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produse



Tuburi corugate

Tub corugat din PEHD Fitinguri, cămine pt tuburi corugate



• Tuburile corugate au diametru cuprins între 110 și 3000 mm, începând de la 

diametrul  de 1000 mm pereții tuburilor au inserție metalică.

• Lungimea standard a unui tub corugat este de 6m la care se adaugă mufa de 

îmbinare de 20 cm si garnitură pentru etanșeizare, dar pot fi produse la 

lungimi atipice in funcție de proiect, fără mufă și garnitură.

• Principala caracteristică tehnică este SN(clasa de rigiditate) care poate sa fie:

-SN4- utilizat unde traficul este mai puțin intens(ex: accese la proprietăți);

-SN8- utilizat unde traficul este intens(ex: podețe transversale la drumuri sau 

accese cu trafic foarte greu);

• Acoperirea minimă este de 30 cm la diametrele până la 500 mm iar pentru 

diametrele mai mari acoperirea minimă este jumatate din diametru, dar nu mai 

putin 50 cm,



Tuburi Corugate cu Inserție Metalică



• Tuburile corugate cu inserție metalică au diametre cuprinse între 1000 și 3000 

de mm.

• Sunt confecționate din PEHD iar în interiorul lor se află inserție din oțel 

pentru a conferii o mai mare rezistență tubului

• Se fabrică la lungimi variabile în funcție de particularitatea proiectului la care 

doriți să o utilizați 

• Principala caracteristică tehnică este SN(clasa de rigiditate) care poate sa fie 

doar -SN8 (ex: podețe transversale la drumuri sau accese cu trafic foarte greu, 

întubari, canalizări, etc);

• Acoperirea minimă necesară este de jumătate din diametrul tubului (ex: 

pentru un tub cu diametrul de 1500 mm este necesară o acoperire de 750 mm 

balast/ pietriș), iar in anumite cazuri acoperirea poate fi redusa in urma 

analizei tehnice verificate si aprobate de catre producator.



Tuburi PVC

Tuburi PVC multistrat Tuburi PVC compact



• Țevile PVC compact sunt utilizate pentru canalizare sau protecție cabluri, 
având o rezistentă mare, sunt de culoare gri și au grosimea peretelui mai  
mare.

• Țevile PVC multistrat sunt utilizate pentru canalizări exterioare, au o 
rezistență mare și un diametru cuprins între 160 și 400, sunt de culoare 
portocalie. Tuburile de canalizare interioară au diametrul cuprins între 32 si 
110 mm și sunt de culoare gri.

• Lungimea lor variază de la 2 la 6 m având mufa de îmbinare turnată; 
lungimea se calculează cu tot cu mufă.

• Principala caracteristică tehnică este SN(clasa de rigiditate) care poate să fie:

-SN2- zone pietonale necarosabile cu debit mic in incinta proprietatilor;

-SN4- utilizat unde tuburile sunt supuse la solicitări mecanice mici(ex: străzi 
laterale cu lungimi de până la 100-150 m);

-SN8- utilizat unde tuburile sunt supuse la solicitări mecanice mari(ex: străzile 
principale);



Bandă de avertizare instalații, sau electrice



Tuburile din Polietilenă de Înaltă 

Densitate(PEHD) Pentru Apă

Tuburi din PEHD la colac Tuburi din PEHD la bară



• Tuburile din polietilenă de înaltă densitate pentru apă sunt utilizate pentru rețele de 

distribuție a apei potabile.

• Îmbinarea tuburilor se face cu mufe, sau prin electrofuziune.

• Pentru diametre de pana la 110 mm, livrarea se face la colaci de 100 sau 200 m, iar 

pentru diametrele mai mari livrarea se face la bare de 12 m (opțional 13 m)

• Principala caracteristică tehnică este PN(presiunea nominală) care poate să fie:

-PN6-se utilizează la rețele de apa unde presiunea este sub 6 bari(ex: rețele casnice de 

alimentare cu apă);

-PN10- se utilizează la rețele de apa unde presiunea este sub 10 bari (ex: rețele 

principale de alimentare cu apă), iar pentru proiecte speciale poate să fie chiar PN16 

sau PN20. 

• Tipul de polietilena utilizată poate sa fie PEHD sau PEHD RC(resistent crack).



Tub Protecție Cabluri



• Tuburile pentru protecție cabluri sunt confecționate din polietilena dublu 

stratificată și corugată sau din PVC.

• Culoare lor este roșie ( de obicei ) iar diametrul  interior este de la 40 până la 

200 mm.

• Sunt ambalate sub formă de colac de 25-50 m cu mufă inclusă.

• Se utilizează pentru cabluri de joasă și medie tensiune sau de telefonie.

• În interior se găsește un fir care facilitează tragerea cablurilor prin tub.



Tuburile de dren



• Tuburile de dren au rolul de a colecta apa ce se infiltrează în sol si de o 

evacua către un colector sau direct in emisar.

• Tubul este prevăzut cu găuri pe o porțiune sau toata suprafața sa 

longitudinală, aceste găuri permit trecerea apei si colectarea ei în partea 

inferioară pe unde aceasta se scurge spre capătul tubului.

• Tuburile de dren pot să fie la colac sau la bare, având diverse diametre și 

lungimi, îmbinarea lor se face cu ajutorul unei mufe ce este atașată de tub.

