
  

Propunerea noastră 

Învelitori ușoare și pe vremuri grele 
 

 
Vă punem la dispoziție o gamă variată de țigle metalice, table fălțuite și învelitori din material special, pentru 

ca Dvs. să puteți alege soluția potrivită pentru orice buget și cerință.  

 

Acoperișul Dvs. este completat cu sisteme de jgheaburi și burlane, membrane, ferestre de mansardă, montat 

profesionist pentru a asigura investiția semnificativă pe care o faceți. 

Despre noi 
 

 
 peste 15 ani experiență în domeniul învelitorilor, mărturie stau lucrările de referință;  

 suntem pregătiți să oferim soluții personalizate (învelitori fălțuite, solzi, sisteme ventilații etc.); 

 vă propunem montatori responsabili, cu experiență în tinichigeria de acoperiș – oameni de 

încredere;  

 am investit în atelier de tinichigerie propriu pentru glafuri, șorțuri, flashinguri, profile;  

 organizăm livrarea în termen scurt cu transport la șantier și anunțarea beneficiarului în prealabil; 

dispunem de stocuri de materii prime, pentru situații neprevăzute și alte urgente; 

 peste 80% din clienții noștri ne caută după recomandările primite, garantăm satisfacția 

beneficiarului; optimizăm comenzile pentru pierderi minime; 

 vă propunem servicii complete de decopertare, reparații dulgherie, transport moloz etc.;  

 

15 ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN 

SERVICIUL DUMNEAVOASTRĂ 
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SC ELMECO SRL 

Citiți mai departe pentru a consulta 

lista serviciilor și produselor 

noastre, lucrări de referință și 

documentație tehnică. 

Contactați – ne cu încredere pentru 

orice întrebare sau informație. 



 
 

  Cum asigurăm calitatea lucrării  
 

Orice învelitoare, sistem pluvial sau lucrare de 

tinichigerie în construcții are cerințe minime de 

calitate, dacă este realizat de ELMECO. De la alegerea 

partenerilor de afaceri, al furnizorilor și până la 

asigurarea documentației de conformitate și garanție 

pe care o predăm, urmărim pașii comenzii și ne 

asigurăm că materialele și soluțiile folosite sunt cele 

optime.  

 

Astfel, ne permitem să oferim cea mai mare garanție 

de bună execuție de pe piață – 3 ani. Mai mult, 

efectuăm revizia acoperișului în mod gratuit, în anul 3 

de exploatare, pentru a preveni problemele ce pot 

apărea ulterior. 

 

 

 

 

Ce ne deosebește 

Ce informații vă sunt de ajutor ? 
 
 Rezistența mecanică 

 Rezistența anticorozivă 

 Calitatea acoperirii de vopsea sau piatră 

 Modelul învelitorii 

 Garanția și renumele producătorului 

 Dimensionarea corectă a drenajelor 

 Folosirea membranelor potrivite 

 Montajul corespunzător 

 

Exemple documentație comercială și certificări 
 



  

Beneficiile Dumneavoastră 
 

 Durată de viață excelentă pentru table de oțel multistrat de minim 0.5 mm  

 Rezistență la coroziune in climatul autohton, datorită stratului de Zn  

 Economie de preț la structura si încărcări minime prin greutatea scăzută a învelitorilor ușoare 

 Rezistență mecanică mare in fata grindinei, datorită profilării înalte a cutelor 

 Eliminarea infiltrațiilor în canalul nervurat cu rol de jgheab ascuns la suprapunerile laterale 

 Garanția soluțiilor agrementate si testate, conform documentației CE  

 Drenaj pluvial eficient , fără scăpări prin dimensionare cu până la 25% mai mare față de concurență 

 Etanșeitate garantată la pante mici cu utilajul de precizie Wuko Austria pentru fălțuire securizată 

 Estetică aparte, geometrie deosebita  prin posibilitatea reglajului în lățime, și tipuri de falț 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ofertele noastre se 
bazează pe datele 
pe care le avem de 
la Dvs., cu cât știm 
mai multe, cu atât 
mai bine vă putem 
ajuta în alegerea 
soluției optime

Solicitați documentația 
produselor ofertate 

care să conțină 
informații legate de 

caracteristici și 
garanție, cele mai 

multe produse legate 
de învelitori au 

proprietăți ce se pot 
verifica greu de către 

beneficiar

În cazul în care 
aveți mai multe 

oferte, asigurați-vă 
că necesarul de 

materiale și 
accesorii este 

similar, iar calitatea 
produselor este 

comparabilă. 

