliuretan, polizocianurat, vată mi-
nerală sau polesteren, produse în Romania.

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

str. Albisoara 38 A
str.Lunca Bâcului 41/1
Chișinău, Republica Moldova

069137750, 060644322
eximotorjcb@gmail.com; director@coleso.md
www.jcbconstruct.md

Compania EXIMOTOR este distribuitorul oficial în Republica 
Moldova al echipamentelor de construcții JCB Sales ltd (Ma-
rea Britanie) - producător mondial de echipamente de con-
strucție. EXIMOTOR S.A. prezintă pe piața Moldovei întreaga 
gamă de echipamentului de construcție al companiei JCB. 
Alegerea este una vastă, de peste 300 de modele de echipa-
mente JCB - încărcătoare, excavatoare, role, excavatoare-în-
cărcătoare, piese de schimb pentru echipamente speciale. 
Statutul de dealer oficial permite companiei noastre să ofere 
clienților echipamente și piese de schimb originale la pre-
țuri rezonabile, pentru a oferi clienților servicii de garanție și 
post-garanție, câștigând astfel o parte din ce în ce mai mare 
a pieței echipamentelor de construcții rutiere din Moldova.

EXIMOTOR SA is the official dealer of construction equip-
ment JCB Sales ltd (United Kingdom) in the Republic of 
Moldova. JCB is a leading global manufacturer of construc-
tion equipment. EXIMOTOR S.A. presents on the Moldovan 
market the whole range of construction equipment JCB. The 
customers have the choice of more than 300 models of JCB 
equipment - loaders, excavators, rollers, loader excavators, 
spare parts for specialized equipment. The status of an of-
ficial dealer allows our company to offer customers original 
equipment and spare parts at reasonable prices, to provide 
warranty and post-warranty service, thereby gaining an in-
creasing share of the road construction equipment market 
in Moldova.

EXTERIOR S.R.L. 

str. Mitropolit Varlaam 65,
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22-911-111
e-mail: info@exterior.md 

URL: www.exterior.md

Exterior Security Systems oferă cea mai vastă gamă de echi-
pamente și sisteme de securitate: Bariere automatizate pen-
tru blocarea trecerii. Bariere de infraroșu pentru perimetrare
exterioară; Sistem de alarmă, inclusiv detectare incendiu, 
wireless sau prin cablu, sisteme de avertizare; Interfoane 
audio-video, inclusiv interfoane digitale, care limitează ac-
cesul persoanelor necunoscute în oficii și blocuri de locuin-
țe; Sisteme de control acces – de la cele mai simple până 
la cele mai sofisticate, bazate pe tehnologii de identificare a 
persoanelor după amprente digitale; Sisteme moderne de 
supraveghere video și de analiză video, proiectate pentru 
controlul de la distanță a teritoriului; Sisteme de înregistrare
și de calcul al orelor de lucru.

EXTERIOR SECURITY SYSTEMS offers the widest range of se-
curity equipment and systems: Automated barriers to block 
passage. Infrared barriers for external perimeters; Alarm 
system, including fire detection, wireless or cable, warning 
systems; Audio-video intercoms, including digital intercoms, 
which limit unauthorized access to offices and apartment 
buildings; Access control systems - ranging from the simplest 
to the most sophisticated, based on technologies for identi-
fying people by fingerprints; Modern video surveillance and 
video analysis systems, designed for remote control of terri-
tory; Systems for recording and calculating working hours.

EXTERIOR SECURITY SYSTEMS
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FLOWCRETE POLSKA/ 
FLOWCRETE POLONIA

Flowcrete Polonia, Adresa. Strada Marywilska, nr. 34, cod 03-228, Varsovia
Telefon: +48 22 879 8907 Mobil: 40 766 596 991  / Fax : +48 22 879 8918

Flowcrete este lider mondial in domeniul pardoselilor din 
rășini fară imbinări și alte acoperiri speciale.
Oferim materiale și tehnologie pentru aplicarea pardoseli pe 
baza de rășină fără rosturi - epoxi, poliuretan, metacrilic și 
vinil ester, precum și consultanță de specialitate privind ale-
gerea și aplicarea pardoselilor din rășină.
Suntem capabili să satisfacem așteptările celor mai exigenți 
clienți și să oferim tehnologia potrivită pentru orice tip de 
zonă industrială, comercială clădiri și facilități publice.

Flowcrete is the world leader in resin flooring without joints 
and other special coatings.
We offer materials and technology to apply flooring based 
on uncoated resin - epoxy, polyure-thane, methacrylic and 
vinyl ester, as well as specialized consulting on the choice 
and applica-tion of resin floors.
We are able to meet the expectations of the most demand-
ing customers and offer the right technology for any type of 
industrial area, commercial buildings and public facilities.

HAURATON 

str. Uzinelor nr. 1 
Chișinău, Republica Moldova 

GSM: +373 60 00 11 71 
e-mail: alexandru.argint@hauraton.md 

info@hauraton.md 
URL: www.hauraton.md 

Compania HAURATON este producătoare de sisteme de co-
lectare și pretratare a apelor pluviale și industriale.
1. Rigole din polipropilenă cu lățimea de 100-400 mm și de 
încărcări capabile de la A15kN până la F900kN
2. Rigole prefabricate din beton armat cu fibre de sticlă, cu 
lățimea de 100-500 mm și de încărcări capabile de la A15kN 
până la F900kN
3. Grătare aferente, confecționate din fontă, oțel inoxidabil, 
oțel galvanizat, polietilenă, poliamidă.
4. Separatoare de hidrocarburi și grăsimi (cu debite până la 
4000 l/s ).

HAURATON manufactures systems for rainwater and indus-
trial waters collection and pre-treatment.
1. Polypropylene drainage channels with a width of 100 ÷ 
400 mm and loading capacity of A15 kN to F900 kN
2. Precast reinforced concrete fiber drainage channels with 
a width of 100 ÷ 500 mm and loading capacity from A15kN 
to F900kN
3. Related grills, made in cast iron, stainless steel, galvanized 
steel, polyethylene, polyamide.
4. Separators of hydrocarbons and fats (up to 4000 l / s). 

Sisteme de rigole pentru drenajul apelor de suprafata

made in Germany
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INOX PLUS S.R.L. 

mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Telefon: 022 317 318

E-mail: office@inoxplus.md
Site: www.inoxplus.md

Compania INOX PLUS activează pe piața Republicii Moldova 
din anul 2011. Genul principal de activitate este comerțul cu 
materie prima inox – tablă, țevi, profile, fitinguri, articole de 
metal, consumabile. De asemenea, compania dispune de 
secția sa proprie de producere, unde putem executa la co-
mandă orice confecție din oțel inoxidabil, mese, cărucioare, 
lavoare, butoaie, balustrade inox. Un gen nou de activitate 
este comerțul cu utilajul HORECA, la Inox Plus găsiți mașini 
de tocat carne, mașini de tăiat legume, frigidere, plite electri-
ce, marmite frigorifice și alte utilaje industriale pentru o bună 
funcționare a bucătăriei dvs. 

INOX PLUS has been operating on the Moldovan market 
since 2011. The main activity is trade in stainless steel raw 
materials - sheet metal, pipes, profiles, fittings, hardware, 
consumables. The company also has its own production 
department, where we can execute on request any stainless 
steel workmanship, tables, trolleys, washbasins, barrels, stain-
less steel railings. A new type of activity is the trade with HO-
RECA equipment: at Inox Plus you can find meat grinders, 
vegetable cutting machines, refrigerators, electric hotplates, 
cold mills and other industrial equipment for the good func-
tioning of your kitchen.

HIDROCOM-EXIM S.R.L.

str. Munceşti, 170 
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22 52 27 94 
fax: +373 22 55 43 75 
e-mail: office@hidrocom.net 
URL: www.hidrocom.md; www. penetron.md

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

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

str. Uzinelor 5 
Chişinău, Republica Moldova

GSM : +373 68 68-00-38 
GSM: +373 79 68 00 38

e-mail: info.kasteel@mail.ru 
URL: www. kasteel.md

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

KASTEEL is a manufacturer of metal tiles, sheet metal, drain-
age systems, supplies the most reliable roofs, thus fortifying 
the positive image of the company which was awarded the 
“Gold Medal” in the field. For the production of metal tiles 
we use high quality raw materials, imported from renowned 
metallurgical plants in Europe. To meet your expectations, 
Kasteel comes with a new line of innovative products: Kora-
mi - a unique model, ceramic tile pattern that fits both classic 
and modern architectural styles; Kaskad - an elegant shape 
that fits with current trends, distinguished by its rich geom-
etry and high stature that emphasizes the look of the house. 
Kasteel guarantees the best price-quality ratio

INVEST ECOTRADE S.R.L.

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

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

ECOTERMIX is engaged in the production of components 
for sprayed insulation, as well as in providing services for the 
insulation of residential and industrial facilities. Unlike any in-
termediaries, we provide an 10 years official factory warranty 
for all facilities !
In the period 2014 – 2017, more than 2,000 residential build-
ings, hangars and agricultural enterprises were insulated 
by ECOTERMIX. The area of thermal insulation was of more 
than 200 000 sq. m. In 98% of cases, the savings in heating 
amounted to more than 40% compared to roll and plate 
heaters.
We guarantee the comfort for your home and significant cost 
savings. We are ready to return your money, if the cost of 
heating and air conditioning of your home will decrease by 
less than a third!

MARCA COMARCIALĂ ECOTERMIX
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KINGSPAN S.R.L.KERAMA MARAZZI

str. Grigore Mora, nr. 22, et.1, ap.2
București, sector 1, cod 011887, România 

Tel.: +40 21 231 50 89 / Fax: +40 21 22 21 555
Mobil RO: +40 745 174 444 / MD: +373 68 93 83 34 

E-mail: florin.duceac@kingspan.com
Website: www.kingspan.ro

Magazinul  KERAMA MARAZZI:
str. Uzinelor, 19, Centru comercial
Secție specializata:
Bd. Decebal, 6, Centru Comercial.
Chișinău, Republica Moldova.
 URL: www.grandceramica.md

KINGSPAN este lider mondial privind cercetarea și producţia 
de Sisteme de Panouri Sandwich izolatoare pentru Faţade, 
Pereţi și Acoperiș, cu aplicații pentru Camere Frigorifice, De-
pozite de Fructe, Hale Industriale, Magazine, Sedii de Firmă 
și Birouri, Spații Sportive, etc. Panourile sunt FIREsafe cu izo-
lație din spuma revoluționară QuadCore (λ=0.19 W/mK), din 
spumă IPN și din vată minerală.  
KINGSPAN produce și distribuie o gamă extinsă de accesorii 
standard sau personalizate: sisteme de jgheaburi termoizo-
late de dolie și de parapet, jgheaburi exterioare, panouri lu-
minatoare din policarbonat, trape de fum, panouri prefabri-
cate de colț, grile de ventilare etc.

KERAMA MARAZZI (Rusia) este un producător de frunte de 
materiale decorative și finisaje ceramice, cu o rețea extinsă 
de comerț în Rusia și în străinătate. Calitatea înaltă a produ-
selor KERAMA MARAZZI, conformitatea cu reglementările și 
cerințele tehnice, precum și cu standardele rusești și inter-
naționale este confirmată de certificate tehnice și avize de 
specialitate.
KERAMA MARAZZI produce milioane de metri pătrați de plă-
ci ceramice, granit ceramic, mozaicuri si milioane de elemen-
te decorative - inserții, panouri, decorațiuni, margini, „creioa-
ne”, blaturi, trepte.
O varietate bogată de modele, stiluri, culori, design original 
și structuri de acoperiri ceramice, prețurile atractive - toate 
acestea întrunesc cerințele consumatorilor, ajutându-i să re-
alizeze proiecte proiect de orice complexitate, fie că este o 
interiorul  locuinței sau construcția unui obiect arhitectural 
de mari dimensiuni.