• Culoarea predominanta este verde sau neagra pentru cele din polietilenă, 

respectiv galbena pentru cele din PVC. 

• Pentru diametrele mai mari de 200 mm acestea sunt la bare de 6 m și pot fi 

confecționate până la diametre de 1000 mm ( sau chiar pana la 3000 pentru 

proiecte speciale ) 



Stații de pompare



• Stațiile de pompare sunt echipamente care au rolul de a transfera apele uzate 

către receptorii aflați la cote superioare față de nivelul inițial al apei uzate.

• Avantaje:

-instalare rapidă.

-greutate redusă, ușor de transportat.

-rezistență la fluide agresive.

-adâncime de instalare de până la 12 m.

• În cazul în care există pânză freatică acestea pot fi dimensionate din punct de 

vedere al greutății și volumului de aer astfel încât să nu fie ridicate de 

presiunea hidrostatică



Fose Septice



• Fosele septice sunt confecționate din polietilenă sau fibră de sticlă. Sunt

alcătuite dintr-un bazin de sedimentare, și un bazin de fermentare. 

• Principiul de funcționare se bazează pe descompunerea și fermentare

materiilor din apa menajeră prin intermediul bacteriilor dezvoltate natural sau 

cu ajutorul unor pachete de bacterii.

• La cerere acestea pot fi însoțite de tub pentru drenaj, geotextil cu rol de 

filtrare și tuburi pentru prelungirea gurii de acces. 

• Fosele septice necesită dimensionare în funcție de numărul de utilizatori și 

vidanjare periodică. Este interzisă deversarea suplimentară de influent în 

emisar. 



Separatoare de Hidrocarburi



• O parte semnificativă a încărcăturii poluante din apa de ploaie provine din spălarea
atmosferică a poluanților de origine naturală și antropică. Ulterior apa intră în
contact cu suprafețele urbane, din care elimină o parte din materialul acumulat în
perioadele uscate.     Acest material derivă din depunerea atmosferică în perioadele
uscate, din traficul eolian (derivatele de ardere a combustibililor, uzura anvelopelor, 
piesele mecanice și sistemul de franare al vehiculelor, coroziunea caroseriei etc.), din 
deșeuri în principal organice, din vegetație, din eroziunea solului și presiunea de 
suprafață. 

• Principiul de funcționare este simplu și se bazează pe diferența de densitate dintre 
apă și hidrocarburi. Hidrocarburile sunt reținute într-un compartiment special 
destinat pentru acestea, iar apa decontaminată si filtrata poate fi deversată.

• Sistemul de separare conține un filtru coalescent cu capacitate ridicată de tratament, 
format dintr-un suport de burete din poliuretan, adăpostit într-o cușcă din oțel
inoxidabil, pe care se colectează uleiul și particulele de hidrocarburi . 

• Acest sistem poate fi dimensionat pentru multipli de debit, tratând astfel o fracțiune
fixă. Această abordare permite reducerea semnificativă a cantității totale de poluanți
uleioși vărsati în corpul receptorilor în comparație cu setarea tradițională.



Mini Stații de Epurare cu Bacterii



• Apa menajeră intrată în stația de epurare ajunge în decantorul principal unde 

are loc reținerea substanțelor decantabile și a celor plutitoare, tot aici are loc 

descompunerea anaerobă a materiei decantate. Apa uzată pretratară mecanic 

curge printr-un preaplin în compartimentul anoxic unde are loc o decantare în 

lipsa oxigenului. Apoi trece printr-o fantă aflată la baza compartimentului în 

compartimentul oxic care este folosit pentru epurarea biologică a apei. 

• La baza compartimentului oxic se află sistemul de aerare cu bule fine. Din 

compartimentul oxic apa trece în decantorul secundar, unde se produce o 

liniștire a apei încărcată cu nămol activ. Printr-un orificiu apa de la suprafață 

este evacuată iar nămolul este recirculat automat in sistemul oxic.



Rezervoare 



• Rezervoarele sunt realizate din fibră de sticlă și rășini sau polietilenă de înaltă 
densitate vin la diametre și lungimi în funcție de nevoie, cu  volum pană la  100mc/ 
unitate si pot fi dimensionate la presiunea hidrostatică a pânzei freatice in cazul 
rezervoarelor subterane

• Rezervoarele de apa intangibilă pentru incendii acestea pot fi confecționate din oțel 
și pot avea debite mult mai mari.

• Se pot utiliza pentru stocarea apei sau diferitelor fluide, inclusiv pentru realizarea 
unor echipamente ce intră în structura stațiilor de epurarea a apei.

• Avantajele acestor tipuri de rezervoare sunt:

-nu corodează asemenea celor metalice.

-greutate redusă/ ușor transportat.

-durată de viață ridicată.

-ușor de montat.



Structuri metalice

Structuri metalice rotunde sau ovoidale Structuri metalice pe fundații din beton 

armat



• Structurile metalice pentru poduri și podețe sunt varianta alternativa a 

structurilor din beton.

• Lungimea, diametrul si forma structurii variază în funcție de nevoile 

clientului, grosimea tablei variază în funcție de acoperirea minimă.

• Se livrează sub forma de placi, urmând să fie montate în șantier conform 

schemei de montaj.

