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DESPRE NOI
DE PESTE 15 ANI OFERIM
PARTENERILOR ÎN CONSTRUCȚII
SOLUȚII PENTRU PROIECTE REUȘITE
Deși Nr Instal a fost înființată în 2015, experiența noastră a început
încă din 2006, timp în care am analizat constant cererile de pe
piață și am oferit clienților noștri soluții moderne personalizate,
indiferent de mărimea și complexitatea proiectelor lor. Asigurăm
materiale și servicii fiabile, alături de supravegherea şi coordonarea
permanentă a lucrărilor.

AVEȚI GARANȚIA REUȘITEI
PROIECTUL, ÎNCĂ DIN ETAPA
DE PROIECTARE
Proiectăm și executăm lucrări de instalații termice, ventilații
sanitare și instalații de incendiu în domeniul construcțiilor civile și
industriale. Suntem alături de dumneavoastră, pas cu pas, cu echipe
tehnice bine pregătite, completate de dotare tehnică performantă.
Bine organizați, cu know-how dobândit de-a lungul timpului, am
reuşit întotdeauna să facem faţă unui volum impresionant de
lucrări, pe care le-am dus până la capăt cu succes.
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În 2015, am pus bazele afacerii cu 2 angajați. Astăzi avem peste 40 de angajați cu care
împărțim aceeași dorință: de a oferi antreprenorilor din domeniul construcțiilor, soluții
optime de instalații pentru proiecte de viitor.
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EVOLUȚIE CIFRĂ AFACERI
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TOATE SERVICIILE DE INSTALAȚII NECESARE PROIECTELOR
DE CONSTRUCȚII, ÎNTR-UN SINGUR LOC
De la conceptul lucrării și până la execuție și mentenanță, inclusiv post-garanție, ne asigurăm că vă punem la dispoziție tot ce aveți nevoie,
pentru a putea înainta cu proiectul dumneavoastră în timp util și în cele mai bune condiții.

CONCEPT

PROIECTARE

Oferim servicii profesionale de
consultanţă şi analiză, în cadrul fiecărui
proiect, propunând soluţii ce reprezintă
raportul optim între investiţie şi
funcţionalitate.

În cadrul departamentului de proiectare
a instalaţiilor HVAC şi sanitare,
beneficiem de o echipă dinamică și cu
o permanentă deschidere către nou şi
performant.

EXECUȚIE
Exigenţa în selectarea unor tehnicieni
de înaltă valoare profesională şi
umană, cu o vastă experienţă, ne
dau posibilitatea punerii în operă,
cu o maximă eficienţă, seriozitate şi
solicitudine, a unor proiecte cu un
grad ridicat de complexitate.

SERVICE
ȘI MENTENANȚĂ
Clienţii noştri rămân la fel de importanţi
şi după finalizarea execuţiei proiectului.
În permanenţă receptivi la nevoile
acestora, acordăm o maximă atenţie
activităţii de service, atât în garanţie
cât şi post-garanţie.
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CÂTEVA DINTRE
PROIECTELE NOASTRE
Eurocas Lugoj

City of Mara

Essenza MVT

Hală industrială.
Instalații termice sanitare, hidranți
interiori, instalații sprinklere și desfumare

Instalații pentru stingerea incendiilor,
Instalații de evacuare fum și gaze fierbinți

Instalații termice, sanitare, instalații
pentru stingerea incendiilor

Adora Forest

X City Towers

Instalații termice, sanitare
și aer conditionat

Instalații termice, sanitare, ventilatie,
desfumare, pentru stingerea incendiilor
și exterioare

Uranus Plaza Timisoara
Instalații pentru stingerea incendiilor,
instalație de presurizarea casei scării,
instalații de distribuție și ridicare a
presiunii apei

Rivendelle Residence
Timisoara
Instalații pentru stingerea incendiilor,
instalație de presurizarea casei scării,
instalații de distribuție și ridicare a
presiunii apei