KINGSPAN is the world leader in the research and produc-
tion of Insulated Sandwich Panel Systems for Walls, Walls 
and Roofs, with applications for refrigerated rooms, storage 
rooms for fruit, industrial halls, stores, office headquarters 
and office premises, sports facilities, etc. The panels are FIRE-
safe, insulated with quadcore revolutionary foam (λ = 0.19 w 
/ mk), ipn foam and mineral wool. 
KINGSPAN manufactures and distributes an extensive range 
of standard or customized accessories: dowel and window 
sill gutter systems, exterior gutters, polycarbonate lightening 
panels, smoke hoods, corner prefabricated panels, ventila-
tion grilles, etc.

KERAMA MARAZZI (Russia) is a leading manufacturer of 
decorative materials and ceramic finishes, with an extensive 
trade network in Russia and abroad. The high quality of KER-
AMA MARAZZI products, their compliance with regulations 
and technical requirements, as well as with Russian and inter-
national standards is confirmed by technical certificates and 
expert opinions.
KERAMA MARAZZI manufactures millions of square meters 
of ceramic tiles, ceramic granite, mosaics and millions of 
decorative elements - inserts, panels, decorations, edges, 
“crayons”, tops, stairs.
A rich variety of designs, styles, colors, original design and 
ceramic covering structures, attractive prices - all meet con-
sumer requirements, helping them to design projects of any 
complexity, whether it is a home interior or the construction 
of an architectural object of large dimensions.
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LINE-X PROFIООО КОМИНУС

str. Uzinelor 198
Chișinău, Republica Moldova

Mob.: +(373)79888698
Site: www.line-x.md

Facebook:  
https://www.facebook.com/pg/linexmda/about/?ref=page_internal

Украина, г. Львов, ул. Врубеля, 38
тел. +380 672 825 108 
ymatushkin@kominus.com.ua
https://kominus.com.ua/

Linia X este o acoperire pulverizabilă protectoare de înaltă re-
zistență, din poliuretan bicomponent, cu proprietăți adezive 
excelente, rezistente la stres chimic și mecanic și rezistente 
la uzură. Produsele noastre sunt utilizate în domeniile: trans-
porturilor, industriale, agricole, militare și alte industrii. Line-X 
este specializată în fabricarea hibrizilor poliuretanici pulveri-
zabili și a acoperirilor protectoare de poliuree. Materialele 
LINE-X nu conțin solvenți organici și substanțe volatile - sunt 
100% solide. Acoperirile noastre din poliuretan sunt complet 
sigure și inofensive pentru sănătate.

LLC Kominus este o întreprindere inovatoare cu investiții stră-
ine, care se ocupă cu fabricarea elementelor din oțel inoxida-
bil pentru coșuri de fum colective sau individuale, precum și 
pentru industrie (cazangerii). Producția se realizează din oțel 
certificat de înaltă calitate pe echipamente moderne.

Line-X is a highly durable, sprayable protective coating in 
two-component polyurethane, with excellent adhesive prop-
erties, resistant to chemical and mechanical stress, as well as 
wear-resistant. Our products are used in transport, industrial, 
agricultural, military and other industries. Line-X specializes 
in the manufacture of sprayable polyurethane hybrids and 
polyurea protective coatings. LINE-X materials do not con-
tain organic solvents and volatile substances - they are 100% 
solid. Our polyurethane coatings are completely safe and 
harmless.

COMINUS is an innovative enterprise with foreign invest-
ments, which is engaged in the manufacture of stainless 
steel elements for collective / individual chimneys and indus-
try (boilers). Production is carried out of high-quality certified 
steel on modern equipment.
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M&M COMERȚ S.R.L.LIVI CONSULTANTA

str. Calea Basarabiei 26/7
MD 2024 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22/ 855-707
fax: +373 22/ 24-47-24

E-mail: info@mmcomert.md
URL: www.mmcomert.md

mun. Tulcea, str Taberei nr 26, 
platforma betonată 160 mp, 
jud. Tulcea, România
tel.: +40 722 758 297
e-mail: liviconsultanta@hotmail.com 

S.C. M&M COMERT S.R.L. este reprezentant și dealer ofici-
al al mai multor companii internaționale precum CEDIMA 
GmbH, PROJAHN GmbH, Endress GmbH, KAPRO LTD, BO-
MAG GmbH și FERM în Republica Moldova. Are 32 de punc-
te de distribuție în toată țara. Sediul principal al companiei 
este situat în Chișinău, Republica Moldova. Compania a fost 
fondată în 2007, oferind clienților de-a lungul anilor cele mai 
noi tehnologii și soluții în domeniul construcțiilo. Pe lângă 
reprezentant și dealer oficial, compania M&M COMERT asi-
gură service-ul autorizat al mărcilor menționate mai sus.

LIVI CONSULTANTA este beneficiarul proiectului „DEZVOL-
TAREA ŞI EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A SO-
CIETĂȚII LIVI CONSULTANȚĂ SRL PRINTR-O NOUĂ UNITATE 
PRODUCTIVĂ ŞI ACHIZITȚA DE UTILAJE DE SPECIALITATE”, 
proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020
 Valoarea totală a contractului de finanţare este de 
3.950.114,56 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 
2.361.416,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 
din FEDR este de 2.007.204,28 lei ( 60,47 %), valoare eli-
gibila nerambursabila din bugetul national de 354.212,52 
lei ( 10,67%) si valoarea contribuției beneficiarului este de 
958.007,20 lei ( 28,86%).

S.C. M&M COMERT SRL este reprezentant și dealer oficial al 
mai multor companii internaționale precum CEDIMA GmbH, 
PROJAHN GmbH, Endress GmbH, KAPRO LTD, BOMAG 
GmbH și FERM în Republica Moldova. Are 32 de puncte de 
distribuție în toată țara. Sediul principal al companiei este 
situat în Chișinău, Republica Moldova. Compania a fost fon-
dată în 2007, oferind clienților de-a lungul anilor cele mai 
noi tehnologii și soluții în domeniul construcțiilor. Pe lângă 
reprezentant și dealer oficial,  compania M&M COMERT 
asigură service-ul autorizat al mărcilor menționate mai sus.

LIVI CONSULTANTA is the beneficiary of the project “DE-
VELOPMENT AND EXTENSION OF LIVI CONSULTING PRO-
DUCTION CAPACITY BY A NEW PRODUCTIVE UNIT AND 
ACQUISITION OF SPECIALIZED EQUIPMENT”, project fi-
nanced by the Regional Operational Program 2014-2020
 
  The total amount of the financing contract is 3,950,114.56 
lei. The eligible non-reimbursable amount is 2.361.416,80 
lei, of which the ERDF non-reimbursable amount is RON 
2,007,204.28 (60.47%), a non-reimbursable eligible amount 
from the national budget of 354,212.52 lei (10.67% ) and the 
amount of the beneficiary’s contribution is 958,007.20 lei 
(28.86%).
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MAPEI ROMÂNIA 

MAPEI ROMÂNIA – EȘTI CEEA CE CONSTRUIEȘTI!

MAMIBOT MOLDOVA

22th Tudor Vladimirescu Bvd, Green Gate Building, 6th floor, Sector 5
Bucharest – ROMANIA

Tel.: +40 21 311 78 19/20
e-mail: office@mapei.ro

site: www.mapei.ro

Telefon:
+(373) 68 43 00 08
E-mail: mamibot.moldova@gmail.com; office@mamibot.md
https://mamibot.md/

Înființat în 1937 la Milano, Italia, MAPEI este astăzi unul dintre 
cei mai mari producători la nivel mondial de materiale pen-
tru construcții. Grupul cuprinde 81 de fabrici în 35 de țări în 
întreaga lume, înregistrând în 2018 o cifră de afaceri de 2,5 
miliarde de euro.
Portofoliul MAPEI cuprinde peste 5.000 de produse, de la 
adezivi și chituri pentru placările ceramice, sisteme complete 
de hidroizolare, până la produse speciale pentru consolidări 
structurale, construcții subterane și aditivi pentru betoane.
MAPEI România nu comercializează numai produse, ci oferă 
și consiliere tehnică, implicându-se la nivel de asistență di-
rect pe șantiere în cadrul proiectelor de orice dimensiune, 
conlucrând cu aplicatori, ingineri constructori, arhitecți sau 
proiectanți în vederea alegerii soluțiilor optime ce pot asigu-
ra o execuție rapidă și durabilă a lucrărilor.
Accesând www.mapei.ro veți putea consulta fișele tehnice, 
declarațiile de performanță și fișele de securitate ale produ-
selor împreună cu informații detaliate despre produsele și 
sistemele MAPEI.

Roboții sunt din ce în ce mai prezenți în viată noastră, având 
ca scop să ne facă viata mai ușoară. Mamibot este un brand 
care a intuit corect acest aspect și a intrat în acest domeniu 
cu o serie de roboți pentru casă. Cu ajutorul roboților Mami-
bot treburile casnice devin activități relaxante, iar efortul este 
minim. De la aspiratoare performante, la mop electric și ro-
bot pentru spălarea geamurilor, produsele Mamibot sunt re-
cunoscute pentru inovație și calitate. Tocmai din acest motiv, 
brandul se află în continuă dezvoltare și se bucură de succes 
internațional. 

Livrare: 
În raza orașului Chișinău gratuită. În țară este de 100 lei.

MAPEI Romania - You are what you build!Founded in 1937 in 
Milan, Italy, MAPEI is today one of the world’s largest manu-
facturers of building materials. The group comprises 81 fac-
tories in 35 countries around the world, with a turnover of € 
2.5 billion in 2018.
MAPEI’s portfolio comprises over 5,000 products, from ad-
hesives and putties for ceramic tiles, complete waterproof-
ing systems to special products for structural reinforcement, 
underground construction and concrete additives. 
MAPEI Romania not only sells products, but also provides 
technical advice, involving on-site assistance directly on pro-
jects of any size, working with applicators, construction en-
gineers, architects or designers to choose the optimal solu-
tions that can ensure fast and sustainable execution. 
Access www.mapei.ro and you will be able to check the 
technical sheets, performance statements and product safe-
ty sheets together with detailed information about MAPEI 
products and systems.

Robots are increasingly present in our lives, aiming to make 
our lives easier. Mamibot is a brand that correctly guessed 
this aspect and entered this field with a host of robots for 
the household. With the help of Mamibot robots, household 
chores become relaxing activities, and the effort is minimal. 
From high-performance vacuum cleaners, electric mops and 
glass washing robots, Mamibot products are recognized for 
innovation and quality. It is for this reason that the brand is 
constantly developing and enjoying international success.
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MATIMCONS S.R.L.

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

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

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

You intend to decorate your house or yout office? We have 
the solution! Everyone dreams of living and working in a 
beautifully arranged and comfortable space. To achieve this, 
contact a professional designer who will address each indi-
vidual situation, taking into account the customer’s wishes.
The GDR is the official representative of the most famous 
European manufacturers of sanitary ware, technical installa-
tions, ceramic tiles and exclusive furniture. The professional 
managers and designers of our company will help you find 
everything you need for a comfortable interior, answer your 
questions and give you detailed technical advice.

MEMILIT S.R.L.