• Capetele structurilor pot fi tăiate după unghiul taluzului sau dimensionate cu 

timpane drepte.

• Utilizarea structurilor metalice permit oblicitate între axul văii și axul 

drumului de până la 55˚



Aparate de Reazem



• Aparatele de reazem au următoarele roluri:

-Au rol de "tampon" între suprastructură și infrastructură;

-Preiau încărcăturile verticale și/sau orizontale, solicitările și vibrațiile;

-Asigură distribuția uniformă a sarcinilor;

-Compensează inegalități și deviații de paralelism a suprafețelor;

• Aparatele de reazăm sunt supuse la:

-Forțe de Compresiune

-Forțe de forfecare

-Forțe de rotație

• Pot să fie simple sau armate cu oțel



Covoare din Cauciuc



• Covoarele din cauciuc pot sa fie utilizate in multe domenii având roluri 

diverse. Menționăm câteva dintre rolurile lor:

-izolatii sau etanșeizări

-atenuarea vibrațiior si șocurilor

-acoperirea pardoselilor din beton

-suport pentru bancurile de lucru

-barieră pentru fluide(ex: ulei)

• Covoarele din cauciuc pot sa fie:

-Covoare din cauciuc SBR- pentru uz general

-Covor din cauciuc NBR (rezistent la ulei si hidrocarburii)

-Covor din cauciuc cu inserție textilă

-Covor din cauciuc cu inserție metalică



Tipuri de protecție pentru gabioane si sisteme de 
pământuri armate



Gabioane standard din plasă dublu răsucită 



• Gabioanele au următoarele dimensiuni

-Lungime : 2; 3 sau 4 m (pe comanda pot fi produse la 5 m) ;

-Latime : 1 – 1,5 m (pe coamandă pot fi produse la 2 m);

-Înaltime: 1 – 0,5 m – ochiuri 80 x 100 mm si fir de 2,7 mm; grosime ramă 3,2 mm

• Pentru alte dimensiuni lățimile și lungimile pot fi combinate între ele în vederea obținerii 
tipului de gabion dorit  

• Pentru asamblarea unui gabion este nevoie:

- tiranți : 6 buc / mp de front;

- capse ~ 40 buc / mc;

- clește pentru capse;

- ciocan de cauciuc

- clește pentru sârmă

Tipurile de protectie pot fi: Galfan ( 95% Zn + 5%Al), Galfan Plus (90% Zn + 10%Al ), sau
Galfan + protectie polimerica ( PMC )



Saltele din plasă dublu răsucită



• Saltelele au următoarele dimensiuni

-Lungime : 2 – 3 – 4 – 5 m;

-Latime : 1 – 1,5 – 2 – 3 m;

-Înaltime: 17 – 25 – 30 cm – ochiuri 60 x 80 mm si fir de 2,2 mm; grosime ramă 3,2 mm

• Pentru alte dimensiuni lățimile și lungimile pot fi combinate între ele în vederea obținerii 
tipului de gabion dorit  

• Pentru asamblarea unui saltele este nevoie:

-tiranți: nu sunt necesari;

-cape ~ 45 buc / mc;

-clește pentru capse;

Ciocan din cauciuc

Clește pentru sârmă

• Tipurile de protectie pot fi: Galfan ( 95% Zn + 5%Al), Galfan Plus (90% Zn + 10%Al ), sau
Galfan + protectie polimerica ( PMC )



Mineral Green Teramesh



• Este un sistem de pamanturi armate cu piatra la front ( ~ 30 cm ), restul amprizei va fi 
completat cu balast sau piatra sparta, separate printr-un geotextil de 100-150g/mp . 

• Tipurile de piatra utilizate pot sa fie 100-300 mm sub forma de zidarie uscata sau cu diametru
50-100 mm asezata grosier si vibrata, in ambele cazuri se va incerca eliminarea golurilor cat 
mai mult posibil. 

• Mineral green teramesh are urmatoarele dimensiuni:

-Lungime de ancorare: 3 – 4 – 5 – 6 m

-Lățime panouri: 3 m

-Înălțime panouri: 0,79 m la inclinatii de 80˚/ 0,76 m pentru inclinatii de 70˚

- Dimensiunea unui ochi este de 80x 100 mm iar grosimea sarmei este de 2,2/3,7 mm fiind
duplata de o plasa sudata zincata cu ochiuri de 50x50 cm. 

• Asamblarea unui sistem mineral green teramesh include:

- Sistemele de ancorare (tirantii si triungiurile)

-Capse- distanta dintre doua capse nu trebuie sa depaseasca 200 mm

- In functie de calculul de stabilitate dat de catre proiectant, exista cazuri in care se recomanda
utilizarea unei geogrile de armare de 200 kN, montata odata la 1 sau 2 randuri, lungimea de 
ancorare a acesteia fiind determinate prin calcul. 

- Geotextil cu rol de separare.



Teramesh Sistem 



• Teramesh sistem este un sistem complex care inlocuieste o piramidă din 

gabioane, reducand foarte mult volumele de piatra zidita si inlocuindu-le cu 

balast sau piatra sparta. Fiind un sistem de pamanturi armate cu gabion la 

front, restul amprizei va fi completat cu balast sau piatra sparta, iar ancorarea

plasei de la baza gabionului pe o lungime de 3-5 m confera o stabilitate

sporita a zidului de sprijin. 

