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DESCRIERE SOCIETATE 

 TechnoMaster este o firma care doreste sa 
investeasca in perfectionarea profesionala, 
tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in 
interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la 
dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata, 
sustinute prin solutii inovatoare, integritate si 
profesionalism recunoscut. 

 Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care 
firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de 
produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta 
de know-how-ul tehnic si comercial al echipei, 
profesionalism si disponibilitate. Rolul 
TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere, 
exigenta sau aplicatie tehnica. 

 Technomaster activeaza in patru mari sectoare de 
piata , dupa cum urmeaza:  

- Sectorul rezidential; 
- Sectorul industrial; 
- Sectorul public; 
- Sectorul comun. 
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Sectorul industrial 

 Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si 
servicii, dupa cum urmeaza: 

• Usi industriale; 
• Usi rapide; 
• Grilaje  si perdele  metalice; 
• Tehnica de incarcare; 
• Usi automate; 
• Usi antifoc; 
• Usi speciale; 
• Usi agroalimentare; 
• Sisteme de partitionare; 
• Automatizari pentru inchideri; 
• Inchideri perimetrale 
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Usi agroalimentare 
 Din gama usilor agroalimentare, va 

prezentam: 
• Usi pentru industria alimentara; 
• Usi frigorifice ,batante frigorifice si 

culisante frigorifice; 
• Usi frigorifice flip-flap. 
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Usi pentru industria alimentara 
 Usi pentru industria alimentara sunt special proiectate 

pentru a mentine standarde ridicate de curatenie si 
temperaturi constante. Acestea combina asteptarile igienice 
ideale, manevrarea usoara si calitatea superioara. 

 Usile pentru industria alimentara sunt robuste, stabile, 
igienice si cu durata de serviciu indelungata. Acestea se pot 
folosi peste tot intr-o firma si sunt disponibile in versiunea 
glisanta sau cu balamale (batante). Sunt ideale 
pentru industria de procesare a alimentelor, centre de 
distributie si in locatii cu flux intens de transport de produse. 

 Optinal usile pentru industria alimentara, la cerinta 
clientilor, pot avea geam, sistem de inchidere, inchizator 
hidraulic, unitate de motor electric etc. Acestea dispun de un 
factor inalt de izolare, fiind realizate cu ajutorul tehnologiei 
de umplere cu spumă poliuretanică. 
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Usi frigorifice 
 Usile frigorifice se folosesc in camere si depozite frigorifice, 

pentru pastrarea produselor alimentare intr-o stare refrigerata 
sau congelata. Acestea se monteaza in mod corect cu deschidere 
in interiorul camerei frigorifice. Datorita sistemului de 
deblocare din interior al usii in situatii de urgenta, montajul usii 
cu deschidere in interiorul camerei  face imposibila  asigurarea 
usii cu cheie. 

 Materialele utilizate pentru constructia usii sunt in special 
concepute pentru folosirea in industria alimentara, raspunzand 
conditiilor de igiena impuse. Sunt proiectate pentru o izolare 
perfecta a zonelor refrigerate, functionand la parametrii 
excelenti in conditii de trafic intens. 

 Usa frigorifica pot fi cu izolare pe pardoseală (fara prag) sau cu 
izolare pe prag. Dimensiunile usilor nu sunt standardizate, 
acestea putand fi realizate in functie de necesitatile clientului. 
De asemenea, usa pote fi realizata in varianta inox pe una sau pe 
ambele fete sau in diferite culori si poate fi prevazuta cu 
numeroase optionale precum yala pentru inchidere cu cheie si 
buton anti – panica pentru deschidere din interior, manere de 
forta sau grile de aerisire. 
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Usi batante frigorifice 
 
 Usile batante frigorifice sunt destinate pentru spatii 

comerciale si industriale, camere de racire si congelare. 
Acestea va ofera valoare la un pret economic: prin 
imbunatatirea conditiilor de mediu de lucru si prevenirea 
curentului din exterior. 

