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Pardoseli medicale
incepand de la 6,5 Euro /mp

Rigole pentru casa si gradina
incepand de la 8,9 euro/ml

otii
Prom
2 01 6

Separatoare de grasimi autoportante
pentru montaj sub chiuveta

Rigole de dus incepand
de la 115 Euro / buc

inox

Incepand de la 100 Euro/buc

Sifoane profesionale
de pardoseala
Incepand de la 43 Euro

Fose Septice
incepand de la 630 de Euro

inox
Separatoare de hidrocarburi
pentru spalatorii auto 3 ls 790 Euro/buc

Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil. Preturile nu includ TVA.
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Pardoseli Profesionale
Materiale utilizate:
Linoleum
Covor PVC (tip Tarkett)
Mocheta
Cauciuc turnat
Dale din cauciuc
Rasini Epoxidice

Covor PVC
medical

6,5

Euro / mp*

Aplicatii
Sanatate

Cabinete medicale, intrare/coridoare ,
recepţie, zone de aşteptare, scări, birouri/administraţie,
unităţi de terapie intensivă, urgenţă / traumă, laboratoare,
săli de operaţie, departamente farmaceutice, radiologie,
pregătire sterilă, săli de tratament,
săli de terapie fizică, săli de recreere,
sălile pacienţilor, bucătării profesionale,
cantine, camere de depozitare, toalete şi băi.

Educatie

Administrativ / Birouri / Cancelarii, Amfiteatre / Sali de conferinte
Sali de mese / Restaurante, Vestiare
Sali de clasa, Sali de calculatoare, Holuri / Sali de intrare
Ateliere / Lucru manual, Biblioteci, Receptii
Laboratoare stiintifice, Dusuri, Sali de sport
Scari, Toalete

Sport

HO.RE.CA
Birouri
Retail
Industrie
Servicii

indoor/outdoor,
terenuri la cheie, aerobic, atletism, badminton
baschet, fotbal,gimnastica, handbal,judo, polo / inot
rugby, tenis, tenis de masa, volei,
dotari sali de sport/vestiare
scaune stadion/ sali de sport
e
Ofert e
ial
c
tabele scor / cronometre
e
p
S
2016
Terenuri de sport scolare, Piste de alergare
Sali de intrare / Holuri, ReceptiI, Scari
Administrativ / Birouri, Restaurante / Sali de mese
Bucatarii profesionale, Bai, Toalete, Sali de recreere
Magazii, Magazine de prezentare , Showroom-uri
Service-uri Auto, Spalatorii Auto, Showroom-uri,
Sali de productie, Camere speciale,
Abatoare, Unitati de procesare a carnii,
Unitati de procesare a pestelui
Unitati de procesare a laptelui

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la pretul covorului PVC pentru spatii medicale (grosime 2mm, trafic intens )
si nu include accesoriile (adeziv acrilic, adeziv neoprenic, profile ) si montajul.
Preturile nu includ TVA.

www.europrofis.ro
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Pardoseli Medicale
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Linoleum, Covor PVC (tip Tarkett), Rasini Epoxidice

Cabinete medicale, intrare/coridoare , recepţie, zone de aşteptare, scări, birouri/administraţie,
unităţi de terapie intensivă, urgenţă / traumă, laboratoare, săli de operaţie, departamente farmaceutice, radiologie,
pregătire sterilă, săli de tratament, săli de terapie fizică, săli de recreere, sălile pacienţilor, bucătării profesionale,
cantine, camere de depozitare, toalete şi băi.

e
Ofert e
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2016

Montaj Covor
PVC cabinete
medicale

3,9

Euro / mp*

8

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii.
Oferta se refera la montajul covorului PVC pentru spatii medicale (in scafa)
si nu include materialele (covor PVC, cordon de sudura) si
accesoriile (adeziv acrilic, adeziv neoprenic, profile ) .
Preturile nu includ TVA.
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Covor PVC, Cauciuc turnat, Tartan, Gazon sintetic