Valery Mosnita
Instalații pentru stingerea incendiilor
și de evacuare ape pluviale Geberit

Hotel Rogge
Instalații climatizare, sanitare, pentru
stingerea incendiilor și pluviale

Banat Art of Living
Instalații termice, sanitare, instalații
pentru stingerea incendiilor
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Banat Art of Living
Instalații termice, sanitare, ventilatie,
desfumare, pentru stingerea incendiilor
și exterioare

Adora Forest by
Danya Cebus
Instalații termice, de ventilație,
HVAC și sanitare

nrinstal.ro

Eurocas Lugoj
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Essenza MVT
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Vivalia 1
Instalații termice, sanitare
și aer condiționat

Vivalia 2
Instalații termice, sanitare,
instalații pentru stingerea incendiilor

Vivalia 3
Instalații termice, sanitare,
instalații pentru stingerea incendiilor

Vivalia 4
Instalații termice, sanitare, instalații
pentru stingerea incendiilor, instalații
de evacuare fum și gaze fierbinți

Vivalia 5
Instalații termice, sanitare,
instalații pentru stingerea incendiilor

Vivalia 6
Instalații termice și sanitare
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PRODUSELE NOASTRE
Suntem exigenți atât cu produsele, cât și cu serviciile pe care le oferim. Astfel, clienții noștri
au garanția unor proiecte de succes, indiferent de mărimea și complexitatea acestora.
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INSTALAȚII TERMICE PROFESIONALE
De la montajul centralelor termice și instalarea corpurilor cu încălzire termică
statică, din cea mai modernă tehnologie și până la sistemul de încălzire în
pardoseală și instalații termice exterioare. Pentru proiecte complexe, precum
instalații termice cu pompe de căldură.

Domenii de utilizare
Realizăm instalații pentru spații industriale și rezidențiale, alături de o echipă de
specialiști cu o vastă experiență în domeniu. De la centrale termice, schimbătoare
de căldură, sisteme de încălzire în pardoseală, încălzire cu radiatoare, până la toată
gama de sisteme de distribuție a agentului termic
Sisteme
Sisteme
Sisteme
Sisteme
Sisteme
Sisteme
Sisteme

de
de
de
de
de
de
de

încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire

cu aer cald
prin radiație
cu pompe de căldură
cu apă caldă și fierbinte
electrică
solare
ce utilizează căldura recuperată
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INSTALAȚII SANITARE ȘI CANALIZARE INTERIOARĂ
Pentru o clădire utilizată la capacitate maximă cu nivel ridicat de confort, instalațiile
sanitare rezistente și bine sistematizate sunt esențiale. Executăm sisteme de
alimentare cu apă și canalizare, instalații sanitare speciale (jacuzzi, echipamente
utilizate de către persoane cu dizabilități). Unde presiunea apei nu este suficientă,
instalăm stații de pompare corespunzătoare. Asigurăm producerea apei calde
menajere atât prin soluții tradiționale cât și prin colectoare solare.

Domenii de utilizare
Prin utilizarea unor produse calitative, sprijinim dezvoltarea oricărui proiect prin
servicii de cea mai bună calitate în procesul de realizare a întregii rețele de
canalizare exterioară pentru spații comerciale, hale și spații rezidențiale.
Instalații de alimentare cu apă rece și apă caldă
Instalații de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor
Rețele exterioare pentru alimentare cu apă rece
Instalații de acumulare și ridicare a presiunii apei reci
Instalații de preparare a apei calde menajere sau industriale
Instalații interioare de canalizare a apelor meteorice gravitaționale
sau vacuumatice
Instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere sau industriale
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INSTALAȚII DE VENTILAȚIE ȘI CLIMATIZARE
Vă garantăm o reducere semnificativă a pierderilor de căldură și a costurilor de
încălzire, conferind o ventilație optimă a aerului prin sisteme de ventilatie, stații
de tratare a aerului și purificatoare. Prin pachetul de servicii (proiectarea sistemelor
de ventilație, comercializarea elementelor componente, execuția instalațiilor de
ventilație și punerea acestora în functiune) acordăm o maximă atenţie activităţii
de service, atât în garanţie cât şi post-garanţie.

