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COMPANIA
COMPANY
Avinci - O firmă
ambițioasă,
de la bun început.

Avinci - An ambitious
company from the
very beginning.

Ne-am propus să realizăm
construcții remarcabile care
să materializeze proiecte
de arhitectură modernă și
complexitate tehnică ridicată.

We set out to build
remarkable buildings that
would bring to life modern
architectural projects
characterized by high
technical complexity.

În peste 16 ani de la înființare,
dezvoltarea noastră a fost
constantă, iar proiectele realizate
acoperă o suprafață construită
de peste 250 000 de mp.

In over 16 years of existence,
we have grown constantly
and our projects cover a built
area of over 250 000 sqm.

2010
Realizăm primul sistem de
stingere uscată a incendiilor
agreat de ISU RO

2007
Construim cel mai mare mall din regiunea de
NE a României – Iulius Mall Suceava
Built the largest shopping mall in North-Eastern
Romania - Iulius Mall Suceava

2000
Startul companiei
Company set-up

2008
2003
Locul I între IMM-urile din Iași
Earned the first place among
SMEs in Iasi
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100 de clădiri
industriale ridicate
100 industrial
buildings built

Came up with the first dry
fire extinguishing system
approved by ISU RO

2013
Primul centru logistic de 10 000 mp pe soluție
metalică din nordul României - Solo Iași
First logistics center of 10 000 sqm on a metal
structure in Northern Romania - Solo Iasi

2014

2016

Proiectarea și execuția la
cheie a unei hale de 1 300
mp în doar 3 luni

Structuri metalice de acoperiș
cu deschideri mari, fără stâlpi
intermediari de susținere, între
25 m și 45 m

Design and turnkey
execution of a 1 300 sqm
hall in only 3 months

2012
Construim cea mai mare deschidere liberă la o cupolă
sferică pe structură metalică din țară - Palas Iași
Built the largest open space in a spherical dome on a
metal structure in the country - Palas Iasi

Metal roof structures with large
openings, no intermediate support
pillars, between 25 m and 45 m

2015
O poartă gigantică cu o deschidere
de 40 m și înaltă de 8 m
A gigantic gate with an opening of
40 m and a height of 8 m
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VALORI OUR VALUES

AMBIȚIE.
AMBITION.
Palas Mall: Admirabila
cupolă sferică
Cea mai mare deschidere liberă la o
cupolă sferică realizată pe structură
metalică construită în România.
Suntem ingineri și avem ambiția de a lăsa
ceva în urma noastră. Vrem ca lucrările
noastre să nu fie trecute cu vederea,
de aceea proiectele noastre au evoluat
spectaculos, de la clădiri cu suprafață
vitrată extrem de mare, la construcții de
anvergură și complexitate ridicată.
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TERMOTOTAL
Gherla - Romania
Steel structure, roof
& wall cladding
2015

Palas Mall: Impeccable
spherical dome
The largest opening in a spherical dome on a
metal structure built in Romania.
We are a group of engineers and we are driven
to make our mark in the world. We want our
works to be noticed. Therefore, our projects
have evolved spectacularly, from large glazed
buildings to large complex constructions.

PALAS MALL
Iași 2012
Acoperiș pe
structură metalică
Metal roof
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VALORI OUR VALUES
STRABAG Fetești 2015

EFICIENȚĂ.
EFFICIENCY.

Structură metalică, pereți,
acoperiș, portiere, tâmplării,
trape de fum
Metal structure, walls, roof,
doors, carpentry, smoke traps

Hangar Strabag:
O poartă gigantică
Sistemul de deschidere rapidă a unei porți cu
dimensiuni impresionante - lățimea de 40 de
m și înălțimea de 8 m.
Găsim soluții pentru fiecare client, soluții
care să asigure eficiența spațiilor, creșterea
randamentului și implicit să diminueze
costurile. Analizăm proiectele din cât mai
multe perspective și ne adaptăm metodele
de lucru astfel încât soluțiile tehnice
ingenioase să garanteze trăinicia clădirilor.