Baza de producere:
str. Industrială 65, 

Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 843 004  

GSM: + 373 69 765 664
E-mail: office@memilit.md

Magazin:
str. Uzinelor 117, Chișinău, 

Republica Moldova
tel.: +373 22 81 58 65

GSM: +373 68 688 988
URL: www.memilit.md

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

MEMILIT was founded in 1999. Since then, the company 
has evolved significantly, expanding the assortment and 
the production capacity. The main activity of the enterprise 
is the production of vibro pressed, vibro cast pavements, 
curbs, fortan blocks, produced using Italian technology and 
high performance equipment, which guarantees the highest 
quality of products. We offer a wide range of products for 
the realization of any projects, regardless of complexity. Here 
you can find all the necessary materials for the landscaping 
and pavement installation of the. We are providing transpor-
tation services at advantageous prices, because we own our 
own car park.

Memilit
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METAL PROM S.R.L. 

Mob.:  +373 68 16 95 20 
e-mail:      lancar@mail.ru 
site:      metalprom.md

Specialiștii companiei Metal Prom au mulți ani de experiență 
în producția de structuri metalice complexe și articole metali-
ce, inclusiv produse cu forjare metalică decorativă complexă.
Produsele de înaltă calitate, soluțiile flexibile de proiectare 
și politicile de stabilire a prețurilor, precum și respectarea 
termenelor limită pentru comenzi reprezintă baza cooperării 
dintre Metal Prom SRL și clienții săi.
 Conducerea și designerii companiei sunt deschiși, mereu 
gata să ia în considerare orice proiecte pentru producția de 
articole metalice în funcție de dorințele dvs., inclusiv tăierea 
figurilor metalice complexe cu un laser cu plasmă.
Compania Metal Prom SRL are plăcerea să deservească cli-
enții loiali și potențiali. Compania este pregătită pentru o co-
laborare pe termen lung cu parteneri din Republica Moldova 
și din străinătate.

The specialists of the Metal Prom company have many years 
of experience in the production of complex metal structures 
and metal products, including products with complex deco-
rative metal forging.
High quality products, flexible design solutions and pricing 
policies, as well as meeting deadlines for orders, are the ba-
sis of the relations of Metal Prom with customers.
The management and designers of the company are ready 
and happy to consider any projects for the execution of met-
al products according to your wishes, including cutting com-
plex figures with a plasma metal cutting line.
Metal Prom is pleased to welcome loyal as well as potential 
customers. The company is ready for long-term cooperation 
with partners in the Republic of Moldova and abroad.

MODEM S.R.L.

Calea Basarabiei, 32
Chișinău, Republica Moldova

Tel.: (022) 41-10-26, fax: (022) 41-10-97
Site: Dufa.md

E-mail: info@dufa.md

Compania Modem SRL - mărcile comerciale ale compani-
ei sunt MODEM și DUFA, produse în fabricile concernului 
german „Meffert AG Farbwerke” (înființat în 1947). Pe piața 
din Republica Moldova produsele companiei sunt prezente 
mai mult de 25 de ani și includ peste 30 de grupuri-cheie de 
materiale pentru reparații și finisare pentru întregul ciclu de 
lucru, de la pregătire și restaurare până la finisarea completă. 
Calitatea germană impecabilă a vopselelor MODEM și DUFA 
în combinație cu prețurile democratice de piață garantează 
un raport ideal preț-calitate. Calitatea impecabilă a vopselei 
garantează un succes absolut. Acest adevăr a fost confirmat 
în repetate rânduri de certificatele de standarde internațio-
nale și interne, care au marcat produsele firmei Meffert AG.

Modem SRL - the trademarks of the company are MODEM 
and DUFA,  produced in the factories of the German concern 
Meffert AG Farbwerke (founded in 1947). The products of the 
company have been represented for more than 25 years in 
the Moldovan market, and include more than 30 key groups 
of repair and finishing materials for the full cycle of work: 
from preparation and restoration to full finishing. Impeccable 
German quality of paints MODEM and DUFA in combination 
with reasonable market prices guarantee an ideal price-per-
formance ratio. Impeccable quality of paint guarantees ab-
solute success. This truth has been repeatedly confirmed by 
certificates of international and domestic standards, which 
marked the products of Meffert AG.
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NANO DECOR S.R.L.

str. Mihail Frunze, 1K/4 of.1
Mun. Chisinau, Stauceni, R. Moldova
Mob.: (+373) 78 98 88 00, (+373) 78 98 88 02
e-mail: nanodecor.md@gmail.com 
Site: www.nano-decor.md 

Executăm lucrări de montare a pardoselilor în încăperi loca-
tive, comerciale, obiecte industriale (case, oficii, depozite , 
garaje și locuri de parcare, centre comerciale și săli de ex-
poziții, sport, precum și în încăperi cu destinaţii speciale - în 
industria chimică, farmaceutică și alimentară).

We perform floor-laying works in residential, commercial, 
industrial buildings (houses, offices, warehouses, garages 
and parking spaces, shopping centers and exhibition halls, 
sports facilities, as well as in specially designed spaces relat-
ed to chemical, pharmaceutical, food industries).

NESS PROIECT EUROPE S.R.L.

strada Conului, nr.9, 
oraș Ploiesti, județ Prahova, România 

www.nessproject.eu
office@nessproject.eu

Ness Proiect Europe – Partenerul tău, nu doar o companie 
de construcții
O companie tânără și dinamica, cu 9 ani de experiență în 
construcții industriale și civile.
Proiecte realizate:
• 200.000 m² clădiri industriale/logistice 
• 150.000 m² platforme, 
• 30.000 m² platforme terminal feroviar;
• 50 MW parcuri fotovoltaice autorizate și construite;
• peste 150.000 m² construcții de clădiri industriale și platfor-
me în unități industriale independente;
• peste 80.000 m² clădiri industriale, depozite și platforme – 
proiecte în curs de desfășurare
Oferim partenerilor de afaceri:
• servicii complete ca antreprenor general;
• construcții la cheie
• lucrări speciale;
• consultanță.

Ness Project Europe - Not just a construction company - your 
partner
A young and dynamic company with 9 years of experience in 
industrial and civil construction. 
 Realized projects:
• 200,000 m² industrial / logistics buildings 
• 150,000 m² platforms 
• 30,000 m² railway terminal platforms; 
• 50 MW photovoltaic parks - authorized and built; 
• over 150,000 m² of industrial buildings and platforms in 
independent industrial units; 
• over 80,000 m² of industrial buildings, warehouses and 
platforms - ongoing projects.
We offer to our business partners:
• full service as a general contractor; 
• turnkey construction; 
• special work; 
• consultancy.
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NOVELTY S.R.L.

str. Deleanu, 24 nr. 4
MD 2071 Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 51 71 01
GSM: +373 67 66 0003
fax: +373 22 51 18 85
e-mail: info@novelglass.com
URL: www.novelglass.com

NOVELTY vă oferă un sortiment variat de mărfuri cu marca 
comercială NOVELGLASS®
Materiale  din fibră de sticlă și flizelină pentru lucrări de fini-
sare:
• Tapet din fibre de sticlă.
• Tapet din flizelină pentru vopsire.
• Tapet structurat din fibre de sticlă.
• Țesătură din fibre de sticlă.

Tapete personalizate care vor crea o atmosferă unică în casa 
și în biroul dumnevoastră.
• Fototapete.
• Frescă.
• Panouri decorative.
• Postere.
• Tablouri.

NOVELTY offers a wide range of goods with the trade mark 
NOVELGLASS®
 
Fiberglass and flizeline materials for finishing works:
• Glass fiber wallpaper.
• Flizeline wallpaper for painting.
• Structured glass fiber wallpaper.
• Fiberglass fabric.
 
Custom wallpapers that will create a unique atmosphere in 
your home and office.
• Photo wallpaper.
• Fresco.
• Decorative panels.
• Posters.
• Pictures.

ООО ОКОННЫЕ ИННОВАЦИИ 
(РЕЗИДЕНТ СКОЛКОВО)

121205 | Москва-Сколково-Нобеля-7 
Этаж 2 ЧП 18 РМ № 11 
Tel.: +7 (495) 720-66-33 
Tel.: +7-926-316-05-70

e-mail: pavel@slidors.ru
site: www.slidors.ru

Compania ОКОННЫЕ ИННОВАЦИИ (inovații în sisteme de 
ferestre) este implicată în elaborarea și producția de sisteme 
de alunecare din plastic SLIDORS Panorama și SLIDORS AIR.
Sistemele sunt utilizate pentru balcoane vitrate, loggii, veran-
de, cafenele, camere frigorifice, în zootehnie, sectorul DIY.
Principalele avantaje ale sistemului sunt economisirea de 
spațiu în combinație cu textura încălzită a elementelor.

The company ОКОННЫЕ ИННОВАЦИИ (WINDOW INNO-
VATIONS) is engaged in the development and manufacture 
of plastic sliding systems SLIDORS  Panorama  and SLIDORS 
AIR.
The systems are used for glazing balconies, loggias, veran-
das, cafes, cold rooms, in animal husbandry and the DIY seg-
ment. 
The main advantages of the system are space saving in com-
bination with the warmed texture of the elements.
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OMTEK S.R.L.

str. N. Gheorghiu 44/3 
Chișinău, Republica Moldova
tel.:  +373 22  238 238
e-mail: omtek@company.md
URL:  www.omtek.md, www.poarta.md

OMTEK propune porţi secţionate industriale și uși de garaj 
de calitate, produse de liderii europeni în domeniu. Obloane 
pentru porţi, ferestre, chioșcuri ș.a. Sisteme automate pentru 
toate tipurile de porţi. Porţi glisante, role pentru porţi glisan-
te de tip consolă. Tehnologiile performante de producere și 
o gamă variată de soluţii constructive permit realizarea dife-
ritelor proiecte de design, a ideilor de producere a porţilor 
secţionate și a rulourilor de protecţie.Ofertăm o gamă bo-
gată de articole. Abordare individuală a fiecărui client. Ela-
borarea proiectelor, consultaţii, livrarea și montarea utilajului. 
Garanţie până la 24 de luni, deservire tehnică și reparaţii. 
Preţuri accesibile.

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

PALPLAST S.R.L. 

Fabrica Palplast 
str. Alexandru cel Bun 114

or. Călăraşi, Republica Moldova
Tel.: +373 244 26 493

e-mail: contact@palplast.md

Sediul firmei  
str. Şciusev 64

Chişinău, Republica Moldova
GSM: +373 68 373 858

Dotată cu utilaje de ultimă generaţie din Austria (Cincinnati 
Extrusion), Germania (Graewe) și Italia (Moretto), PALPLAST 
are ca obiect de activitate fabricarea, prin extrudere, a ţevilor 
din polietilenă de înaltă densitate PE 80 și PE 100, pentru 
reţelele de distribuţie a apei potabile, a gazelor naturale, a 
fluidelor petroliere neprelucrate, pentru sisteme de irigaţie, 
pentru sisteme de canalizare, protecţia cablurilor de fibre 
optice și pentru alte aplicaţii speciale.

Materia primă folosită de  PALPLAST pentru producerea țe-
vilor este importată de la liderii mondiali în domeniu și nu 
pune în pericol sănătatea, viaţa, securitatea muncii și nu in-
fluenţează negativ asupra mediului înconjurător. 

Equipped with state-of-the-art equipment from Austria (Cin-
cinnati Extrusion), Germany (Graewe) and Italy (Moretto), 
PALPLAST manufacturesof high density polyethylene pipes 
PE 80 and PE 100, used in the distribution of drinking wa-
ter, natural gas, unprocessed petroleum fluids, in irrigation 
systems, sewage, protection of fiber optic cables and other 
special applications.

The raw material used by PALPLAST are imported from world 
leaders in the field and do not endanger health, life, work 
safety and do not affect negatively the environment.
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PAM-IMPEX S.R.L. 

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

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

Compania PAM-IMPEX este un producător de succes de 
case din lemn, cabine din lemn și alte produse din bușteni. 
Casele din bușteni produse de compania noastră sunt am-
plasate pe întreg teritoriul Moldovei. Avem experienţă solidă 
în acest domeniu. Realizaţi-vă visul! Comandaţi la noi o casă 
din bușteni și bucuraţi-vă de confort.

