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Soluţii complete pentru proiecte de infrastructură 
 

• Reţele de alimentare cu apă 
• Reţele de distribuţie gaze naturale 
• Canalizare 
• Agricultură/Irigaţii 
• Electric/Telecomunicaţii 
• Infrastructură 
• Aplicaţii industriale şi microhidrocentrale 

 
 

Când tehnologia întâlneşte performanţa 



 Cine suntem? 

Cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniul proiectelor de infrastructură şi peste 13 ani în 
producţia de ţevi din polietilenă de înaltă densitate şi polipropilenă pentru reţelele de apă, 
gaz, canalizare şi irigaţii, TehnoWorld îşi dedică profesionalismul şi experienţa partenerilor de 
afaceri de pretutindeni. 

 
 

 

Sediul se află în Loc. Baia, nr. 1616, DN 2E, km 2 (zona limitrofă Fălticeni), Jud. Suceava. 

 



Capacitate de productie 

   Activitatea firmei se desfașoară pe o suprafață de 90.000 m2 pe care sunt amplasate 2 
hale de producție a câte 2000 m2 fiecare: 

• o hală destinată producerii țevilor din PEHD de presiune pentru rețele de apă, gaze 
naturale  și canalizare. Capacitatea de producție este de 70 tone/zi de țeava de 
presiune cu diametre cuprinse între Ø20 mm ÷ Ø1200 mm, pe liniile de productie de 
ultima generatie cu un înalt nivel de automatizare; 

• o hală destinată producerii țevilor corugate (riflate) din PP și PEHD pentru rețele de 
canalizare, drenaje , protecție cabluri electrice, telecomunicații și accesorii ; 
Capacitatea de producție este de  20 tone/zi ; 

Secție producție cămine și piese speciale din PEHD și PP.  

Laborator autorizat gradul II la Inspectoratul de Stat în Construcții; 

Platforme de depozitare a mărfii cu o suprafață totală de 25.000 m2. 

Sediul administrativ de 600 m2, cu birouri amenajate și echipate modern; 

 

 



Privim cu admirație spre trecut și cu încredere spre viitor! 

 Investim continuu în afacerea noastră! 
 Investiție unică în Europa de Est pusă în funcțiune 

din Septembrie 2015 la sediul Tehno World, 
cofinanţată în cadrul  Programului Operational 
POS CCE – cod SMIS 38727 

 Linia nouă de producție pentru țeava din PE80, 
PE100 şi PE100 RC dublu strat pentru gama de 
diametre de la 500 mm la 1200 mm, destinată 
transportului și distribuției apei, reţelelor de gaz, 
canalizare, irigații, reabilitarea conductelor şi 
microhidrocentrale. 

  

2012                      2013                         2014                   2015              2012      2013           2014                      2015  

€ 16.200.000 
€ 18.900.000 

€ 25.300.000 

€ 28.200.000 
Turnover 

60 

75 
89 

110 
Employees 



Sisteme de țevi din PEHD pentru apă potabilă și gaze naturale, refulare și canalizare sub presiune. 
 
Fitinguri compresiune, electrofuziune, injectate pentru sudura cap-cap, segmentate pentru 
sudura cap-cap. 
 
Aparate de sudura cap la cap, aparate de sudură prin electrofuziune şi accesorii: obturatoare, 
rașchete, tăietoare, aliniatoare, dispozitive de şanfrenare 
 
Avantaje: comportament mecanic foarte bun, rezistență chimică, stabilitate la radiații, rezistență 
la radiațiile ultraviolete, rezistență la coroziune și abraziune, rezistență ridicată la temperaturi 
joase, flexibilitate ridicată, atoxicitate, siguranță si simplitate de îmbinare, greutate redusă. 
 
 

Reţele sub presiune pentru instalaţii de apă,gaz şi canalizare 
GAMA DE DIAMETRE: 20mm ÷ 1200 mm,  PN 3,2 ÷ PN 25 

 



 

Foraj orizontal directional - metoda forajului orizontal 

presupune un impact minim asupra infrastructurii si costuri 

reduse de reamenajare. 

Metoda “Pipe bursting” - distrugerea conductei existente si 

inlocuirea ei cu o conducta PEHD noua in aceeasi operatiune. 

Ţevi PE100 RC rezistente la propagarea fisurilor, ideale 
pentru metode alternative de pozare 

Metoda “Relining” - presupune instalarea unei conducte noi fara 

transee, conducta PE 100 RC fiind trasa prin sectiunea conductei 

vechi.  



