


Cine suntem?

o   Anul înființării: 2006

o   Circa 100.000 de ore lucrate

o   Misiune: de a oferi clienților din sectorul civil și cel
       industrial servicii și produse certificate

o   Valori: siguranță, profesionalism, calitate

o   Mp de schelă montați: 10.000.000.00 c.a.

o   Mp de schelă transportată : peste 10.000.000.00 c.a.

Experiența noastră



o   Personal actual: 60 de persoane, cu
       experiență de muncă în țară și în străinătate

o   Personal calificat: experți în montajul și demontajul
       schelelor și platformelor, legători de sarcină, șoferi
       profesioniști și macaragii

o   Angajați cu peste 20 de ani de experiență în domeniu

Echipa noastră



Departamente

o   Închiriere schele

o   Montaj și transport schele

o   Închiriere și montaj platforme



Schele de fațadă și schele 
multidirecționale

Ce oferim?

o   Stoc de schele: 300.000 mp

o   Schele autorizate în România, certificate ICECON

o   Închiriere sau vânzare schele metalice

o   Stoc de schele noi, dar și second hand o   Fiabile și ușor de ajustat

o   Potrivite pentru restaurarea și reabilitarea
       fațadelor clădirilor

o   Potrivite pentru construcții civile, fațade drepte,
       ieșiri în consolă

Servicii închiriere schele



o   Descărcare și încărcare rapidă și în siguranță a 
       tuturor componentelor necesare

o   Deplasare la locații din țară sau din afară

o   Flotă proprie de camioane dotate cu macara și alte
       utilaje necesare manipulării materialelor

o   Procese de lucru adaptate la cerințele clienților

Servicii de montaj și transport schele



Tipuri de platforme

o   Sarcina maximă: 2.000 kg

o   Înălțime de lucru maximă: 220 m

o   Dimensiuni maxime cabină: 4,00 x 1,34 m

o   Pentru transport marfă și persoane

o   Dispozitiv pentru controlul vitezei

o   Viteză de deplasare: 12 m/min

Bob Lift Electroelsa PM 20

Servicii de închiriere
și montaj platforme
o   Transport în siguranță

o   Timp mai scurt

o   Costuri mai mici

o   Rezultate rapide

o   Montaj simplu



o   Sarcina maximă: 1.800 kg

o   Înălțime de lucru maximă: 220 m

o   Lungime maximă platformă: 10,6 m

o   Pentru transport marfă și persoane

o   Montaj realizat doar de două persoane

o   Ușor de manevrat: un singur joystick

o   Frânare centrifugală

o   Priză monofazică

o   Dotată cu microswitch, buton de urgență,
       motoreductoare, motoare electrice 
       autofranante

Platformă autoridicatoare
Electroelsa P40 Monocoloană



o   Sarcina maximă: 4.000 kg

o   Înălțime de lucru maximă: 220 m

o   Lungime maximă platformă: 33,90 m

o   Pentru transport marfă și persoane

o   Montaj realizat doar de două persoane

o   Ușor de manevrat: un singur joystick

o   Frânare centrifugală

o   Dotată cu microswitch, buton de urgență, 
       motoreductoare, motoare electrice
       autofranante

o   Priză monofazică

Platformă autoridicătoare
Electroelsa P40 Bicoloană



o   Respectarea celor mai înalte standarde de siguranță

o   Investiții constante în echipamente de protecție
       conforme cu legislația europeană în vigoare

o   Personal pregătit în domeniul securității și sănătății în
       muncă

o   Atitudine proactivă în prevenirea incidentelor

o   Proceduri clare

o   Proces de lucru rapid și sigur

Pe ce punem accent?

Securitate și sănătate
în muncă



o   Cod etic bine stabilit, adus la cunoștință angajaților
       și colaboratorilor

o   Garanția încrederii dovedită prin sistemul de
       management al Calității ISO

o   Stoc propriu de schele autorizate în România,
       certificate de către ICECON

o   Atestate de macaragii, certificate de schelari emise
       de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Pe ce punem accent?

Certificări și cod etic



o   Instruire în acordarea primului ajutor

o   Adaptarea la ultimele noutăți din domeniu

o   Instruire și evaluare constantă a angajaților

o   Perfecționare continuă prin cursuri de specialitate

Pe ce punem accent?

Instructaj periodic al
personalului



Etape
o   Analiză
o   Proiectare
o   Ofertare
o   Implementare

Analiză
o   Implicarea departamentului tehnic

o   Departament tehnic: proiectant și responsabilul de 
       lucrări

o   Vizitarea șantierului

o   Studierea planurilor clădirilor contractate

Cum lucrăm?



Proiectare
o   Colaborare între
       departamentele tehnice

o   Identificarea soluțiilor optime
       pentru montajul schelei în
       siguranță

Implementare
o   Intervenția departamentul de transport și montaj
       (BUILDING DIVIZIA MONTAJ)

o   Utilizarea flotei proprii de camioane cu macara
       pentru deplasarea rapidă a materialelor

o   Trimiterea mai multor echipe la proiectele complexe

Cum lucrăm?



Proiecte
Șantiere industriale



Proiecte
Monumente de cult



Proiecte
Centre comerciale



Proiecte
Instituții publice



Proiecte
Rezidențiale



Proiecte
Monumente istorice



Proiecte
Centre business și hoteluri



+40 21 3502267

office@buildingechipament.ro

Calea Bucureşti nr. 93, 
Săftica, Ilfov



+40 21 3502267

servicii.bdm@gmail.com

Calea Bucureşti nr. 93, 
Săftica, Ilfov



+40 21 3502267

office.rentup@gmail.com

Calea Bucureşti nr. 93, 
Săftica, Ilfov