Strabag hangar:
A giant gate
The fast opening system of a gate of impressive
dimensions - 40 m wide and 8 m high.
We find solutions for each client that will ensure the
efficient use of spaces, increase productivity and
implicitly reduce the costs. We analyze our projects
from several perspectives and we adapt our working
methods to ingenious technical solutions.
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VALORI OUR VALUES

INOVAȚIE.
Innovation.
Câmpia Turzii Shelter:
A novelty puzzle
6 shelters with an opening diameter of 20 m,
made of self-supporting metal sheets for roofing,
without a metal frame, using a modern pregrooving and curve grooving machine.
We set out to be builders ahead of our times.
Our clients benefit from a thorough expertise that
helps optimize each project through systems and
solutions described as cutting-edge worldwide.
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Câmpia Turzii Shelter:
Un puzzle de noutate
6 sheltere cu diametrul intrării de 20 de m
construite din învelitoare autoportantă din
tablă, fără schelet metalic, folosind mașina
modernă de prefălțuit și fălțuit pe curb.
Ne-am propus să fim mereu constructorii
care depășesc vremurile în care trăiesc.
Clienții noștri beneficiază de o expertiză
minuțioasă în urma căreia proiectul este
optimizat prin sisteme și soluții utilizate în
lume ca noutate de ultimă oră.

SHELTER
Câmpia Turzii 2016
Structură metalică
autoportantă, protecție
foc pentru structură
Self-supporting
metal structure, fire
protection for the
structure
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ECHIPA
THE TEAM

Oamenii noștri - așa cum sunt ei
Echipa noastră este stabilă și experimentată. Specializați
și eficienți, găsim rezolvările necesare în fiecare situație.
Dialogul permanent între departamentele companiei ne
permite să răspundem prin construcțiile noastre unor
exigențe tehnice și arhitecturale înalte.
Am ales să ne petrecem o parte din timpul liber la fel de
eficient ca timpul petrecut la AVINCI. Direcțiile pentru
activitatea de implicare socială au ca interes sprijinirea
celor care vor mai mult și mai bine. De câțiva ani, susținem
echipa de tenis de masă la categoria juniori și dezvoltăm
seminarii cu tema antreprenoriat pentru liceeni.

Domițian Covalciuc

Loredana Juverdeanu

Manager General
General Manager

Manager Divizia Industriale
Industrial Division Manager

domitian.covalciuc@avinci.ro

loredana.juverdeanu@avinci.ro

Our people - as they are
Our team is stable and experienced. As experts and
efficient builders, we find the necessary solutions in
every situation. The permanent dialogue between our
departments allows us to meet high technical and
architectural requirements.
We chose to spend some of our free time as efficiently
as the time spent at AVINCI. Our directions in terms
of social responsibility are aimed at supporting
perfectionists. For several years now, we have been
supporting the junior table tennis team and developing
seminars on entrepreneurship for high school students.
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Oana Jianu

Iovanka Corvin

Manager Financiar
Financial Manager

Manager Vanzari Industriale
Industrial Sales Manager

oana.jianu@avinci.ro

iovanka.corvin@avinci.ro
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SERVICII OUR SERVICES

ADV
Iași 2011

ANTREPRIZĂ GENERALĂ
General Contractor
Clădiri la cheie (exclusiv
pe teritoriul României)
- complet finisate, interior și
exterior, cu instalații electrice,
sanitare și termice.

Structuri de rezistență
- elemente verticale și
orizontale care preiau
încărcările construcției și le
transmit elementelor pe care
se reazemă. La proiectarea
acestora se ține cont de

Turnkey buildings
(exclusively in Romania)
- fully finished, interior and
exterior, with power, sanitary
and thermal installations.

Structural frames
- vertical and horizontal
elements that take over the
building’s loads and convey
them to the supporting
elements. When designing
them, is taken into account
the seismic action, snow
loads and winds, but also the
technological loads.
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Soluții și implementări

pentru clădiri industriale
realizate cu echipe dedicate
pentru: preestimare, ofertare,
proiectare, management
de proiect, execuție și
supervizare a execuției.
Structurile de rezistență pot fi
din prefabricate de metal sau
beton, cu închideri metalice
din panouri sandwich, tablă
cutată sau orice soluții din
elemente tip brico.

Metal closures - sandwich
panels or corrugated sheets
with visible or hidden
fastening on a secondary
structure and other
prefabricated solutions.

Structural frames can be
made of prefabricated metal
or concrete, with sandwich
panel metal closures,
corrugated sheets
or any brico solution.

acțiunea seismică, încărcările
din zăpadă și vânt, dar nu în
ultimul rând și de încărcările
tehnologice.

Închideri metalice
- panouri sandwich sau tablă
cutată, cu prindere vizibilă
sau ascunsă pe o structură
secundară din profile și alte
soluții din prefabricate.