 Usile batante frigorifice sunt fabricate cu praguri arcuite 
speciale şi cu un profil de cauciuc lipsit de intermitenţe, care 
asigura o inchidere perfecta atat ii cazul usilor care se 
deschid cu clanta, cat si a celor cu incuietoare cu strangere si 
role de tensionare. Sunt frecvent utilizate in uzinele de 
prelucrare a carnii si de conservare a fructelor. Usa 
este disponibila in 1 sau 2 canate. Aceaste ajuta la 
economisirea cheltuielilor cu energia. 

 Usile frigorifice batante su realizate prin procedeul de 
injectare cu poliuretan. Ambele fete ale blatului de usa sunt 
realizate din otel plastifiat admis din punct de vedere 
alimentar. Manerul usii este prevazut cu yala pentru 
inchidere cu cheie si buton anti-panica pentru deschidere si 
din interior. In varianta standard, usile au culoarea alba, dar 
la cerere se pot realiza din inox sau in diferite culori. 
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Usi culisante frigorifice 
 Usi frigorifice culisante au ca destinatia speciala inchiderea spatiile 

frigorifice in industria alimentara si sunt recomandate pentru inchiderea 
depozitelor frigorifice de dimensiuni mari. 

 Usile frigorifice cilisante reprezinta o parte esentiala a camerelor de frig si 
inghet, a capacitătilor de productie si de prelucrare a alimentelor. Ele pot fi 
folosite, de asemenea, în depozite frigorifice de dimensiuni mai mici, 
precum cele existente in restaurantele hotelurilor si in cadrul companiilor 
ce oferă servicii de catering. Pot fi utilizate si în domeniul distributiei de 
alimente si in alte industrii similare. 

 Pragurile se folosesc in special pentru aplicatii la  temperaturi negative 
(congelare), în această situatie pragurile usilor având inclus un cablu 
incalzit, menit sa previna condensarea si inghetul apei. Tocul usii se produce 
din aceleasi materiale ca si foaia mobila, cu aceleasi acoperiri de suprafata. 
Uzual se folosesc tocuri duble pentru instalarea in panourile izolatoare. In 
cazul montarii in zid de caramida se foloseste un toc simplu (pe o singura 
parte). Pentru congelare, tocul va avea perimetral prevazut un cablu electric 
pentru a preveni condensarea si inghetul. 

 Pentru usurinta in accesarea usii culisante, aceasta poate fi dotata si cu 
automatizari. Comutatorul de deschidere este plasat langa usa sau la o 
distanta rezonabila in fata acesteia, suspendat, astfel ancat operatorul sa 
poata deschide usa fara sa reduca viteza sau sa coboare, iar după ce trece 
pragul usa se va inchide automat in urma sa. Utilizând un sistem electric, usa 
se deschide (revine) cand intalneste un obstacol, iar viteza de deplasare a 
usii se modifica dupa dorinta, astfel incat sa incetineasca atunci cand se 
apropie de sfarsitul traseului sau. De asemenea, in cazul unei pene de curent, 
toate usile electrice pot fi operate si manual. 
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CONTACT 

 Telefon fix / fax – ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 – 
centrala 
Telefon fix / fax – RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala 
Telefon mobil – Vodafone (+4) 0733.101.101 
Telefon mobil – Cosmote (+4) 0766.101.101 
Telefon mobil – Orange (+4) 0753.101.101 
E-mail office@technomaster.ro Sediul social: (doar 
corespondenta) 
Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, 
Bucuresti 

 Punct de lucru: (sediu lucrativ) 
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov 

 SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL 
CUI RO 31933603 
J40/8167/27.06.2013 
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000 
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001 
UNICREDIT TIRIAC BANK 

 http://www.technomaster.ro/ 
 

 
 

9 

mailto:office@technomaster.ro 
mailto:office@technomaster.ro 
http://www.technomaster.ro/

