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\ DESPRE COMPANIE

PROIECTĂM, PRODUCEM
ȘI INSTALĂM ECHIPAMENTE
PENTRU ECOLOGIZARE.

DESPRE
COMPANIE

6

Experienţa acumulată în decursul anilor constituie un punct solid,
pentru angajaţii şi colaboratorii ﬁrmei, în dezvoltarea unei afaceri,
având ca obiectiv principal asigurarea de soluţii tehnice şi servicii
complete pentru clienţii noștrii.
TEHNIMARKET pune pe primul plan nevoile clienţilor şi ale pieţii,
menţinând relaţii bune, de lungă durată cu furnizorii, autorităţile si
colaboratorii noștri pentru a asigura o bază proiectelor viitoare.
În cei 13 ani de activitate, ne-am lărgit gama de produse–în prezent
oferim proiectare tehnologică, execuție, instalare și service de
tehnologii pentru mediu, atât pentru proiecte de modernizare şi
ecologizare a localităţilor, cât şi pentru proiecte private.
Cu peste 60 de proiecte încheiate cu succes, am dobândit o
experienţă vastă în conducerea afacerilor prin managementul
proiectelor. De aceea, ne-am propus să devenim un partener de
încredere atât pentru mediul de afaceri, spitale, zone rezidenţiale,
administraţii publice locale, gospodării individuale, etc., în efortul
acestora de a se conforma celor mai exigente standarde impuse
de mediu, cât și pentru NATURĂ.

7
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\ DESPRE COMPANIE

PRODUSE ȘI SERVICII

PRINCIPII DE LUCRU

Stații de epurare și echipamente pentru stații de epurare.

1

Orientarea către client principiul care guvernează
sistemul nostru de valori şi modul nostru de
acţiune.

2

Partener pentru operatorii din domeniul reciclării
deşeurilor şi pentru operatorii regionali de apă.

Stații de epurare ape menajere comunale.
Automatizări stații de epurare și compostare.
Stații de tratare a apei potabile.
Stații de sortare deșeuri reciclabile.
Stații de transfer deșeuri.
Instalații de decontaminare ape uzate.

3

Oferim clienţilor nostri, pe termen lung,
posibilitatea de a se adresa unui singur prestator.

Instalații de producere biogaz.

8

4

Încrederea şi respectul fac posibilă comunicarea
deschisă cu partenerii de afaceri.

5

Investim continuu în dezvoltarea personalului.

6

Optăm mereu pentru profesionalism în tot ceea
ce facem.

9
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\ CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

PROIECTARE
Departamentul tehnic şi de inginerie vine în întâmpinarea
potenţialilor clienţi cu propuneri tehnice şi basic
design care să întrunească cerinţele de exploatare ale
echipamentelor de tratare a apei/reciclare deşeuri.
Misiunea companiei TEHNIMARKET SRL BACĂU este
de a proiecta şi implementa cu succes soluţii pentru
dezvoltarea unui mediu mai curat.

CONSULTANȚĂ
ȘI PROIECTARE
Proiectele sunt dezvoltate utilizând metode moderne de proiectare, ceea
ce face ca timpul de execuţie să fie mai mic, iar modificările să fie operate
mult mai rapid.
Investim în cercetare, proiectare şi execuţie de produse noi pentru nevoile
actuale şi viitoare ale pieţei:
• în domeniul tratării deşeurilor alimentare: unităţi de dezhidratare deşeuri,
biocontainere compostare deşeuri, soluţii de reducere mirosuri .
• în domeniul tratării apelor: separatoare de nămol şi hidrocarburi pe
canale deschise

10
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\ CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

SERVICII OFERITE

LUCRĂRI

Consultanţă şi asistenţă tehnică

Staţii de epurare ale apelor uzate (montaj, punere în funcţiune
pentru orice tehnologie disponibilă)

Asigurăm experţi pentru proiecte în domeniul
managementului deşeurilor
Antreprenoriat lucrări pentru furnizare echipamente şi
instalaţii
Proiecte de investiţii, optimizări şi modernizări de instalaţii