PAM-IMPEX is a successful manufacturer of wooden houses, 
log cabins and other facilities made of logs. Houses made 
of our logs are to be found throughout Moldova. We have a 
large experience in this area. Make your dream true! Order 
your own house made of logs and enjoy an extraordinary 
comfort.

PARCHET EXOTIC S.R.L.

str. Iurii Gagarin 13 
Chişinău, Republica Moldova 

tel.: +373 22/ 551-333 
GSM : +373 69/ 426-725 

e-mail: parchet.exotic@mail.ru 
URL : https://parchetexotic.md/

Compania Parchet Exotic vă oferă un sortiment larg de pro-
duse de lemn, confecţionate cu o deosebită maiestrie la 
standarde moderne de prelucrare a lemnului. Compania se 
poate mandri cu o experienţă de 15 ani în domeniul monta-
jului pardoselilor din parchet și a scărilor din lemn masiv. Ne 
dezvoltăm continuu pe toate direcţiile industriei produselor 
de lemn. Producem, vindem și montăm o gamă vastă de par-
chet de calitate înaltă la preţuri foarte bune. Lucrăm cu pro-
dusele cele mai noi și calitative de pe piaţă pentru montarea 
și întreţinerea parchetului dvs. Confecţionăm scări din lemn 
masiv de orice dimensiune, formă și culoare. Montăm terase 
din decking, la diferite înăltimi și de orice formă. Garantăm 
calitate și rezistenţă.

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

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

PERLA-IMOBILIS este distribuitor exclusiv în Republica Mol-
dova al produselor INSTAL PROJEKT și RADOX RADIATORS 
- lideri europeni în domeniul producerii radiatoarelor deco-
rative, convectoarelor și port-prosoapelor de calitate superi-
oară, fapt confirmat prin certificatele de standard internațio-
nale ISO 9001:2008, DAF TUV NORD, PCT.
Varietatea mare de culori și designul excelent al radiatoare-
lor noastre vor crea o atmosferă caldă și exclusivistă în casa 
dumneavoastră! 

PERLA-IMOBILIS is the exclusive distributor in the Republic 
of Moldova of products  INSTAL PROJEKT and RADOX RADI-
ATORS - European leaders in the manufacture of high qual-
ity decorative radiators, convectors and towel dryers, quality 
confirmed by the international standard ISO 9001: 2008, 
DAF TUV NORD, PCT.
The great variety of colors and the excellent design of our ra-
diators will create a warm and exclusive atmosphere in your 
home!

PLASTAL S.R.L.

Fabrica și oficiul central : r-ul Sângereii, s. Sângereii Noi, str. Biruinței, 14
Showroom: Chișinău, str. E. Coca,19

Showroom: Bălți, str. M.Viteazul, 65
e-mail: sales@plastal.md, marketing@plastal.md

INFOLINE: 0 800 777 00
Site: http://plastal.md/

https://www.facebook.com/PlastalFerestreRehau.md/

PlASTAL – cel mai mare producător de ferestre și uși din 
tâmplărie pvc din Republica Moldova, fiind prezent pe pia-
ță din anul 2004. Avem statut de partener Autorizat REHAU, 
ceea ce însemnă garanția calității produselor și respectarea 
tuturor cerințelor tehnologice pentru fabricarea acestora. 
Compania PLASTAL vă propune o gamă largă de produse: 
ferestre și uși standard, uși culisante, uși dotate cu scanner de 
amprentă, feronerie de design, sisteme de uși cu implimen-
tarea tehnologiilor smart, sisteme de profil certificate pentru 
Passive house etc. 

PLASTAL - the largest producer of PVC windows and doors in 
Moldova, present on the market since 2004. We have REHAU 
Authorized Partner status, which means guaranteeing the 
quality of the products and observing all the technological 
requirements for their manufacture. PLASTAL offers a wide 
range of products: standard windows and doors, sliding 
doors, fingerprint door locks, design accessories, door sys-
tems with smart technologies, certified Passive house profile 
systems, etc.
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PLASTICS-MOL S.R.L.

str. Meșterul Manole 12/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 999 515
GSM: +373 76 78 78 73
fax: +373 22 999 516
e-mail: office@plastics.md
URL: www.plastics.md

Plastics Moldova este furnizor de top de materiale plastice 
pentru producţia publicitară, construcţii și industrie din Re-
publica Moldova, distribuitor autorizat al companiilor: Evo-
nik Industries AG (Germania) - plăci acrilice Plexiglas; Orafol 
Europe GmbH (Germania) - folii autocolante și reflectorizan-
te, benzi acrilice adezive; Quinn Plastics (Slovacia) - materia-
le polimerice; Ongropack KFT (Ungaria) - plăci PVC Ongro-
pack Foam; Renolit Ondex SAS (Franţa) - plăci profilate din 
PVC biorientat pentru acoperiș; Dupont (SUA) - piatră de cu-
arţ și artificială Corian; Roechling (Germania) - polietilenă cu 
densitate înaltă; WZD SPOLKA ZOO (Polonia) - policarbonat 
celular și compact Placarb; WEISS CHEMIE (Germania) - cle-
iuri și dizolvanţi.

Plastics Moldova, part of Plastics International group, with 
subsidiaries in Poland, Baltic countries, Ukraine, Russia, Geor-
gia, became one of the top suppliers of plastic materials for 
the advertising and construction industries in Moldova. We 
are the authorized distributors of the following important 
companies: Evonik Industries AG (Germany) – acrylic sheets 
of superior quality Plexiglas; Orafol Europe GmbH (Germa-
ny) – self-adhesive and reflective foils, adhesive acrylic bands; 
Quinn Plastics (Slovakia) –polymeric materials; Ongropack 
KFT (Hungary) – PVC sheets Ongropack Foam (standard and 
premium, white and coloured); Renolit Ondex SAS (France) 
– PVC profiled sheets bi-oriented for roofs; Dupont (USA) – 
quartz and artificial stone Corian; Roechling (Germany) - high 
density polyethylene; WZD SPOLKA ZOO (Poland) – cellular 
and compact polycarbonate Placarb; WEISS CHEMIE (Ger-
many) - glues and solvents. 

POSEIDON GRUP S.R.L.

str. Sf. Vineri, 32 
MD-2070 Chișinău, Republica Moldova 

GSM : +373 62/ 00-33-44
email: INFO@POSEIDONGRUP.MD; 

ILASCU@MARISPOLYMERS.GR 
URL : www.Poseidongrup.md

POSEIDON GRUP - Alegerea profesioniștilor pentru 
lucrări complexe de hidroizolare. Sisteme de acoperiri 
elastomerice bazate pe rășini poliuretanice de înaltă 
calitate ce creează membrane continue, fără îmbinări, 
pe acoperișuri, balcoane, terase, fundamente, pentru 
a proteja și menține structura clădirii fiabilă și rezisten-
tă chiar și in cele mai dificile condiții climatice. Aplicare 
ușoară • Formează o membrană fără sudură, îmbinări, 
rosturi sau posibilități de scurgere. • Elasticitate perma-
nentă mare (fără plastifianți). • Rezistență mare la apa ce 
stagnează • Blocarea fisurilor • Rezistență la radiații UV  
• Conferă aderență la întreaga suprafață • Conferă per-
meabilitate la vaporii de apă • Își păstrează proprietățile 
mecanice la temperaturi cuprinse între -40ºС și +90ºС. 
• Suprafețele hidroizolate pot fi utilizate până la trafic 
pietonal intens • Rezistență la detergenți, uleiuri și soluții 
acide și alcaline etc. • Reparații simple , rapide și locale 
în cazul deteriorăriii mecanice a membranei • Decorative 
• Nu este nevoie de flăcări deschise pe șantier în timpul 
aplicării membranei. • Costuri scăzute.

POSEIDON GRUP - Selection of professionals for complex wa-
terproofing works. Elastomeric coating systems based on high 
quality polyurethane resins that create continuous, non-bonded 
membranes on roofs, balconies, terraces, and foundations to 
protect and maintain a reliable and resilient structure of the buil-
ding,  even in the toughest climatic conditions. Easy application 
• Forms a seamless membrane without welding,  backlashes, 
joints  or leaking. • High permanent elasticity (without plastici-
zers). • High resistance to stagnant water • Crack blocking • UV 
resistance • Provides adhesion to the entire surface • Provides 
water vapor permeability • Maintains mechanical properties at 
temperatures between -40 ° C and + 90 ° C. • Waterproofed 
surfaces can be used for heavy pedestrian traffic • Resistance to 
detergents, oils and acid and alkaline solutions, etc. • Simple, 
fast and local repairs in case of mechanical damage to the mem-
brane • Decorative • No need for open flames on site when 
applying the membrane. • Low costs.
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PROFMET GRUP S.R.L.

str. Petricani 33, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 022-930-901
e-mail: office@lider.md
site: www.krepej.md; www.lider.md
www.fb.com/krepej.md/

Profmet Grup SRL este membru al grupului de companii 
LIDER, înființat în anul 2000. Compania este producător și 
importator al unei game largi de elemente de fixare pentru 
construcții, precum și unelte de mână. Până în prezent, gama 
de produse are peste 8.000 de articole. Suntem mândri și 
încrezători în a declara că avem în stoc cea mai mare gamă 
de elemente de fixare din Moldova.
Echipa de profesioniști a companiei noastre va oferi fiecărui 
client o abordare individuală și o deservire excelentă. Selec-
tarea elementelor de fixare necesare se face ținând seama 
de toate caracteristicile și dorințele clientului, iar livrarea pe 
întreg teritoriul Moldovei este avantajul nostru.

Profmet Grup is a member of the LIDER group of companies, 
established in 2000. The company is a manufacturer and im-
porter of a wide range of fasteners for construction and hand 
tools. So far, the product range has over 8,000 items. We are 
proud and confident in saying that we have the largest in 
Moldova range of fasteners  in stock.
 
Our team of professionals will provide each customer with 
an individual approach and excellent service. The selection 
of the necessary fasteners is made taking into account all 
the features and wishes of the customer, and the delivery 
throughout Moldova is our advantage.

PROF MONTARE SISTEM S.R.L.

str. Meșterul Manole 5/2, et. 2 
MD-2023 or. Chișinău, Republica Moldova

Mob.: +373 69 400 137
Mob.: +373 78 316 987

Web-site: http://www.pmsistem.md

Compania Prof Montare Sistem este specializată în domeniul 
izolării fonice, vibroizolării și acusticii încăperilor. Serviciile 
sunt prestate de profesioniști care beneficiază cu regularitate 
de cursuri de perfecționare în cadrul companiilor producă-
toare din Spania și Portugalia.
Furnizăm materiale pentru fono și vibroizolare, sisteme acus-
tice pentru lucrări în timpul construcțiilor, ceea ce simplifică 
și reduce costul procesului.
Clienții beneficiază de recomandări cu privire la utilizarea 
materialelor, toate fiind licențiate, și primesc o garanție de 
15 ani de la producător.
Compania tot mai des pune în aplicare proiecte de creare a 
unui mediu acustic confortabil, proiectarea acustică și utili-
zarea acusticii arhitecturale în construcții, devenind actuală.
Toate proiectele sunt efectuate sub supraveghere, aborda-
rea individuală garantează exclusivitate și posibilitatea soluți-
onării unor sarcini specifice.