• Aceasta solutie, se preteaza foarte bine pentru ziduri inalte, avand un singur 

rand de gabioane de 1 m la front.

• Utilizat  pentru ziduri de sprijin cu înălțime mare, avantajul acestora față de 

gabioane este că nu necesita un volum mare de piatră, reducand foarte mult 

costurile, restul materilului de umplutura fiind inlocuit cu balast/piatra sparta.

• Înălțimea unui astfel de sistem este de 0,5 sau 1m, lățimea casetei este de 1 m, 

iar lungimea unui panou este de 2 m, la care se adauga lungimea plasei de 

ancorare de 2-5 m sau chiar mai mult in unele cazuri, in functie de inaltimea

taluzului, tipul de incarcari si natura terenului de fundare.



Parapete Standard European 

SREN1317
• Parapetele conform standardului SREN1317 este însoțit de certificat de 

performanță, CE și crash test.

• Se poate utiliza pe toate categoriile de drumuri inclusiv autostrăzi sau drumuri 

naționale.

• Lisele utilizate pot sa fie cu 2 sau cu 3 unde in funcție de tipul parapetelui.

• Stâlpii au diferite secțiuni si pot sa fie bătuți în acostament, turnați in beton

sau cu ajutorul fundatiilor izolate pentru sistemul de acostament sau fixați cu 

ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de 

sprijin din beton.



N2



• Parapetele N2 conform SREN1317 este însoțit de:

-Marca CE

-Declarație de Performanță

- Crash Test

• Stâlpii pot fi de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau 
de pod( se fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe 
ziduri de sprijin din beton). 

• Profilul stâlpului este: C, U , Sigma, etc.

• Lisa are 2 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul unui șurub, iar pentru a prevenii 
rotirea lisei se montează o plăcuță cu rol de antirotire.

• Din 12 în 12 m se fixează pe lisă o catadioptrie care este inclusă în sistem, se poate 
opta pentru catadioptri suplimentare in cazul in doriti fixate la distante mai mici 

• Lisele se fixează între ele cu ajutorul a 8 șuruburi care sunt incluse în sistem.

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (fish tale) 
acesta se fixează cu 4 șuruburi. Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt pentru 
fiecare tronson. Există situații in care sistemul este montat cu lisa căzută, fară să fie 
nevoie de element de capăt.



H1



• Parapetele H1 conform SREN1317 este însoțit de:

-Marca CE

-Declarație de Performanță

- Crash Test

• Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de pod(se fixează cu 

ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de sprijin din beton). 

• Profilul stâlpului este: C, U , Sigma, etc.

• Pentru anumite W-uri, între lisă și stâlp se poate monta un element cu rol de distanțier de 190x200 mm.

• Lisa are 2 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul unui șurub, iar pentru a prevenii rotirea lisei se 

montează o plăcuță cu rol de antirotire.

• Din 12 în 12 m se fixează pe lisă o catadioptrie care este inclusă în sistem, se poate opta pentru 

catadioptri suplimentare in cazul in doriti fixate la distante mai mici.

• Lisele se fixează între ele cu ajutorul a 8 șuruburi care sunt incluse în sistem.

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (fish tale) acesta se fixează cu 

4 șuruburi. Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt pentru fiecare tronson. Există situații în care 

sistemul este montat cu lisa căzută, fără să fie nevoie de element de capăt. 



H2



• Parapetele H2 conform SREN1317 este însoțit de:

-Marca CE

-Declarație de Performanță

- Crash Test

• Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de pod(se 

fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de sprijin 

din beton). 

• Profilul stâlpului este: C, U , Sigma, etc.

• Lisa are 3 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul a două șurub, iar pentru a preveni rotirea 

lisei se montează  plăcuțe cu rol de antirotire.

• Din 12 în 12 m se fixează pe lisă o catadioptrie care este inclusă în sistem, se poate opta 

pentru catadioptri suplimentare in cazul in doriti fixate la distante mai mici.

• Lisele se fixează între ele cu ajutorul a 12 șuruburi care sunt incluse în sistem.

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (fish tale) acesta se 

fixează cu 6 șuruburi. Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt pentru fiecare tronson.

Există situații în care sistemul este montat cu lisă căzută, fără să fie nevoie de element de 

capăt. 



H3



• Parapetele H3 conform SREN1317 este însoțit de:

-Marca CE

-Declarație de Performanță

- Crash Test

• Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de 
pod(se fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de 
sprijin din beton). 

• Profilul stâlpului este: C, U , Sigma, I, etc.

• Lisa are 3 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul unui etrier de care este prinsă cu 2 
șuruburi. Suplimentar se află o lisă mai mică cu 2 unde în partea superioară, aceasta 
este fixata cu 2 șuruburi de stâlp.

• Din 12 în 12 m se fixează pe lisă o catadioptrie care este inclusă în sistem, se poate 
opta pentru catadioptri suplimentare in cazul în doriti fixate la distante mai mici 

• Lisele cu 3 unde se fixează între ele cu ajutorul a 12 șuruburi care sunt incluse în 
sistem. Lisele mici cu 2 unde se fixează între ele cu 10 șuruburi. 

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (una cu 2 
unde și una cu 3 unde – fish tale) acesta se fixează cu 4-6 șuruburi. Există situații în 
care sistemul este montat cu lisă căzută, fără să fie nevoie de element de capăt. 
Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt complet echipat pentru fiecare tronson.