Dacă aveți alte 
întrebări sau 

solicitări pentru 
noi, nu ezitați să ne 
contactați, vă stăm 

la dispoziție cu 
mare plăcere

SC ELMECO SRL

Baciu 564, județul Cluj

RO 407055

0264 260 263

0728 853 750 

0723 541 494

0722 626 626

www.turos.ro

www.tiglemetalicecluj.ro

office@turos.ro

https://maps.google.ro/maps/place?cid=14771340081706543345


 

DENUMIRE OBIECTIV LOCALITATE/REPER PRODUSE SERVICII 
Banca BCR Dej - Centru Învelitoare, drenaje montaj, consultanță 

Banca Volksbank Cluj - Centru Învelitoare, drenaje consultanță de specialitate 
Banca Raiffeisen Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu învelitoare(parțial), degivrare montaj, consultanță 

Biblioteca Central Universitara Cluj - P-ta Lucian Blaga invelitori, lucrări de arta montaj de specialitate 
Biblioteca Academiei Romane Cluj - str. A. Iancu invelitori, lucrări de arta montaj de specialitate 

Biserica Ortodoxa Cluj - Eroilor lucrare de specialitate, parțial consultanță de specialitate 
Biserica Ortodoxa Cluj - str. Dorobanților/Tutunului învelitoare, drenaje, ferestre mansarda consultanță de specialitate 
Biserica Baptista Câmpia Turzii învelitoare, drenaje, ferestre mansarda montaj, tinichigerie acoperiș 
Biserica Baptista Cluj - Mănăștur învelitoare, drenaje, ferestre mansarda montaj, consultanță 

Biserica Greco-Catolica Turda (Oprisani) învelitoare consultanță de specialitate 
Mănăstire - Aripa Noua Nicula învelitoare, drenaje, ferestre mansarda consultanță de specialitate 

Mănăstire - Biserica Florești/Tăuți învelitoare, drenaje, ferestre mansarda montaj, consultanță 
Blocuri de locuințe Cluj - str. Câmpului Învelitoare, drenaje montaj, consultanță 
Blocuri de locuințe Cluj - Casarom, Mănăștur Învelitoare, drenaje consultanță de specialitate 
Benzinarii Petrom Baciu, Baia Mare, Dej, Huedin drenaje, elemente tinichigerie consultanță de specialitate 

Hotel Agape Cluj - str. Iuliu Maniu drenaje interioare montaj, consultanță 
Hotel Beta Cluj - fosta Autogara învelitoare, drenaje montaj, consultanță 

Hotel Capitolina Cluj - str. Babeș învelitoare prefalț, drenaje montaj, consultanță 
Hotel City Plaza Cluj - str. Sindicatelor învelitoare prefalț, drenaje montaj, consultanță 
Hotel Premier Cluj - str. Donath învelitoare, drenaje, ferestre mansarda consultanță 

Hotel Thermal - anexa Băile Felix construcție metalica montaj, consultanță 
Clădire Birouri Agrovet Cluj - Varianta Zorilor - Mănăștur învelitoare, drenaje montaj, consultanță 
Clădire Birouri Carion Cluj - str. Avram Iancu glafuri, pervaze, elemente tinichigerie montaj, consultanță 

Spital Medicala III Cluj - str. Iașilor învelitoare, drenaje consultanță de specialitate 
Medicala I - Pavilion Urgente Cluj - str. Clinicilor învelitoare, drenaje consultanță de specialitate 

Spital Ginecologia I Cluj - str. Clinicilor învelitoare, drenaje, ferestre mansarda montaj, consultanță 
Spital Recuperare - Bazin Cluj - str. Observatorului învelitoare, elemente tinichigerie montaj, consultanță 

Profi - rețea magazine Cluj - Mănăștur, Mărăști, Zorilor învelitoare, drenaje, ferestre mansarda consultanță de specialitate 
Teatru/Opera Națională Cluj - Napoca învelitoare, elemente tinichigerie, drenaje in colaborare cu constructorul 

Palatul Finanțelor Cluj-Napoca învelitoare, elemente tinichigerie in colaborare cu constructorul 
Tribunal/Curte de Apel Cluj-Napoca învelitoare in colaborare cu constructorul 

Vama Bistrița Șoseaua de centura învelitoare, drenaje montaj, consultanță 
Rectorat USAMV Cluj - Calea Moților învelitoare, drenaje, ferestre mansardă montaj, consultanță 
Chirurgie USAMV Cluj - Calea Moților învelitoare, drenaje montaj, consultanță 
Cantină USAMV Cluj - Calea Moților învelitoare, drenaje montaj, consultanță 

Clădire GERMOPLASMA USAMV Cluj - Calea Moților învelitoare, fațadă, tinichigerie montaj, consultanță 
Univ. Bogdan Vodă Cluj - Mănăștur învelitoare montaj, consultanță 

Univ. Sapientia Cluj - Calea Moților învelitoare, drenaje montaj, consultanță 
Universitatea Tehnica Cluj - str. G. Barițiu învelitoare , drenaje montaj, consultanță 

Selecție lucrări de referință ELMECO 

Pentru a viziona imagini de la lucrările noastre, vizitați www.turos.ro 

sau pagina noastră de   

 

http://www.turos.ro/
http://www.facebook.com/pages/ELMECO/157737540951539