Prof Installation System specializes in sound and vibration 
isolation and room acoustics. The services are provided by 
professionals who regularly receive refresher training cours-
es at the manufacturing companies in Spain and Portugal.
We provide sound and vibration insulation materials, acous-
tic systems for construction work, which simplifies and reduc-
es the cost of the process.
Customers receive recommendations on the use of materi-
als, all of which are licensed, and a 15 year warranty from the 
manufacturer.
The company is increasingly implementing projects to cre-
ate a comfortable acoustic environment, acoustic design 
and use of architectural acoustics in construction  becoming 
more and more a necessity.
All projects are carried out under supervision, the individual 
approach guarantees exclusivity and the possibility to solve 
specific tasks.
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PROINVEST GROUP S.R.L.

str. Gradinitei nr. 1, 705200 Pașcani, România
tel.fix: +40 232 760 050
fax: +40 232 760 040
Tel.mobil: +40 751 221 124
e-mail: office@proinvestgroup.ro 
web-site: www.proinvestgroup.ro 

Proinvest Group este o companie multiprodus, cu multiple 
facilități de producție, specializată în prelucrarea oțelului, 
de la simple componente pentru construcții până la scule și 
componente mecanice de precizie. 
Cu aproape 500 de angajați dedicați, Proinvest Group este 
specializată în prelucrarea oțelului începând cu anul 2000.
Compania dezvoltă, produce și comercializează semifabrica-
te, componente și sisteme din oțel pentru construcții, ingine-
rie și industrie, domeniul construcțiilor având în prezent cea 
mai mare pondere în vânzări.
Producția curentă și programul de vânzări acoperă o gamă 
foarte largă de produse din oțel, grupate pe aplicații și or-
ganizate în mai multe divizii: Componente de Construcții, 
Sisteme de Clădiri, Sisteme pentru Infrastructură, Sisteme 
de Depozitare, Organe de Asamblare, Profile Speciale, Bare 
și Țevi Cromate, Steel Service, Scule, Portscule și Accesorii, 
Componente Mecanice. 

Proinvest Group is a multiproduct company, with multiple 
manufacturing facilities, specialized in steel processing, from 
simple components for construction up to tooling and preci-
sion mechanical components. 
With nearly 500 dedicated employees, Proinvest Group spe-
cializes in steel processing since 2000. 
The company develops, manufactures and markets semifin-
ished steel products, components and systems for construc-
tion, engineering and industry, the construction steel solu-
tions having the largest share in production and sales. 
Current production and sales program covers a very exten-
sive range of steel products, grouped by applications and 
organized into several divisions:  Building Materials, Building 
Systems, Infrastructure, Storage Systems, Fasteners, Special 
Profiles, Chrome Plated, Steel Service, Tools, Tool-Holders 
and Accessories, Mechanical Components.

S.C. PROMO SOLUȚII S.R.L.

Fondat în 2007, ETOP este în prezent unul dintre cei mai mari 
distribuitori de generatoare din țară. În afară de aceasta, în 
catalogul companiei, care în ultimii ani și-a lărgit considera-
bil gama de produse, se regăsesc diverse produse și utilaje 
din domeniul construcțiilor, cum ar fi: platforme, excavatoa-
re, lifturi,  macarale, betoniere, malaxoare, mașini de tăiat, 
motocompresoare etc. ETOP oferă produse eficiente și de 
încredere, care îndeplinesc cele mai moderne standarde de 
calitate și siguranță. Toate echipamentele prezentate sunt 
verificate de inginerii noștri și corespund tuturor normelor 
de siguranță. Valorile după care ne ghidam: INTEGRITATE, 
RESPONSABILITATE, RESPECT, EMPATIE, EXCELENȚĂ, DE-
DICARE, LUCRU ÎN ECHIPĂ, CORECTITUDINE, ENERGIE, 
GÂNDURI POZITIVE.  Suntem o echipă tânără și ambițioasă. 
Produsele și serviciile noastre sunt de cea mai înaltă calitate, 
iar clienții noștri ne recomandă cu încredere în toată țara.  

Founded in 2007, ETOP is currently one of the country’s 
largest distributors of generators. In addition, the company’s 
catalog, which has expanded considerably over the past few 
years, includes various construction products and equipment 
such as platforms, excavators, elevators, cranes, concrete 
mixers, mixers, cutters, compressors etc. ETOP offers efficient 
and reliable products that meet the most up-to-date quality 
and safety standards. All the equipment presented are veri-
fied by our engineers and comply with all safety regulations. 
We are guided by these values: INTEGRITY, RESPONSIBILI-
TY, RESPECT, EMPATHY, EXCELLENCE, DEDICATION, TEAM 
WORK, CORRECTITUDE, ENERGY, POSITIVE THOUGHTS. 
We are a young and ambitious team. Our products and ser-
vices are of the highest quality and our customers strongly 
recommend us all over the country.

str. Uzinelor 90
Chișinău, Republica Moldova

Mob: 067-707-707; 069-22-46-64
e-mail: office@etop.md

web: www.etop.md
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PROVENT IMPEX S.R.L. 

str. Albișoara 4 
Chișinău, Republica Moldova
tel.: 069 054 654
e-mail : proventimpex@gmail.com

Provent Impex este reprezentantul oficial al companiei ООО 
“Оконные Фильтры” 
Filtrul pentru fereastră este un dispozitiv compact din plas-
tic, cu elementul de filtrare înlocuibil, permite pătrunderea 
aerului de afară în încăpere, în prealabil curățându-l de praf, 
polen, gazele de eșapament și emisiile din fabrici, nu nece-
sită energie electrică. Clasa de filtrare ridicată, protecție îm-
potriva zgomotului.
Filtrul ferestrei este montat pe profilul ferestrei și începe ime-
diat să funcționeze - pentru a curăța aerul și a crea un micro-
climat confortabil în interior chiar și cu ferestrele închise.

Provent Impex is the official representative of the company 
ООО “Оконные Фильтры”.
Window filter is a compact plastic device with a replaceable 
filter element that lets fresh air from the street into the room, 
cleans it of dust, pollen, car exhausts and emissions from fac-
tories, does not need electricity. High filtration class, noise 
protection.
The window filter is mounted on the window profile and 
starts working immediately, cleaning the air and creating a 
comfortable microclimate indoors even with the windows 
closed.

зеленый CMYK 75-0-75-0 

PROVICON GRUP S.R.L. 

str. Alba Iulia, 168 
MD-2051 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 58-03-86
fax: +373 22 51-19-07

GSM: +373 60 555 535
e-mail: salamander@provicon.md

URL: www.provicon.md

Compania PROVICON-GRUP și-a început activitatea în anul 
1996. Începând cu 2003, compania PROVICON-GRUP este 
dealer oficial al concernului SALAMANDER Industrie Produk-
te GmbH în Republica Moldova, stabilizându-și astfel poziția 
de producător de construcții translucide recunoscut la nivel 
național.
SISTEMELE DE PROFILE SALAMANDER pentru uși și ferestre 
în combinație cu cele mai noi tehnologii și componente exis-
tente pe piață fac ca produsele noastre să fie apreciate nu 
doar în Republica Moldova, dar și peste hotare.

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

str. Cantonului 2/4 
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel + 373 69 717 717
Email:  info@ecovatatermica.md
Site: www.ecovatatermica.md

De ce este recomandată folosirea materialului izolant din ce-
luloză ECOVATA?
Quadro SRL produce ECOVATA din materiale celulozice pe 
liniile proprii de producție.
Care sunt avantajele ECOVATA?
• Inofensivă pentru mediu și sănătate
• rezistență biologică și longevitate
• Capacitate excelentă de izolare termică
• Lipsa cusăturilor și golurilor
• Rezistență la umiditate
• Respirabilitate redusă
• Proprietăți de siguranță împotriva incendiilor și de protec-
ție la foc
• Ușor de aplicat izolația în locuri greu accesibile.

Why  use the cellulose insulation “ECOVATA”?
Quadro SRL manufactures ECOVATA from cellulosic materi-
als on its own production lines.
What are the advantages of ECOVATA ?
• Environmental friendliness 
• Biological resistance and longevity 
• Excellent heat insulating capacity 
• Lack of seams and hollows 
• Moisture resistance 
• Low breathability 
• Fire safety and fire protection properties 
• Easy to apply insulation in hard to reach places.

RADIAL PLUS S.R.L.

str. Varnița, 16/1
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 411-345
tel.: +373 22 411-346

mob.: +373 69 411-345 
e-mail: office@radialplus.md, radialplus@gmail.com

URL: www.radialplus.md

RADIAL PLUS este una dintre cele mai perfomante și mo-
derne întreprinderi din republică în domeniul producerii 
elementelor din beton și beton armat. În cei 25 de ani de 
activitate am acumulat o experiență bogată. RADIAL PLUS 
produce o gamă extinsă de produse de cea mai bună cali-
tate pentru curte, grădină, spaţii industriale și pietonale. Ne 
dezvoltăm continuu, optând pentru un design modern și ar-
ticole cu aspect estetic pentru a răspunde exigențelor clienți-
lor și a corespunde cerințelor unei piețe în continuă evoluție.  

RADIAL PLUS is one of the most performing and modern 
enterprises in the Republic in the field of concrete and re-
inforced concrete production. In the 25 years of activity we 
have gained a rich experience. RADIAL PLUS produces an 
extensive range of top quality products for courtyards, gar-
dens, industrial and pedestrian areas. We are continually 
developing, opting for a modern design and aesthetically 
pleasing articles to meet customers’ requirements and meet-
ing the demands of an evolving market.
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RED CENTER S.R.L.

str. Meșterul Manole 2/3
MD 2052 Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: 022 212488
GSM: 068 22 00 50
e-mail: info@hilti.md
web.:  www.hilti.md 

Compania este distribuitorul oficial al HILTI și RUBI în Mol-
dova. Activitatea principală este comerțul, întreținerea și în-
chirierea instrumente profesionale de construcție de clasa 
premium.

The company is the official dealer of HILTI and RUBI in Mol-
dova. The main activity is trade, maintenance and rental of 
premium professional construction tools.

 REMONT24.MD

HOME  AGE S.R.L.
str. Petricani, 31, et. 2,

Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (022) 111 - 180 

E-mail: office@remont24.md
Site: www.remont24.md

Compania „Remont 24” realizează o gamă completă de ser-
vicii pentru reparația spațiilor de orice destinație în Repubica 
Moldova. La noi puteți comanda reparația apartamentelor 
„la cheie” sau efectuarea unor lucrări separate.
Printre serviciile noastre:
Servicii de instalatii sanitare;
Lucrări de instalații electrice;
Vopsire și tencuire;
Amenajarea podelelor și instalarea tavanelor;
Lucrări de placare;
Tâmplărie.
Pentru mai multe informații despre calendarul lucrărilor, pre-
cum și prețurile aproximative pentru diferite tipuri de servicii 
- pe site-ul nostru.
Puteți lăsa online o solicitare pentru o reparație complexă 
sau servicii separate pe site-ul nostru sau sunând la: 
(022) 111-180.

The company “Remont 24” provides a full range of servic-
es for the repair of various purpose premises in Moldova. 
You can order a  turn-key repair of an apartment or separate 
works. 
Our services: 
Plumbing work;
Electric installation work;
Painting and plastering;
Floor arrangement and installation of ceilings;
Tiling;
Carpentry.
You can find on our website more information about the 
schedule of work, as well as the cost estimate of different 
types of services. You can leave a request for a complex re-
pair or individual services online on our website or by calling: 
(022) 111-180.
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ROMFRACHT S.R.L.

strada Oxigenului 5, sat Caldararu, 
comuna Cernica, Județul Ilfov, România, Zip 077037

Telefon: 0040.21.256.20.59
Fax: 0040.21.256.20.60
E-mail: office@romfracht.com
Web-site: www.romfracht.com  www.fibre-polipropilena.ro

Cu o experiență de peste 12 ani în acest domeniu, Romfra-
cht este producătorul cu cea mai variată gamă de fibre pen-
tru betoane din România. Atât fibrele din polipropilenă cât și 
cele metalice înlocuiesc cu succes metoda clasică de armare 
cu fier beton sau plasă sudată, oferind numeroase avantaje, 
precum: costuri scăzute, beton de o calitate superioară, și 
scurtarea timpului necesar turnării.