Suprafete indoor/outdoor, Terenuri la cheie, Terenuri de sport scolare, Piste de alergare, Locuri de joaca
Dotari accesorii si mobilier pentru sali de sport/vestiare
atletism, aerobic, badminton, baschet, fotbal, gimnastica, handbal, judo, polo/inot, rugby, tenis, tenis de masa,
volei, scaune stadion/ sali de sport, tabele scor / cronometre,

Pardoselile sportive acopera suprafetele pe care se practica
sporturi. Exista o varietate de pardoseli sportive, in functie de tipul
de sport practicat si de destinatia salii de sport sau a bazei sportive.
Ce tipuri de pardoseli sportive exista?
Pentru sporturile in aer liber (outdoor) - fotbal, atletism, handbal,
volei, baschet, tenis - pardoseala sport va fi rezistenta la intemperii
si va avea caracteristici tehnice optime pentru ca sportivii sa atinga
maximum de performante, in conditii de siguranta. De la piste de
atletism la terenuri sportive multifunctionale, va oferim cea mai
buna alegere de pardoseli:
- pardoseli tip tartan pentru piste de atletism
- pardoseli poliuretanice multisport
- gazon sintetic
- piste pentru role sau skateboard

e
Ofert e
l
a
i
c
Spe
2016

Pentru sporturile de sala (indoor), desfasurate in sali polivalente,
pardoseala trebuie sa fie capabila sa absoarba socurile, sa ofere o
buna aderenta si absorbtie a zgomotelor. Pentru aceasta destinatie
va oferim:
- pardoseli poliuretanice turnate
- covor pvc
(terenuri de baschet, handbal, mini fotbal, volei, atletism, tenis)
Va garantam cele mai bun solutii deoarece beneficiem de expertiza
si produsele celor mai bune firme din domeniu, lideri la nivel
mondial:
Conica BASF - unul dintre cei mai importanti producatori mondiali
in domeniul pistelor de atletism si al pardoselilor turnate pentru
sali de sport)
Tarkett
GraboPlast
Pardoseli
Nurteks - gazon sintetic
sportive
Boen - parchet pentru sali de sport

din cauciuc turnat
incepand de la
27 Euro / mp**

Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
**Oferta se refera la Sistemul Conipur HG 4 + 2 mm, pentru interior; Pentru informatii suplimentare
solicitati detalii unui reprezentant Europrofis.ro
Oferta se refera la pretul covorului PVC de 4,4 mm grosime pentru sali de sport, gimnastica
*
sau cu alte aplicatii sportive si nu include accesoriile (adeziv acrilic, adeziv neoprenic, profile ) si montajul.
Preturile nu includ TVA.
Iaşi,

www.europrofis.ro
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Rigole si elemente de constructii

Rigole din beton
SUPERMARKET-URI
Rigole din polipropilena
Discount
PLATFORME COMERCIALE
standard
Rigole industriale securizate
PLATFORME INDUSTRIALE
15 %
Rigole monobloc
fata de pretul de lista*
ZONE REZIDENTIALE
Rigole pentru casa si gradina
INDUSTRIE
Rigole pentru terenuri de sport
Gratare din plastic, otel zincat, otel inoxidabil

*

e
Ofert e
l
a
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c
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Sisteme de rigole pentru incarcari mari

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la discountul acordat fata de pretul de lista al producatorului
si include transportul pana la locul de montaj indiferent de cantitatea comandata.
In funcţie de volumul comenzilor se pot acorda discounturi suplimentare.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.
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HOTELURI RESTAURANTE CATERING
Linoleum, Covor PVC (tip Tarkett), Rasini Epoxidice

Sali de intrare / Holuri, ReceptiI, Scari
Administrativ / Birouri, Restaurante / Sali de mese
Bucatarii profesionale, Bai, Toalete, Sali de recreere
Magazii, Magazine de prezentare , Showroom-uri

e
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c
e
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6
1
20