H4



• Parapetele H4 conform SREN1317 este însoțit de:

-Marca CE

-Declarație de Performanță

- Crash Test

• Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de 
pod(se fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de 
sprijin din beton). 

• Profilul stâlpului este: C, U , Sigma, I, etc.

• Lisa are 3 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul unui etrier de care este prinsă cu 2 
șuruburi. Suplimentar se află o lisă mai mică cu 2 unde în partea superioară, aceasta 
este fixata cu 2 șuruburi de stâlp.

• Din 12 în 12 m se fixează pe lisă o catadioptrie care este inclusă în sistem, se poate 
opta pentru catadioptri suplimentare in cazul in doriti fixate la distante mai mici 

• Lisele cu 3 unde se fixează între ele cu ajutorul a 12 șuruburi care sunt incluse în 
sistem. Lisele mici cu 2 unde se fixează între ele cu 10 șuruburi. 

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (una cu 2 
unde si una cu 3 unde – fish tale) acesta se fixează cu 4-6 șuruburi. Exista situatii în 
care sistemul este montat cu lisă căzută, fără să fie nevoie de element de capăt. 
Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt complet echipat pentru fiecare tronson.



Parapete Tip Rulou



• Parapetele tip rulou este utilizat in zonele unde se petrec accidente frecvente 

sau unde există riscuri mari de accident.

• Acest tip de parapete absoarbe o mare parte din soc și direcționează 

autovehiculul în așa fel încât acesta să se deplaseze paralel față de parapete.

• Țevile se bat in acostament urmând ca în partea inferioară să fie fixate 2 lise,  

de aceste lise se fixează țevile pe care urmează sa fie puse rulourile, iar în 

partea superioară se utilizează 2 lise care sunt fixate de stâlpi pentru a conferi 

o mai mare rigiditate ansamblului.



Stâlpii cei mai utilizați pentru SREN1317

Stâlpi profil U Elemente de rigidizare pentru 
stalpi de acostament

Stâlpi profil C



Elementele auxiliare

Catadioptrii Plăcuță antirotire Fish-tale



Parapete Standard Românesc

STAS1948

• Parapetele conform standardului STAS1948 este însoțit de declaratie de 
conformitate, si certificate de garanție. 

• Lisa utilizată pentru STAS1948 este standard de 6 m cu 2 unde,  parapetele de 
tip Foarte-Greu are doua lise profil C, una la partea superioară care vine 
suplimentar față de lisa standard, și una la partea inferioară pe care vine fixată
lisa cu 2 unde prin intermediul a doua amortizoare și un etrier.

• Stâlpii sunt standard având profilul I, iar fixarea lor se poate face prin batere 
în acostament, fundatii izolate din beton sau turnare în beton pentru varianta
de acostament, respectiv se fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de 
beton a podurilor sau pe ziduri de sprijin din beton.



Semigreu



• Parapetele Semigreu conform STAS1948 este însoțit de:

- Declaratie de Conformitate

- Certificat de garanție

-Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de 
pod(se fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de 
sprijin din beton).

• Profilul stâlpului este I si se monteaza din 3 în 3 m.

• Lisa are 2 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul unui sistem alcatuit din amortizor si
etrier, care sunt prinse de lisa cu un surub, iar amortizorul este prins cu 2 șuruburi de 
stalp.

• În cazul parapetelui montat pe pod( cu talpa) se montează 2 amortizoare.

• Lisele se fixează între ele cu ajutorul a 8 șuruburi care sunt incluse în sistem. 

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (labă de 
urs) acesta se fixează cu 8 șuruburi. Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt 
pentru fiecare tronson.



Greu



• Parapetele Greu conform STAS1948 este însoțit de:

- Declaratie de Conformitate

- Certificat de garanție

-Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de 
pod(se fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de 

sprijin din beton).

• Profilul stâlpului este I si se monteaza din 3 în 3 m.

• Lisa are 2 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul unui etrier mai lung care este fixat 
de stâlp cu 3 șuruburi, urmând ca apoi sa fie prinsa  lisa cu un singur șurub de etrier.
La partea din spate se monteaza suplimentar o platbanda cu rol antirotire.

• Lisele se fixează între ele cu ajutorul a 8 șuruburi care sunt incluse în sistem. 

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (labă de 
urs) acesta se fixează cu 8 șuruburi. Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt 
pentru fiecare tronson.



Foarte Greu



• Parapetele Foarte-Greu conform STAS1948 este însoțit de:

- Declaratie de Conformitate

- Certificat de garantie

-Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de 
pod(se fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de sprijin 
din beton).

• Profilul stâlpului este I si se monteaza din 2 în 2 m.

• Lisa are 2 unde și este fixată de stâlp cu ajutorul unei lise profil C de care se fixează 
amortizorul care este prins cu 2 șuruburi de aceasta, peste amortizor se fixează 
etrierul și apoi lisa cu 2 unde care este prinsă de etrier și amortizor cu un șurub. În 
partea superioara se mai afla o lisa profil C care este fixat cu 2 șuruburi de stâlp.

• În cazul parapetelui de pod( cu talpa) se montează 2 amortizoare.

• Lisele se fixează între ele cu ajutorul a 8 șuruburi care sunt incluse în sistem. 