With 12 years of experience in this field, Romfracht is the 
manufacturer with the widest variety of fibers for concrete 
reinforcement in Romania. Both the polypropylene and the 
steel fibers can successfully replace the classical rebar or the 
welded mesh armature, while offering numerous advantag-
es, such as: higher-quality concrete elements, cost reduc-
tions, and higher time-efficiency.

the complete solution
steel fibers

S.C. RONEST FLY S.R.L. 

str. Traian  nr.231
Campulung Muscel, Argeș, România

tel.: 0040 744 508 734
ronestfly@gmail.com
www.ferestre.com.ro

Lemnul a fost primul material de construcție. Tâmplăria din 
lemn stratificat creată de noi îmbină calitățile tradiționale de 
tâmplărie clasice cu cele ale sistemelor de ferestre moderne. 
Utilizând lemnul stratificat am obținut ferestre cu izolare ter-
mica și fonică bună cu o stabilitate a formei și a dimensiunilor 
deosebită. Toate produsele noastre sunt realizate numai pe 
mașini cu comandă numerică și din materiale furnizate de 
producători de renume. Lemnul folosit este de diferite esen-
țe, dar în principal pin nordic și stejar. Grosimea ferestrelor 
și ușilor din lemn stratificat poate să varieze de la 48 mm la 
90 mm. 

Wood was the first building material. The laminated wood 
carpentry, created by us, combines traditional classical car-
pentry with modern window systems. Using laminated wood 
we have obtained windows with good thermal and sound 
insulation with a stable shape and special sizes. All our prod-
ucts are made only on numerically controlled machines and 
materials supplied by renowned manufacturers. The wood 
used is of different essences, but mainly northern pine and 
oak. The thickness of the laminated windows and doors can 
range from 48 mm to 90 mm.
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ROTOLIX S.R.L.                        

str. Petricani 21/4 
mun.Chișinău,Republica Moldova

Tel. 022-31-20-12 
mob. 079976626
e-mail: rotolix@mail.ru

Produsele companie MARRBAXX RUSSLAND (chiuvete 
pentru bucătărie, robinete de culoarea pietrei, chiuvete pe 
dulap, chiuvete pe mașina de spălat, căzi de baie, bideuri, 
alte obiecte sanitare) se deosibesc printr-un stil deosebit, 
calitate superioară și o gamă largă cu o varietate mare de 
culori. Chiuvetele de bucătărie și robinetele sunt disponibile 
în două variante de finisaj: ”Marrbaxx” - lucioase (un polisaj 
lucios intens) și ”Piatra Careliană” - seria mat (un mat fin și 
neted).
Piatra monolită  МАRRВАХХ® este compusă din granit na-
tural mărunțit, marmură sau cuarț 80% și smoală polieterică 
(sau acrilică) 20%.
Avantajul primar al articolelor din piatra turnată МАRRВАХХ® 
față de concurenți este umplutura de bază (chiar și pentru 
articolele din seria de buget) care prezintă o mixtură de mar-
mură crumb și  cristalizat cu microcalcite de calitate superioa-
ră de la producătorul german respectabil. În așa fel, combi-
nându-se cu smoala polieterică, piatra turnată МАRRВАХХ® 
devine asemănătoare granitului natural, care după scara de 
duritate Mohs ajunge la 7 puncte, versus 4 puncte la mar-
mură. Suprafața antibacteriană care este formată pe bază de 
argint împiedică răspândirea bacteriilor pe suprarfața chiu-
vetei de bucătărie МАRRВАХХ®. 

The product line of the МАRRВАХХ Russland company 
(kitchen sinks, faucets matching the color of the stone, sinks 
on stands and over washing machines, bathtubs, bidets and 
many more) stands out by the styling and esthetics, high 
quality and a huge variety of models and colors. The kitchen 
sinks and the faucets come in two types of finishing: “Mar-
baxx” - glossy (deep gloss) and  “Karelian Stone” - matt (fine 
and even matt). 
The monolith stone МАRRВАХХ® is made of natural ground 
granite, marble or quartz (80%) and  polyester or acrylic resin 
(20%). The biggest advantage of МАRRВАХХ® products in 
cast stone over the competition is the basic filler - the mix-
ture of marble chips and microcalcite quartzite (even in the 
budget series lineup) from a respectable German manu-
facturer. Along with the addition of polyester resin, the cast 
stone МАRRВАХХ® becomes an analogy of the natural gran-
ite, which, by the Mohs’ scale of mineral hardness, reaches 7 
points, versus 4 points for marble. The antibacterial compo-
nents (based on silver) are preventing the spread of bacteria 
on the surface of МАRRВАХХ® kitchen sinks.

 «РУУККИ УКРАИНА» OOO

DISTRIBUTORII RUUKKI ÎN MOLDOVA
MILANCONS S.R.L.
pasaj Decebal 10/1

MD-3100 Bălți, Republica Moldova
GSM: +373 790 30 782

e-mail: milancons2017@gmail.com
URL: www.ruukki.com/mda; 

www.domostroy.md

SANOLEX S.R.L.
MAGAZINUL ORION

str. Nicolae Iorga 30
3100 Bălți, Republica Moldova

tel.: 373 231 42 135
e-mail: sanolex-orion@mail.ru

URL: www.ruukki.com/mda

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

RUUKKI  is a Scandinavian manufacturer of steel roofs for 
more than 50 years. 
The company constantly improves products and services in 
order to offer the best quality roof. All Ruukki products are 
extremely solid, totally reliable and CE marked. A wide selec-
tion of colors and roof styles, rainwater systems, various ac-
cessories and safety elements for the roof allows you to find 
the ready solution for any type of roof and for every taste.
Ruukki is the perfect option for a high quality and stylish roof 
that will serve for long years.
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SAVTELS S.R.L.

str. Cărbunari, 15/A 
MD-2023, Chișinău, Republica Moldova
tel/fax +373 22 546840
e-mail: savtels@mail.ru 

Compania SAVTELS este dealerul oficial al ОАО «ВИЗ» (uzi-
nă metalurgică din Verh-Isetsk, Rusia) -  producător de obiec-
te sanitare moderne (băi de oțel și emailate, tăvi de duș, 
chiuvete, precum și componente pentru acestea).
Uzina execută produse sub trei mărci: Reimar®, Donna Van-
na®, Antika®. Fiecare marcă are un set de caracteristici unice 
care asigură o cerere stabilă pe piață de mai mulți ani. Pon-
derea uzinei ОАО «ВИЗ»  pe piața băilor din oțel rusesc este 
de aproximativ 50%. 
Uzina are peste 45 de dealeri pe teritoriul Federației Ruse, 
precum și parteneri în Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Mol-
dova și alte țări.
Pentru producție sunt utilizate cele mai bune materiale inter-
ne și europene, a căror siguranță este documentată. Toate 
produsele dețin certificate de calitate.
Cheia succesului este echipamentul modern italian, tehnolo-
giile unice, personalul calificat.
Din 1993 uzina a produs mai mult de 6.000.000 de unități de 
obiecte sanitare. 

SAVTELS is the official dealer of OAO “VIZ” (metallurgical 
plant in Verh-Isetsk, Russia) - a manufacturer of modern san-
itary ware (steel and enamel baths, shower trays, sinks and 
components for them).
The plant manufactures products under three brands: Re-
imar®, Donna Vanna®, Antika®. Each brand has a set of 
unique features that provide a stable market demand for 
many years. The share of the OAO “VIZ” plant in the Russian 
steel bath market is about 50%.
The plant has more than 45 dealers on the territory of the 
Russian Federation, as well as partners in Belarus, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Moldova and other countries.
For production, the best domestic and European materials 
are used, whose safety is duly documented. All products 
have quality certificates.
The key to success are the modern Italian equipment, unique 
technologies, skilled staff.
Since 1993, the plant has produced more than 6,000,000 
units of sanitary items.

S.C. SSAB AG S.R.L.

str. Republicii nr. 159
600303 Bacău, România

tel.: +40 234-581 249; 234-546 420
fax: +40 234-576 614

GSM: +40 740-118 080
GSM: +40 745-619.109 

URL: www.ssabag.ro
e-mail: office@ssabag.ro 

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

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

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

TALISMAN GRUP importă și comercializează piatră naturală,
folosită pentru a decora diferite suprafeţe și are caracteristici
excelente de durabilitate. Piatra naturală este excelentă pen-
tru faţade, trotuare, podele, scări, treceri în jurul piscinelor
etc. Compania TALISMAN GRUP oferă:
- o gamă largă de produse de înaltă calitate;
- disponibilitatea mărfurilor în stoc;
- consultaţii ale profesioniștilor;
- prelucrarea și instalarea pietrei naturale;
- producerea pietrei decorative;
- meșteri calificaţi;
- transport;
- preţuri avantajoase.

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

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; electric in-
struments AEG MILWAUKEE, De WALT, BLACK&FDECKER. 
Repair of electric motors, electrical work, service.
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TEHNOWORLD  S.R.L.

Loc. Baia, nr. 1616, DN2E km 2,
 Jud. Suceava, RO-727020
Tel.: +40 230 546.696
Tel.: +40 230 542.002; +40 230 206.090
e-mail:  office@tehnoworld.ro
Site: www.tehnoworld.ro 

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul proiectelor de 
infrastructură, TehnoWorld a dezvoltat una dintre cele mai 
moderne și eficiente capacități de producție a țevilor de 
polietilenă de înaltă densitate, polipropilenă și PVC-U, asigu-
rând astfel calitatea produselor la cel mai înalt nivel. Supra-
fața acoperită este de 90.000 m2 cu 3 hale de producție de 
2000 m2 fiecare: 
Hala # 1: este proiectată pentru producția conductelor de 
presiune PEHD pentru rețelele de apă, gaze și canalizare. Di-
ametre de la Ø20 mm ÷ Ø1200 mm. 
Hala # 2: este proiectată pentru țevi corugate din PE și PP 
pentru rețelele de canalizare, drenaj, protecția cablurilor, te-
lecomunicații și accesorii. Diametre de Ø20 mm ÷ Ø1200 
mm. 
Hala # 3: este proiectată pentru producția țevilor din PVC-U 
compact și multistrat pentru rețelele de canalizare și drenaj. 
Diametre de Ø110 mm ÷ Ø400 mm. 
O unitate de producție pentru cămine personalizate și ele-
mente speciale din PEHD și PP. Această unitate poate pro-
duce fitinguri segmentate până la Ø 630 mm pentru rețelele 
de apă. 
Platformele de depozitare se întind pe o suprafață totală de 
25.000 m2.
Alegând TehnoWorld alegi siguranța livrărilor unor produse 
de calitate și flexibilitatea unei colaborări fructuoase. 

With more than 15 years of experience in infrastructure de-
sign, TehnoWorld developed one of the most modern and 
efficient production capacities of high-density polyethyl-
ene, polypropylene and PVC-U pipes, thus ensuring prod-
uct quality at the highest level.The company facilities cover 
90.000 m² with 3 production halls of 2000 m² each:
Hall #1: designed for HDPE pressure pipes for water, gas and 
sewage networks.
Diameters from Ø20 mm ÷ Ø1200 mm.
Hall #2: designed for PP and PE corrugated pipes and ac-
cessories for sewage networks, drainage, cable protection, 
telecommunication.  
Hall #3: designed for PVC multilayered and compact pipes 
for sewerage and drainage networks. Diameters from Ø110 
mm ÷ Ø400 mm.
A production unit for customized manholes and special 
elements from HDPE and PP is also present. This unit can 
manufacture segmented fittings up to Ø630 mm for water 
networks.
Warehouse platforms are located on an overall surface of 
25.000 m².
 