Pardoseli
pentru bucatarii
profesionale

8,9

Euro / mp*

8

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la pretul covorului PVC pentru bucatarii profesionale
(grosime 2mm, trafic intens, rezistenta la alunecare minim R10 )
si nu include accesoriile (adeziv acrilic, adeziv neoprenic, profile ) si montajul.
Preturile nu includ TVA.
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Capace de canal
Gratare din plastic, otel zincat, otel inoxidabil
Guri de scurgere
Guri de scurgere pentru poduri
Guri de scurgere stradale
Sisteme de drenaj pentru terase si balcoane
Sisteme de drenaj stradal
Sisteme de protectie pentru copaci
Sisteme de rigole pentru incarcari mari
Statii de pompare pentru montaj ingropat

Capace de canal
din fonta

199 RON*
*

Guri de scurgere
din fonta
pentru poduri

339 RON**

Sisteme de protectie
din fonta
pentru copaci

e
Ofert e
ia l
c
e
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2 016

Cel mai bun pret al zilei

Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
*Oferta se refera la Dispozitivul de Inchidere Clasa B 125 - Grupa 2 conform SR EN 124:1996
Rama + Gratar Scurgere Necarosabil Tip B STAS 3272:1981, Rama: 470×470×30 - Capac Ø395×10; (12,5 t)
**Oferta se refera gurile de scurgere pentru poduri T2G1 conform STAS 4834:1986 (greutate 22kg)
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Iaşi,
Preturile nu includ TVA.

www.europrofis.ro
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Sisteme de evacuare ape pluviale
Sisteme de drenaj pentru terase si balcoane

Evacuari de ape pluviale

Evacuari de acoperis

Discount
standard

Sifoane de curte

16 %
fata de pretul de lista*

Evacuari de terasa

2016

Evacuari pentru curti
Evacuari pentru parcari

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la discountul acordat fata de pretul de lista al producatorului
si include transportul pana la locul de montaj indiferent de cantitatea comandata.
In funcţie de volumul comenzilor se pot acorda discounturi suplimentare.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.
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Separatoare de lichide usoare
Grasimi, Hidrocarburi, Uleiuri

e
Ofert e
l
a
i
c
Spe
2016

Separatoare de lichide Usoare
Separatoare de grasimi autoportante
Discount
Separatoare de grasimi din beton
standard
Separatoare de grasimi din otel
16 %
Separatoare de grasimi din polietilena
fata de pretul de lista*
Separatoare de hidrocaburi din beton
Separatoare de hidrocarburi din OTEL
Separatoare de hidrocarburi din POLIETILENA

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la discountul acordat fata de pretul de lista al producatorului
si include transportul pana la locul de montaj indiferent de cantitatea comandata.
In funcţie de volumul comenzilor se pot acorda discounturi suplimentare.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.
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Sisteme de Drenaj Interior
Rigole de pardoseala din INOX
Sifoane de pardoseala din INOX
Guri de scurgere din FONTA
Guri de scurgere din PLASTIC
Solutii personalizate de drenaj interior
Statii de pompare autoportante
- pentru instalare sub pardoseala
- pentru instalare in perete
Statii de pompare pentru montaj ingropat
Discount
standard

12 %
fata de pretul de lista*

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la discountul acordat fata de pretul de lista al producatorului
si include transportul pana la locul de montaj indiferent de cantitatea comandata.
In funcţie de volumul comenzilor se pot acorda discounturi suplimentare.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.
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Instalatii Sanitare
e
Ofert e
l
a
i
Spec
6
20 1

Clapete antiretur / antirefulare
pentru ape cu si fara
ape cu materii
fecaloid menajere