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (labă de 
urs) acesta se fixează cu 8 șuruburi. Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt 
pentru fiecare tronson.



Combinat



• Parapetele Combinat conform STAS1948 este însoțit de:

- Declaratie de Conformitate

- Certificat de garantie

-Stâlpii sunt de acostament( se bat în acostament cu ajutorul unui utilaj special) sau de pod(se 

fixează cu ajutorul a 4 conexpanduri pe grinda de beton a podurilor sau pe ziduri de sprijin din 

beton).

• Acest tip de parapete este o combinație între parapetele pietonal si cel semigreu.

• Lisa are 2 unde și este fixată de stâlp cu ajutoul unui amortizor care este prins cu 2 șuruburi 

de aceasta, peste amortizor se fixează etrierul și apoi lisa care este prinsă de etrier și amortizor 

cu un șurub. La partea superioara se află 2 țevi care sunt introduse în găurile din interiorul 

stâlpilor si interconectate cu ajutorul unui manson. La capete, se pot confectiona elemente de 

inchidere din țeavă.

• Lisele se fixează între ele cu ajutorul a 8 șuruburi care sunt incluse în sistem. 

• La capetele fiecărui tronson este necesară montarea elementelor de capăt (labă de urs) acesta 

se fixează cu 8 șuruburi. Suplimentar este nevoie de un stâlp de capăt pentru fiecare tronson.



Elementele auxiliare

Amortizor Etrier Laba de urs



Stâlpii utilizați la parapetele conform 
STAS1948

Cu talpa Pentru acostament Pentru combinat



Parapete Pietonal din Țeava rotundă sau Țeavă 

rectangulară



• Parapetele pietonal se utilizează în locurile unde este riscul de cădere de la 

înălțime sau cu rol de delimitare.

• Fixarea parapetelui pietonal se face cu ajutorul unor ancore care prind talpa 

stâlpului de beton.

• Distanța dintre stâlpi poate sa fie de 2 sau 3 m iar la capăt este nevoie sa se 

monteze un element de capăt reprezentat de o bara verticală de închidere. 

Tronsoanele intermediare vor fi confecționate la comandă.

• Elementele pot să fie sudate sau prinse între ele cu ajutorul unor șuruburi.

• Zincarea este termica și se face prin imersie în baie de zinc topit, după o 

decapare în prealabil.



Parapete Arhitectural



• Parapetele arhitectural se utilizează cu rol de delimitate, cu rol de protecție 

sau ornamental și poate avea forma dorită de client, având incluse forme, 

materiale diverse, culori RAL conform design sau elemente de iluminat 

decorativ.

• Profilul stâlpului este fixat pe beton cu ajutorul ancorelor, distanța dintre 

stâlpi diferă în funcție de nevoie, sau pot sa fie montați in fundații izolate. 



Instalare parapete sau stalpi pentru panouri

fotovoltaice



Bariere Acustice

Panoul Fonoabsorbant Stâlp din oțel HEA zincat la cald pt fixarea  
panoului



• Sunt produse din tablă profilată de oţel de 1 mm grosime, zincată, cu dimensiunile
standard de 2975 x 500 x 105 mm, perforate pe partea spre sursa de zgomot, cu 
diametrul găurii de 10 mm şi pasul de 15 mm, pe 35% din suprafaţă. 

• în interior se află un element absorbant din vată minerală bazaltică, cu grosimea de 
60 mm şi densitatea de 90 -100 kg/mc, protejată împotriva umidităţii si impurităţilor
cu o pâslă specială din fibră de sticlă aplicată pe suprafaţa elementului absorbant prin
caşerare. 

• Caracterixtici:

-izolare acustică: min 25 dB

-gamă variată de culori

-îmbinare fără şuruburi

-schimbarea rapidă a panourilor în caz de deteriorare

-protecţie la acţiunea rafalelor de vânt şi acţiunea zăpezii

-rezistență la incendiu



Stâlpi de Iluminat

Stâlpi cu Talpă Stâlpi Îngropați



Elemente auxiliare pentru stâlpi de iluminat

Ușiță 

Morsetieră

Ancore + 
tipar fixare 
ancore



Console

Elemente de fixare console 

pe stâlpi din beton

Platbandă



Țăruși pentru împământare

Separator tripolar de exterior, 

cu montaj pe stâlp



Capace și grătare din fontă sau neopren, cămine 

din beton



• Capacele și grătarele se confecționează pe diferite dimensiuni și forme în 

funcție de necesitatea proiectului.

• Capacele și grătarele au mai multe clase de rezistență:

-A15 (1,5 T)

-B150(12,5 T)

-B250(25 T)

-D400(40 T)

• Căminele din beton sunt realizate din 2 piese, partea de baza și placa de 

acoperire, împreună formează un ansamblu închis. Pe placa de acoperire se 

află un orificiu prevăzut cu un capac de canal.

• Căminele de vizitare se utilizează în domenii diverse cum ar fi: rețele de 

canalizare, evacuarea apelor uzate, ape meteorice,  etc.



Geotextile Nețesute

Geotextil nețesut din polipropilenă (alb) Geotextil nețesut din poliester (colorat)



• Geotextilele netesute sunt realizate prin intersectarea fibrelor de poliester

(PES), polipropilenă (PP).