Containere speciale (dotări şi utilizări speciale);
Lucrări de instalaţii de apă rece, canal, termice şi ventilaţie
Staţii de pompare;
Separatoare de hidrocarburi şi de grăsimi (metalice , beton )

lnstalaţii compacte de epurare pentru locuinţe şi

Separatoare de nămol şi hidrocarburi montate în canale deschise–
pentru autostrăzi

ansambluri de locuinţe

Service echipamente staţii de sortare deşeuri şi staţii de epurare;

Echipamente pentru staţii de epurare

Montare şi punere în funcţiune linii de reciclare second hand;

Sisteme de transport pentru materiale

Montare şi punere în funcţiune instalaţii de producere biogaz;

Sisteme de ﬁltrare industrială

Lucrări de închidere gropi de gunoi;

Materiale pentru protecţia mediului

Reabilitări şi modernizări la temă conform solicitărilor
beneficiarului
Efectuăm analize compost şi deşeuri biostabilizate cu aparatură de
laborator

PARTENERI
JORAFORM
SABO UTILAJE ȘI AUTOMATIZĂRI
I.C.P.E. BISTRIȚA
PROPER RECYCLING
GLUON

12
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\ TEHNOLOGII PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

TEHNIMARKET execută staţii de sortare, staţii de transfer,
staţii de tratare mecano-biologică şi compostare cu
diferite capacităţi, proiectate şi dimensionate în funcţie
de cantitatea și natura de deșeurilor menajere, perimetrul
disponibil şi resurse financiare.

STAȚII SORTARE DEȘEURI

TEHNOLOGII
PENTRU
MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR

Oferim un serviciu complet adaptat nevoilor, de la proiectare conceptuală
la planificare, modernizare, optimizare, asamblare, demontare, întreținere și
service a componentelor pentru a finaliza reciclarea și sistemul de sortare a
deşeurilor.
Realizăm staţii de sortare necesare pentru separarea deşeurilor pe tip de
material –hârtie,carton, deşeuri metalice, plastic - în vederea reciclării.
Prin procesul tehnologic de sortare mecanică şi manuală a deşeurilor
colectate selectiv, transformate în materie secundară şi introduse în circuitul
industrial, reușim economisirea resurselor naturale şi de energie.

PARTENERI
SABO UTILAJE ȘI AUTOMATIZĂRI
OMEGA FOUNDRY
PROPER RECYCLING
14
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\ TEHNOLOGII PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

SEPARATOR MAGNETIC OVERBAND

ECHIPAMENTE RECICLARE DEȘEURI

DESFĂCĂTOR DE SACI
CABINĂ SORTARE CLIMATIZATĂ

BENZI TRANSPORTATOARE
PRESĂ BALOTARE AUTOMATĂ

SITĂ ROTATIVĂ

PERFORATOR PET, STICLĂ

PARTENERI
SABO UTILAJE ȘI AUTOMATIZĂRI
ABBA PRESSENTECHNIK
OMEGA FOUNDRY
BRT RECYCLING
MASTERMAG
ELECTROMEC ZALĂU

16
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INSTALAȚII SPĂLARE AUTOMATĂ

STAȚII TRANSFER DEȘEURI

TEHNIMARKET realizează instalații de spălare APV pentru spălarea automată
a roților și șasiului vehiculului, instalații concepute ca un sistem mobil
simplu și rapid de montat ce permite relocarea în cel mai scurt timp.

Stația de transfer TEHNIMARKET servește la transferul sau depozitarea pe
termen scurt a deşeurilor, presarea lor în containere de diferite dimensiuni
(24-32-40mc) și transportul lor la staţiile de sortare sau la gropile ecologice
metropolitane.
Prin intermediul unei stații de transfer se pot transfera în general, deșeuri
municipale solide provenite din mediul urban și rural la centrele de reciclare,
tratare și/sau eliminare în cantități cuprinse între 5.000 și 50.000 t/an.
Prin realizarea staţiilor de transfer urmărim reducerea cantității deşeurilor,
precum şi scăderea costului de transport, combustibil, mâna de lucru, ore de
muncă, etc.