Sisteme de evacuare pentru ape cu si fara
materii fecaloid menajere

Discount
standard

16 %

Sifoane de baie cu inaltim reduse

Rigole de dus

fata de pretul de lista*

Sifoane de baie clasice

Sifoane de pivnita cu sau fara clapete antiretur

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la discountul acordat fata de pretul de lista al producatorului
si include transportul pana la locul de montaj indiferent de cantitatea comandata.
In funcţie de volumul comenzilor se pot acorda discounturi suplimentare.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.
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Sisteme de Epurare
Sistem de fosa septica pentru locuinta
cu 4 pana la 6 persoane.
• Fose Septice cu pat filtrant
• Fose Septice Biologice
• Ministatii de epurare pentru locuinte
• Rezervoare subterane
pentru apa potabila pluviala si uzata
• Sisteme de recuperare ape pluviale
pentru uz domestic si irigatii
• Sisteme de pompare

Vase din Polietilena de inaltă densitate
rezistente la presiuni mari şi
durata foarte mare de viaţă
e
Ofert e
l
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i
c
e
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6
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20

Oferta NU conţine vase din fibră de sticlă
1. Se vidanjează o data la 5 ani
635 Euro
2. Nu degajă mirosuri neplăcute
kit pat filtrant
3. Indeplinesc toate reglementările legale de
inclus
protecţia mediului şi standardele europene
6. Preţuri accesibile
7. Durată de viaţă îndelungată
8. Nu necesită intreţinere permanentă, curent electric sau activatori
9. Nu necesită piese de schimb
10. Se decolmatează uşor o dată la 3-4 ani.
11.Apa rezultată dupa trecerea prin patul filtrant poate fi folosită
la udatul plantelor decorative.
12.Instalarea se face uşor, iar la cererea clientului se poate
asigura şi asistenţă tehnică la montaj.

* Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la un sistem de fosa septica cu pat filtrant compus din 2 vase de 1600 de litri si
kitul de pat filtrant. Sistemul poate deservi o locuinta cu 4 pana la 6 locuitori echivalenti.
Oferta nu include manopera, nisipul si pietrisul necesar realizarii patului filtrant.
Oferta include transportul materialelor pana la locul de montaj.
Preturile nu includ TVA.
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Produse pentru
Infrastructura
TUBURI DIN BETON SI BETON ARMAT
Tuburi cu mufã din beton simplu
Tuburi cu mufã din beton armat
Tuburi cu talpã, cu cep si buzã din beton simplu
Tuburi pentru subtraversãri din beton armat

ELEMENTE DE CÃMIN
Inele de aducere la cotã (supraînãltare)
Cap tronconic
Plãci de acoperire pentru cãmine
Inele pentru cãmine (element drept)
Discount
Plãci de reducfie pentru cãmine
standard
Elemente de bazã pentru cãmine
Garnituri pentru cãmine
%
Lubrifiant
fata de pretul de lista*
Piese de racord pentru cãmine
Dalã carosabilã
Cãmine rectangulare
Cãmine de tragere
Plãci de reductie pentru cãmine rectangulare
Inele de îmbinare pentru cãmine
Rame si capace circulare din fontã ductilã
Solutii de îmbinare a elementelor de cãmin
Elemente de cãmin DN 800, îmbinare cu garniturã
Elemente de cãmin DN 1000, îmbinare fãrã garniturã
Elemente de cãmin DN 1000, îmbinare cu garniturã
Elemente de cãmin DN 1200 - 1500, îmbinare cu garniturã
Cãmine de vid

8

REZERVOARE DE APA. STAŢII DE POMPARE
Bazine rectangulare
Plãci de acoperire pentru bazine rectangulare
Inele de îmbinare pentru bazine
Bazine cilindrice
Bazine cu cuţit cheson
Garnituri pentru bazine
Inele pentru suprainaltare pentru rezervoare,
separatoare, staţii de pompare
Plãci de acoperire pentru bazine
Rigole cu placã
Rigole fãrã placã
Guri de scurgere
Elemente de sprijin
* Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la discountul acordat fata de pretul de lista al producatorului.
Oferta nu include transportul materialelor.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.

www.europrofis.ro

Pagina 15

8

de

ani împreună

Europrofis Trade srl
Iaşi, Şos. Naţională nr. 53, Jud. Iaşi, 700238
Mobil: 0723.586.449; Fax: 0332.816.451
office@europrofis.ro

P
rof
IS
Euro
Profesionalism in Constructii

Evacuare fum şi gaze fierbinţi
Trape de fum, cupolete, luminatoare

e
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Cupolete
Cupoletele se pot fabrica cu unu,
douã, respectiv trei straturi vitrate, în
formã de picãturã, piramidã sau
zimţi. Vitrarea poate fi fãcutã cu acril
(PMMA), policarbonat (PC) sau
polietilenã (PET).