• Funcții: 

-F=Filtrare;

-S=Separare;

-D=Drenaj;

-P=Protecție;

-R=Ranforsare;

• Aplicatii : construcții de drumuri, poduri și autostrazi, lucrari de cale ferată, 

tuneluri, depozite de deșeuri, lucrări hidrotehnice, diverse lucrări de apa-

canal, construcții civile și industriale, parcări, etc.



Geotextile Țesute



• Sunt realizate prin țeserea, respectiv prin intersectarea firelor de poliester

(PET), polipropilenă (PP) stabilizate UV cu rezistentă mare la tracțiune și 

pansonare.

• Funcții: 

-S=Separare;

-P=Protecție;

-R=Ranforsare;

Aplicatii : construcții de drumuri, poduri și autostrazi, lucrari de cale ferată, 

tuneluri, depozite de deșeuri, lucrări hidrotehnice, diverse lucrări de apa-canal, 

construcții civile și industriale, parcări, etc.



Geogrile pentru pamânturi armate 

Geogrile flexibile din poliester 

pentru armare balast

Geogrile rigide din PEHD pentru 

armare piatră spartă



• Pot fi uni-axiale sau bi-axiale, sunt obținute prin tricotare, țesere, extrudare

sau lipire, din polipropilenă (PP), polietilenă (PE) sau poliester (PES)

• Funcții: 

-R=Ranforsare

• Aplicații : armarea pamânturilor la reabilitări și construcții de drumuri, 

autostrăzi, parcări, piste aero-portuare, la lucrările de cale ferată, construcții 

de poduri, tunele, fundații clădiri și alte structuri îngropate, consolidare

terenuri orizontale sau înclinate



Geogrile si Geocompozite Pentru Armare Asfalt



• Sunt materiale care contribuie la consolidarea structurii asfaltice, la 

prevenirea și întarzierea apariției fisurilor în structura rutieră, la oprirea 

propagării acestora, mărind durata de viața a drumurilor.

• Funcții: 

-R=Ranforsare (asigurată de geogilă);

-STR=Antifisură (asigurata de geotextil);

-B=Barieră (asigurată de geotextil împreuna cu emulsia);

• Aplicatii : Reabilitări , lărgiri și construcții de drumuri, autostrazi, parcări, 

piste aeroportuare, refacerea drumurilor din dale de beton



Georețele Antierozionale Biodegradabile



• Georețelele antierozionale biodegradabile sunt realizate 100% din fibre

naturale (iuta, paie, cocos) și sunt sub formă de plasă sau împletitură

• Funcții: 

-Control antierozional

-Consolidare

- Stabilizare și protecție taluz

• Aplicații: reabilitari și construcții de drumuri, autostrăzi, parcări, piste aero-

portuare



Geotextile Antierozionale Sintetice



• Geotextilele antierozionale sintetice sunt retele tridimensionale formate din 

monofilamente polimerice, extrudate, cu structură piramidală izomerică

• Funcții: 

-R=Ranforsare

-Controlul eroziunii

• Aplicțtii:  stabilizare și protecție taluz în construcțiile de drumuri, poduri, căi-

ferate, închideri și construcții pentru depozite de deșeuri, construcții civile, 

industriale și agricole



Geocelule



• Sunt alcătuite din benzi plastice realizate din HDPE, cu sau fara perforatii

care alcătuiesc o structură tip fagure si sunt fixate de sol cu ajutorul ancorelor.

• Prin utilizarea sistemului de geocelule obținem conservarea și stabilizarea

pantelor și terasamentelor.

• Funcții:

-R=Ramforsare terenuri;

-Are rol antierozional;

• Aplicații : Armarea, consolidarea și creșterea capacității portante a 

pamânturilor sau controlul eroziunii și protecția taluzurilor în lucrări ( de 

reabilitari și construcții drumuri, autostrăzi, parcări, piste aero-portuare, 

hidrotehnice, amenajări și închideri depozite deșeuri, etc.



Geomembrane HDPE

Geomembrane HDPE Lise Geomembrane HDPE Rugoase



• Sunt bariere geosintetice, cu rol de impermeabilizare, realizate dintr-o folie 

HDPE, obținuta prin extrudare.

• Au rezistențe mari la acțiunea factorilor mecanici, chimici și biologici.

• Funcții: 

-Barieră pentrut lichide și gaze;

-Impermeabilizare;

-Etanșeizare ;

-Barieră împotriva radacinilor;

• Aplicații : construcția depozitelor de deșeuri lichide sau solide și ecologizarea

acestora, a stațiilor de tranfer, construcția rezervoarelor, a canalelor, digurilor, 

barajelor sau sistemelor de apărări de mal, construcița tunelelor și a 

structurilor subterane, realizarea hidroizolațiilor orizontale și verticale ale 

fundațiilor construcțiilor civile și industriale și hidroizolații sub fundații.



Geocompozite Bentonitice



• Sunt bariere geosintetice, cu rol de impermeabilizare, realizate din bentonită, 

pulbere sau granule, încorporată și fixată mecanic intr-un geotextil țesut și un 

geotextil nețesut, avand un rol similar cu cel al geomembranelor HDPE.

• Au rezistențe mari la acțiunea factorilor mecanici, chimici și biologici.