Avantajele utilizării stației de spălare automată TEHNIMARKET
- Sistem automat,eficient și ecologic de spălare a vehicului în mișcare
- Îndepărtarea unei cantități mari de noroi, pietriș, praf
- Fără riscuri de a provoca daune asupra vehicului sau a stratului de vopsea
- Livrarea și instalarea echipamentului după execuția fundației
- Reutilizarea apei prin utilizarea unui separator
- Piese de schimb și accesorii, service pentru întreținere

18

\ TEHNOLOGII PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

PARTENERI

PARTENERI

IMPACT SERV

CHORUS MARKETING & DISTRIBUTION

SPERONI

RUMEKON

ALPHA POMPE

ELECTROMEC SCHITU GOLEȘTI
19
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\ TEHNOLOGII PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

STAȚII COMPOSTARE DEȘEURI

ECHIPAMENTE COMPOSTARE DEŞEURI
compostare centralizată

Punem la dispoziția clienților noștri atât know-how-ul deținut, prin oferirea
de consultanță, cât și echipamentele tehnologice adecvate.
Compostarea este o metodă ecologică de a “scăpa” de mai mult de o treime
din gunoiul menajer și o metodă de management pentru stabilizarea
deşeurilor organice.
Prin tehnologiile de compostare contribuim la reducerea cantității de deşeuri
menajere care ajung la depozite şi, de asemenea,reusim reducerea costurilor
de eliminare a deşeurilor.

UNITATE DE DEZHIDRATARE DEȘEURI BIODEGRADABILE

UNITATE PENTRU ÎNTOARCERE BRAZDE

PARTENERI
ENTSORGA
KOMPTECH
BACKHUS
HUSSMANN
PROPER RECYCLING
BEYER
20
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\ TEHNOLOGII PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

ECHIPAMENTE COMPOSTARE DEȘEURI
compostare locală

ECHIPAMENTE COMPOSTARE DEȘEURI
compostare individuală

BIOCONTAINER CU O CAMERĂ

BIOCONTAINER JK10400 - Cu două camere

TOCATOR DEȘEURI VERZI

Capacitate: cca. 30000litri (15000kg)/lună
COMPOSTER JK5100

SITĂ ROTATIVĂ MOBILĂ

Capacitate: cca. 700 litri (350kg)/săptămână
COMPOSTER

MAȘINĂ ÎNSĂCUIT COMPOST
JK125 – capacitate 10-12l / săptămână sau 5-6kg/săptămână
JK270 – capacitate 25-30l / săptămână sau 12-15kg/săptămână
JK400 – capacitate 50-80l / săptămână sau 25-40kg/săptămână

PARTENERI

PARTENERI

ENTSGORGA

22

KOMPTECH

JORAFORM

BACKHUS

GLUON

BEYER

SABO UTILAJE ȘI AUTOMATIZĂRI
23
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\ ECHIPAMENTE ȘI INSTALAȚII PENTRU TRATAREA APELOR UZATE

Promovăm și furnizăm tehologii și soluții personalizate
în domeniul managementului apelor uzate industrial și a
apei potabile.

MANAGEMENTUL
APELOR
TEHNIMARKET oferă o gamă largă de echipamente și sisteme pentru tratarea
și epurarea apelor uzate menajere în aplicații comerciale, rezidențiale,
industriale și municipale.
Suntem, de asemenea, furnizori de separatoare de grăsimi și ulei,
echipamente de pretratare, staţii de pompare și accesorii.
MISIUNEA noastră este de a deveni un furnizor important de echipamente
și servicii în domeniul managementului apei și un partener de încredere
pentru societăți comerciale și administrații locale în efortul acestora de a se
conforma celor mai exigente standarde de mediu.