Dispozitive de deschidere

Cupoletele pot fi fixe sau mobile.
Cele mobile, pe lângã faptul cã lasã
sã pãtrundã lumina naturalã, sunt
destinate si aerisirii zilnice,
respectiv evacuãrii fumului si
gazelor fierbinti.

Motor electric ventilatie, 230V
Cilindri pneumatici cu diverse
curse de deschidere

Luminatoare
Luminatoarele se folosesc în primul
rând pentru iluminarea naturalã a
halelor, încãperilor industriale
sau a depozitelor.

Luminatoarele se pot livra si monta
împreunã cu soclul de asezare, ce
poate fi racordat la orice tip de
acoperis.

Discount
standard

Materialulul soclului este termoizolant,
din poliester armat cu fibrã de sticlã
sau tablã de oţel zincat.
Soclul poate fi racordat la orice tip
de acoperiş (tablã, panou, membranã,
beton).

5%
Luminatoarele pot fi
- create cu suprafete de deschidere
- ochiuri mobile astfel încât sã poatã
fi utilizate pentru aerisirea zilnicã,
si/sau pentru evacuarea fumului si
gazelor fierbinti în caz de incediu.

Curti de Lumina pentru camere de subsol

Vitrarea se executã din policarbonat
celular.
Luminatoarele pot fi realizate cu
sectiune triunghiularã sau
semicircularã.

Create dintr-un material cu o buna rezistenta,
polipropilena, curtile de lumina permit
patrunderea luminii in incaperile aflate la subsol,
asigurand totodata scurgerea rapida a apei
provenite din condens sau precipitatii.
Datorita suprafetei netede, albe si lucioase,
curtile de lumina asigura iluminatul natural
in camerele de la subsol.
Curtile de lumina sunt fabricate intr-o gama larga
de dimensiuni. Etansarea impotriva apelor de
infiltratie se realizeaza prin folosirea masticului
si prin dispunerea optima a suruburilor de fixare.
Elementul de inaltare permite reglarea adancimii curtii de lumina in functie de nivelul solului.
*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la discountul acordat fata de pretul producatorului
si include transportul pana la locul de montaj indiferent de cantitatea comandata.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.
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Sisteme de invelitori
Tabla tip Tigla, Tigla Ceramica, Tigla din beton

