
etanșarea tranzitelor de cabluri ș
 

Inspirați adânc. Relaxați-vă. V-ați găsit expertul. 

Suntem lider mondial în domeniul etanșărilor pentru cabluri și țevi. Ne asigurăm că vă puteți proteja viața 
și bunurile, oriunde și în orice domeniu vă desfășurați activitatea. Vă puteți baza pe noi, din faza de proiectare 
până la inspecție, dar și pe tot parcursul ciclului de viață al investiției dumneavoastră 

Pasiunea noastră sunt soluțiile de etanșare inovatoare, iar obiectivul nostru este să facem lumea un loc 
mai sigur. De aceea, vă oferim un parteneriat pe termen lung pentru asigurarea protecție. 

 
Oferim siguranţă din 1990 

Compania Roxtec a fost fondată în Suedia odată cu inventarea ”Multidiameter™”. O soluţie de adaptare 
la cabluri şi conducte de diferite dimensiuni, bazată pe module cu straturi detașabile. Această soluţie a 
revoluţionat procesele de etanșare a tranzitelor de cabluri şi țevi, prin orice tip de structură. 

 
Protecție certificată 

Etanșările Roxtec oferă protecție împotriva mai multor riscuri ce apar într-o mare varietate de industrii. 
Sistemul este certificat de toate instituțiile importante de clasificare și vă oferă toate certificatele de care aveți 
nevoie pentru a asigura protecția și fiabilitatea operațională.  

 
Proiectare și inginerie 

Aplicația online, gratuită Roxtec Transit Designer™ vă permite să selectați cu ușurință o soluție de 
etanșare și să economisiți timpul necesar proiectării. De asemenea ne folosim cunoștințele pentru a satisface 
necesitățile dumneavoastră specifice și suntem întotdeauna pregătiți pentru a crea o soluție personalizată. 

La sediul nostru central din Karlskrona / Suedia, deţinem resurse tehnice de cercetare-dezvoltare 
considerabile, precum şi laboratoare de testare avansate. Sediul central este și centrul organizaţiei noastre, 
extinsă la nivel global, pentru producţie, vânzări, suport şi logistică. 

Roxtec RO s.r.l. 
Societatea comercială Roxtec RO s.r.l. s-a înfiinţat în mai 2010, cu sediul în Constanţa, ca distribuitor unic 

în România al sistemelor modulare de etanşare cabluri şi ţevi de tip Roxtec. 
Roxtec RO s.r.l. are ca obiectiv principal să acţioneze în piaţă ca partener şi nu doar ca furnizor. Prin dialog 

continuu în toate fazele unui proiect, vă oferim dumneavoastră, suport tehnic de calitate pentru alegerea soluţiilor 
optime de etanşare adaptate fiecărei aplicaţii, în proiectare, cât şi asistenţă tehnică la instalare şi mentenanţă. 
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