Sisteme de țevi corugate și cămine din PEHD SN4 / SN8 și PP SN8 / SN12 /  SN16 pentru 
canalizare şi colectare ape pluviale 
Sisteme de retenție ape pluviale 
Sisteme de tevi corugate pentru drenaj 
Fitinguri confecționate din segmente de țeava corugată și fitinguri injectate 
 
Avantaje: etanşeitate hidraulică, rezistență chimică, rezistență la coroziune și abraziune, 
rezistență ridicată la temperaturi joase, flexibilitate ridicată, siguranță și simplitate de 
depozitare, manipulare şi îmbinare/pozare datorită greutății reduse. 
 

Reţele gravitaţionale pentru canalizare 
GAMA DE DIAMETRE: 110 ÷ 1200 mm 



 
Țeavă corugată cu perete dublu din PEHD pentru protecția cablurilor electrice și de 
telecomunicații îngropate  cu rezistenţă la compresiune de 450N sau 750N 
Monotub cu interior lis și canelat  
Cămine etanșe de joncțiune și tragere 
 
Avantaje: rezistență ridicată la impact și la compresiune, flexibilitate ridicată, ușurință în 
îmbinare și instalare, fiabilitate crescută, cost de instalare și întreținere redus, rezistență 
ridicată la agenți chimici, versatilitate 
 
 

ELCOR – sistem complet de protecție a cablurilor 
electrice și de telecomunicații 

GAMA DE DIAMETRE: 40 ÷ 200 mm 



Reţele de irigaţii pentru agricultură 
Gama de diametre: 20 mm ÷ 1200 mm 

Ţevi PEHD PE100 RC, PE100 şi PE80 pentru realizarea reţelelor de aducţiune în irigaţii şi 
pentru culturi vegetale 
Tuburi din LDPE pentru irigarea culturilor vegetale şi a pomilor fructiferi 
Ţeavă corugată din polietilenă PE SN4/SN8 pentru drenaje şi desecări 
Sisteme pentru realizarea puţurilor 
 



Aplicaţii speciale 

Ponton din ţeavă 
corugată 

Conductă pentru dren levigat 

Staţie de pompare Subtraversări pe 
drumuri şi podeţe 

Cămine pentru levigat 

Cămin de joncţiune cu 
multiple intrări 



Portofoliu de lucrări 

Groapă Gunoi Stăuceni – Botoșani SPAU  Dărmănești - Bacău 

Extindere, reabilitare  rețele apă și 
canalizare – Rădăuți 

Extindere rețea gaz  ENGIE  
România 

Extindere rețea gaz -  E.ON 
Distributie România 

Reabilitare  rețele apă -  Botoșani 
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Modernizare Aeroport - Suceava Pontoane - Slatina 

Irigații Ștefan Vod – Republica 
Moldova 

Modernizare Aeroport - Suceava 

Extindere rețea apă - Alexandria Extindere, reabilitare  rețele apă 
și canalizare - Suceava 



Certificări 
Calitatea reprezintă o realitate dovedită pentru Tehno World. Această realitate este 
susţinută de standardele implementate de către companie 

•  Certificări sistem : Cerificat Sistemul de Management al Calității în conformitate cu ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, sistem care garantează calitatea serviciilor oferite. 

•  Certificări produse : Certificat de Conformitate Produs emis de Bureau Veritas (BVQI), 
organism de certificare de parte terță acreditat conform normei UNI CEI EN 45011 și 
45004. 

•  Toate produsele sunt agrementate tehnic și respectă prescripțiile igienico-sanitare ale  
Ministerul Sănătății referitoare la produsele pentru lichide alimentare, conform Ordin 
Nr. 275 din 26.03.2012. 

•  Produsele au autorizare AFER pentru punere în opera în domeniul infrastructurii 
feroviare. 

•  Conformitate cu legislatia armonizata: Tuburile de protectie cabluri electrice –     
ELCOR – sunt conforme cu prevederile Directivei 2006/95 CE 
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Office:      0230/546 696 
Departament comercial:    0746 174 376 
Departament electric:    0723 259 094 
Departament tehnic si lucrari speciale:  0744 626 125 
E-mail:     office@tehnoworld.ro 
Website      www.tehnoworld.ro  

Contactează-ne 

Când tehnologia întâlneşte performanţa 
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