• Funcții: 

-Barieră pentrut lichide și gaze;

-Impermeabilizare;

-Etanșeizare ;

-Barieră împotriva radacinilor;

• Aplicații : construcția depozitelor de deșeuri lichide sau solide și ecologizarea

acestora, a stațiilor de tranfer, construcția rezervoarelor, a canalelor, digurilor, 

barajelor sau sistemelor de apărări de mal, construcița tunelelor și a 

structurilor subterane. 



Geocompozite Drenante



Geocompozite Drenante



Geocompozite Drenante din Materiale Reciclate



• Sunt structuri rigide obținute din polimeri (PP, HDPE, etc ), cu rezistența mare la 
solicitări mecanice și la acțiunea substanțelor chimice, realizate din monofilamente
care alcatuiesc o retea de canale, rezultând un profil romboidal sau sub formă de 
cofrag.

• Pot fi simple sau acoperite pe una sau pe ambele fețe cu geotextile țesute.

• Funcții: 

-F=Filtrare;

-S=Separare;

-D=Drenaj;

• Aplicații : Închideri și construcții depozite deșeuri, rezervoare de apa, drenaj
orizontal în terasamente și platforme la construcții de drumuri, căi –fertate, tramvai
și alte zone cu trafic, structuri de retenție, poduri, fundații, subsoluri, canale, tuneluri
și alte structuri îngropate, grădini și terenuri de sport.



Hidroizolatii

Aplicare Emulsie Bituminoasă Hidroizolatie aplicata prin încalzire



• Hidroizolațiile sunt realizate din bitum în amestec cu polimeri care au rolul de a da rezistență 

acestora, polimerii utilizatți pot să fie:

-Polimeri Plastomeri

-Polimeri elestomeri

-Polimeri elasto-plastomeri

• Funcția hidroizolațiilor este accea de a proteja suprafețele împotriva infiltrațiilor

• Pentru aplicarea optima a hidroizolații se recomandă curățarea suprafeței și aplicarea unei 

amorse bituminoase care să asigure o mai buna aderență și să înbunataeasca funcția de 

hidroizolare.

• Pentru a preveni lipirea rolei când aceasta este rulata este prevazută cu o folie de polietilenă 

termofuzibilă care se topește in momentul termosudurii cu flacară.

• Hidroizolația cât și suprafața pe care urmează să fie aplicată trebuie să fie încalzite cu ajutorul 

unui arzător cu butelie. Pentru o aplicare optima este necesar ca temperatura exterioară sa nu 

fie sub 5˚C.

• Aplicabilitate: lucrări hidrotehnice, ziduri, acoperișuri, fundații, terase e.t.c



Stațiile de Epurare



• Oferim stații de epurare compacte, folosind tehnologii moderne prin care apa
uzată menajeră este epurată, apă pentru irigații sau chiar apă potabilă. 

• Punem la dispozitie atat metode noi, mecano-chimice cat si cu treapta
biologica, de epurare a apei uzate menajere în scopul optimizării circuitului
apei. Posibilitatea de a epura apa uzată provenită de la comunități rurale sau
urbane în apă ce poate fi deversată în emisari naturali, sau folosită în irigații, 
se încadrează într-o politică sustenabilă de protecție a mediului și reutilizare a 
apei.

• In functie de  tipul tehniologiei utilizate, Stațiile de epurare pot fi livrate în
variantă containerizată sau pe șasiuri metalice ușor de montat în clădiri
tehnologice in cazul solutiilor cu process fizico-chimic, respectiv adaptate
cerintelor in cazul statiilor de epurare cu treapta biologica. 

• Asiguram montajul, operarea și service-ul sau mentenanța stațiilor sale 
de epurare. 



Indicatoare si marcaje rutiere



• Indicatoarele sunt confecționate din aluminiu sau otel zincat peste care se 

aplica o folie reflectorizanta care are rolul de a reflecta lumina, folia 

reflectorizantă are diferite grade de reflexie.

• Stâlpul este confecționat din otel zincat iar indicatorul este prins de acesta 

prin intermediul unor șuruburi

• Pentru a prevenii ruginirea pe toate componentele se aplică un strat de zinc 

sau se vopsesc în câmp electrostatic.



Rosturi de dilatare pentru poduri



• Rosturile de dilatație sunt instalate între suprafața de rulare dintre pod și drum 

ele au rolul de a absorbii mișcarea care aparea din cauza diferentelor de 

temperatură, atunci când materialele se dilată sau se contracta.

• Rosturile de deplasare sunt compuse în general dintr-un corp elastomeric care 

îndeplineşte toate cerinţele de dilataţie, duritate, stabilitate şi rezistenţă.

• În cazul în care la unele structuri din beton nu se montează rosturi de dilatație 

structura de rezisteanță a acestora poate sa fie foarte grav afectată în timp.



Capace și Grătare

• Capacele și grătarele sunt confecționate pe mai multe dimensiuni și forme

• Capacele pot să fie realizate din fontă sau neopren

• Grătarele sunt fabricate din fontă

• Capacele și grătarele se supun unor clase de rezistență, iar alegerea lor se 
face în funcție de trafic și greutatea autoturismelor ce urmeaza sa treaca
peste el



Panouri pentru cofraj si accesorii



Caramida si buiandrugi



Tigla, bordure, pavaje, caramida arhitecturala



Contact:

office@optgroup.ro

+40 770 936 747
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