Domenii de utilizare
În spațiile comerciale, de producție, bucătării, hoteluri, baze de tratament,
spitale, săli de spectacol, confortul personalului și al clienților este cel mai
important factor. Temperatura optimă trebuie menținută cu minim de efort și
costuri, astfel încât clienții să petreacă mai mult timp în locația dumneavoastră,
iar în cazul magazinelor, produsele comercializate, fie că sunt alimentare sau
electronice, să nu aibă de suferit din cauza temperaturii și aerului.
Sisteme de instalații de răcire
Sisteme de ventilare naturală
Sisteme de ventilare mecanizată

Sisteme de climatizare
Sisteme de ventilare industrială
Sisteme de ventilare pentru
desfumare
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INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Atunci când siguranța este în joc, nu există loc pentru niciun compromis. Vă
asigurăm instalații complete pentru stingerea incendiilor (elaborarea documentaţiei
de proiectare, livrarea materialelor, execuția, întreţinerea şi service în timpul
perioadei de garanţie şi postgaranţie). Sistemele pe care le montăm sunt alcătuite
din echipamente de ultimă generație de la producători renumiți, astfel încât să
putem oferi garanția fiabilității și siguranța în exploatare.
Avem abilitatea de a oferi soluții optime în baza evaluării tuturor riscurilor
existente. Inginerii noştri specialişti analizează proiectul, construcţia, sau tehnologia,
identifică riscurile şi pregătesc soluţiile cele mai eficiente.
Instalații de hidranți interiori
Instalații de combatere a incendiilor cu sprinklere și drencere
Instalații de stingere a incendiilor cu gaze inerte
Rețele exterioare de alimentare a hidranților, sprinklerelor, drencerelor
Stații de pompare incendiu – electrice sau diesel
Bazine de incendiu supraterane
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INSTALAȚII EVACUARE FUM ȘI GAZE FIERBINȚI
Proiectarea și implementarea instalațiilor de desfumare este o condiție necesară
în orice clădire. Mijloacele de protecție în caz de incendiu asigură menținerea
căilor de evacuare și acces curate, pentru a eficientiza intervențiile de stingere
a incendiului în faza incipientă. Vă punem la dispoziție instalarea și mentenanța
sistemelor și instalațiilor evacuarea fumului și a gazelor fierbinți prin desfumare
naturală și introducerea aerului proaspăt direct sau prin tubulatură cu legătură
directă cu exteriorul, prin ferestrele de desfumare din fațadă.

Soluții pentru siguranța clienților noștri
Să te poți simți protejat în orice situație este un sentiment neprețuit. Ne desfășurăm
activitatea responsabil, îndeplinind toate condițiile și deținând certificatele de
siguranță în conformitate cu legea în vigoare și cu asigurarea în cazul oricăror
situații care pot apărea.
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CANALIZĂRI EXTERIOARE
Funcționarea corectă a tuturor instalațiilor este direct influențată de calitatea
sistemului de canalizare. Un sistem corect instalat și perfect funcțional nu va
acumula depuneri sau mirosuri care să pună în pericol apa consumată și, respectiv
sănătatea oamenilor. Realizăm trasee noi pentru canalizare sau reconfigurăm trasee
deja existente, pentru a asigura maximul de eficiență al acestora.
Efectuăm racordarea tuturor elementelor la sistemul de canalizare, sisteme de
epurare locală a apelor uzate, sisteme de drenaj al apelor subterane și sisteme de
drenaj în sol al apelor curate.
Racordarea tuturor elementelor la sistemul de canalizare
Sisteme de epurare locală a apelor uzate
Sisteme de drenaj a apelor subterane
Sisteme de drenaj în sol a apelor curate
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0799.221.690
office@nrinstal.ro
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