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instalaţii şi construcţii civile şi industriale

Profil de companie

Date generale:
Anul înfiinţării: 1999
Capital social: 12.000.000 lei
Patrimoniu: 3.8 miliarde de lei
Natura capitalului: 100% român, 100% privat
i-cons este marcă comercială în cadrul firmei SC MI SOFT & HARD SRL, dedicată domeniului reprezentat
de construcţii si instalaţii civile şi industriale.
Actuala echipă i-cons reuneşte atât tineri la început de carieră cât şi profesionişti dintr-o colaborare
anterioară în cadrul unei alte firme, echipa fiind carcaterizată prin unitate şi coerenţă.
Domeniu de activitate:
Instalaţii:
instalaţii de încălzire
-proiectare şi execuţie sisteme cu corpuri statice, centrale murale şi de pardoseală cu puteri
mai mici de 300 Kw
-înlocuire sisteme de distribuţie pentru blocuri de locuinţe (subsoluri)
-înlocuire coloane şi legături la calorifere pentru blocuri de locuinţe
-conducte de transport preizolate pentru agent termic
instalaţii tehnico-sanitare şi de alimentare cu apă
-înlocuire sisteme de distribuţie
-înlocuire coloane
-înlocuire conducte în grupuri sanitare
-echipare staţii de pompare
-echipare puţuri forate de mică şi mare adâncime
-înlocuire sisteme de canalizare
-execuţie instalaţii de stins incendiu cu hidranţi, spinklere, drencere, soluţii chimice şi gaz inert
-execuţie sisteme de colectare apă meteo şi canalizare
instalaţii electrice de iluminat si de forţă,
instalaţii automatizări,
instalaţii de climatizare şi tratare a aerului
-centrale de tratare a aerului (încălzire, răcire, filtrare, umidificare)
-sisteme de climă cu mono şi multi split
-sisteme de climă cu chiler şi ventilo convectoare
Construcţii:
lucrări de construcţii civile şi industriale cu instalaţiile aferente,
lucrări de reparaţii şi modernizări, amenajări interioare, recompartimentări şi modulări,
hidroizolaţii,
amenajări de drumuri şi alei de acces cu pavaje autoblocante.
Pentru toate lucrările efectuate se oferă garanţii de bună execuţie şi service în perioada de garanţie şi post
garanţie.
Societatea este autorizată ISCIR PTA-1 pentru montare/ instalare centrale termice, punere în funcţiune,
service şi reparaţii şi deţine un sistem de asigurarea a calităţii propriu în curs de agrementare.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta
la telefon/ fax 021.636.6123
mobil 0788.43.62.43
e-mail: instalatii@i-cons.ro
sau direct la sediul nostru din Strada Gârniţei nr. 3, bloc 50, ap. 66, sector 4, Bucureşti.
Persoane de contact:
ing. Octavian Matei - Director, mobil:0722.337.567, e-mail:instalatii@i-cons.ro
ing. Dragos Stoianovici – Sef serviciu tehnic, mobil: 0722.257.886, e-mail: dragoss@i-cons.ro
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