24
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\ ECHIPAMENTE ȘI INSTALAȚII PENTRU TRATAREA APELOR UZATE

STAŢII EPURARE APE UZATE

STAŢII DE TRATARE APE POTABILE

Pentru epurarea apelor uzate, punem la dispoziție o gamă largă de
echipamente ce au ca scop îmbunătăţirea calităţii efluentului şi nu în ultimul
rând reducerea cheltuielilor asociate exploatării stațiilor de epurare.
Alegerea echipamentelor unei staţii de epurare de diferite capacități este
dimensionată în funcție de parametrii de calitate ai influentului și de
cantitatea de apă uzată ce se dorește a fi epurată.
Fiecare stație de epurare este proiectată special pentru un anumit scop.
Soluția propusă este în principal influențată de cerințele autorităților, cele ale
investitorilor, și de un echilibru favorabil între costurile de investiție și cele de
operare.

TEHNIMARKET furnizează soluții personalizate pentru tratarea apei pe
baza analizelor de la sursa de alimentare cu apă ce urmează a fi tratată și a
cerințelor finale privind tehnologia necesară în procesul industrial.
Proiectarea staţiilor de tratare sunt compatibile cu nevoile beneficiarilor
și responsabile cu mediul natural. Prin tratarea apei reușim indepărtarea
componentelor organice, anorganice și biologice prezente, astfel încât apa
obținută să corespundă normelor naționale și internaționale.

PARTENERI

PARTENERI

MITA BIORULLI
FAGGIOLATI PUMPS

I.C.P.E. BISTRIȚA

LOWARA

SEKO SIETA

IN-ECO

NIVELCO
ROMSTAL

26
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REZERVOARE METALICE STOCARE APĂ

\ ECHIPAMENTE ȘI INSTALAȚII PENTRU TRATAREA APELOR UZATE

SEPARATOARE HIDROCARBURI

SEPARATOARE HIDROCARBURI ȘI SEPARATOARE GRĂSIMI
Separatoarele TEHNIMARKET sunt prevăzute cu 2 sau 3 guri de vizitare
dotate cu capace carosabile clase diferite de încărcare în funcție de zona de
amplasare.
Separatoarele de grăsimi conform SR EN 1825-1:2005 și EN 858-1sunt
destinate preepurării apelor menajere încărcate cu grăsimi organice cum
ar fi apele provenite din bucătării, restaurante, spații prelucrare alimente cu
grăsimi, etc.
Destinate amplasării supraterane, aceste rezervoare pot fi utilizate atât
pentru stocarea apei de uz menajer/potabilă, cât și a celei utilizate stingerii
incendiilor.

INSTALAȚII DE DECONTAMINARE APE UZATE

SEPARATOARE DE HIDROCARBURI PENTRU RIGOLE DESCHISE
Furnizarea de separatoare pentru rigole deschise este soluția pentru
epurarea apelor pluviale care conţin hidrocarburi, provenite în principal de
pe suprafețele drumurilor, autostrăzilor, locurilor de parcare, platformelor
betonate etc.

PARTENERI
SABO UTILAJE ȘI AUTOMATIZĂRI
ECO AVANGARD
CHORUS MARKETING & DISTRIBUTION
28
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\ INSTALAȚII DE CAPTARE BIOGAZ ȘI SISTEME DE ARDERE CONTROLATĂ

Prin instalațiile de biogaz ne propunem reducerea
volumului de deşeuri organice depozitate pe sol şi,
implicit, reducerea acidităţii solului şi a eutrofizării apelor
subterane şi de suprafaţă, precum şi reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră.