Solutions and implementations
for industrial buildings made
with the help of the dedicated
teams for: pre-estimation,
bidding, design, project
management, execution and
supervision.
PALAS
SHOWROOM
Iași 2008

ROUA Iași 2007

SKODA Iași 2007

Analizăm și găsim soluții
ANALYSIS AND SOLUTION - FINDING

Planificăm
PLANNING

construim
BUILDING

Pentru orice viziune a clădirii, contribuim la conturarea
acesteia astfel încât să corespundă necesităților.
Găsim soluții pentru ca proiectul să poată fi realizat
așa cum a fost dorit.

Ținând cont de particularitățile proiectului, optimizăm
costurile și timpul de execuție. Planificăm modul în care se
va materializa clădirea, clar și precis, astfel încât fiecare
etapă să fie evaluată chiar de la început.

Pe toată perioada construcției, fiecare stadiu în care se află
proiectul va putea fi urmărit prin contul de client alocat
lucrării. Echipele de pe șantier și cele de la birou vor fi în
dialog deschis cu beneficiarul.

We help bring to life any vision of a building in a manner
that would suit your needs. We find solutions to ensure
that the project is carried out as desired.

Considering the particularities of the project, we optimize costs
and runtime. We plan how the building will be built, clearly and
precisely, so that each stage is assessed from the start.

Each stage of the project can be monitored through the
client account assigned to the work. The on-site and office
teams will carry out a constant dialogue with the beneficiary.
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SERVICII OUR SERVICES

STINGERE INCENDII
FIGHTING FIRE

Sisteme de stingere uscată
– 2 avantaje majore: costuri reduse și
protecția mărfurilor

complet automatizată, reacționează
într-un timp foarte scurt și localizat
pe zona focarului.

Stingerea incendiilor cu sisteme
performante reprezintă un proiect
important al echipei noastre. Studiind
multitudinea de posibilități, am
concluzionat că stingerea incendiilor
cu pulbere este benefică datorită
faptului că protejează bunurile
perisabile în contact cu apa, este

Costurile sunt mult scăzute
comparativ cu stingerea incendiilor
cu apă prin sistemul de sprinklere.
Exemplele Zeelandia și Mado
beneficiază de soluții care au redus
costul instalației de stingere a
incendiilor la 1/2 faţă de soluțiile
clasice.

Dry fire extinguishing systems

and it reacts in a very short time and
exclusively on the furnace area.

- 2 major advantages: low costs and
protection of goods
Extinguishing fires with high
performance systems is an important
project of our team. Studying
the multitude of possibilities,
we concluded that powder fire
extinguishing is beneficial because
it protects perishable goods against
water penetration, is fully automated,
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Costs are much lower compared to
water sprinkling fire extinguishing
with the help of sprinkler systems.
The Zeelandia and Mado examples
benefit from solutions that have
reduced the cost of the fire
extinguishing system to half,
compared to classic solutions.

ZEELANDIA
Iași 2012

ZEELANDIA
Iași 2010

Analizăm și găsim soluții
ANALYSIS AND SOLUTION - FINDING

Proiectăm
design

Implementăm
IMPLEMENTATION

Analizăm spațiul și integrăm soluția de stingere a
incendiilor astfel încât zonele care vor fi afectate să nu
interfereze cu cele care pot fi izolate.

Întocmim scenariul la foc și proiectăm
sistemul de stingere a incendiilor
integrat în proiectul general al clădirii.

Implementarea sistemului implică și explicarea
la fața locului a modului de acțiune al acestuia.
Creștem astfel gradul de protejare a bunurilor.

We analyze the space and integrate the fire
extinguishing solution so that areas that will be affected
will not interfere with areas that can be isolated.

We prepare the fire scenario and design
the fire extinguishing system integrated
into the general building design.

The system implementation also involves
explaining on site how it works. This increases
the degree of goods protection.
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SERVICII OUR SERVICES

PORTIERE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL GATES

PORTIERE INDUSTRIALE
CULISANTE
GLISANT ARMONICE
PORȚI RAPIDE
Porți industriale de mari
dimensiuni folosite la clădiri
ce necesită spații largi de
acces sau deschideri rapide
folosite în industriile: navală,
aeronautică și a căilor ferate.
Dimensiunile mari permit
deschideri cu lățime de la 8 la

100 m și înălțime de la 6 m la
40 m. Sistemele de închidere
sunt rapide, culisante simplu
sau culisante armonic. Două
dintre lucrările noastre de
referință au portiere având
deschiderea impresionantă
de 40 m.