By choosing TehnoWorld, you choose the security of quality 
products delivery  and the flexibility of a fruitful collaboration.

TERAPLAST S.A.

Sat Sărățel, Comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500,
Cod. 427301, Jud. Bistriţa-Năsăud, România

Tel.: +40 741 019 019
Email: office@teraplast.ro

Site TeraPlast: www.teraplast.ro

SOLUȚII EFICIENTE PENTRU OAMENI ŞI MEDIU
Fondată în 1896, TeraPlast SA este nu doar compania-mamă 
a Grupului TeraPlast, ci și cel mai mare procesator de PVC din 
România, cu un portofoliu de produse structurat pe trei linii 
de business: Instalații & Amenajări; Profile Tâmplărie; Granu-
le. 
Valorile care ne definesc sunt calitatea, fiabilitatea și perfor-
manța, iar politica noastră de investiții a fost adaptată pentru 
a le respecta. Astfel, în ultimii ani am investit peste 36 mili-
oane de euro în relocarea capacităților noastre de producție 
într-un parc industrial nou și modern, dotat cu tehnologie de 
ultimă generație, de la producători de renume mondial. 
Astăzi, TeraPlast este lider pe piețele de PVC și Granule din 
România, unul dintre exportatorii importanți ai acestei regi-
uni, precum și cel mai mare reciclator de PVC rigid din țară și 
în Top 10 reciclatori de PVC rigid din Europa. Din iulie 2008, 
compania este listată la Bursa de Valori București sub sim-
bolul TRP.

EFFICIENT SOLUTIONS FOR PEOPLE AND ENVIRONMENT
Founded in 1896, TeraPlast SA is not only the parent compa-
ny of the TeraPlast Group, but also the largest PVC processor 
in Romania with a portfolio of products structured on three 
business lines: Installations & Facilities; Profile Joinery; Gran-
ules.
The values we define are quality, reliability and performance, 
and our investment policy has been adapted to meet them. 
In recent years, we have invested over 36 million euros in 
relocating our production capacities to a new and modern 
industrial park, equipped with state-of-the-art technology 
from world-renowned manufacturers.
Today, TeraPlast is a leader in the PVC and Granules markets 
in Romania, one of the major exporters of this region, as well 
as the largest rigid PVC recycler in the country and the Top 
10 Rigid PVC Recyclers in Europe. Since July 2008, the com-
pany is listed on the Bucharest Stock Exchange under the 
TRP symbol.

since 1896
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TESLINE SERVICE S.R.L.

str. Calea Ieșilor 10 
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22 74 02 42
fax: +373 22 74 02 33 
GSM: +373 78 74 02 42 
e-mail: office@markiza.md
URL: www.markiza.md

Compania TESLINE SERVICE produce sisteme de protecție 
solară și copertine din 2004. Suntem profesioniști în aface-
rea noastră și știm totul despre asta. Suntem un partener de 
încredere - în portofoliul nostru sunt peste 1000 de lucrări 
efectuate. Creăm copertine, marchize, pergole pentru pro-
prietari de case particulare și întreprinderi mici, rețele de 
magazine, grupuri de restaurante și lanțuri hoteliere interna-
ționale. Produs de calitate la preț accesibil - Importăm piese 
și materiale speciale pentru produsele noastre direct de la 
furnizorii europeni. Datorită ciclului complet de producție, 
oferim cele mai avantajoase prețuri pentru copertine și cor-
turi de calitate. Colaborăm cu organizații ale căror domenii 
de activitate sunt foarte diferite. Mai bine decât orice text pu-
blicitar despre experiența noastră vă vor spune clienții noștri.

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

ОАО ТИРНИСТРОМ 

г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 97 
Tel. : + 373 533 9 25 01 
Fax : + 373 533 9 25 01 

E-mail: otgruzka.tirnistrom@mail.ru
URL : www.tirnistrom.com

SA „Tirnistrom” este una dintre cele mai importante între-
prinderi din industria minieră din Moldova. Compania este 
angajată în extracția și vânzarea de materiale nemetalice de 
construcție: prundiș fracționat (5-10 mm, 5-20 mm, 10-40 
mm, 20-40 mm, 40-70 mm), nisip spălat, nisip natural, nisip 
zdrobit, pietriș - zdrobitură de prundiș cu fracția de 5-20 mm. 
Eliberarea producției se efectuează în trei exploatări miniere: 
Sucleia, Mălăești și Grigoriopol. Toate produsele sunt certifi-
cate și utilizate în industria construcțiilor.

Tirnistrom SA is one of the most important enterprises in 
the mining industry in Moldova. The company is engaged 
in the extraction and sale of non-metallic construction mate-
rials: fractional gravel (5-10 mm, 5-20 mm, 10-40 mm, 20-40 
mm, 40-70 mm), washed sand, natural sand, crushed sand , 
gravel - gravel crush with a fraction of 5-20 mm. Release of 
production is carried out in three mining operations: Sucleia, 
Malaesti and Grigoriopol. All products are certified and used 
in the construction industry.
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TRISCOMBRIO

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

Sub cupola brandului Ceramix, compania noastră își propu-
ne să unească cea mai vastă gamă de tiglă ceramică pe piața 
din Moldova. De la coastele Spaniei până la Carpații româ-
nesti avem o pasiune care ne unește - acoperișurile roșcate 
din tiglă ceramică naturală.
 Experiența și practica acumulată de la fondarea compani-
ei permite astăzi echipei să ofere soluții la cheie pentru un 
acoperiș autentic, durabil și cel mai important - din ceramică.

Vă invităm să explorați cu noi lumea diversă a acoperișurilor 
ceramice - de la istoricii solzi, clasica Marsilia, până la renumi-
tele olane, care bucură ochiul indiferent ce parte a Europei 
vizităm.

Under the umbrella of the Ceramix brand, our company aims 
to gather the widest range of ceramic tiles on the Moldovan 
market. From the coasts of Spain to the Romanian Carpathi-
ans we have a passion that unites us - the reddish roofs in 
natural ceramic tiles.
The experience and practice accumulated since the found-
ing of the company allows our team to provide turnkey solu-
tions for a genuine, durable roof and, most importantly, a 
roof in ceramic.
We invite you to explore with us the diverse world of ceramic 
roofs - from the classic to modern ones - that enjoy the eyes 
in whatever part of Europe we visit.

UNIQA WALL SYSTEMS S.R.L.

bd. Cuza-Vodă 17/9, of. 48
m. Chișinău, Republica Moldova

T: +3736908647 
E: info@uniqa.md   
W: www.uniqa.md 

UNIQA Wall Systems este o companie moldo-olandeză spe-
cializată în producția de pereți și case prefabricate pe struc-
tură de lemn. UniQa oferă soluții inovative pentru case ener-
go-eficiente, case pasive, case modulare, case de vacanță 
precum și soluții inginerești pentru case multi-etajate. 
Avantaje:
- Tehnologie patentă în Olanda
- Eficiență Energetică 
- Materiale sustenabile și ecologice 
- Termeni de construcție reduși considerabil
- Costuri și lucrări de șantier minime 
- Soluții moderne de design și inginerie 
- Gamă largă de opțiuni de finisaje  
- Soluțiil Smart House integrate 

UniQa  – Eficiența energetică acum accesibilă! 

UNIQA Wall Systems is a Moldovan-Dutch company special-
izing in the production of walls and prefabricated houses on 
wooden structures. UniQa offers innovative solutions for en-
ergy-efficient houses, passive houses, modular houses, holi-
day homes as well as engineering solutions for multi-storey 
houses.
Benefits:
- Technology patented in the Netherlands
- Energetic efficiency
- Sustainable and environmentally friendly materials
- Significantly reduced construction terms
- Minimal costs and construction work duration 
- Modern design and engineering solutions
- Wide range of finishing options
- Integrated Smart House solutions
 
UniQa - Energy Efficiency Now Available!
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UTILAJ IPV S.R.L.

Mob.: +060 48 27 21
e-mail: perciun_ion@yahoo.it

SISTEME MAXIM

COFRAJE PENTRU STÂLPI

EXEMPLU COMPOZIȚIE COFRAJE PENTRU 
SISTEMUL MAXIM

F.C.P. VADINA S.R.L. 

str. Uzinelor, 104 
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 42-88-99  Fax : +373 22/ 42-85-23 
GSM : +373 79/ 51-26-10 GSM : +373 68/ 55-57-57 

E-mail: vadina12@mail.ru 
URL : www.vadina.md

Importul și comercializarea materialelor pentru hidro- și ter-
moizolare:
- Ţiglă flexibilă SHINGLAS (o gamă de 60 de modele) cu o 
garanţie de până la 60 de ani; Calitate europeană.
- Linocrom, Bipol, Uniflex, Tehnoelast, masticuri pentru hi-
droizolare;
- Vată minerală pentru termoizolarea diferitor construcții;
- Polistiren extrudat;
- Sisteme de jgheaburi din plastic și metal.
- Spume pentru montaj, clei-spumă pentru polistiren, XPS si 
BCA.
- Membrane PVC

Import and wholesale of roofing and insulation materials: 
- Flexible roof tiles SHINGLAS ( 60 models), up to 60 years 
guarantee; European quality.
- Linocrom, Bipol, Uniflex, Tehnoelast, mastics for waterproof-
ing;
- Rock wool insulation for the thermo insulation of various 
construction; 
- Extruded polystyrene; 
- Gutter systems in plastics and metal;
- Foams for mounting, foam glue for penoplast, XPS and 
BCA.
- PVC membranes.

DISTRIBUITOR OFICIAL ТЕХНОНИКОЛЬ ÎN MOLDOVA

Коллекция КОНТИНЕНТ
Цвет Америка
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VALUMINTEH S.R.L.

Str. Toader Bubuioc 1A
Com. Bubuieci, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +78 928 652
e-mail: valuminteh@mail.ru
Site: www.valuminteh.md

Garduri, balustrade, porți din aluminiu vopsite în culoarea 
lemnului.

Fences, railings, aluminum doors painted in the colors of 
wood.

VAMORA GRUP S.R.L.

str. Uzinelor 169, mun. Chișinău
tel./fax.: 022780007; GSM: 061048080

office.standartpark@gmail.com
www.standartpark.md

Compania Vamora Grup, distribuitor oficial de produse 
STANDARTPARK, propune următoarele materiale:  
- rigole și guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale, 
fabricate din polipropilenă, fibrobeton, polimerbeton care 
se dotează cu grătare din fontă ductilă, oțel inoxidabil, oțel 
zincat, polipropilenă - rezistente la sarcini de la A15kN până 
la F900kN;
- rigole și sifoane din oțel inoxidabil dotate cu grătare din 
inox (AISI304; AISI316), pentru colectarea apelor din încăpe-
rile de producție;
- stații de epurare ape menajare uzate și industriale, stații de 
pompare canalizare, separatoare de hidrocarburi și grăsimi, 
rezervoare, fose septice;
- capace de canalizare din fontă ductilă, compozit, polipropi-
lenă, rezistente la sarcini de la A15kN până la F900kN;
- materiale pentru amenajarea grădinilor și spațiilor verzi;
Oferim soluții tehnice gratuite pentru orice tip de proiecte 
prin asistență și suport tehnic din partea biroului de proiec-
tare personal.