INSTALAȚII DE
CAPTARE BIOGAZ ȘI
SISTEME DE ARDERE
CONTROLATĂ

Pentru a contracara efectul de seră datorat proceselor de fermentație cu
emisie de biogaz, Tehnimarket oferă soluții complete de captare și sisteme
de ardere controlată. Sistemele sunt proiectate și construite în acord cu
directivele UE.
- Puturi de captare și rețele de degazare pentru captarea biogazului la
închiderea depozitelor de deşeuri
- Substație colectare rețele de degazare
- Centrală aspirație și combustie biogaz

PARTENERI
AB TRADE CO
MESON AB
PIPELIFE
CONVECO
30
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\ LUCRĂRI SPECIALE

DEPOZITE LICHIDE INFLAMABILE

LUCRĂRI
SPECIALE

Furnizăm depozite termoizolate pentru lichide inflamabile destinate păstrării
în siguranţă la temperatură constantă a lichidelor inflamabile din grupa IB în
ambalajele lor originale. În acest fel reușim să protejăm suplimentar mediul
de consecinţele nedorite ale accesului neautorizat la mediile inflamabile,
poluare sau incendiu.

CONTAINERE ECHIPAMENTE

Datorită rezistenței, a modului facil de asamblare și a perioadei scurte de
finalizare, TEHNIMARKET realizează containere metalice pentru montaj
echipamente de genul containerelor industriale, a containerelor sanitare, a
containerelor tehnice pe piloni sau a organizărilor de șantier.

PARTENERI
PALMEX CM
POP INDUSTRY
NIVELCO
32
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\ TABLOURI ȘI SOFTURI DE AUTOMATIZARE, SISTEME SCADA

Proiectăm şi dezvoltăm aplicaţii cu automate
programabile de mare complexitate, transmisie la distanţă
şi integrare în SCADA

TABLOURI
ȘI SOFTURI DE
AUTOMATIZARE,
SISTEME DE
MONITORIZARE
SCADA

Sistemul SCADA este implementat sub forma unui instrument de
management operațional, prevăzut cu facilități pentru realizarea monitorizării
zilnice și controlul întregului sistem de alimentare cu apă (surse, tratare,
rezervoare de înmagazinare, pompare și distribuție), de canalizare menajeră
și stație de epurare,compostare, precum și pentru generarea informației de
management general.

PARTENERI
INFOSTAR
I.C.P.E. BISTRIȚA
ENTSORGA
34

35

TEHNIMARKET | CATALOG TEHNOLOGIA MEDIULUI CURAT | 2017

\ CERTIFICĂRI ȘI AVIZE

Calitatea rămâne pentru o lungă perioadă de timp după
ce prețul a fost uitat.

CERTIFICĂRI
ȘI AVIZE
Societatea noastră este certificată ISO9001/ISO14001/ISO18000 și deține
agrementele și atestatele necesare pentru producția și montajul următoarelor
produse:
- Stații de epurare până la 5000 LE;
- Separatoare de hidrocarburi și de grăsimi;
- Separatoare de nămol și hidrocarburi amplasate pe canale deschise;
- Stații de sortare deșeuri;
- Stații de transfer deșeuri.

36
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MULȚUMIM TUTUROR PARTENERILOR NOȘTRI
CARE NE-AU AJUTAT SĂ RIDICĂM ȘI MENȚINEM
NIVELUL CALITĂȚII ÎN PROIECTELE DEZVOLTATE
AB TRADE CO
ABBA PRESSENTECHNIK
ALPHA POMPE
BACKHUS
BRT RECYCLING
CHORUS MARKETING &
DISTRIBUTION
CONVECO
ECO AVANGARD
ELECTROMEC ZALĂU
ELECTROMEC SCHITU GOLEȘTI
ENTSORGA
FAGGIOLATI PUMPS
GLUON
HUSSMANN
I.C.P.E. BISTRIȚA
IMPACT-SERV

TEHNIMARKET SRL
adresa Str. Arcadie Șeptilici 1C, Bacău,
România
reg com J/04/543/2003
RO 15440751

INFOSTAR
JORAFORM
KOMPTECH
KSB
LOWARA
MASTERMAG
MESON AB
MITA BIORULLI
NIVELCO
OMEGA FOUNDRY
PALMEX CM
PIPELIFE
PROPER RECYCLING
POP INDUSTRY
RUMEKON
SABO UTILAJE ȘI AUTOMATIZĂRI
SPERONI

telefon +40 747 164 083
+40 378 102 783
email office@tehnimarket.com
web www.tehnimarket.com