INDUSTRIAL GATES
SLIDING GATES
FOLDING GATES
FAST GATES
Large industrial gates
used in buildings requiring
large access areas or fast
openings used in shipbuilding,
aeronautics and railroad
building. The large dimensions
allow for openings from 8 to
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100 m wide and 6 m high at
40 m. The closing systems
are fast, with a basic sliding
or folding mechanism. Two of
our landmark works feature
doors with an impressive
opening of 40 m.

STRABAG
Fetești 2015

STRABAG Fetești 2015

Analizăm și găsim soluții
ANALYSIS AND SOLUTION - FINDING

Proiectăm
DESIGN

construim
BUILDING

Identificăm nevoia de acces și oferim cea mai bună
versiune de portieră care optimizează spațiul și
mărește eficiența activității.

Fiecare portieră este personalizată, robustă și sigură,
permițând o utilizare excelentă în orice condiții,
adaptabilă la orice tip de structură a clădirilor.

We identify the need for access and provide the best
gate version that uses space in an efficient manner and
increases overall efficiency.

Each gate is custom-made, solid and secure, allowing
excellent use in any conditions, adaptable to any
building structure.

Componentele sunt create în fabricile Moreschi din Italia.
Echipa noastră le montează conform proiectării și asigură
mentenanța necesară sub directa supraveghere a echipei
Moreschi.
The parts are made in the Moreschi plants of Italy. Our team
assembles them according to our design and provides the
necessary maintenance under the direct supervision of Moreschi.
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SERVICII OUR SERVICES

CONSULTANȚĂ
CONSULTING
Beneficiarul este secondat de la început în faza
de proiectare a fluxului tehnologic prin alegerea
amplasamentului, anticiparea clădirilor necesare pentru
viitoarea investiție, întocmirea temei de proiect a clădirii.
Toate detaliile tehnice necesare - pardoseala rezistantă
la trafic, greutăți de depozitare de 5 to/mp, facilități de
igienizare, temperaturi constante de 18 grade etc. – sunt
avute în vedere la expertiză.
Datele sunt centralizate și procesate de noi în vederea
Preproiectării și Ofertării în soluția Proiectează și Execută
(Design & Build). Aceste date, împreună cu timpul și
bugetul de investiție, sunt consiliate de noi astfel încât în
faza de execuție să nu apară diferențe între ce se dorește,
ce se proiectează, ce se ofertează și ce se execută. În final
imaginea și planșele schițate în proiectare vor corespunde
exact proiectului materializat.

STRABAG Fetești 2015
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PALAS MALL
Iași 2012

TRACE TRANS Constanța 2015

PALAS MALL Iași 2012

The beneficiary is aided from the beginning, as early as the
design phase of the technological flow by choosing the location,
anticipating the buildings necessary for the future investment,
drawing up the project theme of the building. All the necessary
technical details - traffic-resistant flooring, 5 to / m² storage
weight, sanitary facilities, 18-degree constant temperature, etc. are considered during the assessment stage.
The data are centralized and processed by us for Preprojecting
and Tender in the Design & Build solution. Such data, alongside
the investment time and budget, are proposed by us so that in
the execution phase there are no differences between the client’s
desires, the project, the tender and the actual construction.
Finally, the model and the drawings made in the design stage will
correspond precisely to the actual project.
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BENEFICIARI BENEFICIARY

TREI BRAZI
VASLUI 2011

showroom mobilă și birouri
Timp de execuție: 3 luni | Suprafața: 1 000 mp
Lucrări executate: structură metalică, pereți, acoperiș din panouri
sandwich, tâmplărie (uși, ferestre, pereți cortină)
Descriere lucrare: depozit, showroom mobilă și birouri
Particularități de realizare Avinci:
- materializare proiect cu arhitectură futuristă
- soluții de implementare ingenioase
- detalii de închidere (pereți, acoperiș, pereți cortină) special
personalizate

FURNITURE AND OFFICES SHOWROOM
Execution time: 3 months | Surface: 1 000 sqm
Executed works: metallic structure, sandwich walls and roof, doors,
windows and folding walls.
Job description: warehouse, furniture and offices showroom
Avinci special features:
- futuristic building
- ingenious implementation solutions
- custom - made closure details (walls, roof, curtain walls)
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BENEFICIARI BENEFICIARY