Proiectarea si realizarea acoperisului este un proces
complex care trebuie sa tina cont de mai multe aspecte si
anume estetice, functionale si structurale.
e
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Rolul estetic este extrem de important, avand in vedere
ca acoperisul reprezinta o pondere importanta din
volumetria casei. Culoarea, materialul, textura invelitorii
trebuie alese cu grija in concordanta cu textura,
materialul si culoarea fatadelor. Una dintre erorile
frecvente este dorinta exagerata de a asorta totul cu tot.
Prea multe tonuri din aceeasi culoare pot conduce la o
casa terna fara accente. De asemenea, nu de putine ori
se ignora cu desavarsire specificul zonei si al
vecinatatilor, fapt care genereaza contraste absurde. Este
bine uneori sa se tina cont de specificul zonei, iar
integrarea unor elemente cu specific local in arhitectura
casei pot genera cu siguranta solutii interesante. Ca santelegeti mai bine va dau exemplul Deltei Dunarii unde,
din puntul meu de vedere, este o eroare folosirea tiglei
metalice in locul invelitorilor specifice zonei (stuf, trestie
sau acoperis vegetal).
Criteriul functional este foarte important. Nu faceti
compromisuri din punct de vedere functional sub nici o
forma. Cele mai frecvente greseli sunt pantele
necorespunzatoare in raport cu tipul de invelitoare ales
(in general pante prea mici, sub 12 grade), dolii care se
intersecteaza cu atice, calcane… Una dintre cele mai
dese greseli intalnite de mine este cosul in dolie, iar
argumentul suprem pentru aceasta eroare este: „Aici
vreau sa fie semineul si n-aveam unde sa fac cosul”. Asa
se intampla cand proiectarea este superficiala ori
beneficiarul intervine si modifica proiectul fara a se
consulta in prealabil cu arhitectul.
O alta greseala este pozitionarea defectuasa a
scurgerilor sistemului de jgheaburi si burlane din
considerente de genul „am marit scara si nu vreau sa am
scurgerea aici, o vreau dincolo”, ceea ce genereaza de
asemenea mari probleme in timp. NU insistati sa utilizati
un anumit tip de invelitoare daca nu se preteza pentru
anumite suprafete, forme (nu toate invelitorile se preteaza
pentru bolti, cupole, suprafete riglate). NU folositi produse
substitut ale produselor din specificatiile din proiect fara
acordul proiectantului si al dirigintelui de santier. NU
uitati, dirigintele de santier este reprezentantul dvs in
relatia cu firma de constructii si trebuie sa va reprezinte
interesele.
Criteriile structurale fac referire la alegerea si
dimensionarea corecta a elementelor structurale in
concordanta cu tipul invelitorii ales. De obicei, din
considerente bugetare se prefera subdimensionarea
acestor elemente.

4,99

euro / mp

*Oferta supusa anumitor termeni si conditii in limita stocului disponibil.
Oferta se refera la metrul patrat de tabla tip tigla fara accesorii, montaj si transport.
Aceasa oferta nu se poate combina cu o alta promotie sau oferta Europrofis.
Preturile nu includ TVA.
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Lucrari de constructii civile si Industriale
Infrastructura,
Structuri (metal/beton),
Inchideri din zidarie sau panouri treistrat
Sistematizari verticale
Pardoseli industriale

e
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Compartimentari
Finisaje
Acoperisuri si invelitori
Instalatii interioare
Montaj utilaj tehnologic

Lucrari de constructii civile si Industriale
Alimentari cu apa
Canalizari
Racorduri
Bransamente
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Arhitectura si Proiectare
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Solutii eficiente in constructii

PROIECTARE SI REPROIECTARE
Proiecte pentru cladiri rezidentiale
case, vile, duplex-uri, pensiuni, blocuri de locuinte, hoteluri, case de vacanta,
case zidarie clasica, case structura lemn/metal
Proiectare cladiri cu destinatie comerciala sau industriala
cladiri de birouri, magazine, restaurante, hale, clinici medicale, sali, showroom-uri,
sedii de firme si administrative etc.
Reproiectare constructii existente
consolidare, extindere, conversie, restaurare

e
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AUTORIZARE SI AVIZARE
Intocmire dosar de autorizare documentatii tehnice, prezentarea proiectului la verificatori atestati,
inscrierea proiectului la Ordinul Arhitectilor
Reprezentare pentru autorizare
obtinere de la institutii a avizelor si acordurilor necesare
Expertize tehnice
in cazul modificarilor dorite pentru constructii, alipirilor la calcan, supraetajarilor sau alte situatii

DESIGN SI AMENAJARI INTERIOARE
Design interior
pentru constructii cu destinatie rezidentiala sau comerciala
Amenajari exterioare
pentru gradini, curti, spatii recreationale, terase, parcuri
Fatade cladiri
design, restaurare, modernizare
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acum pardoselile
au personalitate
iar
apa isi gaseste
mereu calea

Oferte
Speciale

2016
Oferte Speciale
Pardoseli Profesionale
Rigole si elemente de constructii
Separatoare de Grasimi si Hidrocarburi
Produse pentru Infrastructura
Retele de Drenaj de Interior
Sisteme de Epurare
Evacuare fum si gaze fierbinti
Sisteme de Invelitori
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