Vamora Grup SRL, official distributor of STANDARTPARK 
products, offers the following materials:
- gutters and drains for pluvial waters collecting,  made in 
polypropylene, fibrobeton, polymerbeton, with grills in duc-
tile iron, stainless steel, galvanized steel, polypropylene - re-
sistant to loads from A15kN to F900kN;
- stainless steel gutters and siphons fitted with stainless steel 
grills (AISI304; AISI316) for collecting water from inside the 
production premises;
- waste and industrial sewage treatment plants, sewage 
pumping stations, oil and grease separators, reservoirs, sep-
tic tanks;
- ductile, composite, polypropylene sewer caps, resistant to 
loads from A15kN to F900kN;
- materials for gardening and green areas.
We offer free technical solutions for any type of project 
through assistance and technical support from our design 
office.
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VELOXI GRUP S.R.L.  

Tel.: +373 22 74 36 86
Tel.: +373 22 927 729
Tel.: +373 22 501 808
e-mail: veloxigrup@yahoo.com
Skype: veloxigrup

Compania VELOXI GRUP activează în domeniul comerțului 
cu ridicata și cu amănuntul cu materiale de construcții din 
2008. Astăzi, oferim o gamă largă de produse pentru con-
strucția și reparația clădirilor de la fundație la acoperiș și 
amenajarea ulterioară a acestora.
Veloxi Grup ocupă poziția de lider în domeniu pe piața locală 
de materiale de contracție, fiind axată pe extinderea gamei 
sortimentale de produse și creșterea volumului de vânzări.
Avem parteneriate pe termen lung cu furnizori din Polonia, 
Rusia, Ucraina, Germania.
Principalele direcții de activitate:
• importul și comercializarea materialelor de construcții;
• livrarea de produse și tehnologii noi în construcții;
• distribuția produselor și formarea rețelei de dealeri;
• livrare produse către centre comerciale și companii de con-
strucții;
• vânzări.

Since 2008, the company VELOXI GRUP operates in the field 
of wholesale and retail trade in construction and finishing 
materials. Today, we are able to provide our customers a 
wide range of building materials for the construction and re-
pairs of buildings - from foundation to the rooftop - and also 
for interior and exterior decoration.
Our company has gained a leading position in this segment 
on the Moldovan market, expanding the product range and 
increasing the volume of sales.
We have long-term partnerships with companies in Poland, 
Russia, Ukraine, and Germany. 
PRINCIPAL ACTIVITIES:
• importing and selling building materials;
• supplying new products and building technology;
• distribution of our products and forming dealer networks;
• supplying products to trading companies;
• supplying products to trade centers and building compa-
nies;
• sale of products.

VERO CERAMICA 

str. Uzinelor 4/2 
GSM: 0620 444 49
GSM: 0682 40 331 

e-mail: info@veroceramica.md 
site: veroceramica.md 

Lucrăm cu o abordare proactivă care se concentrează pe 
satisfacerea clienților și răspunde necesităților și cerințelor 
clienților noștri în cel mai scurt timp posibil și în modul cel 
mai exact. Ne onorăm obligațiunile asumate în timp util și 
în termenii pe care ni-i propunem. Ne apropiem de clienții 
noștri pe baza respectului, onoarei, egalității și curtoaziei. 

We work with a proactive approach that focuses on customer 
satisfaction and responds to the needs and demands of our 
customers as soon as possible in the best way. We offer our 
services on time and in the terms we promise. We approach 
our clients on the basis of respect, honesty and courtesy.
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VICTIANA S.R.L.

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

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

VIDEOSECURITY is the largest security systems company in 
Moldova. Since 2002, the dynamic and successful develop-
ment of video surveillance systems, access control, security, 
fire alarms, IP interfaces ensure the security of important Mol-
dovan public and private enterprises. 
The general partner of VIDEOSECURITY is HIKVISION, world 
leader in security systems, offering our customers high-qual-
ity, safe and secure equipment. 
 All employees of the company are guided by the princi-
ple “satisfied customer”, which is reflected in the attention 
towards the needs of customers and partners. By choosing 
VIDEOSECURITY, choose the best for your family and busi-
ness safety.

VICTORIA GOMON S.R.L.

MD-2032, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa, 92, of.217
Tel: +373-22550166

Mob: +373-69980400, +373-69980300, +373-69980070
E-mail: info@stroyka.md, info@biznes.md

https://www.stroyka.md, http://www.biznes.md

AGENȚIE DE PUBLICITATE: pregătirea și publicarea informa-
țiilor despre companiile, produsele și serviciile de pe piața 
Moldovei pentru consumatori și antreprenori.
Produse de informare și de referință: site-ul www.stroyka.md, 
Revista «Construcție și Utilaje».

SERVICII: Promovarea întreprinderilor din Moldova prin in-
termediul produselor de informare și publicitate: www.stroy-
ka.md și revistele «Construcție și Utilaje».
Organizarea seminarelor și cursurilor de instruire pe temele: 
managementul financiar eficient, tehnici de management și 
vânzări.

PRODUSELE INFORMATIVE ale editurii VICTORIA GOMON 
sunt INFORMAȚII ACTUALE despre companii, produse, ser-
vicii și LINII DE COMUNICARE pentru dezvoltarea afacerii 
dvs.!

PUBLISHING HOUSE: preparation and publication of infor-
mation about companies, products and services in Moldova 
for consumers and entrepreneurs.
Information and reference products: www.stroyka.md, «Con-
structie si Utilaje» magazine.
 
SERVICES: Promotion of Moldovan enterprises with the sup-
port of information and advertising products: www.stroyka.
md and «Constructie si Utilaje» magazine.
Organization of seminars and trainings on the following top-
ics: effective financial management, techniques of manage-
ment and sales .
 
The INFORMATION PRODUCTS of the publishing house 
VICTORIA GOMON provide ACTUAL INFORMATION about 
companies, products, services and COMMUNICATION 
LINES for the development of your business!
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VIKING PROFIL S.R.L.

str. Uzinelor  4/2, Chișinău, Republica Moldova
GSM: 060 49 49 49
Site: stalex.md
e-mail: vikingprofil@mail.ru

Tipul activității - proiectarea, vânzarea și instalarea materiale-
lor pentru acoperișuri.
Viking Profil este reprezentantul oficial al companiilor euro-
pene:
Viking Pruszynski, Novatik, Ruukki
Produse noi:
Conexiuni, Țiglă metalică din aluminiu-titan - garanție de 100 
de ani
Sistemul de evacuare a apei Titan
Panouri Sangwich din inox
Tablă cutată structurală cu înălțimea cutei de 160, 200
Țiglă modulară IRID, LOARA

Type of activity - design, sale and installation of roofing ma-
terials.
Viking Profil is the official representative of European compa-
nies Viking Pruszynski, Novatik, Ruukki.
Novelties: Rebates, Metal tile in Titan Aluminum -  100 years 
guarantee 
Water drain system Titanium
Inox sandwich panels 
Construction roofing profiles, wave height 160, 200
Modular tile IRID, LOARA 

VIKNOGRAD S.R.L.

str. Alba Iulia 75/O 
MD-2071 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 75-39-18 Fax : +373 22/ 73-36-33 
GSM : +373-60/ 20-11-17 

E-mail: office@viknograd.md
URL : www.viknograd.md

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

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

str. Alexei Mateevici 60A, 
MD-4839, Stăuceni, Chișinău, Republica Moldova
telefon/ fax: + 373 22 32 73 01 
GSM: 069 152 000
e-mail: vivevcom@mail.ru
site: www.tizol.md

Compania VIVEV-CONSTRUCT a fost fondată în 2008.
Obiectul principal de activitate al companiei este comerțul 
cu ridicata cu materiale lemnoase, feroase și alter materiale 
de construcție, având în proprietate două magazine în co-
muna Stăuceni și în Hârtopul Mare, raionul Criuleni.
Compania deține dreptul de exclusivitate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova al întreprinderii TIZOL din Ekaterinburg, Rusia, 
un mare producător de vată mineral-bazaltică pentru man-
sardare, fațade, acoperișuri, pereți și podele și altor construc-
ții inginerești.
Produsele companiei sunt ecologice, fără adaosuri chimice, 
rezistente la umezeală și temperaturi foarte înalte - de până 
la +700C.

VIVEV-CONSTRUCT, founded in 2008, is engaged in the 
wholesale trade of wood, ferrous and other building materi-
als, with two retail stores in the communes Stăuceni and Hâr-
topul Mare, Criuleni district.
 
The company owns the exclusive right of distribution, on the 
territory of the Republic of Moldova, of the company TIZOL 
(Ekaterinburg, Russia), a large manufacturer of mineral-basalt 
wool for loft apartments, facades, roofs, walls, floors and oth-
er engineering constructions.
 
The company’s products are environmentally friendly, with 
no chemical additions, resistant to moisture and to very high 
temperatures - up to + 700 C.

ООО ВАЛЬРАВЕН

03031, Украина, г. Киев, пр. Отрадный 95Х
Tel./fax: (+380 44) 351-27-47

e-mail: info.ua@walraven.com.ua
Site: www.walraven.com

Walraven este un producător și furnizor pe piața europea-
nă al unei game largi de sisteme de fixare pentru instalarea 
echipamentelor de comunicații inginerești, precum și a echi-
pamentelor din domeniul energiei regenerabile, în special a 
centralelor și  sistemelor solare.
Walraven este garanția calității impecabile, funcționalității, 
tehnologiilor avansate, fiabilității și siguranței.

Walraven is a manufacturer and supplier to the European 
market of a wide range of fastening systems for the mount-
ing of engineering communication equipment, as well as 
equipment in the field of renewable energy - solar power 
plants and solar systems.
Walraven is a guarantee of perfect quality, functionality, ad-
vanced technology, reliability and safety. 
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ZORTE TRESNA S.R.L.

str. Muncești, 170, Chișinău, Republica Moldova 
tel./fax: +373 22 300 280
GSM.: +373 799 770 12; +373 799 770 13
Service-Centru: +373 22 300 270, +373 799 770 15
WEB: www.dewalt.com.md
E-mail: office@dewalt.com.md

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

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

ZTwww.dewalt.com.md
ASTARN-DESIGN S.R.L.

str. Uzinelor, 104
Chișinău, RepublicaMoldova

Tel: 0699 51 28
GSM: 0 69 995 128

http://masterproff.md
astarn2007@yandex.ru

Compania Astarn Design activează pe piața materialelor de 
construcții din anul 2006,  fiind dealerul oficial al materialelor 
unicat pe piața din Moldova - produsele  CHIT  ”ProForm”( 
Sheetrok). Toate materialele comercializate de compania 
noastră au imprimat logoul MasterProff.
Astăzi, compania deține o poziție lider pe piață, comerciali-
zând produsele prin mai multe magazine și un deposit. Pro-
dusele companiei sunt afișate pe site-ul nostru oficial www.
masterproff.md
Scopul principal este de a oferi o gamă largă de materiale de 
construcție accesibile pentru toți.
Datorită interesului sporit al cumpărătorilor pentru produ-
sele noastre am lărgit sortimentul, suplinindu-l cu materiale 
calitative de finisare.
Compania „Astarn Design” SRL are încheiate parteneriate cu 
producători renumiți de materiale de construcții și finisaje, 
cunoscuți atât în   Republica Moldova cât și în străinătate.

Astarn Design has been active on the market of building ma-
terials since 2006, as  the official dealer of unique materials 
on the Moldovan market - CHIT products “ProForm” (Sheet-
rok). All the materials sold by our company bear the Master-
Proff logo.
Presently, the company holds a leading position in the 
market, selling products through several retail stores and 
a wholesale warehouse. The company’s products are dis-
played on our official website www.masterproff.md
Our main purpose is to offer a wide range of construction 
materials accessible to everybody. Thanks to the increased 
interest of our buyers for our goods, we have expanded the 
range of products by supplying them with quality finishing 
materials.
Astarn Design has partnerships with well-known manufac-
turers of building materials and finishes, well known in the 
Republic of Moldova and abroad.
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