ZEELANDIA
IAŞI 2010

Producție Food & Nonfood
Timp de execuție: 8 luni | Suprafața: 2 000 mp, pe soluție metalică
Lucrări executate: antrepriză generală
Descriere lucrare: fabrică de
ingrediente pentru brutărie, patiserie
şi cofetărie cu zone de depozitare,
producție, birouri și dependințe
aferente (vestiare, toalete, zona de luat
masa)
- primul sistem de stingere a incendiilor
agreat de ISU România, pe bază de
pulbere, care nu presupune folosirea
apei, extrem de util pentru fabricile care
au produse perisabile în contact cu apa

Particularități de realizare Avinci:
- facilitarea igienizării spațiilor
- structura metalică aparentă în
exterior ușurează igienizarea și nu
permite fixarea prafului
- personalizare pe fluxul tehnologic al
fiecarui domeniu
- soluția Proiecteză și Execută conform
temei de funcționalitate cerută de
beneficiar

FOOD & NONFOOD FACILITY
Execution time: 8 months | Surface: 2 000 sqm, on metal solution
Executed works: general contractor
Job description: bakery, pastry and
confectionery ingredient-making
facility with storage areas, production
areas, offices and related facilities
(changing rooms, toilets, dining areas);
the first ISU Romania - approved fire
extinguishing system, based on a nonwater-based powder, extremely useful
for plants that store perishable goods
in contact with water

Avinci defining values:
- facilitating space sanitation activities
- the apparent external metal structure
makes cleaning easier and does not
allow dust to settle
- custom-made for the technological
flow of each field
- Design and Execute solution based
on the functionality required by the
beneficiary
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BENEFICIARI BENEFICIARY

RAPID AUTO SERVICE
IAŞI 2015

Showroom Auto / Service / Spălătorii
Timp de execuție: 5 luni | Suprafața: 1 000 mp
Lucrări executate: structură metalică, acoperiș, pereți, tâmplării (uși,
porți, ferestre, luminatoare, pereți cortină)
Descriere lucrare: hală vopsitorie, tinichigerie, showroom, birouri și
anexe (toalete, sală de mese, holuri), service auto și camioane
Particularități de realizare Avinci:
- clădiri înalte și spațioase
- căi de acces generoase și rapide
- compartimentări particularizate, cu legături și căi de rulare ingenioase

AUTO SHOWROOM / SERVICE / CAR WASH
Execution time: 5 months | Surface: 1 000 sqm
Executed works: metal structure, roof, walls, carpentry (doors, gates,
windows, skylights, curtain walls)
Job description: paint shop, tinsmith, showroom, offices and
outbuildings (toilets, dining room, hallways), car and truck service
Avinci special features:
- tall and spacious buildings
- generous and fast access pathways
- custom-made compartments with ingenious connections and rollways
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RAPID AUTO SERVICE
Reproiectarea soluției
structurale, după ce clientul
avea proiectul finalizat, în
vederea optimizării bugetului
de investiții
Re-designing the structural
solution, after the client
had the project finished, to
optimize the investment
budget
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BENEFICIARI BENEFICIARY

WOLF VALLEY
VASLUI 2010

Agro-Zootehnie
Timp de execuție: 10 luni | Suprafața: 2 850 mp, pe soluție metalică
Lucrări executate: antrepriză generală
Descriere lucrare: fermă de îngrășare a porcilor de la 5 la 90 kg
Particularități de realizare Avinci:
- asigurarea confortului în funcție de destinația adăpostului: bovine, suine, ovine,
păsări ouătoare sau maternitate
- deschiderile libere ale structurii conferă simplitate în compartimentarea boxelor
pentru zonele de puiet, adulți și carantină pentru toate genurile de ferme
- în aceeaşi idee construim diverse tipuri de clădiri pentru depozitare (spații libere,
fără stâlpi intermediari) cereale, fructe și legume, spații ce asigură etanșeitate și
păstrare în condiții optime de umiditate și temperatură atât vara, cât și iarna

AGRO-ZOOTECHNICS
Execution time: 10 months | Surface: 2 850 sqm, on metal solution
Executed works: general contractor
Job description: pig-fattening farm from 5 to 90 kg
Avinci special features:
- providing comfort according to the shelter destination: cattle, swine, sheep, egglaying birds or maternity
- free structure openings that provide simplicity in the compartmentalization of the
stalls for younglings, adult animals, and quarantine areas for all types of farms
- in the same line, we build various types of buildings for the storage (free spaces,
no intermediate pillars) of cereals, fruits and vegetables, spaces that ensure
tightness and storage in optimum humidity and temperature conditions both in
winter and in summer
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BENEFICIARI BENEFICIARY

PARC LOGISTIC SOLO
IAŞI 2013

Mall / Parc Logistic / Depozite
Timp de execuție: 10 luni | Suprafața: 10 000 mp
Lucrări executate:
acoperiș, pereți, închideri tâmplării, trape de fum, dolii
Descriere lucrare: actualul Lear Corporation - primul centru logistic
din nordul României
Particularități de realizare Avinci:
- spații mari cu rapiditate în ridicare și operare
- clădiri modulare de peste 5 000 mp care se pot extinde și
compartimenta în funcție de anvergura afacerii

MALL / LOGISTICS PARK / STORE HOUSES
Execution time: 10 months | Surface: 10 000 sqm
Executed works: roof, walls, carpentry closings, smoke traps, dollies
Job description: current Lear Corporation - the first logistics center
in northern Romania
Avinci defining values:
- large spaces with rapid lifting and operation
- modular buildings with a surface of over 5 000 square meters, which
can be expanded and compartmentalized, depending on the size of
the business
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BENEFICIARI BENEFICIARY

EMIT (Apa Vital)
IAȘI 2014

Clădiri Speciale
Timp de execuție: 1 lună | Suprafața: 1 800 mp închideri
Lucrări executate: închideri perimetrale din tablă cutată, hidroizolații,
scară metalică acces acoperiș
Descriere lucrare:
lucrare de reabilitare pentru pereții exteriori ai metan-tancurilor
Particularități de realizare Avinci:
- placare metan-tancuri din beton cu îmbunătățirea termică și estetică
prin folosirea placării cu tablă cutată
- hidroizolare pe rezervoare în funcțiune, cu risc mare de explozie
- construcții cu arhitectură spectaculoasă, care necesită soluții
complexe de construcție

Special Buildings
Execution time: 1 month | Surface: 1 800 sqm, closures
Executed works: perimeter closures of sheet metal, waterproofing,
metal ladder roof access
Job description:
rehabilitation work for the exterior walls of methane tanks
Avinci defining values:
- coating concrete methane tanks with thermal and aesthetic
improvement by using corrugated metal sheets
- waterproofing on tanks in operation, with high risk of explosion
- constructions with spectacular architecture that require complex
construction solutions
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BENEFICIARI BENEFICIARY

CONCORD SERVICE
IAȘI 2014

Mall / Parc logistic / Depozit
Timp de execuție: 3 luni | Suprafața: 1 400 mp, pe soluție metalică
Lucrări executate: management de proiect, închideri din panouri
sandwich, accesorii
Descriere lucrare: depozit componente IT, birouri, service de
calculatoare
Particularități de realizare Avinci:
- personalizare soluție de închidere, pereți, atic și acoperiș pe
structură metalică existentă
- arhitectură și detalii futuriste

MALL / LOGISTICS PARK / STORE HOUSE
Execution time: 3 months | Surface: 1 400 sqm on metal solution
Executed works: project management, sandwich panel closures,
accessories
Job description: warehouse for IT parts, offices, computer service
Avinci special features:
- custom-made closure solutions, walls, attic and roof on existing metal
structure
- futuristic details and architecture
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BENEFICIARI BENEFICIARY

LEROY MERLIN
IAŞI 2014

Mall / Parc logistic / Depozit
Timp de execuție: 2 luni | Suprafața: 14 000 mp
Lucrări executate: placare cu panouri sandwich, acoperiş
metalic, hidroizolații, luminatoare
Descriere lucrare: hipermarket de construcții și bricolaj
Particularități de realizare Avinci:
- suprafețe mari acoperite în timp foarte scurt
- asigurarea iluminării naturale prin multe suprafețe vitrate
plasate în planul acoperișului expozițional
- clădiri cu arhitectură spectaculoasă, care necesită soluții
complexe de construcție

MALL / LOGISTICS PARK / STORE HOUSE
Execution time: 2 months | Surface: 14 000 sqm
Executed works: metal roof, thermo-waterproofing
Job description: special hypermarket and DIY
Avinci defining values:
- large areas covered in very short time
- ensuring natural illumination through several glazed
surfaces placed in the exhibition roof
- buildings with spectacular architecture that require
complex construction solutions
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Bd Poitiers 5A
Iași 700671, România
Tel.
+40 332 411 807
Mobil +40 732 505 953
office@avinci.ro

www.avinci.ro

